I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DE SANTANYÍ
CELEBRADES ELS DIES 14 I 15 DE NOVEMBRE DE 2014
© de l’edició: Ajuntament de Santanyí, 2015
© dels textos: els autors, 2015
Cadascun dels autors es fa responsable dels continguts i de la forma del seu article.
Amb el suport: Institut d’Estudis Baleàrics
Col·laboració: LAUSA
Producció i fotocomposició: BÀSICS Serveis Editorials
Impressió: Impremta Muro sl

ISBN: 978-84-937292-7-1
DL: PM 376-2015

ÍNDEX

Presentació de LAUSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Presentació del batle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PONÈNCIA
• Aspectes fonètics i morfològics del parlar de Santanyí. . . . . . 15
Cosme Aguiló
SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT
• El Nummulític de Consolació.
Un lloc d’interès geològic (LIG) al municipi de Santanyí. . . . . 77
Guillem Mas Gornals
• Els paleosòls del camp d’en Bover. . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Antoni Forss
Maria Adrover
Rosa M. Poch
Jaume Boixadera
Jaume Vadell1
• Un assentament a l’aire lliure del III mil·lenni
a. C. a Son Danús Vell (Santanyí). . . . . . . . . . . . . . . . 109
Jaume Coll
Damià Ramis Bernad
• Les dues esglésies gòtiques de la vila de Santanyí. . . . . . . . 125
Carme Mayol i Adrover
Guillem Alexandre Reus i Planells
• Santanyí i els corsaris al segle XVI.
Una amenaça constant? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Andreu Seguí Beltrán
5

• Mn. Miquel Suau, músic i compositor.
Santanyí 1678 - Palma 1736. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Andreu Ponç i Fullana

• Potencial desestacionalitzador de l’Arqueologia a Santanyí
de Santanyí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Núria Martínez Renguel

• Els plafons de rajoles del Viacrucis a Santanyí. . . . . . . . . 197
Maria del Mar Llompart Morro

• Valor agronòmic del camp d’en Torrella. . . . . . . . . . . . . 451
Maria Adrover Fiol
Antoni Leonardo Forss
Jaume Vadell Adrover

• La possessió de sa Vall a través dels contractes
d’arrendament (s. XIX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Francesc Canuto Bauçà
• Explotació de les pedreres de la possessió de sa Vall (s. XIX).. 251
Francesc Canuto Bauçà

• Societat civil i la conservació del patrimoni,
LAUSA a Santanyí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Cristòfor Salom Garreta

• L’escenografia de la casa santa de s’Alqueria Blanca. . . . . 269
Pere Terrasa Rigo
• Els de cal Reiet en el seu temps. . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Maria Teresa Escalas i Tramullas
• Els de cal Reiet en el seu temps. . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Romà Escalas i Llimona
• L’aportació de Santanyí a la renaixença lingüística
del català i a l’assentament de les bases
de la seva codificació (1901-1906). . . . . . . . . . . . . . . . 311
Sebastià A. Adrover Vicens
• Brodadores de professió i per afició. . . . . . . . . . . . . . . 329
Cristòfol-Miquel Sbert Barceló
• Correspondència de Blai Bonet amb Xavier Benguerel i Llobet:
catorze cartes inèdites (1958-1974). . . . . . . . . . . . . . . 345
Ramón García Palacios
• Blai Bonet i el quinzenari Santanyí. . . . . . . . . . . . . . . 371
Montserrat Alcaraz Vich
• Bernat Vidal i Tomàs i la història de Santanyí. . . . . . . . . 395
Isabel Vidal Munar
• Algunes dades sobre la pedra de Santanyí. . . . . . . . . . . . 419
Miquela Danús Burguera
Maria Barceló Crespí

6

7

• Mn. Miquel Suau, músic i compositor.
Santanyí 1678 - Palma 1736. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Andreu Ponç i Fullana

• Potencial desestacionalitzador de l’Arqueologia a Santanyí
de Santanyí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Núria Martínez Renguel

• Els plafons de rajoles del Viacrucis a Santanyí. . . . . . . . . 197
Maria del Mar Llompart Morro

• Valor agronòmic del camp d’en Torrella. . . . . . . . . . . . . 451
Maria Adrover Fiol
Antoni Leonardo Forss
Jaume Vadell Adrover

• La possessió de sa Vall a través dels contractes
d’arrendament (s. XIX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Francesc Canuto Bauçà
• Explotació de les pedreres de la possessió de sa Vall (s. XIX).. 251
Francesc Canuto Bauçà

• Societat civil i la conservació del patrimoni,
LAUSA a Santanyí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Cristòfor Salom Garreta

• L’escenografia de la casa santa de s’Alqueria Blanca. . . . . 269
Pere Terrasa Rigo
• Els de cal Reiet en el seu temps. . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Maria Teresa Escalas i Tramullas
• Els de cal Reiet en el seu temps. . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Romà Escalas i Llimona
• L’aportació de Santanyí a la renaixença lingüística
del català i a l’assentament de les bases
de la seva codificació (1901-1906). . . . . . . . . . . . . . . . 311
Sebastià A. Adrover Vicens
• Brodadores de professió i per afició. . . . . . . . . . . . . . . 329
Cristòfol-Miquel Sbert Barceló
• Correspondència de Blai Bonet amb Xavier Benguerel i Llobet:
catorze cartes inèdites (1958-1974). . . . . . . . . . . . . . . 345
Ramón García Palacios
• Blai Bonet i el quinzenari Santanyí. . . . . . . . . . . . . . . 371
Montserrat Alcaraz Vich
• Bernat Vidal i Tomàs i la història de Santanyí. . . . . . . . . 395
Isabel Vidal Munar
• Algunes dades sobre la pedra de Santanyí. . . . . . . . . . . . 419
Miquela Danús Burguera
Maria Barceló Crespí

6

7

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

SDa.19- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat. 20 x 15
mm. (Fig. 5.6).
SDa.20- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat. 25 x 42
mm. (Fig. 5.7).
SDa.21- Fragment de vora de vas globular, de llavi destacat. 23 x
22 mm. (Fig. 5.8).
SDa.22- Fragment de vora de conca, de llavi recte pla. 30 x 21 mm.
(Fig. 5.12).
SDa.23- Fragment de vora de conca, de llavi recte afinat. 52 x 48
mm. (Fig. 5.10).
SDa.24- Fragment de vora de conca, de llavi recte arrodonit. 40 x
32 mm. (Fig. 5.11).
SDa.25- Fragment de vora de conca, de llavi recte pla, amb restes
del naixement d’un monyó. 25 x 21 mm. (Fig. 5.12).
SDa.26- Fragment de vora triangular de gran vas. 47 x 42 mm.
(Fig. 4.13)
SDa.27- Fragment de vora de conca, de llavi recte pla. 20 x 30 mm.
(Fig. 4.14).
SDa.28- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat. 26 x 30
mm. (Fig. 4.15).
SDa.29- Fragment de vora de conca, de llavi recte pla. 21 x 19 mm.
(Fig. 4.16).
SDa.30- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi recte pla. 22 x
14 mm. (Fig. 4.17).
SDa.31- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat. 20 x 18
mm. (Fig. 4.19).
SDa.32- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat pla. 27
x 25 mm. (Fig. 4.18).
SDa.33- Fragment de vora de gran vas amb agafador junt a la vora.
35 x 20 mm. (Fig. 4.20).
SDa.34- Fragment de vora de gran vas amb cordó o agafador junt
a la vora. 35 x 32 mm. (Fig. 4.21).
SDa.35- Fragment de fulla de sílex tabular de color gris fosc. 37 x
32. (Fig. 4.22).
SDa.36- Fragment de base plana de gran vas. 32 x 41 mm. (Fig.
4.23)
SDa.37- Fragment de base plana de gran vas. 40 x 17 mm. (Fig.
4.24).
SDa.38- Fragment de base plana de gran vas. 32 x 41 mm. (Fig.
4.25).
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LES DUES ESGLÉSIES GÒTIQUES
DE LA VILA DE SANTANYÍ1
Carme Mayol Adrover i Guillem Alexandre Reus Planells2

1. Introducció històrica de la vila de Santanyí
Tot just després de la conquesta catalana de Mallorca de 1229, es
dugué a terme el repartiment de les terres mallorquines entre el rei
Jaume I i també entre els que havien participat a la conquesta. Pel
que fa a les terres de Santanyí, aquestes tocaren a Nunó Sanç, comte
del Rosselló i oncle de Jaume I.
Mallorca restà sota el regnat de Jaume I des de 1229 fins a l’any
1276, en què el monarca morí a la ciutat valenciana d’Alzira. Alguns
anys abans de morir, concretament el 21 d’agost de 1272, el rei en
Jaume signà el seu darrer testament en el qual repartia les terres del
seu reialme entre els seus dos fills barons; els infants Pere i Jaume. A
l’infant Pere, el major, li deixà el regne d’Aragó, el regne de València
i els comtats catalans. En canvi, al seu fill petit Jaume, li deixà els
territoris que formarien la nova Corona de Mallorca, constituïda per
una banda pel Regne de Mallorca, això és les illes Balears i, per
l’altra, pels territoris continentals, és a dir, els comtats nord-pirenencs
(Rosselló i Cerdanya), la senyoria de Montpeller i els vescomtats de
l’Omeladès i del Carladès.3
El regne privatiu de Mallorca tengué una durada més aviat curta
(1276-1343), tan sols seixanta-set anys, però tot i això, fou l’època
més important en els camps de la política, de l’economia i també de
l’art que hem viscut fins a dia d’avui.
És sobretot l’època a partir de la conquesta de Mallorca i durant
els anys de la corona mallorquina, que ens servirà de referència
històrica per a dur a terme el present estudi dels dos temples gòtics
de Santanyí, tot i que en menor mesura s’arribarà a l’actualitat, ja
1 A Andreu Pons i Fullana, en agraïment per la seva inestimable i desinteressada ajuda durant
tot el temps que ha durat la realització d’aquest treball.
2 Llicenciats en Història de l’Art per la Universitat de les Illes Balears.
3 REUS I PLANELLS, Guillem Alexandre.“Les inscripcions àrabs del Palau dels Reis de Mallorca
a Perpinyà”. A: La Ciutat de Mallorca i els segles del gòtic. “xxviii Jornades d’Estudis Històrics
Locals”. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 2010. p. 283.
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que entre els segles xvi i xxi s’han fet importants obres i reformes
arquitectòniques al conjunt parroquial santanyiner.
2. L’arquitectura de Mallorca a l’època del gòtic
L’art gòtic a Mallorca arribà de la mà del rei Jaume I. Aquest art
adoptà les formes arquitectòniques de l’estil conegut amb el nom de
gòtic meridional, un estil totalment relacionant amb l’arquitectura
religiosa d’aquesta mateixa època desenvolupada en el Migdia francès.
Aquest estil es caracteritza per esser una arquitectura més robusta i
sòbria, en la qual destaquen grans i gruixats contraforts exteriors que
accentuen el paper que juga el mur en aquestes construccions. Moltes
vegades, també mitjançant aquests contraforts, es pot prescindir dels
arcbotants. Pel que fa a l’interior, aquest es presenta com un àmbit de
caràcter unitari que mostra espais molt amplis on també es redueix
el volum dels finestrals, per bé que en altres casos són inexistents.
A dia d’avui, la major part dels historiadors de l’art estan d’acord
que aquestes característiques meridionals vendrien influenciades per
l’arquitectura del Cister, que tengué molt a veure amb les primeres
construccions dels ordes mendicants (franciscans i dominics entre
d’altres).4
En un primer moment, s’empraren les mesquites per a dur a terme
les pràctiques religioses, però, a poc a poc, aquests edificis islàmics
foren substituïts per petites esglésies de nova planta. D’aquesta nova
arquitectura en destaca una gran senzillesa i és la que a dia d’avui és
denominada arquitectura de l’època dels repobladors.
Quan Jaume I morí el 1276, Jaume II fou proclamat el primer
rei privatiu del Regne de Mallorca. Amb el seu regnat i, sobretot a
partir de l’any 1300, es produí un gran augment de la construcció
a la nostra illa. Es construïren, entre d’altres edificacions, la Seu
de Mallorca, el Castell de Bellver, els convents ciutadans de Sant
Francesc i Sant Domingo o el monestir de Santa Maria de Lluc. El rei
també féu remodelar l’antic alcàsser islàmic de l’Almudaina i moltes
esglésies parroquials de la Part Forana foren ampliades.
L’arquitectura gòtica religiosa mallorquina està constituïda per
quatre tipologies diferents, totes inserides dins aquest mateix
estil artístic. Aquestes tipologies són: les esglésies que segueixen
l’arquitectura de l’època de la repoblació, les esglésies d’una sola
nau, les esglésies de tres naus i, finalment, les esglésies del Gòtic
Tardà.

Per a l’estudi de les dues esglésies gòtiques de la vila de Santanyí,
ens interessa tant sols fer referència als dos primers tipus de temples.
Així doncs, la primera tipologia referida a l’arquitectura gòtica
primitiva està constituïda per totes les esglésies que foren construïdes
a l’illa tot just després de la conquesta. En aquest tipus d’arquitectura
hi estan incloses les parròquies esmentades a la butlla Cum a nobis
petitur que el Papa Innocenci IV signà a Lió el 14 d’abril de 1248,
document mitjançant el qual es posaven sota la protecció de la
Santa Seu tots els temples, altres edificacions i els béns de la diòcesi
mallorquina. A dia d’avui, encara l’església de Sant Pere d’Escorca
constitueix l’exemple més original i manco modificat d’aquesta
tipologia arquitectònica. Apart de la d’Escorca, també es conserven
altres esglésies del gòtic primitiu, tot i que han sofert modificacions
que normalment han consistit en l’ampliació del temple. Però tot i
això, sempre han seguit la primera tipologia, és a dir, una planta
rectangular dividida per un arc diafragma o més, que aguanten un
enteixinat de fusta a dos vessants, amb poques i petites finestres, un
portal d’arc de mig punt i una espadanya.
La segona tipologia que ens interessa tractar aquí és la de les
esglésies de planta rectangular i d’una sola nau, però que ja des
d’un principi foren construïdes amb unes dimensions majors que
les anteriorment citades. Aquesta tipologia la trobam molt estesa a
Mallorca durant els segles xiv i xv, tant a la Ciutat de Mallorca com a
la Part Forana. Són esglésies constituïdes per una planta rectangular
de nau única i dividida per diversos trams. La majoria tenen capelles
laterals situades entre els contraforts, però n’hi ha d’altres que no en
tenen i poden estar cobertes per un enteixinat de fusta a dos vessants
o per una volta de creueria.
3. El conjunt arquitectònic de la parròquia de Sant Andreu.
Dues o tres esglésies?

4 RAMÍREZ, Juan Antonio. Historia del Arte. La Edad Media (tomo II).Madrid: Alianza Editorial,
1996. p. 250.

3.1. El cas únic de Santanyí
Quan parlam de Santanyí, vila situada a la comarca del Migjorn de
Mallorca, s’ha d’observar que el fet que s’hi conservin tres esglésies
parroquials, dues de gòtiques i una de neoclàssica, constitueix un cas
únic a tota l’illa. Certament, hi ha dues poblacions més on es dóna
un cas semblant: a Capdepera, vila que conserva la primitiva església
del segle xiv, situada al punt més alt del castell, i que és l’antic temple
de Sant Joan, ara dedicat a Nostra Senyora de l’Esperança, del qual
només es conserven dos trasts separats per un arc diafragma amb
coberta de volta de creueria. Malgrat que aquests dos antics espais
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encara es conservin —corresponen al primer trast de l’església actual
i a la capella situada a la part dreta dedicada al Sant Crist— durant
els segles xvi i xviii sofriren sengles ampliacions, seguint la tradició
gòtica i deixant l’edifici en l’estat que presenta en l’actualitat. Ja en el
segle xviii s’aixecà una nova parroquial a la vila baixa dedicada a Sant
Bartomeu. L’altra població on també es conserven restes de l’antiga
parroquial del segle xiv és Selva. En aquesta vila, l’actual parròquia
de Sant Llorenç no fou acabada abans del segle xvii, però encara
conserva la façana i el primer tram de l’antiga església del segle xiv.
A l’interior, aquest primer tram fa la funció de cor de l’església del
xvii, que constitueix un bon exemple de la tipologia arquitectònica
del Gòtic Tardà. A més a més, una característica comuna d’aquestes
tres parroquials del tres-cents és la façana. Totes tres presenten un
parament llis amb un portal d’entrada, de mig punt en el cas de
Santanyí i apuntat en els altres dos casos, i la façana està coronada
per una espadanya oberta mitjançant tres arcs a Santanyí i Selva i dos
arcs en el cas de Capdepera. Aquests trets comuns en el tres casos
potser ens indicarien així com era la tipologia arquitectònica per a
les façanes de les parroquials del segle xiv.
Però, tornant ara a Santanyí, el que la fa força especial per damunt
de les altres dues és que el temple gòtic, conegut a dia d’avui com
església del Roser, s’ha conservat totalment íntegre, a excepció de
l’absis que fou construït a partir del segle xvi.
3.2. Estat de la qüestió. Fonts bibliogràfiques i arxivístiques
Si com hem vist, el Roser constitueix gairebé una excepció quan
es tracta l’arquitectura parroquial del segle xiv de la Part Forana
mallorquina, sobta el fet que hagi estat tant poc estudiada i que
la manca d’informació documental i bibliogràfica hagi constituït
una costant al llarg de la realització d’aquest treball. Pel que fa a la
bibliografia, si bé és ver que alguns historiadors, sobretot locals i
alguns afeccionats a la història o a la història de l’art, hi han dedicat
alguns escrits, no ens ha estat possible trobar cap estudi, ni general
ni exhaustiu fet per historiadors de l’art, ni de Mallorca ni de fora.
Sols Santiago Sebastián, hi dedica unes línies en una obra publicada
el 1974, que val a dir, que tot i que és una aportació bastant minsa,
sí que és especialment interessant.5 Per tant, ens atreviríem a dir que
aquesta església del Roser ha despert molt poca curiositat dins el
món de la història de l’art i per això ha sofert un gran oblit fins al
present estudi.
5 SEBASTIÁN, Santiago. Baleares. Madrid: Publicaciones de la Fundación March,1974.
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Abans de seguir endavant, voldríem exposar quin és l’estat de la
qüestió pel que fa a la bibliografia que hem trobat referida al temple
fent-ne una descripció. La primera referència data de finals del segle
xviii, quan Jeroni de Berard escriu Viaje a las villas de Mallorca,
l’any 1789. Dins el capítol que Berard dedica a Santanyí i al seu
terme municipal, fa una referència explícita a l’església del Roser,
de la qual descriu tant l’interior com l’exterior.6 Un altre document
bibliogràfic, aquest del segle xix, el constitueix l’obra que va escriure
l’Arxiduc Lluís Salvador. El Die Balearen fa especial menció a la vila
de Santanyí i en concret a l’antiga església parroquial de Sant Andreu,
avui dia l’església del Roser.7 Ja en el segle xx, concretament l’any
1964, Vicenç M. Rosselló Verger escriu Mallorca, el sur y suroeste,
obra en la qual descriu diferents aspectes de les comarques del
sud de Mallorca i fa especial referència a Santanyí i a l’església del
Roser.8 Uns anys més tard, el 1974, Andreu Pons i Fullana ens dóna
dades i informació sobre la construcció del Roser en la seva obra
Temples i oratoris del municipi de Santanyí.9 La historiadora Miquela
Danús Burguera aporta noves dades sobre l’edifici parroquial en
el seu llibre publicat l’any 1990 La vila de Santanyí i el seu Terme.
Estudi històric (1391-1479).10 Un any més tard, Cosme Aguiló,
Andreu Pons i Fullana i Miquel Pons presenten un fullet anomenat
L’església parroquial de Sant Andreu de Santanyí, en el qual aporten
algunes dades referents al Roser, a la parroquial de Sant Andreu i
a l’orgue del temple nou.11 Ja a l’any 2000, Ramon Rosselló Vaquer
publica Noticiari de Santanyí, en el qual presenta de forma concisa
els principals esdeveniments històrics entre el segle xiii i el xix.12
Una altra publicació en la qual hi trobam referències a l’església
parroquial de Sant Andreu d’època medieval és Santanyí, publicada
el 2001 i que forma part de la col·lecció Els pobles de Mallorca. Els

6 BERARD, Gerónimo de. Viaje a las Villas de Mallorca (1789). Ajuntament de Palma: Luís
Ripoll, editor, 1983.
7 LUÍS SALVADOR, Archiduque de Austria. Die Balearen: in wort und bild geschildert. Palma de
Mallorca: “Sa Nostra” Caixa de Balears, 1984-1993.
8 ROSSELLÓ VERGER, Vicenç M. Mallorca: el sur y el suroeste. Municipios de Llucmajor, Campos,
Ses Salines, Santanyí, Felanitx y Manacor. Palma: Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación, 1964.
9 PONS I FULLANA, Antdreu. Temples i oratoris del terme de Santanyí. Recull històric sobre la
seva construcció. Santanyí, 1974.
10 DANÚS BURGUERA, Miquela. La vila de Santanyí i el seu terme. Estudi històric (1391-1479).
Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 1990.
11 AGUILÓ, Cosme; PONS i FULLANA, Andreu; PONS, Miquel. L’església parroquial de Sant
Andreu de Santanyí. Santanyí:Ajuntament de Santanyí, 1991.
12 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Santanyí. Santanyí, 2000.
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encara es conservin —corresponen al primer trast de l’església actual
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seus autors foren Miquel Barceló Vidal i Miquela Danús.13 Finalment,
l’any 2013, Cosme Aguiló i Javier Viguera publicaren l’obra Santanyí
a través de la història, el paisatge i la paraula, en què acompanyats
per un gran treball fotogràfic, presenten els indrets més característics
del terme municipal santanyiner, entre els que inclouen l’església del
Roser.14
Si la qüestió bibliogràfica referida a l’església del Roser i, en concret,
a estudis historicoartístics és minsa, les publicacions referides a la
història del municipi tampoc són nombroses i quasi bé inexistents a
l’hora de trobar dades d’època medieval. Per a la recerca de dades
històriques, també hem acudit als arxius municipal i parroquial de
Santanyí, així com a l’Arxiu Diocesà de Ciutat. En aquest cas, també
ens hem trobat amb una important manca documental pel que fa a
l’Arxiu Municipal i a l’Arxiu Parroquial de la vila.
L’Arxiu Municipal patí un important incendi durant la Revolució
de 1868 i tota la documentació anterior a aquesta data fou destruïda.
Això fa que sigui impossible trobar dades històriques o artístiques
referides a l’època medieval de Santanyí. En referència a l’Arxiu
Parroquial, aquest també sofrí un incendi al segle xvii. És per això que
no s’hi troben dades referides als edificis religiosos medievals de la
vila. Tot i això, a l’Arxiu Municipal es conserva un document que en
cap cas es pot passar per alt. Es tracta del Proyecto de restauración
de la parte subsistente de la primitiva iglesia fortificada de Santañy,
projecte que proposà l’arquitecte Gabriel Alomar el 1978.15 Finalment,
també hem dut a terme una recerca a l’Arxiu Diocesà de Mallorca.
Cal tenir en compte que durant tota aquesta recerca bibliogràfica i
documental hem observat com totes les dades historicoartístiques fan
referència a dues esglésies a la vila. Aquestes esglésies són l’església
medieval coneguda com el Roser, datada en el segle xiv, i l’església
parroquial actual, dedicada a Sant Andreu, situada al costat dret del
Roser i que fou començada a finals del segle xviii, concretament a
l’any 1786.

13 BARCEÓ VIDAL, Miquel; DANÚS, Miquela. Santanyí. Palma: Hora Nova, 2001.
14 AGUILÓ, Cosme; VIGUERA, Javier. Santanyí a través de la historia, el paisatge i la paraula.
Santanyí, 2013.
15 ALOMAR, Gabriel. Proyecto de restauración de la parte subsistente de la primitiva iglesia
fortificada de Santañy, Projecte de restauració del Roser. Ajuntament de Santanyí. Balears. ARXIU doc nº: 3570/5, 1978.
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3.3. L’església del Roser
Anem ara ja a parlar de forma més concreta del tema que ens
ocupa aquí, i és l’església que fou aixecada al segle xiv. Quan es
llegeix la bibliografia que està referida a aquest temple del Roser
també es sol fer referència a un espai arquitectònic que se situa al
costat esquerre de l’església i que actualment està ocupat pel Museu
Parroquial. Els historiadors que hi fan referència diuen que es tracta
d’una nau lateral que fou construïda a partir del segle xvi, fruit d’un
projecte d’ampliació del temple parroquial; és a dir, l’església gòtica
que ara coneixem amb el nom del Roser es pretenia ampliar construint
dues naus laterals afegides a la primitiva església del segle xiv, i així
aconseguir un temple de majors dimensions constituït per una planta
basilical de tres naus. Actualment, d’aquesta ampliació tan sols es
conservaria la nau lateral esquerra, ja que la dreta potser mai s’hauria
construït o, en cas d’haver estat construïda, hauria estat substituïda
per la construcció del nou temple neoclàssic a partir del 1786.
Després d’haver fet la corresponent recerca bibliogràfica i
documental, però també havent dut a terme una acurada observació
de l’arquitectura de l’espai actualment ocupat pel Museu Parroquial,
hem arribat a la conclusió que aquesta nau no és cap ampliació feta
al segle xvi, sinó que es tractaria de l’església primitiva de Santanyí,
aixecada al segle xiii. De la mateixa manera, està documentat que
mai s’aixecà una segona nau lateral en el lloc on ara s’aixeca la nova
parroquial de Sant Andreu, això és al costat dret del Roser. Això
no vol dir que tota la bibliografia que s’ha escrit al respecte estigui
equivocada, ni molt manco, però sí que pensam que no ha estat ben
interpretada, ja que no s’ha tengut en compte el clar missatge que en
aquest cas ens aporta l’edifici.
3.4. La nau lateral de l’església del Roser, seu del Museu
parroquial. La primitiva església de Santanyí
Cal pensar que durant l’època de dominació musulmana, a
Santanyí hi degué existí una mesquita i com passà a tants d’altres
indrets mallorquins, durant els primers anys posteriors a la conquesta,
aquesta mesquita degué esser sacralitzada per tal que servís als
nous colons com a lloc de pregària per a la nova fe cristiana. Tot
i això, no degueren passar gaire anys abans que es començàs la
construcció d’una primera església. Tot i l’existència d’un document
datat del 1242, en el qual es fa referència al terme i a la parròquia
de Santanyí,16 no podem assegurar que en aquesta data ja s’hagués
16 BARCELÓ VIDAL, Miquel; DANÚS, Miquela. Santanyí. Palma: Hora Nova, 2001. p. 22.
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construït l’església. Cal tenir en compte que el mot parròquia no
només fa referència a l’edifici religiós, sinó a la comunitat de clergues
d’un poble i també als mateixos habitants de la població. Malgrat
això, no deixa de ser curiós que a la butlla papal d’Innocenci IV de
1248 en què posa totes les parròquies de Mallorca sota protecció de
la Santa Seu, no hi estigui referida la de Sant Andreu de Santanyí.
Segons els investigadors Pere Xamena i Francesc Riera, el fet que
la parròquia de Santanyí, juntament amb la de Sant Joan i sa Pobla
d’Huialfàs, no surti a la butlla, és perquè fou creada posteriorment a
les parròquies de Mallorca. Tot i això, nosaltres pensam que hi cap la
possibilitat de que es tractàs d’un oblit a l’hora de redactar el llistat
de les parròquies. Un altre document datat l’any 1265 ja fa referència
explícita al rector de l’església de Santanyí i tretze anys més tard, el
1278, a una butlla apostòlica del Papa Nicolau III signada a Sant Pere
de Roma, es parla de l’església de Santanyí.17 Seguidament, una altra
data a tenir en compte és la de 1280, en la qual, en un testament
apareix una deixa que anomena l’altar dedicat a Santa Maria i a
continuació, el 1285, en una acta d’erecció dels síndics que juraren
homenatge de fidelitat al rei Alfons d’Aragó, se l’anomena ja com a
titular de la parròquia a Sant Andreu.18
Ara bé, cal tenir en compte les premisses en els quals ens basam
per a fer aquesta afirmació. Si observam l’exterior de l’edificació on
està situat actualment el Museu parroquial, concretament la façana
exterior, aquesta està formada per un parament llis, sense cap
decoració, en el qual s’obri un petit portal d’entrada format per un
arc rodó. Damunt el portal s’obri un petit finestral acabat per un arc
ogival. La façana, part damunt l’arc ogival, acaba amb un mur pla en
el qual s’hi observen les restes d’un antic matacà, restes formades per
dues mènsules. Tot i això, hem de pensar que les primeres esglésies
que foren construïdes després de la conquesta solien seguir un
model d’arquitectura gòtica molt primitiva anomenat de repoblament.
Aquest model presentava uns edificis molt senzills, els quals estaven
formats per una planta rectangular i coberts per una teulada a dos
vessants. Molt probablement, aquesta primera església mostrà en un
primer moment una façana que seguia aquest model, esglésies que
solien mostrar una espadanya que es situava en el vèrtex dels dos
vessants de la teulada. El cas de Santanyí és un poc especial, ja que
es tracta d’un municipi mallorquí amb una important costa, per tant,
a l’època medieval no estava lliure dels atacs sarraïns. És per això
17 PONS i FULLANA, Andreu. Temples i oratoris del terme..., p. 3
18 PONS i FULLANA, Andreu. Temples i oratoris del terme..., p. 4.
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que les viles que se situaven en municipis costaners solien prendre
mesures de protecció davant dels atacs pirates, fortificant edificis
o, fins i tot, edificant murades que envoltaven la vila. En el cas de
Santanyí, la documentació ens diu que l’any 1391 fou fortificada
l’església de la vila. Molt probablement, les restes del matacà que
veim en aquesta façana formen part d’aquesta primera fortificació,
la qual desvirtuà la imatge de la façana de l’església quan s’aixecà
el parament de forma quadrada. Un altre fet que demostra que es
tractava d’un edifici fortificat és la gruixa dels murs de l’església,
especialment el de la façana, gruix que s’observa sobretot des de
l’interior de l’edifici mitjançant l’esplandit del finestral que se situa
damunt el portal.
4. Sant Andreu de Santanyí. L’església del segle xiii
Tenint en compte que els preceptes de construcció d’un nou
temple cristià establien que s’havia de començar per l’espai més
sagrat de l’edifici, és a dir, l’absis o capçalera, és per aquesta part
on nosaltres començarem la nostra descripció. Situant-nos doncs, a
la façana posterior de l’església, el primer element que s’hi observa
i que constitueix la gènesi d’aquesta investigació és la resta de l’arc
ogival encastat dins el mur absidal i que quedà tallat per la posterior
construcció de la capella de
la família Danús, a finals del
segle xv i principis del segle
xvi. Aquesta característica
també es repeteix en altres
esglésies de la mateixa època,
com són Sant Miquel del
Pla de Tel (antiga parròquia
de Campanet del segle
xiii), la capella de Punxuat
d’Algaida (segle xiii, tot i
que probablement fou refet
posteriorment), l’oratori de
Sant Pau del Palau Episcopal
(s. xv) o l’església de Sant
Nicolau de Portopí (del segle
xix, però ja documentada el
1246), aquestes dues darreres
a Palma. Tot i que alguns
autors apunten que aquests
Restes de la façana absidal del segle xiii
arcs ogivals havien de servir
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per a futures ampliacions del temple, altres pensen que la seva funció
era de descàrrega del mur.
Continuant amb la descripció de la façana lateral, no en destaca
cap element especial. Es tracta d’un parament totalment llis, tot i que
en l’actualitat s’hi aixequen uns contraforts que, com explicarem més
endavant, podrien datar-se del segle xvi.
Referint-nos ara a la façana principal i havent observat el model
seguit en altres esglésies de l’època de la repoblació, ens adonam
que en el cas de Santanyí, l’actual façana no segueix el model
establert al segle xiii, això és: una façana de parament llis amb
portada de mig punt, amb una petita finestra amb esplandit i una
coberta de teules a dos vessants amb una senzilla espadanya al
centre. Això ens fa pensar, que el que observam avui dia seria la
fortificació realitzada al 1391. Aquesta fortificació de l’església és ben
palesa en diversos documents que es troben a diferents arxius i que
Ramon Rosselló i Vaquer publicà en el seu Noticiari de Santanyí,
segles xiii-xix.19 En aquest noticiari, un dels primers documents que
fan referència a la fortificació de l’església de Santanyí està datat del
3 de juliol de 1386 i ens diu que la vila fou visitada pel governador
Francesc Sagarriga. El governador, veient el perill d’atac que sofria
la vila, deliberà juntament amb els jurats del Regne i alguns síndics
de fora que es fes una força a l’església per salvament dels habitants
de batliu. Després es va tractar aquest fet al Gran i General Consell i
es va acordar enfortir l’església.20 Un altre document, del 3 d’octubre
de 1390, recull que el governador cita a la seva presència un dels
jurats de Montuïri, un de Porreres, un de Felanitx i un de Santanyí,
per tractar la taxació amb la qual han de contribuir a pagar l’obra
o l’enfortiment que es fa a l’església de la parròquia de Santanyí.21
Alguns mesos després, el 28 de gener de 1391, el governador mana
al batle, als jurats i als prohoms de Porreres que bestreguin 30 lliures
per a l’obra de fortificació de l’església de Santanyí.22 A l’any següent,
concretament el 24 de maig de 1392, el governador exposa al batle
de Santanyí la conveniència de construir una cisterna dins l’església
a fi que els habitants de la vila puguin disposar d’aigua en cas que
s’hi volguessin recollir per esquivar els atacs enemics; així com també
exposa la conveniència de tenir-hi armes.23 Aquest darrer document
demostra el fet que l’església servia de refugi per als habitants de la
19
20
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22
23
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vila en cas d’atac sarraí i, a més, els documents anteriors demostren
la fortificació de l’església i el fet que l’edifici constituïa un autèntic
bastió. Arribats a aquest punt, cal tenir en compte un fet que es va
repetint en quasi bé tota la bibliografia que hem consultat, i és que
els documents històrics no distingeixen en cap moment entre la
primitiva església del segle xiii i l’església del Roser aixecada al segle
xiv. També tots els historiadors i afeccionats a la història han cregut
que l’església primitiva havia estat construïda al segle xvi per a servir
de nau lateral al Roser. Quan es consulta la bibliografia, ens adonam
que sempre es parla de la fortificació del Roser i mai es fa referència
a la construcció del segle xiii, a excepció de l’arquitecte Gabriel
Alomar, qui en el seu Projecte de restauració del Roser, de 1978 diu el
següent: “La iglesia gótica anexa a la parroquial de Santanyí (que es
de época moderna) tiene su bella nave principal en la segunda mitad
del siglo xiv. Pero la nave lateral convertida actualmente en sacristía y
almacén es un resto de otra primitiva iglesia un siglo más antigua que
estuvo fortificada […]. El espesor del muro exterior, denota a primera
vista el fin militar complementario del edificio, cuya estructura estaba
formada por arcos apuntados, que en parte todavía se conservan”.24
Gabriel Alomar, constitueix doncs, l’únic testimoni que es refereix
explícitament a l’església del segle xiii i a la seva fortificació. Per altra
banda, Andreu Pons i Fullana, en el seu llibre Temples i oratoris del
terme de Santanyí. Recull històric sobre la seva construcció, fa esment
al document de 1386 del governador Sagarriga, qui mana que es
fortifiqui l’església.25 Segons la historiadora Miquela Danús, l’església
medieval de Santanyí constituïa un recinte emmurallat on els vilatans
podien trobar refugi en cas d’alarma litoral i, a més, també apunta
el fet que, a finals del segle xiv, es varen fer obres de fortificació
perquè el temple servís de resguard a la gent davant els pirates i els
corsaris.26 En aquesta església del segle xiii, encara a dia d’avui es
pot observar en què consistí la fortificació. Per una banda, destaca la
gruixa dels murs, sobretot del mur de la façana principal, en la qual,
a la seva part superior, hi ha dues mènsules d’un antic matacà. Ens
hem d’imaginar doncs, que en un principi, quan es construí l’església
en els anys posteriors a la conquesta de Jaume I, la façana original no
24 ALOMAR ESTEVE, Gabriel. Proyecto de restauración de la parte subsistente de la primitiva
iglesia fortificada de Santañy, Projecte de restauració del Roser. Ajuntament de Santanyí.
Balears. ARXIU doc. Nº 3570/5, 1978.
25 PONS i FULLANA, Andreu. Temples i oratoris del terme de Santanyí. Recull sobre la seva
construcció. Santanyí, 1974. p.7.
26 DANÚS BURGUERA, Miquela. La vila de Santanyí i el seu terme. Estudi històric (1391-1479).
Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 1990. p.122- 124.
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era l’actual, sinó que estava més endarrerida i que amb la fortificació
del 1391 s’aixecà part damunt la teulada un espai rectangular semblant
a una torre o parapet darrere la qual quedà amagada la primitiva
façana i la teulada a dos vessants. Malgrat que les restes conservades
a dia d’avui ja no mostren la teulada original del temple, sí que hi ha
un testimoni gràfic semblant al que degué esser el cas de Santanyí. Es
tracta de l’exvot anònim de finals del segle xvii Desembarcament turc
a Andratx l’any 1578, en què, malgrat el nivell d’idealització, apareix
representada la primitiva
parròquia de Santa Maria
d’Andratx. Aquesta imatge
està formada per una
construcció amb coberta
de teulada a dos vessants
amb una espadanya i
un parapet situat davant
el temple, amb la porta
principal d’accés formada
per un pont llevadís i a la
part superior un matacà
on se situa la guàrdia.
En aquest cas, el temple
està envoltat d’un fossat.
Aquesta
representació
de l’església d’Andratx
ens serveix aquí per a
comprendre millor com
degué esser la primitiva
parroquial de Santanyí una
vegada fortificada.
Antiga església del segle XIII
L’interior, talment com
el veim a dia d’avui, està format per una planta basilical d’una
sola nau i dividida en quatre trams mitjançant tres arcs diafragmes
apuntats, que es correspon amb el que degué ser la primitiva planta
de l’església del segle xiii. Tot i que actualment la coberta de l’església
està formada per voltes de creueria, no sempre fou així. La coberta
original del temple del segle xiii degué ser un enteixinat de fusta a
dos vessants, tret característic de tota l’arquitectura gòtica primitiva
mallorquina, que es manifesta en moltes altres edificacions, com
són: Sant Pere d’Escorca, Nostra Dona de la Pau de Castellitx o Santa
Llúcia de Mancor de la Vall entre d’altres. En canvi, la creueria que
observam actualment fou feta al segle xvi. Per poder afirmar això,

cal tenir en compte una sèrie de dades històriques. En primer lloc,
Ramon Rosselló Vaquer ens diu que a principis del segle xvi s’estava
construint l’absis de l’església parroquial del Roser. Això queda
constatat en un primer document de l’any 1500, en el qual es diu que
un santanyiner deixava
en testament almoina
de l’absis de l’església.27
Un altre document del
16 d’octubre de 1500,
concretament el testament
de Guillem Timoner, recull
que deixa 30 lliures per
a l’obra de l’absis de
l’església de Roser.28 En
els anys 1503 i 1504, el
picapedrer Gabriel Bordoy
reclamava als obrers de
l’església (administradors)
Joan Danús i Arnau Albert,
5 sous que li devien
d’aquelles 24 lliures per
l’obra feta a l’església
del Roser (ad litterarum
El
20
1502-1504). 29
d’octubre de l’any 1513
Joan Danús reclamava
als Jurats 92 lliures, 16
sous i 4 diners deguts per
l’administració de l’obra i
fàbrica de l’església.30 Un
Planta hipotètica del segle xiii (els autors)
altre testament datat del
Plànol original: Cosme Aguiló Adrover
18 de març de 1527 de
Joan Danús, ciutadà de Mallorques que té possessions a Santanyí,
elegeix la sepultura en l’església parroquial de Santanyí en el vas de
la capella de Sant Antoni que ell ha fet edificar.31 Finalment, a finals
27 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Aportació a la història de Santanyí, segles xv-xvi. Felanitx: Editorial Ramon Llull, 1975. p. 6.
28 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Santanyí. Santanyí: Ajuntament de Santanyí,2000.
p. 88.
29 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Aportació a la història..., p. 6.
30 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Aportació a la història..., p. 7.
31 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de..., p. 116.
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27 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Aportació a la història de Santanyí, segles xv-xvi. Felanitx: Editorial Ramon Llull, 1975. p. 6.
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del segle xvi, concretament el 18 d’octubre de 1589, durant una visita
del bisbe Joan Vich i Manrique queda constatat el següent: “pujà a la
terrada i visità les campanes. Com que les voltes de sobre les capelles
noves pateixen gran dany per la pluja, mana sien traspolades”.32
Per tant, gràcies a tots aquests documents es pot afirmar que entre
finals del segle xv i principis del xvi es dugueren a terme una sèrie
d’obres molt significatives: la construcció de l’absis de l’església del
Roser, l’edificació al costat de l’Evangeli, de la capella dedicada a Sant
Antoni i pagada per la família Danús i, finalment, la substitució de la
coberta de fusta de l’església del segle xiii per una volta de pedra de
creueria que quedà elevada quasi al mateix nivell que la de la volta
del Roser. Aquesta darrera intervenció queda confirmada gràcies a la
visita que féu el bisbe Joan Vich i Manrique el 1589, ja esmentada
abans.
4.1. Descripció del temple del segle xii, seu actual del Museu
Parroquial
De les quatre façanes exteriors de la primitiva parroquial, només
és possible observar-ne tres: la façana principal, la façana lateral
esquerra i part de la façana absidal. Pel que fa a la façana lateral
dreta, quedà oculta després de l’edificació de la segona església
gòtica, a principis del segle xiv. La façana principal que a dia d’avui es
conserva pensam que seria fruit de la fortificació feta a finals del segle
xiv, com ja hem esmentat anteriorment. El tret més destacable n’és la
gran senzillesa i austeritat i, de retruc, la manca total d’ornamentació,
que es deu a la seva finalitat defensiva. Aquesta façana està formada
per un parament llis de blocs de pedra de Santanyí en la qual s’obri
un portal de mig punt, sobre el qual hi ha un finestral apuntat amb
un gran esplandit que ens indica la gruixa del mur de la fortificació.
La façana acaba en forma recta bastant per damunt d’aquest finestral
i a la part superior hi veim els permòdols del que fou un matacà.
També és important observar l’evident asimetria d’aquesta façana pel
fet de la posterior construcció de l’església del segle xiv, la qual es
començà a aixecar envaint l’espai del temple primitiu. El fet que quan
es va construir el Roser s’envaís l’edifici del costat indica que aquest
havia estat construït abans, la qual cosa es repeteix en la construcció
de l’església parroquial actual, que quan fou aixecada a finals del
segle xviii envaí part de la façana del Roser.
La façana esquerra de l’església està formada per un parament llis
del qual destaquen els cinc contraforts amb sòcol que divideixen la
32 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de..., p. 140.
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planta en quatre trams. Cal parar atenció que el darrer contrafort,
el que se situa a l’absis, no compleix la seva funció, ja que no es
conserva complet. El segon contrafort i el tercer estan units per
un parament acabat en forma triangular, el qual té la funció de
descàrrega de l’empenta de la llanterna que s’aixecà al segon tram.
En el tercer i quart tram, a la part superior, s’hi obren ulls de bou.
Pel que fa a la façana posterior del temple, no es pot observar
completa perquè al segle xvi fou construïda la capella de la família
Danús, dedicada a Sant Antoni. Del bocí que es pot veure, cal
destacar-ne el sòcol de la part inferior, que pertany al temple primitiu
del segle xiii i que coincideix amb el caire de l’edifici. Però com ja
hem apuntat, la característica més remarcable és la presència de les
restes que es poden veure d’un arc ogival que es troba cegat en el
mur absidal. Es tracta d’un arc que queda tallat a la seva part superior
pel mur de la capella de la família Danús. Aquest fet constitueix la
prova que l’edifici que avui és la seu del Museu parroquial de la vila
és més antic que la capella de Sant Antoni.
L’interior de l’església primitiva està format per una planta
rectangular d’una sola nau sense capelles laterals, dividida en quatre
trams mitjançant tres arcs diafragma apuntats. Dels quatre trams,
tres estan coberts per volta de creueria i en el segon s’hi aixeca una
llanterna. El quart tram constituïa el presbiteri de temple, acabat amb
un absis pla.
Un tret a tenir en compte és que no es pot fer una lectura
homogènia de l’arquitectura del primitiu espai del segle xiii per mor
de les successives reformes que s’hi han fet durant les diferents
èpoques. De la primitiva església del segle xiii, sols en resten els arcs
diafragmes, tenint en compte també que han estat retocats, fet que
queda ben palès en la forma de xamfrà dels caires.
Com ja hem esmentat anteriorment, aquesta església estava acabada
per una coberta de fusta a dos vessants, que fou substituïda al segle
xvi per l’actual volta de pedra. Amb aquesta reforma s’elevà la coberta
d’aquest edifici i la vella teulada fou substituïda per un terrat que
s’anivellà exteriorment amb el terrat del Roser. Com a conseqüència
d’aquesta obra, a l’interior, hi observam com la volta de creueria fou
construïda sobrepassant el nivell dels arcs diafragmes primigenis.
A més a més, interiorment veim com la creueria d’aquest edifici és
sensiblement més baixa que la volta de creueria de l’església del
Roser. Fixant-nos detingudament en els trets arquitectònics en què
foren construïdes aquestes voltes i comparant-les amb la coberta de
l’absis del Roser i de la capella dels Danús, veim que segueixen totes
una mateixa manera de fer, ja que els nervis són molt més prims que
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els de la coberta de la nau del segle xiv. Per altra banda, la factura de
les claus de volta, amb decoració al seu voltant, també ens condueix
a poder afirmar que són el resultat d’aquesta reforma de finals del
segle xv o principis del xvi.
El fet de canviar la coberta de fusta per una nova coberta de pedra,
dotar-la d’una major alçada i obrir el mur lateral per poder connectar
aquest espai amb l’església del Roser, donant-li la funció de capelles
laterals, féu necessari la construcció d’uns dobles arcs al mur lateral
dret que fa partió amb el Roser, per tal també de suportar el pes
afegit a la nau primitiva. Quan observam aquests arcs, veim com una
de les dovelles dels arcs laterals està imbricada entre les dovelles de
l’arrencada dels arcs diafragmes primitius, per tant, cap la possibilitat
que a l’hora de canviar la coberta, aquests arcs diafragmes primitius
haguessin d’esser desmuntats.33 Aquesta diferència d’altura entre els
arcs diafragmes originals i la volta de creueria només l’hem trobada a
l’església de Sant Joan de Missa de Ciutadella, la qual constitueix un cas
semblant al de Santanyí. Aquesta església menorquina, documentada
ja el 1290, fou erigida parròquia el 1301 i al 1558 fou saquejada i
incendiada pels turcs.34 Molt probablement, quan fou reconstruïda
després d’aquest atac es cobrí amb la volta de creueria que a dia
d’avui presenta i que està situada per damunt dels arcs diafragma,
talment com passa a Santanyí. En els dos casos, l’arquitectura ens
confirma dues intervencions constructives posteriors a la primitiva
erecció dels temples. Tornant doncs a Santanyí i observant el mur
dret del quart tram, és a dir el que correspongué a l’absis de la
primitiva església, aquest té més gruix que els dels altres tres trams
restants i per això és ben possible que aquest mur no s’esbucàs i
es conservàs aquest espai per fer la funció de sagristia del Roser. El
portal que comunicava ambdós espais es correspon a dia d’avui amb
la vitrina que exposa els llibres litúrgics. La solució adoptada al mur
esquerre, per poder suportar el pes d’aquesta nova volta de pedra,
fou la construcció dels contraforts exteriors, la tipologia dels quals és
la mateixa que segueixen els que se situen a l’absis del Roser, datat
també de finals del segle xv o principis del segle xvi.

5. Sant Andreu de Santanyí. L’església del segle xiv
L’església parroquial de Sant Andreu de Santanyí del segle xiv és
l’edifici que està situat entre la primitiva església aixecada al segle xiii
i l’actual parroquial començada a finals del segle xviii. Aquest temple
és un dels pocs exemples de parròquia aixecada a principis del segle
xiv que ha arribat fins als nostres dies i es pot considerar, també, una
de les mostres més belles i harmonioses de l’arquitectura gòtica de
Mallorca.
A l’hora de parlar de la seva construcció cal situar-nos a principis
del segle xiv, concretament a l’any 1300, quan Jaume II dicta les
Ordinacions de Mallorca amb les quals es creen les viles illenques,
entre elles, Santanyí. En el cas d’aquesta vila, la nova església del xiv
no va substituir l’antiga construcció, sinó que fou aixecada al costat
de l’edificació del segle xiii.
A diferència de l’anterior temple primitiu, aquest edifici no ha
patit tantes modificacions i a dia d’avui encara conserva una gran
unitat en el seu estil, la qual cosa fa que es pugui afirmar que mostra
unes línies gòtiques molt pures.
Creim poder afirmar, i més endavant ho demostrarem, que aquesta
nova església gòtica fou aixecada durant el primer quart del segle xiv
i per tant, un cop acabades les obres, les primeres modificacions no
arribaren fins al 1390 amb la fortificació del temple que, sí bé afectà
en major mesura l’església anterior, en el Roser queda ben palesa
en l’amplitud del mur de la façana. També cal destacar que en un
principi no tengué teulada, sinó un terrat. Això és també un element
propi de les construccions fortificades, que en aquest cas la podem
comparar amb l’església del Castell de Capdepera, aixecada també al
segle xiv, amb la majoria de les esglésies rurals eivissenques i amb
la desapareguda església medieval de Sant Jaume d’Alcúdia, com la
mostra el gravat realitzat per l’Arxiduc Lluís Salvador a la seva obra
“Die Balearen”.35
No fou fins al segle xvi en què una nova intervenció afectà el temple
del tres-cents. Entre d’altres obres, es dugué a terme la construcció
d’un absis poligonal a la capçalera anterior del Roser i la capella de
la família Danús, que fou construïda adossada al costat de l’Evangeli
del nou presbiteri. Per un testament de Guillem Timoner, datat del 16
d’octubre de 1500, sabem que vol que “les 30 lliures que va prometre
per l’obra de l’absis de l’església, si sobren, sien distribuïdes per

33 No seria el primer cas que un edifici es desmunta a conseqüència de la necessitat d’una
reforma o fins i tot d’un trasllat total. S’ha de recordar el cas de l’església de la Sang de Muro,
datada del segle xv i traslladada del seu indret primitiu a un altre fins a dues vegades.
34 SASTRE PORTELLA, Florenci. Aportacions a la història de Sant Joan de Missa. Ciutadella de
Menorca: Edicions Nura, 1997. p. 5-8.

35 LLUÍS SALVADOR, Arxiduc d’Àustria. Las Baleares descritas por la palabra y el grabado, tom
VIII. Palma: “Sa Nostra” Caixa de Balears, 1984-1993. p. 403.
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El fet de canviar la coberta de fusta per una nova coberta de pedra,
dotar-la d’una major alçada i obrir el mur lateral per poder connectar
aquest espai amb l’església del Roser, donant-li la funció de capelles
laterals, féu necessari la construcció d’uns dobles arcs al mur lateral
dret que fa partió amb el Roser, per tal també de suportar el pes
afegit a la nau primitiva. Quan observam aquests arcs, veim com una
de les dovelles dels arcs laterals està imbricada entre les dovelles de
l’arrencada dels arcs diafragmes primitius, per tant, cap la possibilitat
que a l’hora de canviar la coberta, aquests arcs diafragmes primitius
haguessin d’esser desmuntats.33 Aquesta diferència d’altura entre els
arcs diafragmes originals i la volta de creueria només l’hem trobada a
l’església de Sant Joan de Missa de Ciutadella, la qual constitueix un cas
semblant al de Santanyí. Aquesta església menorquina, documentada
ja el 1290, fou erigida parròquia el 1301 i al 1558 fou saquejada i
incendiada pels turcs.34 Molt probablement, quan fou reconstruïda
després d’aquest atac es cobrí amb la volta de creueria que a dia
d’avui presenta i que està situada per damunt dels arcs diafragma,
talment com passa a Santanyí. En els dos casos, l’arquitectura ens
confirma dues intervencions constructives posteriors a la primitiva
erecció dels temples. Tornant doncs a Santanyí i observant el mur
dret del quart tram, és a dir el que correspongué a l’absis de la
primitiva església, aquest té més gruix que els dels altres tres trams
restants i per això és ben possible que aquest mur no s’esbucàs i
es conservàs aquest espai per fer la funció de sagristia del Roser. El
portal que comunicava ambdós espais es correspon a dia d’avui amb
la vitrina que exposa els llibres litúrgics. La solució adoptada al mur
esquerre, per poder suportar el pes d’aquesta nova volta de pedra,
fou la construcció dels contraforts exteriors, la tipologia dels quals és
la mateixa que segueixen els que se situen a l’absis del Roser, datat
també de finals del segle xv o principis del segle xvi.

5. Sant Andreu de Santanyí. L’església del segle xiv
L’església parroquial de Sant Andreu de Santanyí del segle xiv és
l’edifici que està situat entre la primitiva església aixecada al segle xiii
i l’actual parroquial començada a finals del segle xviii. Aquest temple
és un dels pocs exemples de parròquia aixecada a principis del segle
xiv que ha arribat fins als nostres dies i es pot considerar, també, una
de les mostres més belles i harmonioses de l’arquitectura gòtica de
Mallorca.
A l’hora de parlar de la seva construcció cal situar-nos a principis
del segle xiv, concretament a l’any 1300, quan Jaume II dicta les
Ordinacions de Mallorca amb les quals es creen les viles illenques,
entre elles, Santanyí. En el cas d’aquesta vila, la nova església del xiv
no va substituir l’antiga construcció, sinó que fou aixecada al costat
de l’edificació del segle xiii.
A diferència de l’anterior temple primitiu, aquest edifici no ha
patit tantes modificacions i a dia d’avui encara conserva una gran
unitat en el seu estil, la qual cosa fa que es pugui afirmar que mostra
unes línies gòtiques molt pures.
Creim poder afirmar, i més endavant ho demostrarem, que aquesta
nova església gòtica fou aixecada durant el primer quart del segle xiv
i per tant, un cop acabades les obres, les primeres modificacions no
arribaren fins al 1390 amb la fortificació del temple que, sí bé afectà
en major mesura l’església anterior, en el Roser queda ben palesa
en l’amplitud del mur de la façana. També cal destacar que en un
principi no tengué teulada, sinó un terrat. Això és també un element
propi de les construccions fortificades, que en aquest cas la podem
comparar amb l’església del Castell de Capdepera, aixecada també al
segle xiv, amb la majoria de les esglésies rurals eivissenques i amb
la desapareguda església medieval de Sant Jaume d’Alcúdia, com la
mostra el gravat realitzat per l’Arxiduc Lluís Salvador a la seva obra
“Die Balearen”.35
No fou fins al segle xvi en què una nova intervenció afectà el temple
del tres-cents. Entre d’altres obres, es dugué a terme la construcció
d’un absis poligonal a la capçalera anterior del Roser i la capella de
la família Danús, que fou construïda adossada al costat de l’Evangeli
del nou presbiteri. Per un testament de Guillem Timoner, datat del 16
d’octubre de 1500, sabem que vol que “les 30 lliures que va prometre
per l’obra de l’absis de l’església, si sobren, sien distribuïdes per

33 No seria el primer cas que un edifici es desmunta a conseqüència de la necessitat d’una
reforma o fins i tot d’un trasllat total. S’ha de recordar el cas de l’església de la Sang de Muro,
datada del segle xv i traslladada del seu indret primitiu a un altre fins a dues vegades.
34 SASTRE PORTELLA, Florenci. Aportacions a la història de Sant Joan de Missa. Ciutadella de
Menorca: Edicions Nura, 1997. p. 5-8.

35 LLUÍS SALVADOR, Arxiduc d’Àustria. Las Baleares descritas por la palabra y el grabado, tom
VIII. Palma: “Sa Nostra” Caixa de Balears, 1984-1993. p. 403.
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l’obra”.36 Per tant, d’aquest testament es pot extreure la idea que
l’absis en aquesta data ja estava en construcció. Altres documents
que reforcen aquesta afirmació daten de 1503 i de 1504, anys en què
el picapedrer Gabriel Bordoy reclamava als obrers (administradors)
Joan Danús i Arnau Albert 5 sous que li devien d’aquelles 24 lliures
per l’obra feta a l’església del Roser.37 Un altre document, datat de dia
20 d’octubre de 1513, ens diu que Joan Danús reclamava als Jurats 92
lliures, 16 sous i 4 diners que li devien per l’administració de l’obra
i fàbrica de l’església.38 Un document de 4 de novembre de 1519,
referit al testament de Francina, muller de Joan Danús, ciutadà de
Mallorca, explica que “elegeix la sepultura en el vas de la capella de
Sant Antoni, que és del seu marit [...] mana que sien fets dos anyells
que estiguin sobre l’altar de la seva capella, tals com els qui estan
sobre l’altar major”.39 Aquestes notícies són fonamentals per poder
establir una datació fiable, tant de la construcció de l’absis com de
la capella de la família Danús, dedicada a Sant Antoni, i que situam
entre les darreries del segle xv i el 1519, data en la qual podem
afirmar que ja estava construïda. A més d’aquestes obres, i com ja
hem esmentat abans, també fou durant el segle xvi quan es substituí
l’antiga coberta de fusta a dos vessants de la primitiva parròquia per
una nova coberta de volta de pedra de creueria, elevant així el terrat
al mateix nivell que el Roser.
Durant aquest segle i a causa dels continus atacs turcs i sarraïns
que Santanyí patia, es féu del tot necessària la construcció d’una
murada al voltant de la vila.
La construcció de la murada va provocar un segon enfortiment de
l’edifici parroquial, que consistí a construir espitlleres i merlets als
terrats de les dues esglésies gòtiques, tal com afirmen tant l’arxiduc
Lluis Salvador40 com Geroni de Berard.41 A dia d’avui, encara se n’hi
poden veure algunes restes. Com ja han afirmat altres historiadors, la
part de l’edifici que correspon a l’edificació del segle xiii va quedar
situat per defora del perímetre emmurallat, actuant així de bastió, ben
igual que la Porta Murada.

36 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de...,p. 88.
37 (Arxiu Diocesà de Mallorca) AD Litterarum, 1502-1504.
38 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Aportació a la història..., p. 7.
39 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de..., p.102.
40 LLUÍS SALVADOR, Arxiduc d’Àustria. Las Baleares descritas por la palabra y el grabado, tom
IX. Palma: “Sa Nostra” Caixa de Balears, 1984-1993. p. 582.
41 BERARD, Gerónimo de. Viaje a las villas de Mallorca, 1789. Palma: Luis Ripoll, editor.
Ajuntament de Palma, 1983. p. 161.
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Ja per acabar amb les obres documentades al segle xvi, en una
visita del bisbe Diego de Arnedo, datada el 20 de novembre de 1564,
va ordenar que es construís una porxada damunt el Roser a causa
dels atacs turcs que sofria Santanyí, seguint el costum del poble de
refugiar-se a l’interior de l’església. D’aquesta porxada encara es
poden veure les restes tant a la part posterior de l’espadanya com a
la part superior de l’absis del temple.
5.1. Descripció del temple del segle xiv, actual església del
Roser
La segona església parroquial de Sant Andreu, coneguda a dia
d’avui com església del Roser, presenta una façana formada per un
parament llis de blocs de pedra de Santanyí. Allà s’hi obre un portal
d’arc rodó. L’arc està format per dovelles que se situen damunt una
línia d’imposta. Damunt aquest portal hi ha un finestral acabat també
amb un arc rodó o de mig punt. Al costat esquerre d’aquesta obertura
hi ha un cercle marcat a la pedra, del qual desconeixem l’ús. La
façana acaba amb un parament pla que queda marcat per una línia
d’imposta sobre la qual s’aixeca una espadanya de forma triangular,
formada per tres arcs rodons on se situaven en altre temps les
campanes del temple. Aquesta espadanya que actualment s’observa
no és l’original del segle xiv, ja que arrel de la porxada feta construir
al segle xvi per manament del bisbe Diego de Arnedo, fou necessari
l’elevació de l’espadanya part damunt de la dita porxada. Per mor
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Joan Danús i Arnau Albert 5 sous que li devien d’aquelles 24 lliures
per l’obra feta a l’església del Roser.37 Un altre document, datat de dia
20 d’octubre de 1513, ens diu que Joan Danús reclamava als Jurats 92
lliures, 16 sous i 4 diners que li devien per l’administració de l’obra
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Mallorca, explica que “elegeix la sepultura en el vas de la capella de
Sant Antoni, que és del seu marit [...] mana que sien fets dos anyells
que estiguin sobre l’altar de la seva capella, tals com els qui estan
sobre l’altar major”.39 Aquestes notícies són fonamentals per poder
establir una datació fiable, tant de la construcció de l’absis com de
la capella de la família Danús, dedicada a Sant Antoni, i que situam
entre les darreries del segle xv i el 1519, data en la qual podem
afirmar que ja estava construïda. A més d’aquestes obres, i com ja
hem esmentat abans, també fou durant el segle xvi quan es substituí
l’antiga coberta de fusta a dos vessants de la primitiva parròquia per
una nova coberta de volta de pedra de creueria, elevant així el terrat
al mateix nivell que el Roser.
Durant aquest segle i a causa dels continus atacs turcs i sarraïns
que Santanyí patia, es féu del tot necessària la construcció d’una
murada al voltant de la vila.
La construcció de la murada va provocar un segon enfortiment de
l’edifici parroquial, que consistí a construir espitlleres i merlets als
terrats de les dues esglésies gòtiques, tal com afirmen tant l’arxiduc
Lluis Salvador40 com Geroni de Berard.41 A dia d’avui, encara se n’hi
poden veure algunes restes. Com ja han afirmat altres historiadors, la
part de l’edifici que correspon a l’edificació del segle xiii va quedar
situat per defora del perímetre emmurallat, actuant així de bastió, ben
igual que la Porta Murada.

36 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de...,p. 88.
37 (Arxiu Diocesà de Mallorca) AD Litterarum, 1502-1504.
38 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Aportació a la història..., p. 7.
39 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de..., p.102.
40 LLUÍS SALVADOR, Arxiduc d’Àustria. Las Baleares descritas por la palabra y el grabado, tom
IX. Palma: “Sa Nostra” Caixa de Balears, 1984-1993. p. 582.
41 BERARD, Gerónimo de. Viaje a las villas de Mallorca, 1789. Palma: Luis Ripoll, editor.
Ajuntament de Palma, 1983. p. 161.
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5.1. Descripció del temple del segle xiv, actual església del
Roser
La segona església parroquial de Sant Andreu, coneguda a dia
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d’aquesta intervenció, a dia d’avui encara es pot observar a la façana
principal del Roser el lloc que ocupava la primera espadanya.42 De la
mateixa manera que a la façana del temple primitiu del segle xiii, aquí
també es dóna la mateixa característica asimètrica que a l’anterior.
El portal, el finestral i l’espadanya segueixen un mateix eix central,
però el costat esquerre de la façana, tenint en compte aquest eix, és
més ample que el costat dret, ja que a la dreta del Roser s’hi aixecà a
finals del segle xviii la nova església parroquial. Aquesta característica
també es dóna a l’espadanya. Si ens hi fixam, la part dreta està tallada
i la línia d’imposta roman rompuda a causa que la construcció de la
nova església se sobreposa damunt la façana del xiv.
Parlant de l’exterior, també hem de fer referència a la façana
posterior, que fou construïda en el segle xvi quan s’edificà l’absis.
En aquest cas, el parament està constituït per pedres irregulars,
mostrant un caràcter més rústic. Hi destaquen dos contraforts que
reben l’empenta dels nervis de la volta de l’interior de l’absis, entre
els quals se situa un mur que a l’interior correspon al nínxol on hi
ha el sagrari. Damunt aquest nínxol s’hi obri una finestra d’arc de
mig punt i a cada costat dels contraforts hi ha un finestral ogival.
Part damunt la finestra es veuen dues línies de blocs de pedra més
regular que ens indiquen el terra de les terrades del temple i damunt
es veuen les restes del porxo.

L’interior de l’església està format per una planta basilical rectangular
d’una sola nau de quatre trams i un absis pla que es converteix en
pentagonal mitjançant voltes raconeres. Aquest temple no té capelles
entre els contraforts i està cobert per una volta de creueria de la qual
destaquen les claus de volta molt ben esculpides i que representen
el següent: la primera, mostra l’escut de les quatre barres i el senyal
reial de la Corona d’Aragó; a la segona clau s’hi representa l’escut
de la Universitat de la Ciutat i del Regne de Mallorca. A la tercera
clau de volta hi ha representat l’escut de la Universitat de Santanyí
i a la darrera clau de volta de la nau, hi ha representada la figura
de Sant Domingo.43 Com que no té finestrals als laterals, les úniques
obertures se situen al peus
i a l’absis. Als peus és on hi
ha el portal d’entrada i, a
damunt, un finestral acabat
amb un arc de mig punt.
Pel que fa a l’absis, allà hi
trobam tres obertures, un
finestral central semblant
al que es troba obert al
mur dels peus i dos més,
més estrets i acabats en arc
apuntat, que se situen un
dins cada volta raconera.
Clau de volta del Roser
Cal tenir en compte, com
representat el Senyal Reial
ja hem dit abans, que tant
sols els quatre trams de l’església pertanyen al segle xiv. Fou al segle
xvi quan s’hi afegí l’absis. Aquesta diferència de datació s’observa
en la factura dels nervis, que en el cas del presbiteri són més
evolucionats i esvelts. També es veu la diferència en les claus de
volta. En aquest cas, tant la clau de volta absidal com les de les voltes
raconeres estan més ornamentades que la resta de les claus de volta
de la nau. Pel que fa a la capella de la família Danús, que a dia d’avui
està tapiada i s’hi accedeix a través d’un portalet d’arc rodó, també

42 Descartam l’afirmació feta pel filòleg Cosme Aguiló i Adrover que les marques que es veuen
a la part superior de la façana eren les restes d’uns merlets i no l’elevació de l’espadanya.

43 Els quatre trams de l’església del Roser constitueixen un edifici de nova planta de concepció
arquitectònica unitària, tant pel que fa a la tècnica constructiva com per la unitat d’estil que
mostra. Tot i això, Cosme Aguiló i Adrover manté l’opinió que l’església del Roser hauria estat
construïda al segle xiii amb una coberta de fusta i que en el segle xiv s’hauria substituït per
l’actual volta de pedra. Aquesta afirmació no es pot tenir en compte fent una lectura correcta
de l’edifici. A manera d’exemple, cal citar la basílica de Sant Francesc de Palma, la qual en el
segle xiv, sí que sofrí un canvi de coberta del qual encara a dia d’avui en queda constància en
els murs del temple.
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hi trobam una creueria i una clau de volta que segueix la mateixa
factura que les de l’absis. Per altra banda, hem pogut constatar que
la capella de Sant Antoni és més baixa que l’absis i, a la vegada,
aquest absis també és lleugerament més baix que la nau principal.
Tot i que la major part dels historiadors que han tractat l’edifici
l’han situat dins el segle xiv i fins i tot alguns ho han fet a la segona
meitat d’aquest mateix segle, nosaltres creim poder afirmar que
aproximadament el 1330 ja estava finalitzat. Per poder fer aquesta
afirmació, hem tengut en compte la forma primitiva que tenen els
nervis de la nau principal. La manera de fer que mostren els nervis de
la creueria del Roser és molt semblant als nervis de la creueria de la
capella de Sant Llorenç de la parroquial de Santa Creu de Palma, que
sabem que fou iniciada ben a principis del segle xiv. Un altre edifici
al qual es pot comparar és al Castell de Bellver, que fou edificat
entre 1300 i 1311 i també del cos baix de la capella de la Trinitat
de la Seu. Fins i tot, una altra construcció que mostra similituds
respecte dels nervis és la capella de Nostra Senyora de l’Esperança
del Castell de Capdepera, de la qual el primer tram i la seva capella
del costat dret constitueixen la primitiva església del tres-cents. Una
altra característica a tenir en compte a l’hora de proposar una datació
més aproximada d’aquest temple és que els nervis de la creueria de
la nau principal arriben fins en terra. Aquesta característica és única
a Mallorca en les construccions gòtiques del segle xiv, per tant, a l’illa
no en trobam cap altre cas. En canvi, alguns exemples que presenten
aquest mateix tret en els nervis de la creueria es poden observar en
terres occitanes i catalanes. De començament del segle xiv destaquen
la catedral de Santa Maria de Sant Bertran de Comenge, que fou
començada el 1304. També al sud de França, l’església conventual
dels Agustins de Tolosa de Llenguadoc, construïda a partir de 1309,
mostra també una creueria en què els nervis arriben en terra. Al
mateix convent, un altre exemple n’és la capella claustral de Nostra
Senyora de la Pietat, però és datada del segle xv. Un darrer exemple
analitzat i datat també al segle xv, on es dóna aquesta característica en
els nervis, el trobam aquesta vegada en terres catalanes, concretament
a l’obra de la nau única de la catedral de Girona, aixecada durant la
segona etapa de construcció a partir de 1417. Com ja ho hem dit, a
Mallorca, durant el segle xiv, no se’n dóna cap altre cas més que el
del Roser de Santanyí, excepció feta de l’església de Sant Jordi de
Pollença, tal com ho afirma l’historiador de l’art Santiago Sebastián.44
Aquesta església pollencina que fou construïda al segle xvi, té la seva

nau coberta per una volta de creueria de la qual destaquen els nervis
que, seguint l’exemple del Roser de Santanyí, també arriben en terra.
Tot i això, en aquest darrer cas ho fan convertits en columnes de fust
rodó i capitells d’orde jònic, la qual cosa mostra la influència de trets
ornamentals clàssics en un gòtic mallorquí ja tardà.
Arribats doncs a aquest punt, i tenint en compte totes aquestes
datacions, hem pogut arribar a la conclusió que l’església del Roser
degué esser construïda durant el primer terç del segle xiv, és a dir,
aproximadament entre el 1300 i el 1330. De la mateixa manera,
és també possible afirmar que la nostra església rep influència
francesa tant pel que fa als nervis de la creueria com també pel que
fa a l’absis, ja que el de Santanyí copia el mateix sistema de voltes
raconeres que el de l’església llenguadociana dels Agustins de Tolosa,
que fou construït pel mestre d’obres de la catedral d’aquesta mateixa
ciutat, Jean Lobres.
Conclusions
Amb aquesta comunicació hem pretès posar a l’abast dels
santanyiners i del públic interessat en general les conclusions a les
quals hem arribat, després d’haver fet una investigació arquitectònica
de dos dels tres edificis que conformen el conjunt parroquial de la
vila de Santanyí. Tot i que la documentació arxivística i bibliogràfica
és molt minsa o en alguns casos fins i tot inexistent, ha estat gràcies a
l’observació de l’arquitectura, i també la comparació d’aquestes dues
construccions amb altres edificis mallorquins i forans, el que ens ha
permès concloure que l’espai arquitectònic avui destinat a museu
parroquial, seria la primera església gòtica aixecada tot just després
de la conquesta catalana del segle xiii.
Tot i això, per corroborar aquesta afirmació, seria del tot necessari
dur a terme uns importants treballs arqueològics i de restauració, així
com un repicat de tots els murs interiors per poder mostrar, tal com
passà a l’església menorquina de Sant Joan de Missa, les diferents
etapes de construcció que hagi pogut sofrir l’església. A més a més,
creim també necessària i atractiva la idea de realitzar una segona
publicació per tal de poder oferir un treball més extens i exhaustiu
contenint alguns aspectes que per manca d’espai, no hem pogut
incloure en aquesta comunicació, així com també fer un estudi adient
de la tercera església, l’actual parroquial de Sant Andreu de Santanyí.
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Santanyí i els corsaris al segle XVI.
Una amenaça constant?
Andreu Seguí Beltrán1

Resum: El cors musulmà s’ha assenyalat com un dels principals
problemes per les poblacions del litoral mallorquí. Les del terme de
Santanyí no en són una excepció. Com en altres casos, l’afirmació
es fonamenta en la cita d’uns esdeveniments determinats, seguint
la visió que n’aportaren les víctimes dels mateixos. El resultat és
una clara exageració del perill de que la costa santanyinera patís un
atac dels corsaris barbarescs, atenent a la seva proximitat al nord
d’Àfrica i el refugi que els hi oferia l’illa de Cabrera. L’objectiu de la
nostra comunicació és matisar aquesta visió, valorant la informació
disponible sobre els diferents atacs, tant de cristians com de sarraïns,
la importància de la zona per la navegació i el comerç de l’època, i
les repercussions dels assalts per la seva població. D’aquesta forma,
podrem considerar l’amenaça en la seva justa mesura, evitant els
estereotips generats pels segles de lluita fronterera entre ambdues
confessions.
El cors va ser una de les principals formes de guerra a la
Mediterrània moderna, especialment a partir de 1580, quan s’acordà
la treva entre l’Imperi otomà i la Monarquia hispànica. Les cròniques
coetànies i els treballs dels historiadors, estan plens de referències a
l’amenaça que els atacs corsaris suposaven per les poblacions de les
1 Estudiant de Doctorat en Història, Universitat Pompeu Fabra. Becari predoctoral, Universitat
de les Illes Balears. andreu.segui.beltran@gmail.com
Projecte “Eclipse Imperial: transición y emergencia de nuevas estructuras políticas en América,
Asia y África (1750-1950), Ref. HAR2012-39352-C02-01. MCYT. El present treball ha estat possible
gràcies a la Beca de Formació de Personal Investigador, concedida per la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears i del Fons Social Europeu. Pels inicis de
la investigació, agraïm l’ajut COFRE 2014, concedit per la Universitat Pompeu Fabra. També
volem agrair els comentaris i suggeriments d’Eloy Martín Corrales i de Gonçal López Nadal.
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