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Agraïments
Voldríem agrair l’ajuda que se’ns ha ofert a l’hora de realitzar
aquest treball d’investigació a: Parròquia de Sant Andreu de Santanyí,
Museu parroquial de Santanyí, Arxiu Parroquial, Arxiu Municipal de
Santanyí, Miquel Ballester Julià, Cristòfol Bonnin Casellas, Toni Fiol
Reynés, Miquel Pons Bonet, Andreu Pons Fullana, Gabriel Rechach
Pizà, Gabriel Reus Mas, Joan Rosselló Lliteres, Ramon Rosselló
Vaquer.

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.
Les abreviatures utilitzades en aquest text són les següents: ACA: Arxiu de la Corona d’Aragó;
RC: Reial Cancelleria; Reg.: Registre. ARM: Arxiu del Regne de Mallorca; LC: Lletres Comunes;
S: Suplicacions. ADM: Arxiu Diocesà de Mallorca; MSL: Miscel·lània. AGS: Archivo General
de Simancas; EST: Estado. AMP: Arxiu Municipal de Pollença; C: Clavaria. BSAL: Bolletí de la
Societat Arqueològica Lul·liana. SQIL: Santanyí: quincenal de intereses locales. doc.: document.
f./ff.: foli/lis. lib.: llibre. llig.: lligall; s.f.: sense foliar.
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illes i de les costes de la mar interior. De fet, en més d’una ocasió,
les seves ràtzies han estat considerades com les responsables de la
opció vers una economia deslligada de la mar, arrel de les dificultats
que generaven pel comerç i la pesca, traslladant-se la població cap
a l’interior. No obstant, malgrat la rellevància que se’ls hi ha atribuït,
encara són pocs els treballs que aporten una reflexió crítica sobre la
seva evolució en un territori més o menys extens, en funció de les
característiques i la situació del mateix en les rutes de navegació, els
principals moments d’activitat corsària i, finalment, una valoració dels
efectes que van tenir per la seva població. En aquesta comunicació
reflexionarem sobre aquestes qüestions pel cas de Santanyí.
El paper del cors a les relacions mediterrànies
El cors va ser la principal i més freqüent forma de guerra a la
Mediterrània moderna, un instrument estatal per controlar i assegurar
la navegació i l’espai marítim considerat com a propi. També va ser
potenciat per reduir la despesa naval o destinar-la a altres fronts,
considerats com a més urgents; una variant marítima de la guerra
entre cristians i musulmans, i una forma de redirigir forçosament els
intercanvis comercials. Es diferenciava de la pirateria pel seu caràcter
legal, basat en la concessió d’una patent de cors. El document,
expedit per un governant, autoritzava a un particular a armar-se i
atacar les embarcacions, poblacions i súbdits de l’enemic, mentre
durés el conflicte amb aquest. La transgressió d’aquest marc, no
sempre respectat, suposava la invalidesa de la presa, en el moment
en que aquesta es declarava front a l’autoritat competent. Fins a
cert punt, la desobediència i el desconeixement de l’agredit sobre
els termes en que navegava l’agressor, explicarien la confusió dels
termes «pirata» i «corsari», i el seu ús com a sinònims.2

Durant el segle xvi, el cors experimentà una evolució important,
en el context del conflicte entre la Monarquia hispànica i l’Imperi
otomà que, a partir de les treves de 1580, continuà de forma no
oficial fins a la segona meitat del segle xviii. El desplaçament de les
seves armades, derivat d’aquests acords, donà pas a un auge dels
principals centres corsaris.3 Tot i això, la major part de referències a
les ràtzies musulmanes contra localitats de la costa ibèrica —Salou,
Cullera, Gibraltar, Cuevas de Almanzora i Cadis, entre d’altres— i
les Balears —Maó i Ciutadella—, daten dels anys d’enfrontament
directe.4 El mateix passa amb els atacs al litoral dels territoris italians
de la Monarquia. No obstant, no hem d’oblidar que totes aquestes
accions tenien el seu paral·lel en les algarades cristianes, sovint
dirigides pels capitans de les esquadres de galeres espanyoles, com
Andrea Dòria o Álvaro de Bazán, menys estudiades que les d’autoria
musulmana, però amb els mateixos objectius.5 Les accions sarraïnes
també han eclipsat les dels cristians contra els seus correligionaris,
especialment a mesura que avancem en el cinc-cents, fins a l’inici de

2 El principal text sobre aquesta qüestió continua sent el de Fontenay, Michel; Tenenti, Alberto.
«Course et piraterie méditerranéennes de la fin du Moyen Âge aux débuts du xix siècle». A: xiii
Colloque International d’Histoire Maritime. Course et piraterie. Paris: Centre national de la
recherche scientifique, 1975, p. 78-131. Reeditat a Fontenay. La Méditerranée entre la croix et le
croissant. Navigation, commerce, course et piraterie (xvie-xixe siècle), Fontenay. Paris: Classiques
Garnier, 2010, p. 211-75. Malgrat això, també continuen sent vàlides gran part de les bases
marcades per Braudel, Fernand. La Méditerranée et le monde méditerranéen a l’époque de
Philippe ii, vol. 2. Paris: Armand Colin, 1990. p. 616-44. Mollat du Jourdin, Michel. «De la piraterie
sauvage à la course réglementée (xive-xve siècle)». Mélanges de l’Ecole Française de Rome.
Moyen Age, Temps Modernes, 87, nº. 1, (1975), p. 7-25. Veure també López Nadal, Gonçal A. El
corsarisme mallorquí a la Mediterrània occidental, 1652-1698: un comerç forçat. Palma de
Mallorca: Conselleria d’Educació i Cultura, 1986. També el recent text de Valérian, Dominique.
«La course et la piraterie en Méditerranée Occidentale à la fin du Moyen Âge: entre activité
économique et instrument politique». A: NEF, Annliese (ed.). Les territoires de la Méditerranée.
XIe-XVIe siècle. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2013. p. 35-49.

3 Braudel [2], vol. 3; Hess, Andrew C. The Forgotten Frontier: A History of the Sixteenth-Century
Ibero-African Frontier. Chicago; Londres: The University of Chicago Press, 1978. García-Arenal,
Mercedes; Bunes Ibarra, Miguel Á. de. Los españoles y el norte de África. Siglos xv-xviii. Madrid:
Mapfre, 1992. p. 21-105, especialment p. 180-286. Per la perspectiva otomana, Imber, Colin.
The Ottoman Empire, 1300-1650. Nova York: Palgrave-Macmillan, 2002. p. 17-66. Sobre les
negociacions de pau, veure l’estudi de Conrotte, Manuel. España y los países musulmanes
durante el ministerio de Floridablanca (1909), utilitzem l’edició, amb pròleg d’Eloy Martín
Corrales. Sevilla: Ediciones Espuela de Plata, 2006.
4 Per Catalunya i altres territoris catalano-aragonesos, Català Roca, Pere. De cara a la
Mediterrània. Les torres del litoral català. Barcelona: Rafel Dalmau, 1987. Per València, Pardo
Molero, Juan F. La defensa del imperio. Carlos v, Valencia y el Mediterráneo. Madrid: Sociedad
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe ii y Carlos v, 2001. Per Múrcia,
Tapia, José A. «La costa de los piratas», Revista de historia militar, 32, (1972), p. 73-103; i Velasco
Hernández, Francisco. «La razzia del corsario Morato Arráez en la costa murciana en agosto de
1602». Murgetana, 125, (2011), p. 83-102. Per Andalusia, Martín Corrales, Eloy “El corso en la
Andalucía moderna”. A: García Hurtado, Manuel et al. (eds.). El mar en los siglos modernos, vol.
2. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2009. p. 293-304.
5 Les ràtzies espanyoles contra les costes i la navegació musulmanes, s’interpretaren durant
molt de temps des d’un punt de vista estrictament defensiu o hagiogràfic, deixant de banda
el caràcter econòmic d’aquella rapinya. Aquest ha estat assenyalat en treballs com López de
Coca Castañer, José E. «Esclavos, alfaqueques y mercaderes en la frontera del Mar de Alborán
(1490-1516)». Hispania: Revista española de historia, 18, (1978), p. 277-82; i, més recentment,
argumentant la influència de la negativa imatge dels musulmans, dins l’ideari espanyol, a l’hora
de valorar aquesta qüestió, Martín Corrales, Eloy. «Aproximación al estudio del corsarismo
español en el litoral norteafricano en el siglo xviii». Aldaba: revista del centro asociado a la
UNED de Melilla, 9, (1987), p. 25-39; «Les répercussions de la course espagnole sur l’économie
maritime marocaine (xvie-xviiie siècles)». Revue Maroc Europe. Histoire, Economies Sociétés, 11
(1997), p. 227-48.

150

151

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

illes i de les costes de la mar interior. De fet, en més d’una ocasió,
les seves ràtzies han estat considerades com les responsables de la
opció vers una economia deslligada de la mar, arrel de les dificultats
que generaven pel comerç i la pesca, traslladant-se la població cap
a l’interior. No obstant, malgrat la rellevància que se’ls hi ha atribuït,
encara són pocs els treballs que aporten una reflexió crítica sobre la
seva evolució en un territori més o menys extens, en funció de les
característiques i la situació del mateix en les rutes de navegació, els
principals moments d’activitat corsària i, finalment, una valoració dels
efectes que van tenir per la seva població. En aquesta comunicació
reflexionarem sobre aquestes qüestions pel cas de Santanyí.
El paper del cors a les relacions mediterrànies
El cors va ser la principal i més freqüent forma de guerra a la
Mediterrània moderna, un instrument estatal per controlar i assegurar
la navegació i l’espai marítim considerat com a propi. També va ser
potenciat per reduir la despesa naval o destinar-la a altres fronts,
considerats com a més urgents; una variant marítima de la guerra
entre cristians i musulmans, i una forma de redirigir forçosament els
intercanvis comercials. Es diferenciava de la pirateria pel seu caràcter
legal, basat en la concessió d’una patent de cors. El document,
expedit per un governant, autoritzava a un particular a armar-se i
atacar les embarcacions, poblacions i súbdits de l’enemic, mentre
durés el conflicte amb aquest. La transgressió d’aquest marc, no
sempre respectat, suposava la invalidesa de la presa, en el moment
en que aquesta es declarava front a l’autoritat competent. Fins a
cert punt, la desobediència i el desconeixement de l’agredit sobre
els termes en que navegava l’agressor, explicarien la confusió dels
termes «pirata» i «corsari», i el seu ús com a sinònims.2

Durant el segle xvi, el cors experimentà una evolució important,
en el context del conflicte entre la Monarquia hispànica i l’Imperi
otomà que, a partir de les treves de 1580, continuà de forma no
oficial fins a la segona meitat del segle xviii. El desplaçament de les
seves armades, derivat d’aquests acords, donà pas a un auge dels
principals centres corsaris.3 Tot i això, la major part de referències a
les ràtzies musulmanes contra localitats de la costa ibèrica —Salou,
Cullera, Gibraltar, Cuevas de Almanzora i Cadis, entre d’altres— i
les Balears —Maó i Ciutadella—, daten dels anys d’enfrontament
directe.4 El mateix passa amb els atacs al litoral dels territoris italians
de la Monarquia. No obstant, no hem d’oblidar que totes aquestes
accions tenien el seu paral·lel en les algarades cristianes, sovint
dirigides pels capitans de les esquadres de galeres espanyoles, com
Andrea Dòria o Álvaro de Bazán, menys estudiades que les d’autoria
musulmana, però amb els mateixos objectius.5 Les accions sarraïnes
també han eclipsat les dels cristians contra els seus correligionaris,
especialment a mesura que avancem en el cinc-cents, fins a l’inici de

2 El principal text sobre aquesta qüestió continua sent el de Fontenay, Michel; Tenenti, Alberto.
«Course et piraterie méditerranéennes de la fin du Moyen Âge aux débuts du xix siècle». A: xiii
Colloque International d’Histoire Maritime. Course et piraterie. Paris: Centre national de la
recherche scientifique, 1975, p. 78-131. Reeditat a Fontenay. La Méditerranée entre la croix et le
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marcades per Braudel, Fernand. La Méditerranée et le monde méditerranéen a l’époque de
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3 Braudel [2], vol. 3; Hess, Andrew C. The Forgotten Frontier: A History of the Sixteenth-Century
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The Ottoman Empire, 1300-1650. Nova York: Palgrave-Macmillan, 2002. p. 17-66. Sobre les
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4 Per Catalunya i altres territoris catalano-aragonesos, Català Roca, Pere. De cara a la
Mediterrània. Les torres del litoral català. Barcelona: Rafel Dalmau, 1987. Per València, Pardo
Molero, Juan F. La defensa del imperio. Carlos v, Valencia y el Mediterráneo. Madrid: Sociedad
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe ii y Carlos v, 2001. Per Múrcia,
Tapia, José A. «La costa de los piratas», Revista de historia militar, 32, (1972), p. 73-103; i Velasco
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5 Les ràtzies espanyoles contra les costes i la navegació musulmanes, s’interpretaren durant
molt de temps des d’un punt de vista estrictament defensiu o hagiogràfic, deixant de banda
el caràcter econòmic d’aquella rapinya. Aquest ha estat assenyalat en treballs com López de
Coca Castañer, José E. «Esclavos, alfaqueques y mercaderes en la frontera del Mar de Alborán
(1490-1516)». Hispania: Revista española de historia, 18, (1978), p. 277-82; i, més recentment,
argumentant la influència de la negativa imatge dels musulmans, dins l’ideari espanyol, a l’hora
de valorar aquesta qüestió, Martín Corrales, Eloy. «Aproximación al estudio del corsarismo
español en el litoral norteafricano en el siglo xviii». Aldaba: revista del centro asociado a la
UNED de Melilla, 9, (1987), p. 25-39; «Les répercussions de la course espagnole sur l’économie
maritime marocaine (xvie-xviiie siècles)». Revue Maroc Europe. Histoire, Economies Sociétés, 11
(1997), p. 227-48.
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les operacions angleses a la Mediterrània, a finals de dita centúria.6
La historiografia tendeix a sobrevalorar els efectes del cors, en base a
una negativa imatge de «l’altre», forjada al llarg dels segles de mútua
hostilitat, juntament amb una narració semi-llegendària d’alguns dels
principals atacs. És necessari considerar-lo en la seva justa mesura,
en el marc d’unes relacions mediterrànies, especialment, hispanonord-africanes; que no foren completament hostils, sinó que també hi
havia cert nivell de comunicació i d’intercanvis comercials.7
Els atacs corsaris contra les Balears
Des de la seva conquesta, les Balears, frontera amb «terra de
moros» i plataforma comercial i d’expansió per la mar interior, són un
bon exemple de la dualitat de les relacions mediterrànies.8 Les illes
estaven exposades als atacs barbarescs. Però també és cert que les
autoritats d’ambdues parts signaren acords per reduir les hostilitats
al màxim, cercant la continuació dels intercanvis entre els ports de
l’arxipèlag i els de la costa nord-africana.9 Les illes ho necessitaven
per importar cereal, especialment quan les collites foren més
escasses, el preu dels mercats era excessiu i/o l’oferta insuficient.10
D’aquí la necessitat de revisar i matisar postulats del romanticisme,

encara vigents, com el de que les Balears patien «el malson d’un setge
insistent», per part dels corsaris musulmans.11
La historiografia encara manté la visió heretada de les cròniques
de l’època, basada en la narració de les principals accions succeïdes
en cadascuna de les illes, principalment els saquejos de Maó (1535)
i de Ciutadella (1558) a Menorca, els de Pollença (1550) i Sóller
(1561) a Mallorca, i els dirigits contra Eivissa (1536 i 1543), per citar
els més anomenats. Tots ells es situen en el context de les principals
ofensives de l’armada otomana, comandada pels principals corsaris
del moment: Hayreddin Barba-rossa, Dragut i Uluj Ali. Els relats
sobre ells accentuen els caràcters pejoratius d’un enemic, del qual
també se’n alabaren certes qualitats, perfilant una imatge de temor
i de respecte cap a ell, semblant a la que donen altres cròniques de
l’època.12 No obstant, el nucli del relat sempre és una èpica descripció
semi-llegendària d’una heroica resistència de la població contra un
ferotge enemic.13 Aquesta imatge va ser rescatada a mitjan s. xix,
arran de noves empreses militars espanyoles al nord d’Àfrica. Al seu
voltant sorgí una literatura africanista i es potenciaren determinades
manifestacions culturals, com les festivitats de “moros i cristians”.14
El cas mallorquí és un bon exemple d’aquest corrent, tal i com es
desprèn de les obres d’autors com Bover de Rosselló i Quadrado
Nieto, i l’inici de les recreacions dels atacs de Dragut i Uluç Ali a
Pollença i Sóller, respectivament, que s’han convertit en una peça

6 Fontenay; Tenenti [2], p. 214-31. Aquesta evolució s’observa, per principis del segle xvi, amb
diferents recopilacions d’avistaments i atacs corsaris com les realitzades per DÍAZ BORRÁS,
Andrés. «L’estudi de la pirateria a través dels avistaments costaners. Replegament cristià i setge
islàmic a la València de la transició a la modernitat: 1480-1520». Anuario de estudios medievales,
20, (1990), p. 283-93. I per Porras Arboledas, Pedro A. «El corso y la piratería ante la chancillería
de Valladolid (1486-1490)». Anuario de estudios medievales, 35, no. 1, (2005), p. 134-57.
7 Mollat du Jourdin, Michel. Europa y el mar. Barcelona: Crítica, 1993. p. 80 i 124-29. López Pérez,
María D. «Las relaciones diplomáticas y comerciales entre la Corona de Aragón y los estados
norteafricanos durante la Baja Edad Media». Anuario de Estudios Medievales, 20, (1990), p. 14969. Martín Corrales, Eloy. Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán (siglos xvi-xviii):
el comercio con los “enemigos de la fe”. Barcelona: Bellaterra, 2001.
8 Soto Company, Ricard. «Fronteres i colònies medievals: el regne de Mallorques». Recerques, 43,
(2001), p. 79-102.
9 Entre els diferents tractats, veure Aguiló, Estanislao de Kotska. «Pau feta entre els reys de
Aragó y de Sicilia de una part y el rey de Tunis de l’altre (1403)», BSAL 9, nos. 269-71, (1902),
p. 350-55.
10 Entre els escassos estudis que toquen o tracten sobre aquesta qüestió: Juan Vidal, Josep. «El
comercio de trigo entre Mallorca y África del Norte entre los siglos xvi y xvii». Mayurqa: Revista
del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts 15 (1976), p. 73-92. També Vaquer
Bennasar, Onofre. El comerç marítim de Mallorca. 1448-1531. Palma de Mallorca: El Tall, 2001.
p. 79-82 i 217-64. El comerç marítim a la segona meitat del segle xvi. Palma de Mallorca: El Tall,
2007. p. 73-75 i 121-260. Per un recent anàlisi sobre la mateixa, Martín Corrales, Eloy. «Comercio
de las islas Baleares con el norte de África en los siglos xvi-xviii». A: Barceló Crespí, Maria; López
Nadal, Gonçal A. xxxi Jornades d’Estudis Històrics Locals: La Barbaria i les Balears: les relacions
entre Tunis i l’arxipèlag (segles xiii-xviii). Palma de Mallorca: Direcció General d’Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement; Estudis Baleàrics (en premsa).

11 Agafem l’expressió utilitzada a Santamaría Arández, Álvaro. El valle de Sóller y Mallorca en el
siglo xvi. Palma de Mallorca: 1971. p. 191.
12 Com a exemple de la dualitat entre la imatge cruel de l’enemic i una certa admiració per
aquest, veure l’anàlisi del relat de fray Prudencio de Sandoval, sobre el saqueig de Maó per
Barba-rossa l’any 1535, a Sola Castaño, Emilio. Corsarios o reyes. De la saga de los Barbarroja a
Miguel de Cervantes, part 2. Alcalá de Henares: Archivo de la Frontera, 1998. p. 120-22. Aquesta
qüestió s’ha tractat, recentment, a Martín Corrales, Eloy. «Dragut, un corsario enemigo, admirado
y temido». Studia Historica: Historia Moderna, 36.
13 Dameto, Joan; Mut, Vicenç; Alemany, Jeroni. Historia General del Reino de Mallorca, vol. 3.
Palma de Mallorca: Imprenta nacional de Juan Guasp, 1841. p. 556-60, 564-600. Aquests es
remetien a l’explicació que donà del fet el pollencí i també cronista Joan Binimelis Garcia,
coetani als fets. Gayeta i d’Asprer, Francesc Serra de. «En Joan Mas mite o història». A: Nova
aportació a la història de Pollença. Pollença: El Gall Editor, 2005. p. 158.
14 Martín Corrales, Eloy. «El patriotismo liberal español contra Marruecos (1814-1848).
Antecedentes de la Guerra de África de 1859-1860». Illes i Imperis, 7, (2004), p. 11-44.
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les operacions angleses a la Mediterrània, a finals de dita centúria.6
La historiografia tendeix a sobrevalorar els efectes del cors, en base a
una negativa imatge de «l’altre», forjada al llarg dels segles de mútua
hostilitat, juntament amb una narració semi-llegendària d’alguns dels
principals atacs. És necessari considerar-lo en la seva justa mesura,
en el marc d’unes relacions mediterrànies, especialment, hispanonord-africanes; que no foren completament hostils, sinó que també hi
havia cert nivell de comunicació i d’intercanvis comercials.7
Els atacs corsaris contra les Balears
Des de la seva conquesta, les Balears, frontera amb «terra de
moros» i plataforma comercial i d’expansió per la mar interior, són un
bon exemple de la dualitat de les relacions mediterrànies.8 Les illes
estaven exposades als atacs barbarescs. Però també és cert que les
autoritats d’ambdues parts signaren acords per reduir les hostilitats
al màxim, cercant la continuació dels intercanvis entre els ports de
l’arxipèlag i els de la costa nord-africana.9 Les illes ho necessitaven
per importar cereal, especialment quan les collites foren més
escasses, el preu dels mercats era excessiu i/o l’oferta insuficient.10
D’aquí la necessitat de revisar i matisar postulats del romanticisme,

encara vigents, com el de que les Balears patien «el malson d’un setge
insistent», per part dels corsaris musulmans.11
La historiografia encara manté la visió heretada de les cròniques
de l’època, basada en la narració de les principals accions succeïdes
en cadascuna de les illes, principalment els saquejos de Maó (1535)
i de Ciutadella (1558) a Menorca, els de Pollença (1550) i Sóller
(1561) a Mallorca, i els dirigits contra Eivissa (1536 i 1543), per citar
els més anomenats. Tots ells es situen en el context de les principals
ofensives de l’armada otomana, comandada pels principals corsaris
del moment: Hayreddin Barba-rossa, Dragut i Uluj Ali. Els relats
sobre ells accentuen els caràcters pejoratius d’un enemic, del qual
també se’n alabaren certes qualitats, perfilant una imatge de temor
i de respecte cap a ell, semblant a la que donen altres cròniques de
l’època.12 No obstant, el nucli del relat sempre és una èpica descripció
semi-llegendària d’una heroica resistència de la població contra un
ferotge enemic.13 Aquesta imatge va ser rescatada a mitjan s. xix,
arran de noves empreses militars espanyoles al nord d’Àfrica. Al seu
voltant sorgí una literatura africanista i es potenciaren determinades
manifestacions culturals, com les festivitats de “moros i cristians”.14
El cas mallorquí és un bon exemple d’aquest corrent, tal i com es
desprèn de les obres d’autors com Bover de Rosselló i Quadrado
Nieto, i l’inici de les recreacions dels atacs de Dragut i Uluç Ali a
Pollença i Sóller, respectivament, que s’han convertit en una peça

6 Fontenay; Tenenti [2], p. 214-31. Aquesta evolució s’observa, per principis del segle xvi, amb
diferents recopilacions d’avistaments i atacs corsaris com les realitzades per DÍAZ BORRÁS,
Andrés. «L’estudi de la pirateria a través dels avistaments costaners. Replegament cristià i setge
islàmic a la València de la transició a la modernitat: 1480-1520». Anuario de estudios medievales,
20, (1990), p. 283-93. I per Porras Arboledas, Pedro A. «El corso y la piratería ante la chancillería
de Valladolid (1486-1490)». Anuario de estudios medievales, 35, no. 1, (2005), p. 134-57.
7 Mollat du Jourdin, Michel. Europa y el mar. Barcelona: Crítica, 1993. p. 80 i 124-29. López Pérez,
María D. «Las relaciones diplomáticas y comerciales entre la Corona de Aragón y los estados
norteafricanos durante la Baja Edad Media». Anuario de Estudios Medievales, 20, (1990), p. 14969. Martín Corrales, Eloy. Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán (siglos xvi-xviii):
el comercio con los “enemigos de la fe”. Barcelona: Bellaterra, 2001.
8 Soto Company, Ricard. «Fronteres i colònies medievals: el regne de Mallorques». Recerques, 43,
(2001), p. 79-102.
9 Entre els diferents tractats, veure Aguiló, Estanislao de Kotska. «Pau feta entre els reys de
Aragó y de Sicilia de una part y el rey de Tunis de l’altre (1403)», BSAL 9, nos. 269-71, (1902),
p. 350-55.
10 Entre els escassos estudis que toquen o tracten sobre aquesta qüestió: Juan Vidal, Josep. «El
comercio de trigo entre Mallorca y África del Norte entre los siglos xvi y xvii». Mayurqa: Revista
del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts 15 (1976), p. 73-92. També Vaquer
Bennasar, Onofre. El comerç marítim de Mallorca. 1448-1531. Palma de Mallorca: El Tall, 2001.
p. 79-82 i 217-64. El comerç marítim a la segona meitat del segle xvi. Palma de Mallorca: El Tall,
2007. p. 73-75 i 121-260. Per un recent anàlisi sobre la mateixa, Martín Corrales, Eloy. «Comercio
de las islas Baleares con el norte de África en los siglos xvi-xviii». A: Barceló Crespí, Maria; López
Nadal, Gonçal A. xxxi Jornades d’Estudis Històrics Locals: La Barbaria i les Balears: les relacions
entre Tunis i l’arxipèlag (segles xiii-xviii). Palma de Mallorca: Direcció General d’Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement; Estudis Baleàrics (en premsa).

11 Agafem l’expressió utilitzada a Santamaría Arández, Álvaro. El valle de Sóller y Mallorca en el
siglo xvi. Palma de Mallorca: 1971. p. 191.
12 Com a exemple de la dualitat entre la imatge cruel de l’enemic i una certa admiració per
aquest, veure l’anàlisi del relat de fray Prudencio de Sandoval, sobre el saqueig de Maó per
Barba-rossa l’any 1535, a Sola Castaño, Emilio. Corsarios o reyes. De la saga de los Barbarroja a
Miguel de Cervantes, part 2. Alcalá de Henares: Archivo de la Frontera, 1998. p. 120-22. Aquesta
qüestió s’ha tractat, recentment, a Martín Corrales, Eloy. «Dragut, un corsario enemigo, admirado
y temido». Studia Historica: Historia Moderna, 36.
13 Dameto, Joan; Mut, Vicenç; Alemany, Jeroni. Historia General del Reino de Mallorca, vol. 3.
Palma de Mallorca: Imprenta nacional de Juan Guasp, 1841. p. 556-60, 564-600. Aquests es
remetien a l’explicació que donà del fet el pollencí i també cronista Joan Binimelis Garcia,
coetani als fets. Gayeta i d’Asprer, Francesc Serra de. «En Joan Mas mite o història». A: Nova
aportació a la història de Pollença. Pollença: El Gall Editor, 2005. p. 158.
14 Martín Corrales, Eloy. «El patriotismo liberal español contra Marruecos (1814-1848).
Antecedentes de la Guerra de África de 1859-1860». Illes i Imperis, 7, (2004), p. 11-44.
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central de les seves festes patronals.15
Durant el segle xx, la historiografia ha mantingut la tesi del cors
com un dels elements de la precària situació de les illes a l’edat
moderna, sense qüestionar el plantejament tradicional. Només en
poques ocasions, i molt de passada, es reconeixia la importància
d’aquell component semi-llegendari en les narracions i la interpretació
de gran part d’aquests episodis.16 El cors continua sent vist com el
responsable d’un estat de terror que allunyà la població de la costa,
impedint el desenvolupament d’una economia de caire més marítim
al litoral balear.17 De fet, són poquíssims els cassos en que s’ha anat
més enllà de l’agressió, per analitzar-ne les conseqüències per l’indret
i la seva població.18 Per tant, és necessari continuar investigant sobre
un tema que, tot i la seva importància, no ha rebut l’atenció que es
mereix.

Santanyí i els corsaris al segle XVI
En el cas de Santanyí, també s’ha assenyalat el cors musulmà
com un dels factors determinants de la història del terme i un
dels elements que perjudicaren a la seva població, durant segles.19
La presència dels corsaris a les costes del terme de Santanyí i els
assalts a la seva vila, com en altres indrets de l’illa, ha deixat una
empremta visible amb construccions defensives, de les quals se’n
conserven torres i altres vestigis com Sa Porta Murada.20 La imatge
d’una costa assetjada també la trobem present en novel·les juvenils,
ambientades en els anys posteriors a les conquestes nord-africanes
i en la contribució mallorquina al manteniment de les fortaleses del
penyal d’Alger i de Bugia.21 Ara bé, la importància d’aquest «setge
corsari», no s’ha correspost amb un notori volum de publicacions que
analitzin els diferents atacs i les seves conseqüències econòmiques i
demogràfiques.
Les recopilacions de referències a accions contra la costa del
terme es centren en els assalts que patí la vila i unes poques noticies
sobre petites captures o d’avistaments. Al llarg de 1958, Vidal
Tomàs publicà diferents assajos en diferents números del quinzenal
Santanyí, en els que oferia algunes dades sobre atacs corsaris a
la costa i contra la vila de Santanyí, així com de les edificacions
defensives i el rescat de captius que se’n derivaren.22 En posteriors
nombres de dita publicació, en una petita secció dedicada a anècdotes
històriques sobre diferents mesos de l’any, relacionades amb el

15 Bover de Rosselló, Joaquim M. Historia de la espugnación de Sóller por el ejército de Occhiali,
capitán pachá de Túnez [sic], y victoria ganada por los vecinos de aquella villa en 11 de mayo
de 1561. Palma de Mallorca: Imprenta Balear, 1856. Piferrer Fábregas, Pablo; Quadrado Nieto,
José M. Islas Baleares. Barcelona: Establecimiento Tipográfico - Editorial de Daniel Cortezo
y Compañía, 1888. Recentment, Valldemossa s’ha afegit a les localitats que recreen aquests
esdeveniments, concretament l’atac que patí l’1 d’octubre de 1552; però també amb una visó
llegendària-cronística. D’aquí que es continui presentant com la resistència de trenta-sis homes,
encapçalats per Ramon Gual, contra quatre-cents turcs-barbarescs desembarcats a la cala d’en
Claret. Mateu Verdera, J. «Ataque corsario a Valldemossa». Diari de Mallorca [edició digital] (3
d’octubre de 2014). Pel relat utilitzat, veure Dameto et ál. [4], p. 569-74. També Campaner Fuertes,
Álvaro. Cronicón Mayoricense. Palma de Mallorca: Ediciones Ayer, 1967. p. 265–67.
16 Per exemple, el reconeixement del mite creat al voltant de la figura de Joan Mas a Serra de
Gayeta i d’Asprer [4], p. 158. Aquesta és una prova de l’enaltiment que suposava la resistència
front a un poderós enemic, com era Dragut. Bunes Ibarra, Miguel Á. de. «El marco ideológico de
la expansión española por el norte de África». Aldaba, 26, (1995), p. 120-22; Martín Corrales [4].
17 Santamaría Arández [4], p. 89.
18 És el cas de les diferents aportacions sobre l’atac de l’esquadra de Piyale Pasa contra
Ciutadella, gran part d’elles recopilades recentment a Casasnovas Camps, Miquel A.; Sastre
Portella, Florenci. De Menorca a Istanbul. El saqueig turc de Ciutadella, 1558. Ciutadella:
Ajuntament de Ciutadella, 2010.

19 Bernat Vidal Tomàs apuntà que «los siete siglos y medio de existencia de Santanyí vienen
determinados por un angustioso batallar contra un medio ingrato —tierras pobres y un cielo
cerrado—, contra los moros que asaltaban su ribera y contra el hambre que con demasiada
frecuencia se enfrentó con el hombre mismo». «Moros en la costa de Santanyí». Semana Santa en
Mallorca (1964). En un altre treball, signant com a Bernat Llaneres, l’autor mantenia l’afirmació
anterior, per assenyalar la reducció dels atacs corsaris al s. xviii «por diferentes causas», «El siglo
xviii en Santanyí», SQIL, 4, no. 98, (1961), p. 1; ja indicada a finals d’aquella mateixa centúria
per José Vargas Ponce, qui assenyalà que permeté una recuperació demogràfica de la vila, el
fet que els sarraïns aturessin d’atacar a l’interior, limitant-se a actuar a la costa; en les seves
Descripciones de las Islas Pithiusas y Baleares. Madrid: Imprenta de la viuda de Ibarra, hijos
y compañía, 1787. p. 24. Una de les causes, a més de les negociacions diplomàtiques, seria
el desenvolupament de millors tipologies navals per part de la marina oficial i els corsaris
espanyols, entre ells els eivissencs. Conrotte [2].
20 Reiterant la constància dels atacs contra Santanyí, trobem una nòmina de les diferents torres costaneres, construïdes a partir de mitjan s. xvi, a Aguiló Adrover, Cosme. «Inventari de les
fortificacions de Santanyí». BSAL, 36, nos. 828-29, (1978), p. 122-42. La relació entre Sa Porta
Murada i les ràtzies corsàries ha estat recentment recordada en el pregó de les festes patronals
d’enguany, a càrrec de Vidal Burguera, Joan. Pregó de la Festa de Sant Jaume. Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 2014. p. 9.
21 Concretament, les de Morey Servera, Pere. El llaüt de vela negra. Barcelona: Columna, 1992;
i La Magrana de Foc. Barcelona: Estrella Polar, 2013.
22 Recopilats, anys més tard, a Vidal Tomàs [6].
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central de les seves festes patronals.15
Durant el segle xx, la historiografia ha mantingut la tesi del cors
com un dels elements de la precària situació de les illes a l’edat
moderna, sense qüestionar el plantejament tradicional. Només en
poques ocasions, i molt de passada, es reconeixia la importància
d’aquell component semi-llegendari en les narracions i la interpretació
de gran part d’aquests episodis.16 El cors continua sent vist com el
responsable d’un estat de terror que allunyà la població de la costa,
impedint el desenvolupament d’una economia de caire més marítim
al litoral balear.17 De fet, són poquíssims els cassos en que s’ha anat
més enllà de l’agressió, per analitzar-ne les conseqüències per l’indret
i la seva població.18 Per tant, és necessari continuar investigant sobre
un tema que, tot i la seva importància, no ha rebut l’atenció que es
mereix.

Santanyí i els corsaris al segle XVI
En el cas de Santanyí, també s’ha assenyalat el cors musulmà
com un dels factors determinants de la història del terme i un
dels elements que perjudicaren a la seva població, durant segles.19
La presència dels corsaris a les costes del terme de Santanyí i els
assalts a la seva vila, com en altres indrets de l’illa, ha deixat una
empremta visible amb construccions defensives, de les quals se’n
conserven torres i altres vestigis com Sa Porta Murada.20 La imatge
d’una costa assetjada també la trobem present en novel·les juvenils,
ambientades en els anys posteriors a les conquestes nord-africanes
i en la contribució mallorquina al manteniment de les fortaleses del
penyal d’Alger i de Bugia.21 Ara bé, la importància d’aquest «setge
corsari», no s’ha correspost amb un notori volum de publicacions que
analitzin els diferents atacs i les seves conseqüències econòmiques i
demogràfiques.
Les recopilacions de referències a accions contra la costa del
terme es centren en els assalts que patí la vila i unes poques noticies
sobre petites captures o d’avistaments. Al llarg de 1958, Vidal
Tomàs publicà diferents assajos en diferents números del quinzenal
Santanyí, en els que oferia algunes dades sobre atacs corsaris a
la costa i contra la vila de Santanyí, així com de les edificacions
defensives i el rescat de captius que se’n derivaren.22 En posteriors
nombres de dita publicació, en una petita secció dedicada a anècdotes
històriques sobre diferents mesos de l’any, relacionades amb el

15 Bover de Rosselló, Joaquim M. Historia de la espugnación de Sóller por el ejército de Occhiali,
capitán pachá de Túnez [sic], y victoria ganada por los vecinos de aquella villa en 11 de mayo
de 1561. Palma de Mallorca: Imprenta Balear, 1856. Piferrer Fábregas, Pablo; Quadrado Nieto,
José M. Islas Baleares. Barcelona: Establecimiento Tipográfico - Editorial de Daniel Cortezo
y Compañía, 1888. Recentment, Valldemossa s’ha afegit a les localitats que recreen aquests
esdeveniments, concretament l’atac que patí l’1 d’octubre de 1552; però també amb una visó
llegendària-cronística. D’aquí que es continui presentant com la resistència de trenta-sis homes,
encapçalats per Ramon Gual, contra quatre-cents turcs-barbarescs desembarcats a la cala d’en
Claret. Mateu Verdera, J. «Ataque corsario a Valldemossa». Diari de Mallorca [edició digital] (3
d’octubre de 2014). Pel relat utilitzat, veure Dameto et ál. [4], p. 569-74. També Campaner Fuertes,
Álvaro. Cronicón Mayoricense. Palma de Mallorca: Ediciones Ayer, 1967. p. 265–67.
16 Per exemple, el reconeixement del mite creat al voltant de la figura de Joan Mas a Serra de
Gayeta i d’Asprer [4], p. 158. Aquesta és una prova de l’enaltiment que suposava la resistència
front a un poderós enemic, com era Dragut. Bunes Ibarra, Miguel Á. de. «El marco ideológico de
la expansión española por el norte de África». Aldaba, 26, (1995), p. 120-22; Martín Corrales [4].
17 Santamaría Arández [4], p. 89.
18 És el cas de les diferents aportacions sobre l’atac de l’esquadra de Piyale Pasa contra
Ciutadella, gran part d’elles recopilades recentment a Casasnovas Camps, Miquel A.; Sastre
Portella, Florenci. De Menorca a Istanbul. El saqueig turc de Ciutadella, 1558. Ciutadella:
Ajuntament de Ciutadella, 2010.

19 Bernat Vidal Tomàs apuntà que «los siete siglos y medio de existencia de Santanyí vienen
determinados por un angustioso batallar contra un medio ingrato —tierras pobres y un cielo
cerrado—, contra los moros que asaltaban su ribera y contra el hambre que con demasiada
frecuencia se enfrentó con el hombre mismo». «Moros en la costa de Santanyí». Semana Santa en
Mallorca (1964). En un altre treball, signant com a Bernat Llaneres, l’autor mantenia l’afirmació
anterior, per assenyalar la reducció dels atacs corsaris al s. xviii «por diferentes causas», «El siglo
xviii en Santanyí», SQIL, 4, no. 98, (1961), p. 1; ja indicada a finals d’aquella mateixa centúria
per José Vargas Ponce, qui assenyalà que permeté una recuperació demogràfica de la vila, el
fet que els sarraïns aturessin d’atacar a l’interior, limitant-se a actuar a la costa; en les seves
Descripciones de las Islas Pithiusas y Baleares. Madrid: Imprenta de la viuda de Ibarra, hijos
y compañía, 1787. p. 24. Una de les causes, a més de les negociacions diplomàtiques, seria
el desenvolupament de millors tipologies navals per part de la marina oficial i els corsaris
espanyols, entre ells els eivissencs. Conrotte [2].
20 Reiterant la constància dels atacs contra Santanyí, trobem una nòmina de les diferents torres costaneres, construïdes a partir de mitjan s. xvi, a Aguiló Adrover, Cosme. «Inventari de les
fortificacions de Santanyí». BSAL, 36, nos. 828-29, (1978), p. 122-42. La relació entre Sa Porta
Murada i les ràtzies corsàries ha estat recentment recordada en el pregó de les festes patronals
d’enguany, a càrrec de Vidal Burguera, Joan. Pregó de la Festa de Sant Jaume. Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 2014. p. 9.
21 Concretament, les de Morey Servera, Pere. El llaüt de vela negra. Barcelona: Columna, 1992;
i La Magrana de Foc. Barcelona: Estrella Polar, 2013.
22 Recopilats, anys més tard, a Vidal Tomàs [6].
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municipi, també hi trobem algunes referències sobre el tema23.
També comptem amb altres esdeveniments registrats, en diferents
treballs, per Ramon Rosselló Vaquer.24 La suma de totes aquests
apunta a un escàs nombre de sis atacs i un avistament, uns valors que
esdevenen realment baixos si els valorem des d’una perspectiva de
llarga durada, emmarcada en el segle xvi. Part d’aquest fet respon a
la manca de documentació de l’època, a causa de l’incendi de l’arxiu
de Santanyí, durant la revolució de 1868.25 D’aquí que, com en altres
estudis sobre el terme a l’edat moderna i altres èpoques, anteriors a
aquesta data, la informació procedeixi de documentació conservada
en altres arxius i, principalment, de les sèries que conformen o
han format part de la secció Arxiu Històric de l’Arxiu del Regne
de Mallorca.26 El baix nombre de noticies no sols dificulta apreciar
aquella situació de setge, sinó que la seva interpretació aïllada tampoc
ens permet examinar el seu desenvolupament. Les publicacions i la
documentació consultades ens apunten a un nombre molt més elevat
d’avistaments, fins a uns vint-i-quatre per la primera meitat del segle
xvi, període pel qual les referències són més seguides. A aquests hi
hem de sumar uns deu atacs. Per tant, no solament hem de valorar
l’evolució de l’amenaça i dels seus efectes al llarg del cinc-cents, sinó
també apuntar aquells factors que l’afavorien.
El comerç i, derivat d’aquest, la oportunitat d’assaltar embarcacions
o poblacions, per aconseguir botí, eren condicions indispensables
per l’existència del cors. Aquest no es concebia sense una xarxa
d’intercanvis i, alhora, influïa forçosament en el desenvolupament
d’aquesta.27 La costa del terme històric de Santanyí, que comprenia els
actuals municipis de Santanyí i de Ses Salines, era un dels principals

llocs de pas per la navegació entre el port de Palma i la ruta cap a la
península Itàlica, la Mediterrània oriental i el nord d’Àfrica. D’aquí que
no ens hagi d’estranyar la presència de corsaris en aquestes aigües.
De fet, era un dels punts del litoral on la Universitat mallorquina
situava un llaüt per avisar, a les embarcacions procedents de Llevant,
sobre la presència d’aquests navegants; els quals no desaprofitaven
cap ocasió per intentar capturar aquests navilis d’avís.28 El port de
Portopetro oferia refugi i refresc a les embarcacions que transitaven
la zona. El seu caràcter com a punt d’escala va ser alabat per cristians,
com Joan Dameto, i per musulmans, com Piri Reis, un dels primers
corsaris turcs que navegaren per la Mediterrània occidental.29 Les
accions dins el port foren molt escasses i, llevat de casos puntuals,
principalment protagonitzades per navegants cristians.30 En els
darrers anys del segle xv, foren majoritàriament els genovesos o
niçards. En destaca el petit desembarcament de 1491, amb la guia
de mallorquins suposadament pagats per Lluís Guastandengo, Tomàs
Guastandengo i Nicoloso de Morten, mercaders genovesos establerts
a Palma. La població els obligà a reembarcar, aconseguint capturar
a catorze dels atacants i a un dels guies, que foren retinguts i jutjats,
juntament amb els mercaders sospitosos de col·laborar en l’atac.31
Les principals accions es produïren a la mar, on a més dels
corsaris genovesos, hi actuaven els biscaïns i els francesos. Entre
els primers destacà Juan de Esquivel. Els seus atacs provocaren la
mobilització dels habituals sistemes d’avís marítim, per evitar que
els seus assalts a embarcacions comercials, disminuïssin l’afluència
de navilis cap a l’illa.32 La presència francesa, en canvi, més que a
la oportunitat d’aconseguir un benefici addicional a les activitats de

23 Aquestes es troben entre les diferents noticies històriques que figuren en un petit requadre
de la part superior dreta de la primera plana, el nom del qual va variant al llarg de la cronologia
de la publicació. A continuació indiquem els números de cada any, on hem trobat aquestes
referències. SQIL 1, no. 11, (1958), p. 1; no. 13, (1958), p. 1; no. 19, (1958), p. 1; 2, no. 36, (1959),
p. 1; 4, no. 98, (1961), p. 1; 5, no. 119, (1962), p. 1; 7, no. 166, (1964), p. 1; no. 168, (1964), p. 1.
24 Rosselló Vaquer, Ramon. Notes històriques de Santanyí. Santanyí: Ramon Llull, 1973. p. 16-17.
També Noticiari de Santanyí. Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 2000. p. 85, 87, 120 i 138-39.
25 «A consecuencia de la revolución de septiembre, al grito de «¡Visca Prim, mori la Reina!», las
turbas incendian el archivo de nuestro Ayuntamiento». «Almanaque de los ochos». SQIL, 1, no.
19, (1958), p. 1.
26 El principal exemple és la tesi de Miquela Danús Burguera, on la referència al cors és especialment escassa, relacionant-la sobretot amb el reforç de l’església del Roser, com a part de
l’emmurallament de la vila al s. xvi. De fet, és realment poca si la considerem conjuntament
amb altres dificultats internes que passà la vila durant el període estudiat per l’autora. La vila
de Santanyí i el seu terme. Estudi històric (1391-1479). Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 1990.
p. 122, 124 i 129.
27 Braudel [2], vol. 2, p. 623-25; López Nadal [2], p. 41-43.

28 Santamaría Arández [4], p. 223-24. Exemple d’això és l’intent fallit d’un nombre indeterminat
de fustes turques per capturar una embarcació armada a Palma, per avisar a les embarcacions
procedents de Llevant, de la presència d’aquells corsaris. Carta de Joan Fe, batle d’Alcúdia, al
batle de Pollença. Alcúdia, 20/7/1511. AMP, C, lib. 1.219, s.f.
29 Dameto, Joan. La Historia General del Reyno Balearico. Mallorca: Imprenta de Gabriel Guasp,
1632. p. 11 i 28. Önalp, Ertugrul. «Un marino turco del siglo xvi que conocía los siete mares: Piri
Reis». Journal of The Center for Ottoman Studies Ankara University, 13, (2002), p. 197-98. Reis,
Piri. Piri Reis. Kitab-i Bahriye. Libro para navegantes. Madrid: Centro Nacional de Información
Geográfica, 2007. Pel mapa de Mallorca i Menorca veure: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Majorca_and_Minorca_by_Piri_Reis.jpg. Accés el 15/9/2014.
30 Entre les excepcions, el desembarcament de corsaris nord-africans de 1587. Rosselló Vaquer
[6], p. 17.
31 Carta de Ferran ii d’Aragó al lloctinent general Eiximèn Pérez Escrivà de Romaní. Sevilla,
1/3/1491. ACA, RC, Reg. 3.622, ff. 8r-8v. Dos anys més tard, encara durava el procés contra
els mercaders, suposadament còmplices, tal i com es refereix a la carta del rei al virrei Joan
Aymerich. Barcelona, 7/2/1493. ACA, RC, Reg. 3.622, ff. 99v-100r.
32 Carta dels jurats mallorquins a Escrivà de Romaní. Mallorca, 12/3/1489. ARM, S, lib. 41, ff.
20r-20v.
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municipi, també hi trobem algunes referències sobre el tema23.
També comptem amb altres esdeveniments registrats, en diferents
treballs, per Ramon Rosselló Vaquer.24 La suma de totes aquests
apunta a un escàs nombre de sis atacs i un avistament, uns valors que
esdevenen realment baixos si els valorem des d’una perspectiva de
llarga durada, emmarcada en el segle xvi. Part d’aquest fet respon a
la manca de documentació de l’època, a causa de l’incendi de l’arxiu
de Santanyí, durant la revolució de 1868.25 D’aquí que, com en altres
estudis sobre el terme a l’edat moderna i altres èpoques, anteriors a
aquesta data, la informació procedeixi de documentació conservada
en altres arxius i, principalment, de les sèries que conformen o
han format part de la secció Arxiu Històric de l’Arxiu del Regne
de Mallorca.26 El baix nombre de noticies no sols dificulta apreciar
aquella situació de setge, sinó que la seva interpretació aïllada tampoc
ens permet examinar el seu desenvolupament. Les publicacions i la
documentació consultades ens apunten a un nombre molt més elevat
d’avistaments, fins a uns vint-i-quatre per la primera meitat del segle
xvi, període pel qual les referències són més seguides. A aquests hi
hem de sumar uns deu atacs. Per tant, no solament hem de valorar
l’evolució de l’amenaça i dels seus efectes al llarg del cinc-cents, sinó
també apuntar aquells factors que l’afavorien.
El comerç i, derivat d’aquest, la oportunitat d’assaltar embarcacions
o poblacions, per aconseguir botí, eren condicions indispensables
per l’existència del cors. Aquest no es concebia sense una xarxa
d’intercanvis i, alhora, influïa forçosament en el desenvolupament
d’aquesta.27 La costa del terme històric de Santanyí, que comprenia els
actuals municipis de Santanyí i de Ses Salines, era un dels principals

llocs de pas per la navegació entre el port de Palma i la ruta cap a la
península Itàlica, la Mediterrània oriental i el nord d’Àfrica. D’aquí que
no ens hagi d’estranyar la presència de corsaris en aquestes aigües.
De fet, era un dels punts del litoral on la Universitat mallorquina
situava un llaüt per avisar, a les embarcacions procedents de Llevant,
sobre la presència d’aquests navegants; els quals no desaprofitaven
cap ocasió per intentar capturar aquests navilis d’avís.28 El port de
Portopetro oferia refugi i refresc a les embarcacions que transitaven
la zona. El seu caràcter com a punt d’escala va ser alabat per cristians,
com Joan Dameto, i per musulmans, com Piri Reis, un dels primers
corsaris turcs que navegaren per la Mediterrània occidental.29 Les
accions dins el port foren molt escasses i, llevat de casos puntuals,
principalment protagonitzades per navegants cristians.30 En els
darrers anys del segle xv, foren majoritàriament els genovesos o
niçards. En destaca el petit desembarcament de 1491, amb la guia
de mallorquins suposadament pagats per Lluís Guastandengo, Tomàs
Guastandengo i Nicoloso de Morten, mercaders genovesos establerts
a Palma. La població els obligà a reembarcar, aconseguint capturar
a catorze dels atacants i a un dels guies, que foren retinguts i jutjats,
juntament amb els mercaders sospitosos de col·laborar en l’atac.31
Les principals accions es produïren a la mar, on a més dels
corsaris genovesos, hi actuaven els biscaïns i els francesos. Entre
els primers destacà Juan de Esquivel. Els seus atacs provocaren la
mobilització dels habituals sistemes d’avís marítim, per evitar que
els seus assalts a embarcacions comercials, disminuïssin l’afluència
de navilis cap a l’illa.32 La presència francesa, en canvi, més que a
la oportunitat d’aconseguir un benefici addicional a les activitats de

23 Aquestes es troben entre les diferents noticies històriques que figuren en un petit requadre
de la part superior dreta de la primera plana, el nom del qual va variant al llarg de la cronologia
de la publicació. A continuació indiquem els números de cada any, on hem trobat aquestes
referències. SQIL 1, no. 11, (1958), p. 1; no. 13, (1958), p. 1; no. 19, (1958), p. 1; 2, no. 36, (1959),
p. 1; 4, no. 98, (1961), p. 1; 5, no. 119, (1962), p. 1; 7, no. 166, (1964), p. 1; no. 168, (1964), p. 1.
24 Rosselló Vaquer, Ramon. Notes històriques de Santanyí. Santanyí: Ramon Llull, 1973. p. 16-17.
També Noticiari de Santanyí. Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 2000. p. 85, 87, 120 i 138-39.
25 «A consecuencia de la revolución de septiembre, al grito de «¡Visca Prim, mori la Reina!», las
turbas incendian el archivo de nuestro Ayuntamiento». «Almanaque de los ochos». SQIL, 1, no.
19, (1958), p. 1.
26 El principal exemple és la tesi de Miquela Danús Burguera, on la referència al cors és especialment escassa, relacionant-la sobretot amb el reforç de l’església del Roser, com a part de
l’emmurallament de la vila al s. xvi. De fet, és realment poca si la considerem conjuntament
amb altres dificultats internes que passà la vila durant el període estudiat per l’autora. La vila
de Santanyí i el seu terme. Estudi històric (1391-1479). Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 1990.
p. 122, 124 i 129.
27 Braudel [2], vol. 2, p. 623-25; López Nadal [2], p. 41-43.

28 Santamaría Arández [4], p. 223-24. Exemple d’això és l’intent fallit d’un nombre indeterminat
de fustes turques per capturar una embarcació armada a Palma, per avisar a les embarcacions
procedents de Llevant, de la presència d’aquells corsaris. Carta de Joan Fe, batle d’Alcúdia, al
batle de Pollença. Alcúdia, 20/7/1511. AMP, C, lib. 1.219, s.f.
29 Dameto, Joan. La Historia General del Reyno Balearico. Mallorca: Imprenta de Gabriel Guasp,
1632. p. 11 i 28. Önalp, Ertugrul. «Un marino turco del siglo xvi que conocía los siete mares: Piri
Reis». Journal of The Center for Ottoman Studies Ankara University, 13, (2002), p. 197-98. Reis,
Piri. Piri Reis. Kitab-i Bahriye. Libro para navegantes. Madrid: Centro Nacional de Información
Geográfica, 2007. Pel mapa de Mallorca i Menorca veure: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Majorca_and_Minorca_by_Piri_Reis.jpg. Accés el 15/9/2014.
30 Entre les excepcions, el desembarcament de corsaris nord-africans de 1587. Rosselló Vaquer
[6], p. 17.
31 Carta de Ferran ii d’Aragó al lloctinent general Eiximèn Pérez Escrivà de Romaní. Sevilla,
1/3/1491. ACA, RC, Reg. 3.622, ff. 8r-8v. Dos anys més tard, encara durava el procés contra
els mercaders, suposadament còmplices, tal i com es refereix a la carta del rei al virrei Joan
Aymerich. Barcelona, 7/2/1493. ACA, RC, Reg. 3.622, ff. 99v-100r.
32 Carta dels jurats mallorquins a Escrivà de Romaní. Mallorca, 12/3/1489. ARM, S, lib. 41, ff.
20r-20v.
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transport marítim, s’incrementa en els principals moments d’hostilitat
amb els reis espanyols. No obstant, tret d’alguna captura puntual,
només detectem l’avistament d’esquadres més grans de l’habitual,
que passaven pel litoral mallorquí, esperant l’ocasió oportuna per
atacar alguna embarcació o port concret.33 El principal problema
a l’hora de mesurar l’activitat dels corsaris cristians és esbrinar
la seva identitat. Els talaiers i guardes situats a la costa, sovint
desconeixien la procedència de l’embarcació i de la seva tripulació,
així com la seva fidelitat. D’aquí que, en la majoria d’ocasions, els
avisos d’avistaments a Santanyí només informessin de la presència
de naus sospitoses, «que podrien» o «crehuen són de inimichs».34 Un
cop es desconfiava, el més important ja no era qui navegava, sinó
impedir el desembarcament no desitjat. En canvi, més enllà de l’avís,
no s’observen gaires esforços per impedir les persecucions i assalts
marítims.35
Les mencions a l’activitat corsària cristiana es redueixen durant
els primers anys del segle xvi. En el cas dels genovesos es deu a
l’aliança entre Carles V i Andrea Dòria l’any 1528, que permeté
enfocar els seus atacs contra els dominis de Francesc I i, amb el
suport de l’Ordre de Malta, els de Solimà. Les agressions franceses
serien menors, pel fet que gran part del seu poder naval depenia dels
anteriors i no comptaren amb una flota important fins a l’època de
Richelieu.36 De fet, al cinc-cents, només foren una amenaça per les
costes hispàniques, en els moments en que actuaren conjuntament
amb l’armada otomana i els corsaris barbarescs.37 No obstant, a
diferència dels desembarcaments protagonitzats a Eivissa al llarg de

1536, en el cas mallorquí, més enllà d’algunes petites intervencions,
la col·laboració entre les galeres franceses i les turc-barbaresques,
només agreujà la sensació d’inseguretat, incrementant-se el nombre
d’actuacions defensives a l’illa.38 De fet, a Santanyí, només registrem
el desembarcament de cent cinquanta homes de l’esquadra de
quatre galeres i una galiota, comandada pel fill del baró de SaintBlancard, fàcilment rebutjat pels homes d’armes enviats pel virrei,
alertada i preparada per respondre a l’atac, matant a un francès i
capturant a un espanyol que anava amb ells.39 La situació canvià a
finals de dita centúria amb l’inici de les hostilitats amb els Països
Baixos i, especialment, amb Anglaterra. El conflicte amb aquestes
dues potències arribà a la Mediterrània, amb l’actuació dels seus
respectius corsaris.40 De fet, els anglesos foren els principals atacants
de les embarcacions fondejades a Portopetro, explicant-se així la
construcció d’una fortalesa allà a principis del segle xvii.41
En realitat, els grans protagonistes d’aquella «gran amenaça»
foren els corsaris barbarescs. Les referències a les seves activitats
s’incrementaren a partir de la conquesta de Granada i, especialment,
en el moment en que Barba-rossa consolidà el seu control sobre
gran part de la costa algeriana entre 1525-29.42 L’anàlisi de les seves
accions en el litoral del terme històric de Santanyí, també s’ha de
separar en accions marítimes i terrestres.

33 Entre les seves accions, només registrem la captura d’un navili biscaí, amb el seu carregament,
per un navili francès a Portopetro. Carta de Joan Albertí, batle d’Alcúdia, al batle de Pollença.
Alcúdia, 27/5/1496. AMP, C, lib. 1.206, s.f.
34 Carta de Martí Amorós, batle d’Alcúdia, al batle de Pollença. Alcúdia, 8/8/1492. AMP, C, lib.
1.202, s.f.; carta del batle Albertí al batle de Pollença. Alcúdia, 18/6/1496. AMP, C, lib. 1.206, s.f.
35 Andreu Soliveres, batle d’Alcúdia, informava al de Pollença sobre la persecució d’una
caravel·la per una fusta de rems enemiga, a la costa de Santanyí. Després de perdre la seva
presa, es dirigí cap a alta mar. Alcúdia, 26/3/1520. AMP, C, lib. 1.226, s.f.
36 Sobre la formació de l’aliança hispano-genovesa i els seus efectes per la guerra mediterrània,
Fontenay, Michel. «Charles Quint, Malte et la défense de la Méditerranée». Revue d’histoire
moderne et contemporaine 50, no. 4. (2003-04), p. 20-26. Rentet, Thierry. «Une côte à défendre:
le littoral languedocien à la fin des années 1530». Cahiers de la Méditerranée, 70, (2005), p.
2-6 —la numeració és la de l’edició digital—. Bunes Ibarra, Miguel Á. de. «La defensa de la
Cristiandad; las armadas en el Mediterráneo de la edad moderna». Cuadernos de Historia
Moderna. Anejos, v, (2006), p. 81.
37 Pardo Molero [2], p. 311-430; Martín Corrales, Eloy. «Cataluña ante los ataques de la armada
otomana y del corso norteafricano (1504-1571)». Text de la ponència presentada al xiii Congrés
d’Història de Barcelona: Barcelona i el mar. En memòria d’Antoni de Capmany (1742-1813).
Barcelona: Museu Marítim de Barcelona; Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 2013.

38 Pels atacs a Eivissa, veure Macabich Llobet, Isidor. “Sobre la ofensiva franco-turca en la tercera
guerra entre Carlos V y Francisco I”. Hispania: Revista Española de Historia, 9, no. 37, (1949), p.
635–41. Escandell Bonet, Bartolomé. Ibiza y Formentera en la Corona de Aragón, vol. 2. Palma
de Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 1995. p. 485. Sobre l’impacte de l’aliança franc-otomana
a 1543-44 i 1551-52 per la defensa mallorquina i, principalment d’Alcúdia, veure Deyá BauzÁ,
Miquel J. «Defensa i milícia». A: Història d’Alcúdia: el segle xvi, Deyá Bauzá; MAS Forners, Antoni;
Rosselló Vaquer, Ramon. Ajuntament d’Alcúdia, 1999. p. 207-12. Ampliat a «El paper d’Alcúdia
i el seu port en la defensa del regne durant el segle xvi. El cas de les amenaces franceses de
meitat del segle xvi», A: iii Jornades d’Estudis Locals d’Alcúdia. Alcúdia: Ajuntament d’Alcúdia,
2004. p. 171-77.
39 Veure l’interrogatori a l’espanyol i les cartes del virrei Felip de Cervelló i d’Álvaro de Madrigal
al príncep Felip. Mallorca, 15/6/1544. AGS, EST, K 1.704, docs. 116-18. També l’avís enviat a la
resta de poblacions del litoral mallorquí. Pollença, 15/6/1544. AMP, C, lib. 1.253, s.f.
40 Braudel [2], vol. 3.
41 Pagament dels avisos de les viles de Llucmajor i Santanyí als jurats mallorquins. Palma de
Mallorca, 25/3/1598. ADM, MSL, lib. 110, f. 22v; coincideixen amb el registrat per Vidal Tomàs [6].
Sobre la fortalesa de Portopetro, Chaves Alemany, Juan González de. Fortificaciones Costeras de
Mallorca (Palma de Mallorca: Col.legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, 1986), p. 123-29.
42 Bunes Ibarra, Miguel Á. de. «Bases y logística del corso berberisco». Cuadernos Monográficos
del Instituto de Historia y Cultura Naval, 61, (2011), p. 83-93.
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transport marítim, s’incrementa en els principals moments d’hostilitat
amb els reis espanyols. No obstant, tret d’alguna captura puntual,
només detectem l’avistament d’esquadres més grans de l’habitual,
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cop es desconfiava, el més important ja no era qui navegava, sinó
impedir el desembarcament no desitjat. En canvi, més enllà de l’avís,
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marítims.35
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1536, en el cas mallorquí, més enllà d’algunes petites intervencions,
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construcció d’una fortalesa allà a principis del segle xvii.41
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gran part de la costa algeriana entre 1525-29.42 L’anàlisi de les seves
accions en el litoral del terme històric de Santanyí, també s’ha de
separar en accions marítimes i terrestres.
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Els avistaments de fustes de rems «mores» registrats són més
nombrosos que els de cristianes. La seva forma d’actuar no era gaire
diferent. Com els anteriors, es refugiaven a indrets com el caló d’es
Màrmols, cala Figuera, cala Socarrada o cala Barca Trencada, entre
d’altres.43 No obstant, la documentació assenyala que la majoria
d’agressions foren persecucions i captures marítimes.44 També ens
indica que eren els atacats els que, principalment, aprofitaren les
cales i ports de la costa per guarir-se, fins i tot abandonant la seva
embarcació i fugint a l’interior, per evitar ser captivats. En elles també
podien rebre el suport de la població, com en el cas de la barca
d’Antoni Torres a cala Figuera l’any 1513.45
L’afluència d’embarcacions corsàries musulmanes en aquesta
franja costanera responia, a més del seu caràcter com a lloc de
pas, a la proximitat del nord d’Àfrica, concretament d’Alger, i de
Cabrera.46 Per arribar a entendre el paper d’aquesta illa en l’activitat
corsària, hem d’anar més enllà de simplement considerar-la, com en
el casos de Formentera i la Dragonera, com un «niu de corsaris», per
utilitzar l’expressió de l’època; una qualificació que respon a l’escàs
control d’aquesta, basat en part en la mateixa presència d’aquests
navegants. No obstant, aquests acudien allí i als illots dels voltants,
pel fet que els hi oferien suficients i accessibles llocs de refresc per
43 Entre d’altres, l’avistament d’una galiota barbaresca al caló d’es Màrmols, el d’un bergantí
barbaresc a cala Figuera i el d’una fusta de rems a cala Socarrada. 19/6, el 14/12/1496 i el
4/5/1497. AMP, C, lib. 1.206, s.f. El darrer d’aquests tres indrets és l’únic difícil de localitzar.
Es trobaria prop del Rost d’en Barragot, segons Aguiló Adrover, Cosme. «Toponímia marina de
Felanitx, Santanyí i Ses Salines». Randa, 10, (1980), p. 47. També l’avistament d’una fusta sortint
de cala Figuera. 30/11/1526. AMP, C, lib. 1.235, f. 102v; i el de dues fustes de rems entrant a cala
Barca Trencada. 29/6/1528. AMP, C, lib. 1.237, s.f.
44 Entre d’altres, la persecució de dos llenys per dues fustes el 31/12/1493. AMP, C, lib. 1.202,
s.f.; la d’una caravel·la per una fusta de rems. 26/3/1520. AMP, C, lib. 1.226, s.f.; la captura de
dues naus castellanes, procedents d’Alger prop de Ses Salines per dues fustes turc-barbaresques
i l’intent de capturar una nau armada a Palma per avisar de la presència dels corsaris. 15 i
20/7/1511. AMP, C, lib. 1.219, s.f.
45 Carta de Francesc H. de Gualbes, regent de la lloctinència general, al batle i al capità de
Santanyí. Mallorca, 30/5/1513. ARM, LC, lib. 256, f. 46v. També comptem amb la referència a
la persecució d’un navili per dues fustes barbaresques. Per evitar la captura, els perseguits
es dirigiren a cala Solimina, on desembarcà la tripulació i fugí cap a l’interior, abandonant
l’embarcació. 6/1/1529. AMP, C, lib. 1.237, s.f.
46 Per exemple, l’avistament d’una fusta barbaresca d’entre deu i onze bancs. 11/3/1497. AMP,
C, lib. 1.206, s.f.; el de dues fustes front a cala s’Almunia. 25/6/1519. AMP, C, lib. 1.226, s.f.;
el d’una fusta a cala Figuera i el de tres fustes a ses Salines. 20/7 i 29/8/1524. AMP, C, lib.
1.232, s.f.; el d’una fusta de dotze bancs. 21/1/1526. AMP, C, lib. 1.234, s.f.; el de sis fustes
barbaresques el 7/6/1558. SQIL, 1, no. 13, (1958), p. 1; el d’un nombre indeterminat d’unes deu
fustes, que les autoritats de Santanyí transmeteren als jurats de Palma, per mitjà de Pere Lliteres
i Cosme Vicens. 15 i 16/8/1577. ADM, MSL, lib. 109, ff. 17r i 20r; i un altre comunicat per mitjà
de Damià Vicens. 20/8/1598. ADM, MSL, lib. 110, f. 45r.
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una esquadra petita o mitjana. De fet, la seva afluència no disminuïa
malgrat la presència de la fortalesa i d’una petita guarnició, ja que
podien continuar recalant a l’illa, situant-se a la cala de Santa Maria.
Tampoc s’incrementava excessivament en els diferents moments en
que l’artilleria musulmana destruí el castell.47 Els mateixos jurats
mallorquins assenyalaven que la manca de control de tota l’illa,
tenia com a principal conseqüència la captura de les embarcacions
carregades de cereal, procedents de Sicília.48 La presència dels
corsaris s’hauria d’atribuir, per tant, a que era un punt d’escala en les
seves pròpies travessies i on podien refugiar-se en cas de necessitar
abastir-se o després de realitzar alguna captura.49
Els desembarcaments en la costa de Santanyí també foren
realitzats, principalment, per petits grups d’embarcacions. Part de
les seves tripulacions s’amagava en els llocs d’embarcament de
pescadors, per emboscar-los i perseguir-los durant curtes distàncies.50
També atacaven als vigilants situats en diferents punts del litoral.51
No obstant, el nombre de captius resultat d’aquestes ràpides accions
sempre properes a la mar, va ser bastant baix.
Els atacs lluny de la costa foren molt puntuals i obeïen a una forma
d’operar, diferent a l’habitual, que s’ha de situar en els principals
moments de disputa entre els dos grans imperis mediterranis. L’assalt
de 1531, una de les accions que conformen l’exitosa campanya liderada
per Sinan Reis, el jueu d’Esmirna, un dels principals capitans de
Barba-rossa; amb l’objectiu d’atacar els llocs vitals per la navegació en
aigües mallorquines, perjudicant la comunicació entre les penínsules
Ibèrica i Itàlica. El que diferencia Santanyí d’altres indrets és que mai
havia patit un atac tan directe. Els jurats mallorquins afirmaven a
Carles I que els corsaris donaven «salt en terra per los lochs inaudits
e dels quals no es memòria que fustes de moros hagen insultats».52
De fet, l’èxit dels corsaris es basà en el factor sorpresa, derivat del
coneixement que els renegats tenien de la vigilància costanera. Els
dos-cents musulmans arribaren així el 3 d’octubre a la vila sense
47 Sobre aquesta fortalesa, veure Aparicio Pascual, Àngel. El castell de l’illa de Cabrera. Palma de
Mallorca: Edicions Documenta Balear; Institut d’Estudis Baleàrics, 2012. p. 31-57.
48 Carta dels jurats de Mallorca a la princesa Joana, regent d’Espanya. Palma de Mallorca,
4/12/1557. AGS, EST, llig. 322, doc. 290.
49 Avís d’Alcúdia a Pollença sobre la captura de dos navilis castellans, procedents d’Alger,
carregats amb cera i altres mercaderies, per dues fustes turc-barbaresques a Ses Salines. Alcúdia,
15/7/1511. AMP, C, lib. 1.219, s.f.
50 Un altre avís entre els mateixos, 15/7/1511. AMP, C, lib. 1.219, s.f.
51 Id., 21/3/1529. AMP, C, lib. 1.237, s.f.
52 Carta dels jurats de Mallorca a Carles i. Palma de Mallorca, 12/9/1531. AGS, EST, llig. 461,
doc. 102.
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i Cosme Vicens. 15 i 16/8/1577. ADM, MSL, lib. 109, ff. 17r i 20r; i un altre comunicat per mitjà
de Damià Vicens. 20/8/1598. ADM, MSL, lib. 110, f. 45r.
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una esquadra petita o mitjana. De fet, la seva afluència no disminuïa
malgrat la presència de la fortalesa i d’una petita guarnició, ja que
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47 Sobre aquesta fortalesa, veure Aparicio Pascual, Àngel. El castell de l’illa de Cabrera. Palma de
Mallorca: Edicions Documenta Balear; Institut d’Estudis Baleàrics, 2012. p. 31-57.
48 Carta dels jurats de Mallorca a la princesa Joana, regent d’Espanya. Palma de Mallorca,
4/12/1557. AGS, EST, llig. 322, doc. 290.
49 Avís d’Alcúdia a Pollença sobre la captura de dos navilis castellans, procedents d’Alger,
carregats amb cera i altres mercaderies, per dues fustes turc-barbaresques a Ses Salines. Alcúdia,
15/7/1511. AMP, C, lib. 1.219, s.f.
50 Un altre avís entre els mateixos, 15/7/1511. AMP, C, lib. 1.219, s.f.
51 Id., 21/3/1529. AMP, C, lib. 1.237, s.f.
52 Carta dels jurats de Mallorca a Carles i. Palma de Mallorca, 12/9/1531. AGS, EST, llig. 461,
doc. 102.
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ser descoberts, motiu pel qual van poder saquejar-la i emportarse entre cinquanta-dues i cinquanta-quatre persones, impedint
que demanessin suport a les viles de l’interior que els havien de
socórrer.53 No obstant, això no impedí que les autoritats culpessin de
part de la desgràcia als homes de la vila Porreres, per no haver acudit
en ajut seu. La queixa es repetí en anys posteriors, però desconeixem
les circumstàncies en que no s’hauria prestat el debut suport.54
El que sí tenim per segur és la creació d’un estat de pànic entre
els habitants. L’amenaça de la despoblació serví per demanar
una rebaixa en les contribucions fiscals. La vila també aconseguí
llicència i recursos per aixecar una modesta murada, davant el perill
que el sentiment d’angoixa portés a la despoblació del nucli.55 La
qualifiquem així perquè de ser-hi, amb tota seguretat, no hauria
impedit els èxits de l’atac, en les mateixes condicions. Prova d’això
és que la vila va ser assaltada a 1546 i a 1571.56 La funció del mur era
guanyar temps i resistir fins a l’arribada dels reforços de les demés
viles, en cas que decidissin complir amb la obligació de socórrer als
nuclis de la vessant marítima, quan fossin avisades de la necessitat de
fer-ho.57 Més importants foren els esforços per reforçar la vigilància
costanera a mitjan segle xvi, com en altres regnes de la Monarquia,
per millorar la detecció d’embarcacions enemigues i comunicar els
seus moviments als territoris veïns.58 D’aquí la construcció de torres
de vigilància/defensa com la d’en Beu de cala Figuera o la torre Fesa
de cala Santanyí, que també actuaven com a refugi temporal.59
D’acord amb l’evolució general del cors, traçada per la historiografia,
el nombre de ràtzies s’incrementà a partir de 1580, arrel del trasllat
dels efectius navals hispans i otomans a altres fronts.60 La situació
resultant confirmà el paper del cors com a principal forma de guerra
53 Carta del virrei Carles de Pomar a l’emperadriu Isabel. 8/10/1531. AGS, EST, llig. 461, doc.
105.
54 Santamaría Arández [4], p. 208. L’any 1579, el capità Guillem de Tagamanent protestà perquè
els de Porreres no acudiren al «via fora» declarat per l’avistament de nombroses embarcacions
nord-africanes a la costa. SQIL 2, no. 36 (1959): 1.
55 Rosselló Vaquer [7], p. 129 i 132. Juan Vidal, Josep. «La defensa del reino de Mallorca en la época
de Carlos v (1535-1558)». A: Martínez Millán, José (coord.). Carlos v y la quiebra del humanismo
político en Europa (1530-1558), vol. 1. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los
Centenarios de Felipe ii y Carlos v, 2001. p. 555.
56 Vidal Tomàs [6].
57 Observem una funció similar en el cas solleric. Santamaría Arández [4], p. 244-46.
58 Sobre la millora de la vigilància valenciana, veure Boira Maiques, Josep Vicent. «Geografia i
control del territori. El coneixement i la defensa del litoral valencià al segle xvi: l’enginyer Joan
Baptista Antonelli». Cuadernos de Geografía, 52, (1992), p. 183-99.
59 Aguiló Adrover [6]. González de Chaves Alemany [9], p. 114-22.
60 Fontenay; Tenenti [2], p. 240-45.
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mediterrània, caràcter que ja ostentava anteriorment, a causa de
l’escàs nombre d’enfrontaments directes entre les armades estatals.
No obstant, de moment, no disposem de dades suficients per
confirmar aquesta tendència pel cas que ens ocupa, més enllà de la
proliferació de naus de corsaris anglesos, atrets per la importància de
Portopetro en la navegació de la zona.
L’anàlisi de l’amenaça corsària necessita també d’una valoració de
les conseqüències de les algarades per la població. Malauradament,
pel que fa a la demografia, el primer registre parroquial de
defuncions data de 1571, sent posterior a les principals ràtzies citades
per la historiografia. És més, en ell no hem trobat mencions a morts
produïdes en el transcórrer o amb posterioritat a les agressions.
D’aquí la manca d’un registre fiable d’òbits.61 Per aquesta raó, com
en altres casos, hem de recórrer a dades de tipus fiscal, com la
recaptació del morabatí i els estims. En aquest cas, els arxiconeguts
problemes i limitacions d’aquestes fonts, no són cap obstacle, perquè
el nivell de riquesa és un dels aspectes que volem observar i aquest,
sens cap dubte, incideix en els moviments de població. L’aplicació
dels coeficients convencionals —entre quatre i mig i cinc—,
mostraria una tendència demogràfica ascendent fins l’any 1517,
moment en que s’aprecia una davallada significativa del nombre de
focs, que no mostrà signes de recuperació fins el 1545. Això indicaria
la reducció del nombre de famílies amb un patrimoni superior a les
deu lliures mallorquines a la meitat, en un període de vint-i-vuit anys.
La davallada més important s’observa entre 1517-31, que s’hauria
d’atribuir a la Germania i els posteriors a aquesta, marcats per factors
com una epidèmia de pesta i l’habitual intermitència del valor de les
collites de cereal, amb significatives reduccions a 1526 i 1530. Per
tant, l’atac de Sinan Reis a l’octubre de 1531, amb la pèrdua d’una
cinquantena d’habitants, no faria més que accentuar una conjuntura
regressiva.
L’impacte dels atacs de 1546 i 1571 sembla menor. Pel primer
no parlem de pèrdua de població, perquè les autoritats negociaren
i pagaren uns dos mil cinc-cents escuts, per rescatar a les trenta-sis
persones captivades. El lleugeríssim increment del nombre de focs
de cent-cinc a cent-vuit entre 1542-52, també apunta que la situació
no fou de recessió econòmica, especialment si tenim en compte que
s’havia de pagar la suma que les autoritats avançaven pel rescat. Pel
segon, amb uns vint-i-sis captius, les pèrdues no poden considerarse sinó molt escasses, especialment si tenim present l’espectacular
61 Llibre de defuncions de la parròquia de Santanyí dels anys 1572-96. ADM, lib. I/68-D 1.
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de vigilància/defensa com la d’en Beu de cala Figuera o la torre Fesa
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57 Observem una funció similar en el cas solleric. Santamaría Arández [4], p. 244-46.
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creixement del nombre de focs entre 1566-73, fins al punt de gairebé
doblar-se, passant de noranta-dos a cent-cinquanta un. És a dir,
aplicant els coeficients habituals, parlaríem de vint-i-sis captius sobre
una població d’entre sis-cents setanta-nou i set-cents cinquanta-cinc
habitants. La tendència també apunta a que el terme de Santanyí
progressà econòmica i demogràficament, independentment de la
presència dels corsaris i dels atacs perpetrats per aquests a l’espai
marítim. A més, la coincidència d’aquest darrer atac amb la batalla de
Lepant, demostra el desenvolupament paral·lel del cors a l’ocasional
xoc entre les armades oficials.62 Per tant, les fonts apunten a que els
atacs corsaris no constituïren el principal factor, que explicaria les
dificultats de Santanyí.
L’escàs nombre de pèrdues no significa l’absència del temor
a esser captivat. No obstant, l’hem de considerar en la seva justa
mesura i en base a la pròpia dinàmica del cors, fugint d’una vida
completament d’esquenes a la mar, on la fortalesa de Cabrera
s’assemblava a «un castellot embruixat».63 El risc existia evidentment,
tal i com ho demostra la persistència de la captura de petits nombres
de persones, prop de la costa, per petites esquadres d’embarcacions
armades en cors. De fet, el captiveri de l’enemic era un dels
principals elements del cors entre cristians i musulmans. Per aquesta
raó, no ens ha d’estranyar un major temor als atacs dels «infidels» que
els dels correligionaris. En aquest moment, no podem apuntar un
nombre exacte dels captius, perquè encara ens manquen dades per
alguns períodes del segle xvi. Tampoc sabem quants foren redimits,
quan, en quins termes i com es readaptaren a la societat, després
del seu captiveri. També, per la manca de referències, desconeixem
quantes persones moriren durant els assalts a la vila o en les preses
efectuades al litoral.
Finalment, també s’hauria de valorar la participació dels
santanyiners i dels ports del terme en el conjunt de ràtzies balears i
mallorquines contra la navegació musulmana i la costa nord-africana.
No obstant, de moment, les referències sobre el cors mallorquí al
segle xvi són insuficients, ja que les fonts documentals treballades no
ens ofereixen gaire informació al respecte.

Conclusions: un perill marítim moderat
L’anàlisi de les accions enregistrades des d’una perspectiva de
llarga durada, demostra que s’ha exagerat l’impacte del cors musulmà
en aigües, en el litoral i, sobretot, la vila de Santanyí. En primer lloc,
la vila només va ser assaltada en comptades ocasions, coincidents
amb els moments de major tensió en el conflicte entre la Monarquia
hispànica i l’Imperi otomà. Només en la primera d’elles hi veuríem
una influència en un empitjorament significatiu de la situació
socioeconòmica del terme, però en cap cas en seria el principal. En
canvi, els altres dos no frenaren una tendència a l’alça del terme
i, molt possiblement, de la seva demografia. Per tant, la presència
i les agressions corsàries no foren realment un impediment pel
desenvolupament del terme. En segon lloc, els atacs més freqüents en
terra es produïren molt a prop de la costa per part de petits grups de
fustes armades. La seva tripulació no s’allunyava gaire del litoral, per
poder reembarcar, en cas de que acudissin reforços des de l’interior,
i evitar ser captivats. Per aquesta raó, les agressions solien consistir
en emboscades als qui freqüentaven els espais propers a la mar,
com pescadors i talaiers. En tercer lloc, les persecucions marítimes,
no sempre finalitzades en captura, foren les accions més freqüents.
Aquest fet no és estrany si tenim present el caràcter marítim del cors.
El fet de ser el punt més proper al nord d’Àfrica i la possibilitat de
refrescar i guarir-se a Cabrera, afavorien òbviament a la presència de
fustes musulmanes en aigües de Santanyí. També ho feia el fet de ser
un punt de pas en la navegació des de i cap a Llevant, especialment
els principals mercats mediterranis dels que s’importava cereal,
per combatre les caresties. Per tant, parlem d’un espai marítim on
confluïen les rutes comercials i corsàries, en el qual més que una
amenaça o un setge constant, parlaríem d’un perill moderat, que es
redueix a mesura que ens allunyem de la costa. En aquest darrer,
les accions que puntualment es desmarcaren d’aquesta tònica, són
les que crearen un estat d’alarma i angoixa, típic de les societats
frontereres mediterrànies, que ha arrelat fortament en les tradicions
culturals i en l’imaginari popular.

62 Duran, Eulàlia. Les Germanies Als Països Catalans. Barcelona: Curial, 1982. p. 66–67. Juan
Vidal, Josep. «La evolución de la producción agrícola en Mallorca durante la Edad Moderna.
Fuentes y problemas para su estudio». Moneda y Crédito, 145, (1978), p. 93–94. El darrer autor
incrementa el nombre de captius fins a quaranta-sis, per l’atac de 1546 a [12], p. 580. Pels atacs
de 1546 i 1572, veure Vidal Tomàs [5] i els treballs de Rosselló Vaquer [6].
63 «Mostrant perfils de quimera, pel gran mar incendiat, propera, me par Cabrera un castellot
embruixat». Guasp, Bartomeu. «Estampa marítima». SQIL, 3, no. 71, (1960), p. 1.
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doblar-se, passant de noranta-dos a cent-cinquanta un. És a dir,
aplicant els coeficients habituals, parlaríem de vint-i-sis captius sobre
una població d’entre sis-cents setanta-nou i set-cents cinquanta-cinc
habitants. La tendència també apunta a que el terme de Santanyí
progressà econòmica i demogràficament, independentment de la
presència dels corsaris i dels atacs perpetrats per aquests a l’espai
marítim. A més, la coincidència d’aquest darrer atac amb la batalla de
Lepant, demostra el desenvolupament paral·lel del cors a l’ocasional
xoc entre les armades oficials.62 Per tant, les fonts apunten a que els
atacs corsaris no constituïren el principal factor, que explicaria les
dificultats de Santanyí.
L’escàs nombre de pèrdues no significa l’absència del temor
a esser captivat. No obstant, l’hem de considerar en la seva justa
mesura i en base a la pròpia dinàmica del cors, fugint d’una vida
completament d’esquenes a la mar, on la fortalesa de Cabrera
s’assemblava a «un castellot embruixat».63 El risc existia evidentment,
tal i com ho demostra la persistència de la captura de petits nombres
de persones, prop de la costa, per petites esquadres d’embarcacions
armades en cors. De fet, el captiveri de l’enemic era un dels
principals elements del cors entre cristians i musulmans. Per aquesta
raó, no ens ha d’estranyar un major temor als atacs dels «infidels» que
els dels correligionaris. En aquest moment, no podem apuntar un
nombre exacte dels captius, perquè encara ens manquen dades per
alguns períodes del segle xvi. Tampoc sabem quants foren redimits,
quan, en quins termes i com es readaptaren a la societat, després
del seu captiveri. També, per la manca de referències, desconeixem
quantes persones moriren durant els assalts a la vila o en les preses
efectuades al litoral.
Finalment, també s’hauria de valorar la participació dels
santanyiners i dels ports del terme en el conjunt de ràtzies balears i
mallorquines contra la navegació musulmana i la costa nord-africana.
No obstant, de moment, les referències sobre el cors mallorquí al
segle xvi són insuficients, ja que les fonts documentals treballades no
ens ofereixen gaire informació al respecte.

Conclusions: un perill marítim moderat
L’anàlisi de les accions enregistrades des d’una perspectiva de
llarga durada, demostra que s’ha exagerat l’impacte del cors musulmà
en aigües, en el litoral i, sobretot, la vila de Santanyí. En primer lloc,
la vila només va ser assaltada en comptades ocasions, coincidents
amb els moments de major tensió en el conflicte entre la Monarquia
hispànica i l’Imperi otomà. Només en la primera d’elles hi veuríem
una influència en un empitjorament significatiu de la situació
socioeconòmica del terme, però en cap cas en seria el principal. En
canvi, els altres dos no frenaren una tendència a l’alça del terme
i, molt possiblement, de la seva demografia. Per tant, la presència
i les agressions corsàries no foren realment un impediment pel
desenvolupament del terme. En segon lloc, els atacs més freqüents en
terra es produïren molt a prop de la costa per part de petits grups de
fustes armades. La seva tripulació no s’allunyava gaire del litoral, per
poder reembarcar, en cas de que acudissin reforços des de l’interior,
i evitar ser captivats. Per aquesta raó, les agressions solien consistir
en emboscades als qui freqüentaven els espais propers a la mar,
com pescadors i talaiers. En tercer lloc, les persecucions marítimes,
no sempre finalitzades en captura, foren les accions més freqüents.
Aquest fet no és estrany si tenim present el caràcter marítim del cors.
El fet de ser el punt més proper al nord d’Àfrica i la possibilitat de
refrescar i guarir-se a Cabrera, afavorien òbviament a la presència de
fustes musulmanes en aigües de Santanyí. També ho feia el fet de ser
un punt de pas en la navegació des de i cap a Llevant, especialment
els principals mercats mediterranis dels que s’importava cereal,
per combatre les caresties. Per tant, parlem d’un espai marítim on
confluïen les rutes comercials i corsàries, en el qual més que una
amenaça o un setge constant, parlaríem d’un perill moderat, que es
redueix a mesura que ens allunyem de la costa. En aquest darrer,
les accions que puntualment es desmarcaren d’aquesta tònica, són
les que crearen un estat d’alarma i angoixa, típic de les societats
frontereres mediterrànies, que ha arrelat fortament en les tradicions
culturals i en l’imaginari popular.

62 Duran, Eulàlia. Les Germanies Als Països Catalans. Barcelona: Curial, 1982. p. 66–67. Juan
Vidal, Josep. «La evolución de la producción agrícola en Mallorca durante la Edad Moderna.
Fuentes y problemas para su estudio». Moneda y Crédito, 145, (1978), p. 93–94. El darrer autor
incrementa el nombre de captius fins a quaranta-sis, per l’atac de 1546 a [12], p. 580. Pels atacs
de 1546 i 1572, veure Vidal Tomàs [5] i els treballs de Rosselló Vaquer [6].
63 «Mostrant perfils de quimera, pel gran mar incendiat, propera, me par Cabrera un castellot
embruixat». Guasp, Bartomeu. «Estampa marítima». SQIL, 3, no. 71, (1960), p. 1.
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MN. MIQUEL SUAU, MÚSIC I COMPOSITOR.
Santanyí 1678 - Palma 1736
Andreu Ponç i Fullana

L’art de la música ha acompanyat, des de sempre, la vida de
la societat. Tant dins l’àmbit civil com dins el món eclesiàstic ha
estat una manifestació que representa l’expressió de la pietat, de la
devoció, de la diversió, de la joia i també dels moments luctuosos.
Al segle XVIII, la música va viure un gran moment arreu de
l’illa. Nombrosos estudis ens parlen d’aquest fet i ens ofereixen una
informació de primer ordre. No solament a Palma, la capital, sinó
també als diferents pobles es gaudia d’unes activitats musicals prou
importants, sempre en la mesura de les seves possibilitats.
Dins l’apartat de la música religiosa, la Capella de Música de
la Catedral, fundada el 1596, era l’agrupament més important de
Mallorca. Les seves actuacions en els diferents actes litúrgics, amb
acompanyament d’orgue o d’altres instruments, eren molt celebrades,
ja que comptaven amb un extens repertori. Recordem els ministrils,
conjunt d’instrumentistes de vent, fundats uns mesos abans de la
capella i que acompanyaven aquesta en les seves interpretacions.
Els actes de la Capella de la Catedral es diferenciaven en “dins
la Seu” i “fora de la Seu”. Dins la catedral intervenien en totes les
celebracions importants: Nadal, Setmana Santa, Corpus, etc. Fora de
la Seu es troben documentades funcions al convent de sant Domingo,
al de sant Francesc, a la capella de santa Aina de l’Almudaina, a les
Caputxines, Monti-sion, a la Concepció, etc.
Dins l’àmbit civil prenien part en les proclamacions,1 festes
gremials i privades, esdeveniments polítics, noces i altres festes de
caire popular.
El que cobrava la Capella de la Seu per la seva feina es dividia
en vint pars i després es repartia entre els músics segons les parts
que cada un tenia assignades. Per exemple, el mestre tenia quatre
parts, altres músics en tenien dues, una o un “quartó”, és a dir, un
1 A la proclamació del Rei Lluís I, 1724, actuà durant tres dies la Capella de la Catedral.
Interpretà villancicos, simfonies i amenitzà el ball de la Sala. Cobrà 50 ll. 12 s. i 4 d.
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