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DE PROFESSIÓ, I PER AFICIÓ, BRODADORES
Cristòfol-Miquel Sbert Barceló

Resum
L’objectiu d’aquesta comunicació és apropar el lector a la història,
ensenyament i importància del brodar com activitat professional a
Santanyí, a les alternatives que s’han anat obrint i tancant a la dona al
llarg d’aquest temps, la tipologia del brodat, la novetat de la seguretat
social, les caps ensenyants, les intermediàries i les cases demandants,
el brodat a màquina, el final de l’activitat, el record que en tenen les
brodadores així com el desinterès general actual pel tema.
BRODAR significa ornamentar (una roba, un teixit) amb dibuixos
fets amb passades d’agulla emprant fils de cotó, llana, seda, argent,
etc.
Antiguitat
Es troben referències i producció d’aquesta feina artística,
especialment casulles i brodats de temàtica religiosa, a Mallorca
d’ençà set-cents anys. En el bordado artístico como en las demás artes
podemos distinguir épocas y estilos. Cada una tiene un estilo pròpio,
el gòtico en los siglos XIII, XIV y XV, el renacentista; en los siglos
XVII y XVIII, el barroco; el rococó, el imperio y en nuestros días el
modernista, cada uno con su sello especial y bien definido. Cuando
parece que està en auge el gremio de bordadores es en el XVI, tanto
que foman gremio ellos solos, a part dels pintors, per tal d’acollir-se
als avantatges dels socors mutus, bajo el patrocinio de la Nuestra
Señora de la Clastra o de la Grada de la Catedral. Precisament un
dels carrers prop de la Seu, el del Palau reial, es deia carrer del
brodadors. Era un treball exclusiu d’homes, fins ben entrat el XIX no
hi destaca la dona, que finalment el monopolitzarà.
Encara el 1890 a Santanyí la única sortida laboral per a les
dones era el camp. Hi havia talls de moltes entrecavadores. El Dijous
Jarder, es conta, era un dia de bullanga per a elles i pels joves del
camp: aquests abandonaven el seu tall i anaven a veure les al.lotes
d’un altre. Armaven unes gresques ben altes de punt a força de
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pegar-se empentes i jugar a
“tomar pins” i “a la una bota la
mula”. Els amos, en previsió,
les enviaven a entrecavar a una
tanca prop de la vila i prop
del camí, perquè quan devers
migdia es mogués la maror,
al crit de la majorala, anassin
a empentajar-se fora del tros.
I elles, previsores, per evitar
espectacles
inconvenients,
aquest dia es posaven calçons
d’home. Ben aviat, tot això es
va perdre, les al.lotes deixaren
les xapetes i es posaren a
brodar. Això fou possible
perquè amb el progressiu
establiment de possessions la
majoria de caps de família
ja disposaven d’algunes terres
pròpies i amb la progressiva
introducció d’eines i maquines
en el camp elles ja sols hi
anaven a treballar en tasques
familiars puntuals. Quan
Tovalles brodades de passat,
s’estengué l’activitat del brodar
amb arenilla i gerses (1960)
al poble aviat destacaren les
(Maria Ferrer Mir).
caps, que mostraven de brodar
a grups d’al·lotes, Maria “sa mestra” (finals del XIX) o Maria “Patrona”
i Àngela Bel Febrer (ambdues els anys 20), la darrera tenia el seu
taller d’aprenentatge al carrer d’es Sol, 24, o les germanes Canonge.
De 1917 tenim aquesta glosa:

D’esquerra a dreta: Catalina Vidal Sales i sa mare Antònia Sbert Felip,
Sebastiana Nicolau, Sebastiana Verger, Maria Roig Tatau i
sa neboda Maria Roig Tatau. (Catalina Vidal)

plata, modistes i botigueres. A aquest percentatge, però, s’hi han
d’afegir les aprenentes i joves fins a 22 anys. Durant aquest temps
el brodar coincidí amb l’apogeu de la fabricació de bossetes de
plata, per guardar-hi monedes o petites joies, i que també requerien
una laboriosa i feixuga activitat visual supeditada al bon voler de la
Farinera, ja que s’havien de saldar les anelletes una per una. Aviat
però passaren de moda.

Però quantes n’hi devia haver? Segons el cens electoral de 1932,
el percentatge de fèmines majors de 23 anys que es consideren
treballadores del camp era únicament del 10,6%, aquest xifra és
semblant al del total de brodadores, fabricadores de bosses de

La Segona República i la guerra
A partir de 1931 s’obriren noves vies per a l’educació i l’alliberació
de la dona. Es concedí el dret de vot, s’establi l’equiparació salarial,
s’aprovà el matrimoni civil i el divorci, s’establí l’assegurança
obligatòria de maternitat, es permeté la coeducació i s’obriren escoles
nocturnes, s’aboliren les assignatures domèstiques i religioses, en
conseqüència es reduí significativament l’analfabetisme femení.
A Catalunya fins es permeté la dispensació d’anticonceptius i se
legalitzà l’avortament. El cop d’estat del juliol del 1936 trencà tot
aquest avenç, quaranta anys.
La demanda sumptuària de teles brodades no era constant. Durant
la guerra civil, per exemple, la baixada fou dràstica i persistent.
Durant el Moviment, com poc temps després esdevindria a tot el
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món en guerra des dels Estats Units i Gran Bretanya fins al Japó que
les dones prengueren el relleu
en la indústria armamentística,
dels homes mobilitzats per
la Segona Guerra Mundial,
aquí s’encarregà les al·lotes
falangistes la tasca de sortir a
rotllo. Es dedicaren a brodar
fletxes, confeccionar gorres i
camises per el partit, preparar
i recollir roba i aliments per
a la Creu Roja de Palma,
fer col·lectes i participar en
desfilades. Paradoxalment la
Falange va tenir un efecte
alliberador sobre les joves que
es posaren a treballar en grups
subjectes a unes obligacions i
disciplina i començaren a gaudir
d’un estatus i llibertat que
no tenien abans. Aquest actiu
paper que momentàniament
s’havia concedit a la dona, va
desaparèixer un cop acabada
la contesa. Com que no hi
havia feina per a tots, la dona
tornà a passar al paper passiu,
conservador d’abans, de mare i
Adreç de taula de punt d’ombra (1960)
mestressa de casa, supeditada
(MFM).
al marit.

en vingués de família ni tothom tenia un pare suficientment liberal
per deixar la filla exposar-se tota la setmana als perills de la ciutat,
i pel que fa a fora vila, qualsevol cosa abans de dedicar-s’hi. Llavors
l’eixida més tranquil·la, neta i moral era anar a aprendre a cosir o
a brodar sense moure’s del poble. La primera activitat requeria una
molt més llarga preparació per començar a guanyar i un ull especial
per aconseguir què la roba caigués bé, mentre que el brodar si es
tenia bona vista i una mica de gust era a l’abast de qualsevol. Per
tant, l’oferta de tallers de brodadores era molt substanciosa, mentre
que els tallers de costura, com que el cosir fins que no es dominava
no retia, eren comptats: el d’Antònia Amengual Fasol, el de Catalina
Vila Cama, el de Catalina Sitjar Patrona o el de Margalida Colomí.

Adreç de llit brodat de passat amb gerses, richelieu fet a mà i repujats (1880)
(MFM).

La postguerra
En acabar la guerra les caps s`enfrontaven a un panorama laboral
descoratjador ja que a la dràstica baixada de la demanda s’hi afegia
la mancança de fil que no es trobava sinó era fora de l’illa, com el fil
Manresa de Barcelona. Les núvies que no tenien prou cabals i que
no podien prescindir dels seus adreços havien de recórrer a baratar
hores de brodar per, per exemple, jornals al camp. Pel que fa a les
al·lotes, la necessitat d’aportar per a les despeses de la casa i de les
seves pròpies era imperiosa. I l’emigració era feu exclusiu de l’home,
l’anar a servir a ciutat no era del seu grat, desplaçar-se per seguir
alguns estudis com el magisteri no era a l’abast de qualsevol que no

Primers passes i estris
Solien començar a edat primerenca, entre els dotze i els catorze
anys. Hi havia alguna autodidacta amb ganes d’iniciar-se que
s’exercitava amb una fulla de moro que anava foradant amb l’ajut
de la punta d’un caragolet marí. Moltes començaven a practicar a ca
ses monges, on de primer solien fer punts i després copiaven alguna
fulla sobre un pedaç. Al matí, les franciscanes mestres impartien
l’ensenyament oficial repartint les nines per seccions dins una única
gran aula, mentre que la tarda —entre les 3 i les 4,30— la dedicaven
a la labor i ensenyaven a fer randa amb el mundillo i a brodar en les
modalitats de punt mallorquí, punt enllaçat, lagartera o de creueta,
qui no ha admirat aquells mocadors amb tot l’abecedari brodat
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d’aquesta faiçó? Entre les mestres brodadores es recorda Sor Maria
Vadell d’es Goret Vell (a ses Salines) i sor Antònia de Crist Rei i sor
Maria de la Creu. Aquesta insistia en l’estalvi: Si feis el agullerets
massa llargs el dimoni se’ls endurà i en farà una cadena amb la qual
us estirarà cap a l’Infern. En acabar la classe, l’ensenyant cridava
en castellà Doblen!, alliberades retiraven els ormejos al quartet dels
tambors i passaven finalment el rosari, ja que a l’horari matinal sols
resaven una avemaria a les hores. Les alumnes hi solien anar fins a
l’edat de setze anys. Les monges, que s’encarregaven de brodar el
que atenyia a l’església, també rebien encàrrecs casolans com unes
grans estovalles de punt d’Assís per a l’amo d’es Rafal, que volia
inaugurar el seu nou menjador.

era benvinguda, des de la sobtada visita d’un fotògraf ambulant, les
provocacions parauleres a un pagès de fora poble (en absència de la
cap), la convidada d’una aficionada cantant a passar una estona, fins
a l’encalç d’un conill escapat de la gàbia pel carreró del teatre.

Adreç de llit, de passat amb gerses, amb entrados fets a mà,
amb tonalitat de marfil (1968) (MFM).

L’Ajuntament incentivava el brodat de les cintes, les joies, que per
les festes patronals de Sant Jaume corrien els al·lots. Es concedien
dos premis a les brodadores, un per a les petites i un altre per a les
més grans. Era un vertader punt d’honor anar a recollir la distinció.
Com en una escola, en els tallers de brodadores, les joves i
adolescents s’atenien a unes estrictes normes. Millor treballar a dintre,
on els al·lots no gosaven entrar, que al carrer i la qui no feia la feina
bé l’havia de repetir; això sí, els seus descansos eren aprofitats per
berenar, cantar i riure. L’únic que se’ls solia demanar era de dur una
pastilla de sabó per rentar-se les mans. Tampoc es distingien per la
seva aconfessionalitat, diàriament passaven el rosari. Aleshores i com
sempre qualsevol cosa que interrompés la seva monotonia laboral

Adreç de llit, de passat amb gerses (1968) (MFM).
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Els estris necessaris per poder brodar eren ben senzills, un didal
de metall per a la mà dreta, un de pell per a l’anular de la ma
esquerra, un tambor amb una corretja, pedaços de roba per protegir
la roba que es manejava, un parell de tisores de brodar, un punxó
d’os per fer els ullets, les agulles de brodar, fil de distintes gruixes i
colors i dues cadires, una de baixa per seure-hi i una d’alta per posarhi el peu, a un barreró de la qual a l’estiu es penjava un drap humit
per eixugar-se les mans i evitar que l’agulla giscàs. La seva patrona
eclesiàstica aleshores ja era santa Llúcia.

Tipus de brodats
N’hi ha una selecta varietat. El brodat de passat, de realçament,
que solia ser blanc és el millor, el més difícil i el més fi. Inclou la
gersa, el punt de trau, el d’arenilla, el richelieu, el d’ombra, el de
teixit i el toledà que es poden combinar entre ells. També hi ha el
punt de creueta i el punt de cadeneta o punt mallorquí que pot ser
també en colors.

Adreç de taula de passat, amb gerses i voreta de repunt (1973) (MFM).

Llençol de passat repujat, amb gerses molt treballades (1930) (MFM).

Per a la clientela del poble es brodaven majorment camises de
dormir, de roba de fil o de costurera, adreços de llit, capçals, llençols
i coixineres, i adreços de taula, com tapetes, camins i torcaboques,
és a dir la calaixada nupcial. Per a la demanda forana a més es
brodaven des de cortines, jocs de bressol, tovalloles, combregadors o
mocadors de butxaca, fins a rebosillos i mantons de Manila. També
pel seu compte les brodadores feien cortines, flassades i cortinetes
de vidriera, de randa amb agulla de ganxet.
A més del brodat casolà, per atendre la demanda del poble, la més
selecta, es brodava d’embarc, per a l’exportació o per a la venda a
les botigues de records del litoral, que solia ser de qualitat inferior,
tant pel menys temps que s’hi invertia com pel fil emprat, que ja no
era fort ni de la marca Àncora, que venia en rodetes de fusta i no de
cartró. Mentre que feina d’embarc és sinònim de treball fet de pressa
i sense mirament, brodar-ho, ho és de feina feta a la perfecció.

336

337

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

Els estris necessaris per poder brodar eren ben senzills, un didal
de metall per a la mà dreta, un de pell per a l’anular de la ma
esquerra, un tambor amb una corretja, pedaços de roba per protegir
la roba que es manejava, un parell de tisores de brodar, un punxó
d’os per fer els ullets, les agulles de brodar, fil de distintes gruixes i
colors i dues cadires, una de baixa per seure-hi i una d’alta per posarhi el peu, a un barreró de la qual a l’estiu es penjava un drap humit
per eixugar-se les mans i evitar que l’agulla giscàs. La seva patrona
eclesiàstica aleshores ja era santa Llúcia.

Tipus de brodats
N’hi ha una selecta varietat. El brodat de passat, de realçament,
que solia ser blanc és el millor, el més difícil i el més fi. Inclou la
gersa, el punt de trau, el d’arenilla, el richelieu, el d’ombra, el de
teixit i el toledà que es poden combinar entre ells. També hi ha el
punt de creueta i el punt de cadeneta o punt mallorquí que pot ser
també en colors.

Adreç de taula de passat, amb gerses i voreta de repunt (1973) (MFM).

Llençol de passat repujat, amb gerses molt treballades (1930) (MFM).

Per a la clientela del poble es brodaven majorment camises de
dormir, de roba de fil o de costurera, adreços de llit, capçals, llençols
i coixineres, i adreços de taula, com tapetes, camins i torcaboques,
és a dir la calaixada nupcial. Per a la demanda forana a més es
brodaven des de cortines, jocs de bressol, tovalloles, combregadors o
mocadors de butxaca, fins a rebosillos i mantons de Manila. També
pel seu compte les brodadores feien cortines, flassades i cortinetes
de vidriera, de randa amb agulla de ganxet.
A més del brodat casolà, per atendre la demanda del poble, la més
selecta, es brodava d’embarc, per a l’exportació o per a la venda a
les botigues de records del litoral, que solia ser de qualitat inferior,
tant pel menys temps que s’hi invertia com pel fil emprat, que ja no
era fort ni de la marca Àncora, que venia en rodetes de fusta i no de
cartró. Mentre que feina d’embarc és sinònim de treball fet de pressa
i sense mirament, brodar-ho, ho és de feina feta a la perfecció.

336

337

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

Pel marcatge sobre la roba
es requereix tenir un dibuix
previ. Si el treien d’un disseny
sobre paper era suficient calcarlo amb un paper blau davall.
Si l’original era un brodat
sobre roba, es passava una
pedra de carbó sobre un paper
de seda que s’havia aplicat
sobre l’original i sobre aquell
dibuix es feia el calco. Es podia
recórrer a la tècnica d’un pintor
minuciós com Cosme Coves, si
bé hi havia al·lotes que feien
els dissenys elles mateixes.

Adreç de taula de punt mallorquí
(cadeneta) (1983) (MFM).

Influència
No calia arribar al virtuosisme en aquesta activitat per desenvolupar
el gust per l’obra ben feta i la pulcritud personal. Don Bernat Vidal
admirava les mans de damisel·la, fines, polides i nobles de les
brodadores. I encara més, afegia: Regularmente, unas manos de tan
exquisita pureza suponen un alma rechinante de limpieza, integral.
La convivencia con lo bello y la cooperación en la obra de arte ha de
afinar, sin duda, el espíritu haciéndole sensible a lo más sutil.
Autònomes
Moltes d’elles, mitjançant la cap, començaren a cotitzar a la
seguretat social al llarg d’un període establert de 5 anys i set mesos,
contribuint amb el 2,5% del que cobraven, amb la qual cosa ara
tenen una paga d’un poc més de quatre mil euros anuals. Tot i que
no cobraven més de 75 cèntims de pesseta per hora, amb un control
rigorós de les despeses s’hi podia viure, o al manco era un bon ajut
per a l’economia familiar. Si es feia una jornada maratoniana de
catorze hores fins a mitjanit en apagar-se el llum es podia fer un bon
jornal, que no tothom estava disposat a suportar. Algunes vegades, si
s’havia d’entregar la feina aviat, s’hi podia fer un excés al llum de la
bombeta d’una làmpada de corriola, d’un llum de braç. .. o del que
fos quan l’electricitat feia pana.
Els anys quaranta i cinquanta
Segurament el punt àlgid pel que fa a nombre d’al·lotes que es
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Adreç de taula de creueta de tres fils (1960) dirigida per madò
Terola de Campos (Margalida Lladó i Maria Bonet Rado).

dedicaven a brodar o a anar a cosir fou durant aquest període. En
independitzar-se, es posaven a la tasca d’hora, darrera la finestra,
amb aturades per berenar i dinar. A partir de la posta de sol ja
treballaven per al seu propi adreç. El que cobraven ho entregaven a
sa mare, qui puntualment a la primavera i a la tardor les entregava
una quantitat per poder fer-se un vestit. El diumenge a la tarda,
una mica d’esbarjo, anaven a voltar per sa plaça i a fer broma amb
els joves. La rivalitat, per intentar destacar personalment sobre les
companyes sempre existí com per tot, però no hi havia rivalitat entre
les diferents escoles, ajudant-se quan era necessari accelerar alguna
comanda. No era estranya l’estampa de veure tres o quatre al·lotes
amb els seus tambors fent feina sobre la mateixa peça.
Gairebé tothom brodava, en total podien passar del centenar i mig,
la gran majoria per altri, per fer-se un guany des de casa estant, sense
haver de sotmetre’s a ningú. La resta, les que no ho necessitaven,
brodaven per entreteniment. Això donà lloc a principi dels anys
seixanta a una segona crisi, ara deguda sobretot a l’excés d’oferta de
brodadores. Es conta el cas d’una jove molt elegant, i dispendiosa
com son pare, que brodava d’amagat per tal de fer veure que la
seva situació econòmica no havia afluixat. Aleshores l’educació que
rebien totes era gairebé la mateixa, la de les monges i la casolana,
l’internament en un col·legi si no anava acompanyat del pla d’estudis
oficial, exigent i aprofitat, era poc significatiu.
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Caps
Es recorden molts tallers al llarg del temps. Can Soler des carrer
de s’Aljub, Margalida Escalas Metles, mare de Coloma Servera;
Francesca Coves; sa madona de can Llaneres; Maria Farinera, mare
d’en Andreu Caldentey Petit; Antònia de Cas saig; Miquela Cànaves
Jordiona; Francesca Pep Calent mare dels germans Timoner; Miquela
des carreró, mare dels Covetes; Catalina Felip mare d’en Vicenç Sbert;
Antònia Sbert Felip, mare de Catalina Vidal; Catalina Nea; Francesca
Xesc, germana del capellà Andreu Rado; Tonina-Aina Vidal Perica;
Maria Trapassera, dona d’Antoni Pedreres; Magdalena Llambies
del carrer de ses Parres; Coloma Tatau, del mateix carrer; Antònia
Muntaner de cas Majora o Catalina Picornell, mare d’Antònia Vicens,
Confita. Cada una d’elles tenia un grupet de nou o deu al·lotes, la
qual cosa dóna idea del nombre de persones que integraven el gremi.
D’altres, com les germanes Francesca i Magdalena Amengual, de
s’Ànima, les germanes Vidal, Cecília i Jerònima, de cas Capeller,
Antònia Bonet Adrover Apotecari, Maria Sbert Vidal Felip, Maria Clar
Tomàs d’es Molí, Margalida Xamena, Catalina Monserrat, Maria Ferrer
Ponç, Margalida Cànaves Pedreres, Margalida i Joana-aina Roca Llopis
Barato, Margalida Caldentey Mossa, Catalina Vidal Cosme o Catalina
Grimalt treballaven pel seu compte; també n’hi havia d’Alqueria
Blanca i d’es Llombards.
Sempre destacava la que hi tenia més afició que la mitjana i
s’atrevia amb feines més complicades. Hi havia casos de brodadores
molt bones i fines, que conscients de la seva vàlua anteposaven la
seva feina a qualsevol tasca domèstica, que consideraven un destorb
a esquivar. Que en cinc minutets tenien el dinar enllestit, o deixaven
que el fes una aprenenta, vaja.
Les cases que proveien la feina
La demanda local constituïa una petita part del total, la proporció
més considerable era a compte de botigues de fora com Can Gelabert,
Pons i Bonet, de Sant Nicolau, Font i Carbó o La flor de fil, ubicada
al Born, les germanes Ginestra, que eren menys rigoroses i exigents
que les altres, totes de Palma, o la Casa Sivilla, S.L. posteriorment
convertida en Joan Rafols Sicart, de Barcelona. Sovint eren les pròpies
cases encarregades que enviaven la roba ja marcada i el fil a emprar.
El brodat era sol·licitat per persones del gran món, com la família
March, Isabel Preisler, Carmen Sevilla, amb motiu de les seves noces,
o la família reial. Les peces que es brodaven per a aquesta —mitja
dotzena de llarguíssimes estovalles amb els seus torcaboques, per
exemple— en comptes d’anar signades amb les seves inicials o

Brodats artístics de teixit (Antònia Bonet Adrover, Apotecari 2004).

340

341

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

Caps
Es recorden molts tallers al llarg del temps. Can Soler des carrer
de s’Aljub, Margalida Escalas Metles, mare de Coloma Servera;
Francesca Coves; sa madona de can Llaneres; Maria Farinera, mare
d’en Andreu Caldentey Petit; Antònia de Cas saig; Miquela Cànaves
Jordiona; Francesca Pep Calent mare dels germans Timoner; Miquela
des carreró, mare dels Covetes; Catalina Felip mare d’en Vicenç Sbert;
Antònia Sbert Felip, mare de Catalina Vidal; Catalina Nea; Francesca
Xesc, germana del capellà Andreu Rado; Tonina-Aina Vidal Perica;
Maria Trapassera, dona d’Antoni Pedreres; Magdalena Llambies
del carrer de ses Parres; Coloma Tatau, del mateix carrer; Antònia
Muntaner de cas Majora o Catalina Picornell, mare d’Antònia Vicens,
Confita. Cada una d’elles tenia un grupet de nou o deu al·lotes, la
qual cosa dóna idea del nombre de persones que integraven el gremi.
D’altres, com les germanes Francesca i Magdalena Amengual, de
s’Ànima, les germanes Vidal, Cecília i Jerònima, de cas Capeller,
Antònia Bonet Adrover Apotecari, Maria Sbert Vidal Felip, Maria Clar
Tomàs d’es Molí, Margalida Xamena, Catalina Monserrat, Maria Ferrer
Ponç, Margalida Cànaves Pedreres, Margalida i Joana-aina Roca Llopis
Barato, Margalida Caldentey Mossa, Catalina Vidal Cosme o Catalina
Grimalt treballaven pel seu compte; també n’hi havia d’Alqueria
Blanca i d’es Llombards.
Sempre destacava la que hi tenia més afició que la mitjana i
s’atrevia amb feines més complicades. Hi havia casos de brodadores
molt bones i fines, que conscients de la seva vàlua anteposaven la
seva feina a qualsevol tasca domèstica, que consideraven un destorb
a esquivar. Que en cinc minutets tenien el dinar enllestit, o deixaven
que el fes una aprenenta, vaja.
Les cases que proveien la feina
La demanda local constituïa una petita part del total, la proporció
més considerable era a compte de botigues de fora com Can Gelabert,
Pons i Bonet, de Sant Nicolau, Font i Carbó o La flor de fil, ubicada
al Born, les germanes Ginestra, que eren menys rigoroses i exigents
que les altres, totes de Palma, o la Casa Sivilla, S.L. posteriorment
convertida en Joan Rafols Sicart, de Barcelona. Sovint eren les pròpies
cases encarregades que enviaven la roba ja marcada i el fil a emprar.
El brodat era sol·licitat per persones del gran món, com la família
March, Isabel Preisler, Carmen Sevilla, amb motiu de les seves noces,
o la família reial. Les peces que es brodaven per a aquesta —mitja
dotzena de llarguíssimes estovalles amb els seus torcaboques, per
exemple— en comptes d’anar signades amb les seves inicials o

Brodats artístics de teixit (Antònia Bonet Adrover, Apotecari 2004).

340

341

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

llinatge havien d’anar marcades amb una sumptuosa, imprescindible
corona. També durant els anys quaranta la possessió del Rafal des
Porcs exigia aquesta augusta distinció. Carme Font, de Palma, era la
regent del palau de Marivent i era una de les que feia de contacte
amb l’encarregada local és a dir la que “duia paquet” i que percebien
una comissió per la tasca de distribuir la feina entre les brodadores,
pagar-la, enviar-la per l’agència de transport o s’exclusiva’ i finalment
fer-se’n responsable.

En principi s’optava per brodar
a mà el llençol de fil de l’adreç i es
reservava el de drap per posar-lo
a baix. Aviat aquest fou substituït
per un de cotó i s’acabà per posar
llençols de tergal i s’oblidà el brodat
i el remirament. El destí de l’ancestral
llençol de drap fou així mateix molt
digne, la cortina i el cobertor amb
entradors de randa. Avui en dia als
països asiàtics encara es cerca el
brodat com un luxe a l’abast de
poques butxaques.

El brodat a màquina
Si bé a ses Salines ja feia molts d’anys que es practicava, a Santanyí
l’introduí el 1948 la jove Margarida Piquer Perelló que en no deixar-la
son pare estudiar es decidí per aquesta opció. Hagué d’anar a Palma
a aprendre’n. Allà hi tenien representació les dues famoses marques
de màquines de cosir i brodar, la Singer a la plaça de Cort i l’Alfa, al
carrer del Sindicat, que es comprometien a ensenyar el seu maneig
als compradors. Si bé la feina feta a màquina no és tan selecta,
tampoc el seu cost no passava d’una setena part de la manual. La
màquina no pot substituir la mà a l’hora de fer el punt mallorquí ni
pot donar el toc màgic a l’acabat que li pot transmetre una brodadora
mestra però, per altra banda, fa assequibles brodats onerosos i bells
com el richelieu.

El final
Aquesta activitat com a modus
vivendi acabà al voltant del 2006 quan
ja el brodat era un article sumptuari, Corona amb la qual se senyava la
de luxe, que es remunerava a 1,80
roba de la casa reial
euros l’hora. Amb el temps les
(Coloma Tomàs).
caps s’anaren aturant i les alumnes
es dedicaren a fer les feines de brodat que els demanaven en el
poble. Les al·lotes joves, descobertes les cales sobretot a partir dels
anys seixanta, ja preferien treballs més lleugers, assegurats i millor
remunerats en el sector turístic, tot i que s’hi havia d’anar en mobylet
o aplicant un motoret a la quotidiana bicicleta. Finalment les núvies
també acabaren per prescindir del brodat i per ventura s’estimaven
més altres luxes. I el que era pitjor, quan qualcú demanava pressupost
ho feia pensant en un possible regal i volia “que fes planta i costàs
poc”.
Amb el gradual accés de la dona al món de l’educació i del
treball i per tant a disposar de menys temps lliure, en plantejarse de treure les delicades estovalles a taula, d’haver de planxar o
d’haver d’exposar els llençols al suplici de la rentadora, s’ho pensen
dues vegades. I amb el temps aquests petits tresors, desbaratats els
adreços, barrejats amb altres peces de roba arruades, amb taques
grogues sobrevingudes, ja no fan goig de contemplar-los, i van
romanent oblidats. El seu destí, en mans de gent que no ha conegut
la seva èpica, és realment incert.
Elles, les brodadores, ho lamenten, ja que el brodar fou part
important de la seva vida no sols laboral sinó també creativa i se’n
senten molt orgulloses i realitzades.
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Conclusions
1) Aquesta activitat representà un bon complement per a
l’economia familiar, que alguna vegada fins superava els minsos
ingressos del marit.
2) Gairebé totes les dones sabien brodar, al manco de creueta, i
moltes en vivien. Hi pogué arribar a haver al mateix temps al poble
prop de cent-cinquanta brodadores, entre aprenentes i professionals.
3) Hom era conscient que pel que fa a resultats en aquesta feina
no calia anar a cercar fora del poble, no restaven a la saga. Eren
reconegudes arreu com les millors.
4) Aquesta eixida laboral massiva femenina abastà des de la
darrera dècada del segle XIX fins el 2006.
5) Tothom recorda molt positivament el brodar, com una vertadera
font de satisfaccions personals.
Agraïments:
Maria Sbert Vidal, Antònia Bonet Adrover, Jerònima Vidal Garau,
Maria Clar Tomàs, Margalida Piquer Perelló, Coloma Servera Metles,
Francesca Ferrer, Maria Bonet Rado, Coloma Tomàs Llambies,
Francesca i Magdalena Amengual, Catalina Ponç Escalas, Catalina
Vidal Sbert, Rosa Vidal Llambies i Francesca Garí Vidal per la seva
informació oral, Paula Burguera Garí per la correcció i Joan Pinya
Amengual per les fotografies.

CORRESPONDÈNCIA DE BLAI BONET
AMB XAVIER BENGUEREL I LLOBET:
CATORZE CARTES INÈDITES (1958-1974)
Ramón García Palacios

«D’aquest acte, en sortí la idea que jo havia d’anar per tot arreu
de Catalunya. D’aquesta manera va començar la meva vida de
conferenciant, en el cotxe de Xavier Benguerel, acompanyat
també per Joan Sales, vaig anar, dissabtes i diumenges, a Manresa,
Terrasa, Granollers, Sabadell, [...]»1

La documentació que s’ha conservat de la relació epistolar entre
Blai Bonet (1926-1997) i Xavier Benguerel i Llobet (1905-1990) són
les catorze cartes que aquí reproduïm, totes de Blai Bonet, datades
a Santanyí, a Vilassar de Mar i a Barcelona entre el juliol de 19582
i l’octubre de 1974. De les catorze cartes, tretze provenen del Fons
Xavier Benguerel i Llobet, actualment dipositat a la Biblioteca de
Catalunya;3 i una del Fons Blai Bonet, actualment dipositat al Centre
de Poesia Contemporània Blai Bonet, seu provisional a Santanyí
del fons del poeta, fins a la posada en funcionament de la Casa

1 BONET, Blai. La vida i els meus instants. Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 1987, p. 23.
2 Malgrat que la carta més antiga que reproduïm és de juliol de 1958, tenim constància de
contactes anteriors en el temps. Lluís Busquets i Grabulosa ha realitzat l’ordenació, estudi i
anotació de deu epistolaris de Xavier Benguerel, de la Guerra Civil fins a l’any 1955 i que
constitueixen la base de la seva tesi doctoral: «Xavier Benguerel: epistolaris de l’exili (19401955)». Treball d’investigació llegit a la Universitat de Barcelona (1991). A partir d’aquest treball
va publicar un estudi sobre Benguerel (Xavier Benguerel, la màscara i el mirall. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995) i la correspondència amb Joan Oliver (Epistolari
Xavier Benguerel-Joan Oliver. Barcelona: Proa, 1999). A Xavier Benguerel, la màscara i el
mirall, Lluís Busquets menciona l’existència d’una postal enviada per Blai Bonet des de
Mallorca el 23 de maig 1945 i que constitueix, per tant, el document més antic del contacte
entre els dos autors. També menciona una carta enviada per Blai Bonet des de Riells de
Montseny el 28 d’agost de 1958. Aquests dos documents no s’han localitzat al Fons Xavier
Benguerel (a partir d’ara FXBL). Vegeu-ne: BUSQUETS I GRABULOSA, Lluís. Xavier Benguerel,
la màscara i el mirall. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, p. 184.
3 El FXBL recull la documentació personal, correspondència i originals de l’escriptor barceloní,
així com també estudis sobre la seva obra, retalls de premsa i fotografies. La documentació fou
lliurada en concepte donatiu a finals de juliol de 2007 a la Biblioteca de Catalunya per Marta
Benguerel, néta de l’escriptor i filla del compositor Xavier Benguerel i Godó (Barcelona, 1931).
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