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BERNAT VIDAL I TOMÀS
I LA HISTÒRIA DE SANTANYÍ
Isabel Vidal Munar

L’any 1943, en començar Bernat Vidal1 a investigar a l’Arxiu del
Regne de Mallorca, introduït pel seu mestre Antoni Pons i Pastor,
amb la intenció de fer la història de Santanyí, els estudis d’història
del terme eren molt escassos. Llevat de les referències de les obres
de Binimelis, Berard, Furió i Bover, entre d’altres, pràcticament es
reduïen al Sermó apologètic-històric de St Andreu apòstol, titular
i patró de Santanyí,2 pronunciat per Mn. Cosme Bauzà l’any 1921
i a deu articles, apareguts dins la sèrie “Noticias históricas de los
pueblos de Mallorca”,3 que publicà Jaume Lladó i Ferragut a Correo de
Mallorca pels anys trenta del segle passat. D’altra banda, cal recordar
els manuscrits “Notes històriques” de Llorenç Bonet i Clar; “Herència
històrica de l’Alqueria Blanca” de Cosme Bauzá; una breu ressenya
de Guillem Vadell; i tres monografies premiades als certàmens del
1 Per conèixer la biografia i la bibliografía de Bernat Vidal, consulteu:
PONS, Miquel: Bernat Vidal i Tomàs (Introducció a la seva biografia), Mallorca, Ajuntament de
Santanyí, 1976
- “Pròleg” a Bernat Vidal: Memòries d’una estàtua, Palma, Moll, 2ª edició, 1998
- “Imatge de Bernat Vidal i Tomàs” dins El viatger, Palma, Consell de Mallorca, 2002.
- “Bibliografia de Bernat Vidal i Tomàs”, Butlletí de la Societat Arqueològica Lul.liana, núm. 41
(1985), p. 423-444.
BALLESTER, Josep i altres: Retrats. Bernat Vidal i Tomàs. Barcelona, AELC, 2002.
BUJOSA, Francesc: “Biobibliografia dels apotecaris de les Illes Balears” dins BUJOSA, Francesc,
MARCH, Joan i MUNTANER, Lleonard: La farmacia a les Illes balears. Palma, Col·legi Oficial de
Farmacèutics de les Illes Balears, 2000, p. 141-165.
SANCHIS GUARNER, Manuel: “Pròleg” a Bernat Vidal i Tomàs, La vida en rosa. Palma, Moll,
1957.
MIRALLES MONSERRAT, Joan: “Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p.10-14.
CABRERA, Carles: “Pròleg” a Bernat Vidal i Tomàs, La vida en rosa. Palma, Consell de Mallorca,
2ª edició, 2013.
2 BAUZÁ, Cosme: “Sermó apologètic-històric de St Andreu apóstol, titulá i patró de Santanyí”
pronunciat dia 30 de novembre de l’any 1921 i publicat per l’Ajuntament de Santanyí l’any 1922
a la Impremta B. Reus de Felanitx.
3 Jaume Lladó i Ferragut pels anys trenta del segle passat va publicar a Correo de Mallorca
un centenar d’articles sota l’epígraf comú de “Noticias históricas de los pueblos de Mallorca”,
entre els quals n’hi ha deu dedicats a Santanyí”. Vegeu FSA: “Dos palabras con D. Jaime Lladó y
Ferragut”, Santanyí, núm. 115 (19-V-1962), p. 3. [Bernat Vidal i Tomàs].
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Seminari Conciliar de Mallora, signades per Joan Ferrer, Andreu Sbert
i Jaume Bonet.4
Bernat Vidal per diferents motius no va arribar a escriure la
història de Santanyí, però, sens dubte, les pàgines de l’Almudaina
(1945-1952) i sobretot les del quinzenal Santanyí (1958-1965) en
va ser una plataforma de difusió d’alguns capítols, sense oblidar la
monografia Consolació (1949), els textos publicats a diferents revistes
i les entrades referides al terme de Santanyí de Corpus de toponímia
de Mallorca (1962-1967) de Josep Mascaró Pasarius. Els articles
apareguts a la premsa, cal contextualitzar-los en un moment històric
en què era vigent la Llei de premsa de 22 d’abril de 1938;5 una llei de
guerra amb una rígida censura que no serà derogada fins l’any 1966.
Jaume Vidal Alcover, en morir Bernat Vidal, va escriure: “La Història
era, per ell, ben clàssicament ‘magistra vitae’, i la Cultura era una
salvació del present, no una recreació nostàlgica en les blanes ombres
del passat”.6 Efectivament, Bernat Vidal no va ser l’investigador reclòs
a l’arxiu o al seu despatx, sinó l’home de lletres compromès amb el
seu país i el seu temps, conscient que el poble que coneixia la seva
història, difícilment renunciaria a la seva identitat, malgrat els intents
d’anihilament cultural i lingüístic del franquisme. D’altra banda,
podríem dir que la història era tan consubstancial amb ell que fins i
tot en l’obra de creació no l’abandona. Així a Memòries d’una estàtua
literaturitza la història de Santanyí, i a La vida en rosa, l’escriptorcronista fa un document de la grisa postguerra en una grisa ciutat
provinciana i de l’arribada del turisme a Cala Figuera. El rerefons
de la Guerra de Cuba i algunes pinzellades de la Guerra Civil són
presents a més d’una narració, i la temàtica històrica també reviu en
alguns dels seus poemes.

La passió per la història: “Mossèn Pons em va empeltar el virus
de la historiofília”7
En parlar de la faceta d’historiador de Bernat Vidal, ens hem
de remuntar als anys de la República, i d’una manera particular a
l’Associació per la Cultura de Mallorca, de la qual era soci, com a
membre de la Joventut Escolar, i al Col·legi Cervantes, on el seu
mestre Antoni Pons, col·laborador de la Nostra Terra i signant de
la Resposta als Catalans, va tenir un paper determinant en la seva
vocació d’historiador. Joan Miralles, en una entrevista feta a Bernat
Vidal poc abans de la seva mort, li demanava si havia tengut algun
mestre significatiu dins la seva vida. Ell responia així:
Els noms que m’han influït més segurament varen esser Mossèn
Pons i en Miquel Massutí. Mossèn Pons va esser es que em va dur
per primera vegada a s’arxiu. Jo deia: -“No! No trobarem res!” –“Jo
te dic que sí!”. I gràcies a ell vaig anar a s’arxiu. Me va fer llegir
moltes coses de mallorquí.8

Efectivament, en tornar de Barcelona l’any 1943, acabada la carrera
de farmàcia, Antoni Pons l’introduí a l’Arxiu del Regne de Mallorca.
Bernat Vidal torna a parlar d’aquest fet, en preguntar-li l’entrevistador
quina havia estat la seva labor com historiador:
M’hi he dedicat, però som es cronista d’un poble que no té
arxiu perquè el cremaren l’any 68 a sa Revolució de setembre.
Però gràcies a mossèn Pons que em va empeltar es virus de sa
historiofília, me’n vaig anar a s’Arxiu Històric i abans de sa meva
malaltia cada divendres acostumava a anar-hi i vaig apilar molts de
documents que estam esperant qualque dia, si Déu me dóna salut,
poder reprendre per fer-ne un estudi seriós i sistematitzat.9

Certament l’Arxiu Municipal tenia un fons documental molt reduït,
només posterior a l’any 1868. Al crit de “Visca en Prim, mori la reina”
van ser cremats els documents de la Sala durant la Revolució de
setembre de 1868, de la mateixa manera que va ocórrer a Porreres i
Andratx. Miquel Pons recorda que durant molts d’anys Bernat Vidal
“era l’únic santanyiner que anava a l’Arxiu del Regne de Mallorca a
investigar”.10 La correspondència amb el seu mestre ens n’informa:

4 Vegeu l’article “Santanyí” de Bernat Vidal i Tomás dins Corpus de Toponímia de Mallorca de
Josep Mascaró Passarius, tom III, Palma, Gráficas Miramar, 1964-1965, p. 1518.
5 L’objectiu de la llei havia estat espoliar la premsa republicana i proscriure la llibertat
d’expressió, convertint la premsa en un instrument al servei de l’Estat, transmissor de valors
oficials i d’adoctrinament polític. Establia cinc tipus principals de mecanismes de control: la
censura prèvia, el sistema de consignes, la designació del director, el control de la professió
periodística i l’assignació de cupos de paper. L’any 1962 és nomenat ministre d’Informació
i Turisme Manuel Fraga Iribarne, que inicià els tràmits d’una nova llei de premsa, que serà
aprovada quatre anys més tard. Amb la incorporació de Manuel Fraga Iribarne comença un
procés en què disminueix considerablement el nombre de consignes, i la censura prèvia, que
continua vigent, es flexibilitza en la seva aplicació. És el preludi de la Llei de Premsa i Impremta
de 1966 que substituirà la de 1938.
6 VIDAL ALCOVER, Jaume: “Pausa en honor de Bernat Vidal”, Diario de Mallorca (1-IV-1971),
p. 26.

7 MIRALLES MONSERRAT, Joan:” Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p. 11.
8 MIRALLES MONSERRAT, Joan: “Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p.
11-12.
9 MIRALLES MONSERRAT, Joan: “Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p. 11.
10 VIDAL MUNAR, Isabel: Entrevista a Miquel Pons i Bonet, realitzada el 8-VIII-2013, al domicili
de l’escriptor, a Cala Figuera (Santanyí).
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Referent a la història del teu poble, trob que fas bé aixecar la bastimentada sense
pressa i amb comptes de fer una cosa seriosa. Si vols un consell meu llegeix
molta història de Mallorca, bé en els nostres autors bé en els de fora i així no
et sortirà una altra Historia de Alcudia d’aquell bon apotecari d’Alcúdia, que lo
millor d’ella és la bona intenció de l’autor. No t’oblit en les meves recerques a
l’arxiu. Et saluda cordialment el teu amic.11

I un any més tard, podem llegir en una altra carta: “Seguesc amb les
mateixes cabòries de sempre. Supòs que tu també.”12 El seu projecte
no va arribar a terme per diferents motius,13 sobretot per la seva
prematura mort als cinquanta-dos anys.
Bernat Vidal va investigar molt sobre els segles XIII, XIV i XV a partir
de Lletres Comunes i Lletres Reials.14 Prova d’això són les nombroses
fitxes que va deixar i els quaderns on transcrivia els documents que
titulava “Quadern mihi”. D’altra banda, també va fer molta feina
d’hemeroteca, buidant diaris i revistes del segle XIX, perquè una de
les coses que més li interessaven era la història política de Mallorca
d’aquest segle. Amb Francesc Moll es proposà fer un treball sobre els
moviments obrers a Mallorca.15 Tenia molt de material recopilat, però
faltava sistematitzar-lo. La seva mort prematura va truncar el projecte.
Els articles publicats a L’Almudaina16 i la monografia
Consolació
A partir de l’any 1945, en uns moments d’una gran aridesa
cultural, Bernat Vidal va començar a publicar a La Almudaina
articles de temàtica vària: literatura, cultura popular, història, art...
Quant a la història de Santanyí, fruit de les primeres investigacions
van ser els textos que tracten la figura del Bisbe Verger,17 l’orgue de
Jordi Bosch,18 el problema de l’aigua,19 els atacs dels moros i dels

corsaris,20 la marina santanyinera,21 el rector Danús,22 o un esquema
de la història local.23 Són articles adreçats a un públic no especialitzat,
escrits amb una clara intenció divulgadora.24 Des de la perspectiva
actual, també caldria incloure en aquest apartat uns altres articles
sobre diferents aspectes de la vida santanyinera d’aquells anys: les
activitats econòmiques, com els dedicats a les brodadores,25 les feines
de foravila,26 i la pesca;27 manifestacions de la cultura popular com
les matances28 o el darrer que vestí a l’ample;29 o el món de l’art30 i
de la literatura.31
L’any 1949 Bernat Vidal publicà Consolació, recull de documents
i notícies sobre el santuari de Santanyí,32 una monografia on l’autor
barrejava la creació literària i la investigació històrica, dues passions
que l’acompanyaran al llarg de tota la vida. L’obra era el resultat de
les seves primeres investigacions sobre el seu poble.
El cronista oficial i la celebració del II centenari de la partida
del Bisbe Verger a Nueva España
L’any 1949 Bernat Vidal va ser nomenat cronista oficial de la vila33
i poc mesos després esdevingué l’ànima de la comissió encarregada
de commemorar el II centenari de la partida del Bisbe Verger a Nueva
España.34 L’Ajuntament acordà proclamar-lo fill il·lustre i dedicar-li el
carrer on va néixer, i el jove cronista pronuncià el discurs biogràfic
de l’homenatjat35 en llengua catalana, i n’escrigué una breu notícia

11 Carta d’Antoni Pons a Bernat Vidal, Ciutat de Mallorca, 12-XII-1943. [Arxiu BVT]
12 Carta d’Antoni Pons a Bernat Vidal, Ciutat de Mallorca, 27-XII-1944. [Arxiu BVT]
13 Miquel Pons escrigué: “el sentit de l’autocrítica hi jugà el seu paper com també el rigorisme
de les noves concepcions de la ciència històrica” dins “Pròleg” a Memòries d’una estàtua, Palma,
Consell Insular de Mallorca, Biblioteca Bàsica de Mallorca, Editorial Moll, 1988, p. 10.
14 MIRALLES MONSERRAT, Joan: “Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p. 11.
15 MIRALLES MONSERRAT, Joan:” Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p. 11.
16 Per motius pràctics incloem en aquest grup els aricles publicats a Diario de Mallorca l’any
1953.
17 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Colonizadores mallorquines. El Obispo Verger y los frutos de
Mallorca” La Almudaina, (8-XI-1945), s. p.; “Un egregio compañero de fray Junípero: El Obispo Fray
Rafael José Verger I”, La Almudaina (17-IV-1949), p. 4;“Un egregio compañero de fray Junípero:
El Obispo Fray Rafael José Verger II”, La Almudaina, (1-V-1949), p. 5; “Un egregio compañero
de fray Junípero: El Obispo Fray Rafael José Verger III”, La Almudaina, (15-V-1949), p. 7.
18 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “El Roser y el órgano de Santo Domingo”, La Almudaina, (22IX-1946), p. 6.
19 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat] : “Sed”, La Almudaina,(29-XI-1947), p. 4.

20 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] :“El fin del dichoso mes”, La Almudaina, (30-XI-1946), p. 2.
21 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Carta a D. Juan Llabrés. La marina de Santanyí”, La Almudaina,
(23-V-1948), p. 5.
22 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Doble centenario de un párroco rural”, La Almudaina, (5-VIII1952), p. 10.
23 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Esquema histórico”, Diario de Mallorca, (29-XI-1953), s. p.
24 Per conèixer la bibliografia completa de Bernat Vidal, vegeu l’article de Miquel PONS I
BONET: “Bibliografia de Bernat Vidal i Tomàs”, Palma, BSAL 41 (1985), p. 423-444.
25 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] : “Manos que bordan”, La Almudaina,(13-VI-1948), p. 3.
26 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “La trilla”, Diario de Mallorca, (18-VII-1953), p. 8.
27 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] : “Elegía a las lampugas”, La Almudaina,(2-X-1949), p. 7.
28 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] : “El bunyoler”, La Almudaina,(2-XII-1951), p. 7.
29 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] :“El darrer que vestí a l’ample”, La Almudaina, (16-II-1947), p. 8.
30 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] : “Pintores en Santanyí”, La Almudaina, (23-XI-1947), p. 8.
31 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat] “También el espíritu cuenta”, Diario de Mallorca, (29-XI-1953), s. p.
32 VIDAL I TOMÀS, Bernat: Consolació, recull de documents i notícies sobre el santuari de Santanyí, Palma de Mallorca, Impremta Mossèn Alcover, 1949. L’any 1971 es va publicar una segona
edició també a la Impremta Mossèn Alcover de Ciutat.
33 Bernat Vidal va ser nomenat “Cronista Oficial de la Vila de Santanyí” a la sessió de l’Ajuntament
de dia 30 de setembre de 1949.
34 Bernat Vidal li dedicà el poema “II Centenari de la partida del bisbe Verger a Nueva España”
i Blai Bonet “Ara adéu...però no adéu”.
35 Els actes commemoratius van tenir lloc el dia de Sant Andreu de 1949.
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11 Carta d’Antoni Pons a Bernat Vidal, Ciutat de Mallorca, 12-XII-1943. [Arxiu BVT]
12 Carta d’Antoni Pons a Bernat Vidal, Ciutat de Mallorca, 27-XII-1944. [Arxiu BVT]
13 Miquel Pons escrigué: “el sentit de l’autocrítica hi jugà el seu paper com també el rigorisme
de les noves concepcions de la ciència històrica” dins “Pròleg” a Memòries d’una estàtua, Palma,
Consell Insular de Mallorca, Biblioteca Bàsica de Mallorca, Editorial Moll, 1988, p. 10.
14 MIRALLES MONSERRAT, Joan: “Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p. 11.
15 MIRALLES MONSERRAT, Joan:” Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p. 11.
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Rafael José Verger I”, La Almudaina (17-IV-1949), p. 4;“Un egregio compañero de fray Junípero:
El Obispo Fray Rafael José Verger II”, La Almudaina, (1-V-1949), p. 5; “Un egregio compañero
de fray Junípero: El Obispo Fray Rafael José Verger III”, La Almudaina, (15-V-1949), p. 7.
18 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “El Roser y el órgano de Santo Domingo”, La Almudaina, (22IX-1946), p. 6.
19 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat] : “Sed”, La Almudaina,(29-XI-1947), p. 4.

20 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] :“El fin del dichoso mes”, La Almudaina, (30-XI-1946), p. 2.
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(23-V-1948), p. 5.
22 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Doble centenario de un párroco rural”, La Almudaina, (5-VIII1952), p. 10.
23 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Esquema histórico”, Diario de Mallorca, (29-XI-1953), s. p.
24 Per conèixer la bibliografia completa de Bernat Vidal, vegeu l’article de Miquel PONS I
BONET: “Bibliografia de Bernat Vidal i Tomàs”, Palma, BSAL 41 (1985), p. 423-444.
25 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] : “Manos que bordan”, La Almudaina,(13-VI-1948), p. 3.
26 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “La trilla”, Diario de Mallorca, (18-VII-1953), p. 8.
27 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] : “Elegía a las lampugas”, La Almudaina,(2-X-1949), p. 7.
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31 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat] “También el espíritu cuenta”, Diario de Mallorca, (29-XI-1953), s. p.
32 VIDAL I TOMÀS, Bernat: Consolació, recull de documents i notícies sobre el santuari de Santanyí, Palma de Mallorca, Impremta Mossèn Alcover, 1949. L’any 1971 es va publicar una segona
edició també a la Impremta Mossèn Alcover de Ciutat.
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35 Els actes commemoratius van tenir lloc el dia de Sant Andreu de 1949.
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biogràfica36 que publicà el mateix Ajuntament. Arran d’aquesta
commemoració inicià la relació amb l’ Academia de Ciencias
Históricas de Monterrey-Mèxico, de la qual va ser nomenat Académico
Correspondiente.37 A la seva revista, aquell mateix any, hi va aparèixer
la crònica de la diada commemorativa i s’hi va reproduir la sèrie
d’articles que havia publicat Bernat Vidal a La Almudaina sobre Rafel
Verger.38
Uns anys més tard (1955), Bernat publicà a Baleares un article
a favor de la restauració de l’orgue,39 que es trobava en un estat
deplorable. A partir d’aquí, es comencen a fer gestions i activitats per
a la seva restauració. Dins aquest marc, el 18 d’abril de 1956 pronuncià
a Santanyí la conferència “Jordi Bosch i l’orgue de Santanyí”.40
El Santanyí (1958-1965), una plataforma de divulgació de la
història local
En fundar-se el Santanyí41 l’any 1958, Bernat Vidal tenia una
gran quantitat de material arxivístic recopilat. Una part de les notes
transcrites a les seves llibretes i a les seves fitxes van sortir a la llum
al requadre del costat esquerre de la capçalera, a manera de cronicó,
o van ser la base de molts d’articles que amb una clara voluntat
divulgadora hi va publicar. El Santanyí, però, no només era història
del passat, era sobretot història del present,42 testimoni durant set anys
36 [Sense signar]: El Obispo Verger. Noticia biogràfica. Full imprès a la Impremta Mossèn
Alcover, Palma, 1949. [Bernat Vidal i Tomàs]
37 En una carta datada el 22 de novembre de 1949, el president de l’Academia de Ciencias
Históricas de Monterrey-México, Sr. Pérez Maldonado, comunica a Bernat Vidal que n’ ha estat
nomenat Acadèmic Corresponent.
38 La revista de l’Academia de Ciencias Históricas de Monterrey va dedicar tot un apartat a
la figura de Rafel Verger titulat “La villa de Santanyí y el Obispo Verger”, on es reproduïren
els quatre articles de Bernat Vidal (vegeu nota 17) i la crònica de la diada commemorativa.
“Memorias, 1950”, Tomo III, Monterrey, N. L. México. Año 1950, p. 8-43.
39 Vidal y Tomàs, B[ernat]: “Por la restauración del órgano de Santanyí. Su constructor fue el más
grande de los maestros organeros españoles”, Baleares (15-V-1955), p. 6.
40 A la vetllada també hi van participar el músic Jaume Mas Porcel que va oferir un recital de
piano, i el rapsoda Antoni Garau.
41 El quinzenal Santanyí va ser fundat per Andreu Julià Rosselló, Perico Pomar Forteza i Bernat
Vidal i Tomàs.
42 Bernat Vidal a l’article “Al encuadernador” fa una sèrie de consideracions sobre la intenció
testimonial i històrica del quinzenal. Així diu que les pàgines són en certa manera una personal
història del municipi, dins una crònica d’un més ampli i profund contingut. I encara afegeix
que aquesta intenció s’amplia amb notes sobre el passat de Santanyí i fins i tot amb la voluntat
de situar la seva actualitat dins les coordenades del “mundo en telegramas”, sovint comentades
amb la col·laboració de bons amics que d’una manera absolutament generosa volien donar
prestigi als quinzenal. Bernat Vidal acaba dient que correspondrà a les generacions futures
valorar la feina feta. El de Tanda: “Porta Murada. Al encuadernador”, núm. 79 (31-XII-1960), p.
2. [Bernat Vidal i Tomàs]
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i mig de la vida santanyiera i avui arxiu i document d’aquesta època,
durant la qual el terme va viure les transformacions econòmiques i
socials més importants dels darrers segles, però aquest no és el tema
del present treball.
Quant a la història local, podem distingir tres grans apartats:
1. Més de seixanta articles, signats majoritàriament amb el malnom
familiar de B. Llaneres, fruit de les seves investigacions i escrits amb
una clara intenció divulgadora.
2. La difusió d’unes tres-centes notes històriques, de caràcter breu,
objectives, i exemptes de comentaris.
3. La reproducció de textos històrics de diferents autors morts.
I arribats en aquest punt, encara caldria afegir el paper rellevant
que hi va tenir la relació personal de Bernat Vidal amb els historiadors
i els erudits dels anys cinquanta i començament dels seixanta (Antoni
Pons, Jaume Lladó i Ferragut, Joan Muntaner Bujosa, Joan Pons i
Marqués, Gabriel Llompart, Josep Mascaró Pasarius, el geògraf Vicenç
M. Rosselló...), que féu possible l’aparició al quinzenal d’una sèrie
d’articles sobre diferents aspectes de la història de Santanyí. Tots ells
estaven vinculats a la Societat Arqueològica Lul·liana,43 que en aquells
moments, davant la manca d’una institució universitària, acollia la
gent estudiosa de la nostra cultura.
En tractar aquest apartat del Santanyí, es podria establir un
paral·lelisme parcial amb la revista Documenta, editada per
l’Ajuntament de Sant Joan entre els anys 1941 i 1947, amb el propòsit
de recopilar i ordenar dades, notícies i documents de caràcter històric
de la vila per després publicar-ne una Història.44 Bernat Vidal coneixia
la publicació, tal com demostra la correspondència amb Antoni Pons.45
D’altra banda, molts dels col·laboradors de Documenta varen ser
amics personals seus i posteriorment molts d’ells també escrigueren
al Santanyí: Rafel Ginard Bauzà, Jaume Lladó Ferragut, Miquel Gayà
Sitjar, Joan Muntaner Bujosa, Bartomeu Guasp Gelabert i Antoni Pons,
entre d’altres. És evident que el Santanyí no tenia la funció específica
de la revista de Sant Joan, era com deia el subtítol un “Quinzenal de
intereses locales”, però va ser, sens dubte, un mitjà on Bernat Vidal
va publicar moltes dades històriques, que podrien servir de base per
43 Bernat Vidal se’n va fer soci l’any 1943. Al llibre de socis, hi figura amb el número 676.
ROSSELLÓ BORDOY, Guillem: “La reconstrucció del llibre de socis” dins La Societat Arqueològica
Lul.liana, una il.lusió que perdura (1880-2006), Palma de Mallorca, 2006, p. 94.
44 “Importante acuerdo” dins Documenta, Ayuntamiento de San Juan, núm.1 (1941) p.1.
45 “L’altre dia vaig haver de cassar alguns documents per ‘Documenta’ i vaig prendre nota d’una
partida de documents referents a Santanyí del començ de la XIVe centúria, complint així el teu
desig.” (Carta d’Antoni Pons a Bernat Vidal, datada a Ciutat de Mallorca, 7-XI-1943) [Arxiu BVT]
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socials més importants dels darrers segles, però aquest no és el tema
del present treball.
Quant a la història local, podem distingir tres grans apartats:
1. Més de seixanta articles, signats majoritàriament amb el malnom
familiar de B. Llaneres, fruit de les seves investigacions i escrits amb
una clara intenció divulgadora.
2. La difusió d’unes tres-centes notes històriques, de caràcter breu,
objectives, i exemptes de comentaris.
3. La reproducció de textos històrics de diferents autors morts.
I arribats en aquest punt, encara caldria afegir el paper rellevant
que hi va tenir la relació personal de Bernat Vidal amb els historiadors
i els erudits dels anys cinquanta i començament dels seixanta (Antoni
Pons, Jaume Lladó i Ferragut, Joan Muntaner Bujosa, Joan Pons i
Marqués, Gabriel Llompart, Josep Mascaró Pasarius, el geògraf Vicenç
M. Rosselló...), que féu possible l’aparició al quinzenal d’una sèrie
d’articles sobre diferents aspectes de la història de Santanyí. Tots ells
estaven vinculats a la Societat Arqueològica Lul·liana,43 que en aquells
moments, davant la manca d’una institució universitària, acollia la
gent estudiosa de la nostra cultura.
En tractar aquest apartat del Santanyí, es podria establir un
paral·lelisme parcial amb la revista Documenta, editada per
l’Ajuntament de Sant Joan entre els anys 1941 i 1947, amb el propòsit
de recopilar i ordenar dades, notícies i documents de caràcter històric
de la vila per després publicar-ne una Història.44 Bernat Vidal coneixia
la publicació, tal com demostra la correspondència amb Antoni Pons.45
D’altra banda, molts dels col·laboradors de Documenta varen ser
amics personals seus i posteriorment molts d’ells també escrigueren
al Santanyí: Rafel Ginard Bauzà, Jaume Lladó Ferragut, Miquel Gayà
Sitjar, Joan Muntaner Bujosa, Bartomeu Guasp Gelabert i Antoni Pons,
entre d’altres. És evident que el Santanyí no tenia la funció específica
de la revista de Sant Joan, era com deia el subtítol un “Quinzenal de
intereses locales”, però va ser, sens dubte, un mitjà on Bernat Vidal
va publicar moltes dades històriques, que podrien servir de base per
43 Bernat Vidal se’n va fer soci l’any 1943. Al llibre de socis, hi figura amb el número 676.
ROSSELLÓ BORDOY, Guillem: “La reconstrucció del llibre de socis” dins La Societat Arqueològica
Lul.liana, una il.lusió que perdura (1880-2006), Palma de Mallorca, 2006, p. 94.
44 “Importante acuerdo” dins Documenta, Ayuntamiento de San Juan, núm.1 (1941) p.1.
45 “L’altre dia vaig haver de cassar alguns documents per ‘Documenta’ i vaig prendre nota d’una
partida de documents referents a Santanyí del començ de la XIVe centúria, complint així el teu
desig.” (Carta d’Antoni Pons a Bernat Vidal, datada a Ciutat de Mallorca, 7-XI-1943) [Arxiu BVT]
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elaborar la història del poble, a més de fer conèixer a un públic no
especialitzat, mitjançant els seus articles, diferents capítols de la seva
història.
1. Els articles signats per B. Llaneres
A les pàgines dels 175 números del quinzenal, Bernat Vidal
hi publicà un conjunt de més de seixanta articles sobre diferents
aspectes de la història de Santanyí, que cronològicament van des
del moment de la fundació de la vila (1300) fins al segle XX, i que
abracen aspectes molt diferents, com veurem tot seguit. Els textos
tenen un volgut caràcter divulgador, fins i tot en alguns moments
didàctic. A l’hora d’analitzar tot aquest conjunt no podem perdre de
vista dos factors: el Santanyí no era una publicació especialitzada
en temes històrics, com podria ser la revista Documenta, sinó un
quinzenal de caràcter general amb un públic lector molt divers i
no especialitzat. D’altra banda, aquests articles apareixien en uns
moments en què l’estudi de la nostra història era proscrita en els plans
d’ensenyament franquistes, i la història que transmetien els llibres
de text quedava molt allunyada del nostre medi i s’explicava d’una
manera àrida i memorística, amb una visió unilateral i esbiaixada,
clarament uniformitzadora i centralitzadora. Amb aquests articles
Bernat Vidal mostrava que érem un poble que tenia una història i, a
més, volia despertar l’interès per conèixer-la en els seus lectors. Per
això l’autor va cercar un estil amè, a moments amb un to fins i tot
familiar, que sense abandonar el rigor històric, fos capaç d’informar i
d’engrescar els lectors, lluny de l’aridesa que caracteritzava els llibres
de text de l’època. Llorenç Vidal remarca que en aquests articles
“s’hi unien els magnífics coneixements de la història de Santanyí i
l’agilitat i l’agudesa narrativa de l’autor”, i per la seva banda, Antoni
Vidal Ferrando dirà que Bernat Vidal “Tenia una visió sàvia, una visió
global de les coses”,46 en el sentit que el tractament de la història
local traspassava el límits del terme, i s’entrunyellava, amb el context
illenc i europeu; i d’altra banda, s’enriquia amb referents literaris, tant
procedents de la literatura popular com de la culta, sense oblidar el
món de l’art. A més, la història també era un vehicle per conscienciar
el lector i les autoritats de la importància del patrimoni històric i de la
responsabilitat de conservar-lo, com ocorria amb les torres de vigia,
que s’anaven degradant dia a dia. Bernat Vidal signarà els articles
amb el malnom familiar de B. LLANERESamb què era conegut al

poble. L’elecció d’aquest nom ja n’indica el seu caràcter clarament
santanyiner.
1.1. Classificació dels articles
Tot i les dificultats que sovint implica fer una classificació, des
de bon començament podríem dir que dins del conjunt d’articles
es destrien dues línies: una formada per aquells que tracten temes
allunyats en el temps, com podria ser la sèrie sobre els atacs dels
moros i els pirates a la costa santanyinera o la de la construcció
de l’església nova i el seu temps, basats sobretot en documentació
arxivística; i una altra, més pròxima en el temps —segle XIX i
començament del XX—, integrada per articles redactats sobretot a
partir de fonts orals, com les sèries que tracten les comunicacions
amb Ciutat, les barques de bou de Cala Figuera o els diferents textos
dedicats a les festes de Sant Jaume d’altre temps, entre d’altres.
I encara podríem fer un tercer grup molt reduït, integrat per aquells
articles on Bernat Vidal tracta la relació de personatges rellevants
amb Santanyí, sobretot a partir de fonts bibliogràfiques.
1.1.1. Els articles redactats fonamentalment a partir de
documentació arxivística (segles XIV, XV, XVI, XVII, XVIII i XIX)
Dins aquest grup cal destacar les dues sèries de deu articles cada
una,“Moros en la costa” i “La iglesia nueva y su tiempo”, dos capítols
rellevants de la història de Santanyí.
- Moros a la costa (s. XVI-XVII)
Bernat Vidal va escriure en diferents ocasions que la història de
Santanyí venia determinada pel batallar contra un medi ingrat —terres
pobres i un cel avar—, contra els atacs dels moros que assaltaven
la seva extensa costa i contra l’home que amb massa freqüència
s’enfrontà amb l’home mateix.47 Així no és gens estrany que després
de publicar alguns articles d’història local, sota el títol genèric de
“Notas històricas”, un d’ells dedicat a la fundació de la vila per Jaume
II,48 començàs a publicar la sèrie titulada “Moros en la costa”49 on
tractava les incursions i els atacs dels moros i pirates a la costa de
Santanyí, que abans de la segregació de ses Salines (1925), era la més
llarga de l’Illa. La sèrie es va publicar al llarg de l’any 1958, del número

46 VIDAL MUNAR, Isabel: Entrevista a Antoni Vidal Ferrando, realitzada l’1-VIII-2013 al domicili
de l’escriptor, a Santanyí.

47 VIDAL I TOMÁS: B[ernat]: “Moros en la costa de Santanyí”, Palma, Separata de Semana Santa
en Mallorca, 1964, sense paginar.
48 B.Ll.:“Notas históricas. La fundación de nuestra villa”, Santanyí, núm. 5 (1-III-1958), p.1.
49 B. LLANERES: “Notas históricas. Moros en la costa I”, Santanyí, núm. 7 (29-III-1958), p. 1.
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de bon començament podríem dir que dins del conjunt d’articles
es destrien dues línies: una formada per aquells que tracten temes
allunyats en el temps, com podria ser la sèrie sobre els atacs dels
moros i els pirates a la costa santanyinera o la de la construcció
de l’església nova i el seu temps, basats sobretot en documentació
arxivística; i una altra, més pròxima en el temps —segle XIX i
començament del XX—, integrada per articles redactats sobretot a
partir de fonts orals, com les sèries que tracten les comunicacions
amb Ciutat, les barques de bou de Cala Figuera o els diferents textos
dedicats a les festes de Sant Jaume d’altre temps, entre d’altres.
I encara podríem fer un tercer grup molt reduït, integrat per aquells
articles on Bernat Vidal tracta la relació de personatges rellevants
amb Santanyí, sobretot a partir de fonts bibliogràfiques.
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Dins aquest grup cal destacar les dues sèries de deu articles cada
una,“Moros en la costa” i “La iglesia nueva y su tiempo”, dos capítols
rellevants de la història de Santanyí.
- Moros a la costa (s. XVI-XVII)
Bernat Vidal va escriure en diferents ocasions que la història de
Santanyí venia determinada pel batallar contra un medi ingrat —terres
pobres i un cel avar—, contra els atacs dels moros que assaltaven
la seva extensa costa i contra l’home que amb massa freqüència
s’enfrontà amb l’home mateix.47 Així no és gens estrany que després
de publicar alguns articles d’història local, sota el títol genèric de
“Notas històricas”, un d’ells dedicat a la fundació de la vila per Jaume
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Santanyí, que abans de la segregació de ses Salines (1925), era la més
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46 VIDAL MUNAR, Isabel: Entrevista a Antoni Vidal Ferrando, realitzada l’1-VIII-2013 al domicili
de l’escriptor, a Santanyí.

47 VIDAL I TOMÁS: B[ernat]: “Moros en la costa de Santanyí”, Palma, Separata de Semana Santa
en Mallorca, 1964, sense paginar.
48 B.Ll.:“Notas históricas. La fundación de nuestra villa”, Santanyí, núm. 5 (1-III-1958), p.1.
49 B. LLANERES: “Notas históricas. Moros en la costa I”, Santanyí, núm. 7 (29-III-1958), p. 1.
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7 al 22, ambdós inclosos. L’autor hi tracta un ampli període que va
des de la nit de sant Marc de 1388,50 data del primer atac, fins l’any
1662, data de l’últim. Els articles se centren en els atacs i les seves
conseqüències51 -els més importants tengueren lloc dins del segle
XVI- i les causes que els originaren, tot contextualitzat dins la política
del Mediterrani occidental, sense oblidar la part més humana, com els
dedicats a l’esclavitud52 i al rescat de captius.53 A vegades Bernat Vidal
sembla que ens previngui contra una visió unilateral de la història
(potser en el fons era contra la visió interessada i esbiaixada que en
donava el franquisme), i així, arribats en aquest punt, en tractar la
cruel situació en què vivien els esclaus al nord d’Àfrica, on recorre
al testimoni de Cervantes i els seus Baños de Argel, recorda que a
Santanyí el mes de maig de 1428 també hi havia esclaus (Guillem
Danús en tenia 4; Andreu Bramona, 3; el prevere Antoni Morey, 1; i
Joan Bonet,1),54 de la mateixa manera que en parlar dels atacs dels
corsaris també esmenta que al santanyiner Jaume Vicens, patró d’un
rampí de 40 rems, l’any 1395 li fou concedida la patent de cors.55 Tres
articles estan dedicats a la protecció i defensa del poble: la fortificació
del Roser,56 la construcció de la muralla que envoltava la vila,57 i
finalment les torres d’avís58 que formaven una xarxa que mitjançant
fogueres o torres de fum passaven l’avís de perill.
Tenint present el caràcter de la publicació, l’autor no dóna la
signatura de les fonts, però a l’últim article, firmat, a diferència dels
altres, no pel malnom familiar de B. Llaneres, sinó pel nom oficial de
B. Vidal y Tomás, com si en volgués donar fe, dedica un paràgraf a la
procedència de les fonts i agraeix l’ajuda dels seus amics historiadors,
alguns dels quals van ser col·laboradors del Santanyí:
Para acabar, sólo me queda decirles que la mayoría de documentos
—que tengo a la disposición de ustedes— están sacados del
Archivo Histórico del Reino de Mallorca, en donde tuve el mejor
guía en Mn. Antoni Pons. A él y a otros muchos historiadores
amigos, Mn. Cosme Bauzá, Lladó y Ferragut, Muntaner, Pons y

Marqués y Mn. Vich, muchas gracias por su colaboración.59

				
La sèrie presenta un marcat caràcter oral. Amb paraules del mateix
Bernat Vidal tenia “un to excessivament familiar”, que probablement
estava motivat pel fet de ser la primera que es publicava i pel desig
d’atreure l’atenció del lector, tot demostrant-li que el poble també
tenia una història i que a més no era una cosa àrida i avorrida. Malgrat
aquest to, l’autor no abandona el rigor històric, i sempre distingeix i
informa els lectors si es tracta d’una dada procedent d’un document
arxivístic (Acta del Gran i General Consell, Stims, Comunicació del
Municipi al Lloctinent...) o si ve per via popular “he oído contar”.
A més d’aquesta sèrie, sobre el tema de la defensa contra els
moros, l’any 1963 Bernat Vidal va publicar dos articles en català
sobre la torre de vigia de Cala Santanyí: “Fa 300 anys. Sa Torre Nova
I”60 i “Fa 300 anys. Sa Torre Nova II”.61
- L’església nova i el seu temps: el segle XVIII i els primers
anys del XIX
L’any 1961 en complir-se el cent cinquanta aniversari de la
benedicció del temple parroquial, Bernat Vidal va publicar una sèrie
de deu articles, fruit de les seves investigacions a l’Arxiu Diocesà de
Palma, i als arxius Municipal, Parroquial i al privat de can Ferrereta
de Santanyí, sobre la construcció de l’església nova i el seu temps.62
La sèrie també té un caràcter divulgador, però l’autor abandona l’estil
familiar i els trets propis de l’oralitat que caracteritzaven la dedicada a
les incursions de moros i pirates a la costa santanyinera. S’inicia amb
la contextualització històrica,63 amb les importants transformacions
que va viure el terme de Santanyí durant el segle XVIII. Una vegada
acabats els atacs dels moros, el poble s’estén fora de les muralles;
comencen a parcel·lar-se algunes possessions; s’introdueix el conreu
de l’ametller i el garrover; augmenta considerablement la natalitat i
es formen nous nuclis de població: ses Salines, s’Alqueria Blanca,
Calonge, es Llombards… Per lluitar contra la manca d’aigua es
construeix l’aljub, i s’intenta fer l’aqüeducte del Pou del Rei (conegut

50 B. LLANERES: “Moros en la costa. La noche de San Marcos II”, Santanyí, núm. 9 (26-IV-1958), p. 1.
51 B. LLANERES: “Moros en la costa. Ataques mayores III”, Santanyí, núm. 10 (10-V-1958), p. 1.
52 B. LLANERES: “Moros en la costa. Esclavitud IV”, Santanyí, núm. 12 (7-VI-1958), p. 1.
53 B. LLANERES: “Moros en la costa. Rescate de cautivos V”, Santanyí, núm. 13 (21-VI-1958), p. 1
54 B. LLANERES: “Moros en la costa. Esclavitud IV”, Santanyí, núm. 12 (7-VI-1958), p. 1.
55 B. LLANERES: “Notas históricas. Moros en la costa I”, Santanyí, núm. 7 (29-III-1958), p. 1.
56 B. LLANERES: “Moros en la costa. Fortificación del Roser VI”, Santanyí, núm. 14 (5-VI-1958), p. 1.
57 B. LLANERES: “Moros en la costa. La muralla VII”, Santanyí, núm. 17 (16-VIII-1958), p. 1.
58 B. LLANERES: “Moros en la costa. Torres de aviso VIII”, Santanyí, núm, 19 (13-IX-1958), p. 1.

59 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Moros en la costa ‘Final del folletín’ y X”, Santanyí, núm. 22
(25-X-1958), p. 1.
60 B. LLANERES: “Fa 300 anys. Sa Torre Nova I”, Santanyí, núm. 151 (12-X-1963), p. 1.
61 B. LLANERES: “Fa 300 anys. Sa Torre Nova y 2”, Santanyí, núm. 152 (26-X-1963), p. 1 i 2.
62 El nom d’església nova es deu al fet que ja existia l’església gòtica del Roser, avui capella de
la comunió de la nova.
63 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. El siglo XVIII en Santanyí I”, Santanyí, núm.
98 (23-IX-1961), p. 1.
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Municipi al Lloctinent...) o si ve per via popular “he oído contar”.
A més d’aquesta sèrie, sobre el tema de la defensa contra els
moros, l’any 1963 Bernat Vidal va publicar dos articles en català
sobre la torre de vigia de Cala Santanyí: “Fa 300 anys. Sa Torre Nova
I”60 i “Fa 300 anys. Sa Torre Nova II”.61
- L’església nova i el seu temps: el segle XVIII i els primers
anys del XIX
L’any 1961 en complir-se el cent cinquanta aniversari de la
benedicció del temple parroquial, Bernat Vidal va publicar una sèrie
de deu articles, fruit de les seves investigacions a l’Arxiu Diocesà de
Palma, i als arxius Municipal, Parroquial i al privat de can Ferrereta
de Santanyí, sobre la construcció de l’església nova i el seu temps.62
La sèrie també té un caràcter divulgador, però l’autor abandona l’estil
familiar i els trets propis de l’oralitat que caracteritzaven la dedicada a
les incursions de moros i pirates a la costa santanyinera. S’inicia amb
la contextualització històrica,63 amb les importants transformacions
que va viure el terme de Santanyí durant el segle XVIII. Una vegada
acabats els atacs dels moros, el poble s’estén fora de les muralles;
comencen a parcel·lar-se algunes possessions; s’introdueix el conreu
de l’ametller i el garrover; augmenta considerablement la natalitat i
es formen nous nuclis de població: ses Salines, s’Alqueria Blanca,
Calonge, es Llombards… Per lluitar contra la manca d’aigua es
construeix l’aljub, i s’intenta fer l’aqüeducte del Pou del Rei (conegut

50 B. LLANERES: “Moros en la costa. La noche de San Marcos II”, Santanyí, núm. 9 (26-IV-1958), p. 1.
51 B. LLANERES: “Moros en la costa. Ataques mayores III”, Santanyí, núm. 10 (10-V-1958), p. 1.
52 B. LLANERES: “Moros en la costa. Esclavitud IV”, Santanyí, núm. 12 (7-VI-1958), p. 1.
53 B. LLANERES: “Moros en la costa. Rescate de cautivos V”, Santanyí, núm. 13 (21-VI-1958), p. 1
54 B. LLANERES: “Moros en la costa. Esclavitud IV”, Santanyí, núm. 12 (7-VI-1958), p. 1.
55 B. LLANERES: “Notas históricas. Moros en la costa I”, Santanyí, núm. 7 (29-III-1958), p. 1.
56 B. LLANERES: “Moros en la costa. Fortificación del Roser VI”, Santanyí, núm. 14 (5-VI-1958), p. 1.
57 B. LLANERES: “Moros en la costa. La muralla VII”, Santanyí, núm. 17 (16-VIII-1958), p. 1.
58 B. LLANERES: “Moros en la costa. Torres de aviso VIII”, Santanyí, núm, 19 (13-IX-1958), p. 1.

59 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Moros en la costa ‘Final del folletín’ y X”, Santanyí, núm. 22
(25-X-1958), p. 1.
60 B. LLANERES: “Fa 300 anys. Sa Torre Nova I”, Santanyí, núm. 151 (12-X-1963), p. 1.
61 B. LLANERES: “Fa 300 anys. Sa Torre Nova y 2”, Santanyí, núm. 152 (26-X-1963), p. 1 i 2.
62 El nom d’església nova es deu al fet que ja existia l’església gòtica del Roser, avui capella de
la comunió de la nova.
63 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. El siglo XVIII en Santanyí I”, Santanyí, núm.
98 (23-IX-1961), p. 1.

404

405

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

popularment per la canal) i nombroses cisternes. Tots aquests fets es
presenten contextualitzats dins la història de Mallorca i dels importants
esdeveniments que van convulsar Europa. A continuació Bernat Vidal
estudia els llegats i la labor dels diferents rectors que tengueren un
paper determinant en la construcció del temple: comença amb el
testament i el llegat del Dr. Reus,64 que reclamava la necessitat d’una
església més gran; transcriu un fragment d’un document signat pel
rector Pons,65 successor de l’anterior, que constata la necessitat d’una
església per a dues mil cinc-centes persones i posteriorment un llarg
fragment d’una carta al bisbe on expressava els seus dubtes davant
l’ampliació de l’església existent (es refereix al Roser) o la construcció
d’una de nova; i finalment la col·locació de la primera pedra el dia
de Sant Jaume de 1786.66 Gràcies a un full escrit pel rector Pons, que
Bernat Vidal va localitzar entre els papers de la rectoria, pot relatar
amb tot detall les festes que se celebraren amb aquest motiu.
El projecte de la nova església fou fet per Antoni Mesquida,
Mestre Major del Regne. Però Bernat Vidal no només es recorda
de l’arquitecte i dels rectors, i així, a partir dels versos de Bertolt
Brecht “Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? Los libros
sólo llevan nombres de reyes”, escriurà “es justo recordar el nom dels
picapedrers, manobres, trencadors...”67 i en fa una relació, extreta del
Llibre de l’obra, on s’hi relacionaven les despeses. N’escriu el nom,
acompanyat del malnom familiar, i recorda que alguns obrers de la
construcció que havia conegut o que encara vivien seguien la tradició
laboral registrada al segle XVIII, sense oblidar els d’altres pobles que
vingueren per treballar en el nou temple. L’autor estudia l’administració
de l’obra, dins l’esdevenir del poble,68 el rectorats de Pons, Verger, i
de manera especial, els dels doctors Danús69 i Vadell,70 entrellaçantlos amb els importants esdeveniments polítics que succeïen a l’Estat
francès i a l’espanyol. És molt interessant la transcripció de la carta

d’un frare, de cognom Pasqual, al senyor Jaume de Can Ferrereta,
datada dia 27 d’abril de 1808, sobre la situació política d’Espanya.
El 30 de novembre de 1811, dia de sant Andreu, patró del poble,
es va beneir la nova església, encara sense campanar.71 Bernat Vidal
contextualitza la data, amb la situació política i recorda que el Bisbe
de Mallorca, Bernat Nadal, era diputat a les Corts de Cadis, i que
continuava la guerra contra Napoleó. Acaba la sèrie amb un article
de caire econòmic, dedicat al cost de l’obra,72 i redactat gràcies al
manuscrit “Notes Històriques” de Llorenç Bonet i Clar on es troba
un minuciós resum de les despeses i ingressos ocasionats per l‘obra
de l’església nova. I per tenir una idea de l’esforç econòmic que
va suposar als avantpassats santanyiners aquesta empresa, Bernat
Vidal relaciona el cost de vida i el preu dels jornals d’aquells anys, i
aporta xifres sobre els preus dels cereals, el sucre, la carn, i també de
l’estipendi d’una missa.
Al final de la sèrie, en un explícit Bernat Vidal escriu:
Faltos, por necesidad de espacio, de referencias documentales, los
avala, ahora con la modestia de su nombre el Lic. B. Vidal y Tomás.
Suplan en fin, estas hojas volanderas la perennidad de la piedra
con que su autor espera que serán honradas, un día, las normas
y los esfuerzos de quienes supieron conservar nuestro Roser y
levantar a Dios una casa mayor, en Santanyí.73

Dins aquesta mateixa línea, cal incloure-hi els dos articles que
l’any 1963 Bernat Vidal dedicà a la història de l’església de l’Alqueria
Blanca74 i encara cal afegir “Después del centenario”,75 escrit arran de
les festes commemoratives de la fundació del convent de les monges
franciscanes a Santanyí.
1.1.2. Santanyí al segle XIX i a començaments del XX: la
història oral
Bernat Vidal, conscient de la saviesa d’alguns santanyiners i
santanyineres, que tenien una memòria privilegiada i eren “arxius

64 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. El legado del Dr. Reus II”, Santanyí, núm. 100
(21-X-1961), p. 2.
65 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. Preparativos para la primera piedra III”,
Santanyí, núm. 101 (4-XI-1961), p. 1.
66 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. La primera piedra IV”, Santanyí, núm. 102 (18XI-1961), p. 1.
67 B. LLANERES“La iglesia nueva y su tiempo. Arquitecto y obreros V”, Santanyí, núm. 103
(2-XII-1961), p. 2.
68 B. LLANERES“La nueva iglesia y su tiempo. Administración de la obra VI”, Santanyí, núm.
104 (16-XII-1961), p. 1.
69 B. LLANERES “La iglesia nueva y su tiempo. El rector Danús VII”, Santanyí, núm. 105 (30XII-1961), p. 2.
70 B. LLANERES “La iglesia nueva y su tiempo. El rector Vadell VIII”, Santanyí, núm. 106 (13I-1962), p. 2.

71 B. LLANERES “La iglesia nueva y su tiempo. La bendición del templo IX”, Santanyí, núm.
108 (10-II-1962), p. 2.
72 B. LLANERES “La iglesia nueva y su tiempo. Coste de la obra y colofón y X”, Santanyí, núm.
110 (10-III-1962), p. 2.
73 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. Coste de la obra y colofón y X”, Santanyí, núm.
110 (10-III-1962), p. 2.
74 B. LLANERES: “Algunas notas sobre la Iglesia de S’Alqueria I”, Santanyí, núm. 121 (18-VIII1962), p. 3. “Algunas notas sobre la Iglesia de S’Alqueria II”, Santanyí, núm. 122 (1-IX-1962), p. 2.
75 B. LLANERES: “Después del Centenario”, Santanyí, núm. 34 (11-IV-1959), p. 1.
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popularment per la canal) i nombroses cisternes. Tots aquests fets es
presenten contextualitzats dins la història de Mallorca i dels importants
esdeveniments que van convulsar Europa. A continuació Bernat Vidal
estudia els llegats i la labor dels diferents rectors que tengueren un
paper determinant en la construcció del temple: comença amb el
testament i el llegat del Dr. Reus,64 que reclamava la necessitat d’una
església més gran; transcriu un fragment d’un document signat pel
rector Pons,65 successor de l’anterior, que constata la necessitat d’una
església per a dues mil cinc-centes persones i posteriorment un llarg
fragment d’una carta al bisbe on expressava els seus dubtes davant
l’ampliació de l’església existent (es refereix al Roser) o la construcció
d’una de nova; i finalment la col·locació de la primera pedra el dia
de Sant Jaume de 1786.66 Gràcies a un full escrit pel rector Pons, que
Bernat Vidal va localitzar entre els papers de la rectoria, pot relatar
amb tot detall les festes que se celebraren amb aquest motiu.
El projecte de la nova església fou fet per Antoni Mesquida,
Mestre Major del Regne. Però Bernat Vidal no només es recorda
de l’arquitecte i dels rectors, i així, a partir dels versos de Bertolt
Brecht “Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? Los libros
sólo llevan nombres de reyes”, escriurà “es justo recordar el nom dels
picapedrers, manobres, trencadors...”67 i en fa una relació, extreta del
Llibre de l’obra, on s’hi relacionaven les despeses. N’escriu el nom,
acompanyat del malnom familiar, i recorda que alguns obrers de la
construcció que havia conegut o que encara vivien seguien la tradició
laboral registrada al segle XVIII, sense oblidar els d’altres pobles que
vingueren per treballar en el nou temple. L’autor estudia l’administració
de l’obra, dins l’esdevenir del poble,68 el rectorats de Pons, Verger, i
de manera especial, els dels doctors Danús69 i Vadell,70 entrellaçantlos amb els importants esdeveniments polítics que succeïen a l’Estat
francès i a l’espanyol. És molt interessant la transcripció de la carta

d’un frare, de cognom Pasqual, al senyor Jaume de Can Ferrereta,
datada dia 27 d’abril de 1808, sobre la situació política d’Espanya.
El 30 de novembre de 1811, dia de sant Andreu, patró del poble,
es va beneir la nova església, encara sense campanar.71 Bernat Vidal
contextualitza la data, amb la situació política i recorda que el Bisbe
de Mallorca, Bernat Nadal, era diputat a les Corts de Cadis, i que
continuava la guerra contra Napoleó. Acaba la sèrie amb un article
de caire econòmic, dedicat al cost de l’obra,72 i redactat gràcies al
manuscrit “Notes Històriques” de Llorenç Bonet i Clar on es troba
un minuciós resum de les despeses i ingressos ocasionats per l‘obra
de l’església nova. I per tenir una idea de l’esforç econòmic que
va suposar als avantpassats santanyiners aquesta empresa, Bernat
Vidal relaciona el cost de vida i el preu dels jornals d’aquells anys, i
aporta xifres sobre els preus dels cereals, el sucre, la carn, i també de
l’estipendi d’una missa.
Al final de la sèrie, en un explícit Bernat Vidal escriu:
Faltos, por necesidad de espacio, de referencias documentales, los
avala, ahora con la modestia de su nombre el Lic. B. Vidal y Tomás.
Suplan en fin, estas hojas volanderas la perennidad de la piedra
con que su autor espera que serán honradas, un día, las normas
y los esfuerzos de quienes supieron conservar nuestro Roser y
levantar a Dios una casa mayor, en Santanyí.73

Dins aquesta mateixa línea, cal incloure-hi els dos articles que
l’any 1963 Bernat Vidal dedicà a la història de l’església de l’Alqueria
Blanca74 i encara cal afegir “Después del centenario”,75 escrit arran de
les festes commemoratives de la fundació del convent de les monges
franciscanes a Santanyí.
1.1.2. Santanyí al segle XIX i a començaments del XX: la
història oral
Bernat Vidal, conscient de la saviesa d’alguns santanyiners i
santanyineres, que tenien una memòria privilegiada i eren “arxius

64 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. El legado del Dr. Reus II”, Santanyí, núm. 100
(21-X-1961), p. 2.
65 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. Preparativos para la primera piedra III”,
Santanyí, núm. 101 (4-XI-1961), p. 1.
66 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. La primera piedra IV”, Santanyí, núm. 102 (18XI-1961), p. 1.
67 B. LLANERES“La iglesia nueva y su tiempo. Arquitecto y obreros V”, Santanyí, núm. 103
(2-XII-1961), p. 2.
68 B. LLANERES“La nueva iglesia y su tiempo. Administración de la obra VI”, Santanyí, núm.
104 (16-XII-1961), p. 1.
69 B. LLANERES “La iglesia nueva y su tiempo. El rector Danús VII”, Santanyí, núm. 105 (30XII-1961), p. 2.
70 B. LLANERES “La iglesia nueva y su tiempo. El rector Vadell VIII”, Santanyí, núm. 106 (13I-1962), p. 2.

71 B. LLANERES “La iglesia nueva y su tiempo. La bendición del templo IX”, Santanyí, núm.
108 (10-II-1962), p. 2.
72 B. LLANERES “La iglesia nueva y su tiempo. Coste de la obra y colofón y X”, Santanyí, núm.
110 (10-III-1962), p. 2.
73 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. Coste de la obra y colofón y X”, Santanyí, núm.
110 (10-III-1962), p. 2.
74 B. LLANERES: “Algunas notas sobre la Iglesia de S’Alqueria I”, Santanyí, núm. 121 (18-VIII1962), p. 3. “Algunas notas sobre la Iglesia de S’Alqueria II”, Santanyí, núm. 122 (1-IX-1962), p. 2.
75 B. LLANERES: “Después del Centenario”, Santanyí, núm. 34 (11-IV-1959), p. 1.
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vivents” de la història contemporània del terme, va publicar una sèrie
d’articles basats en fonts orals, que tractaven diferents aspectes de la
vida del municipi, remuntant-se fins allà “on s’esvaeix el record dels
vells”, que abracen des del començament del segle XIX al XX. Entre
els informants té un paper rellevant Maria Vidal Salom (1893-1980)
de Cas Traginer des Llombards, d’una intel·ligència i una memòria
privilegiades.
Dins aquest conjunt, podem llegir la sèrie que estudia les
comunicacions d’antany entre Ciutat i Santanyí, titulada “Al dictado
de los viejos. Del ir, y venir, a Palma”,76 que es completa amb
“Traginers d’es Llombards”;77 els tres articles dedicats a les barques
de bou de la Cala,78 des que el patró Antoni Amengual “Fesol”
armà la primera parella; i els dedicats a les festes de sant Jaume
d’altre temps,79 on Bernat Vidal tracta diferents aspectes d’aquestes
celebracions: els músics que les animaven,80 glosats que les recreen,81
la tradició de la “bóta de sant Jaume”,82 sense oblidar “Carrete de la
fiesta”,83document de les festes de l’any 1948 o 1949. D’altres articles
tracten les tradicions dels darrers dies,84 el problema de l’aigua, dins
la sèrie titulada,“Santanyí poca aigua...” 85 que inclou la transcripció i
el comentari de la codolada sobre la gran sequera del segle XVIII;86 el
grip de l’any devuit87; els soldats del batalló i l’inici del grup de teatre
d’aficionats;88 i una sèrie dedicada a la religiositat popular, a mig camí

76 B. LLANERES: “Al dictado de los viejos. Del ir, y venir, a Palma I”, Santanyí, núm. 37 (23-V1959), p. 1; “Del ir, y venir, a Palma. En Barret i en Reviu II”, Santanyí, núm. 38 (6-VI-1959), p.
1; “Del ir, y venir, a Palma. La diligencia de Gomila III”, Santanyí, núm. 39 (20-VI-1959), p. 1.
77 B. LLANERES: “Traginers de Els Llombarts”, Santanyí, núm. 40 (4-VII-1959), p. 3.
78 B. LLANERES: “Las barcas de bou de la Cala I”, Santanyí, núm. 61 (23-IV-1960), p. 1 i 4; “Bous
en la Cala. Las barcas de ‘Placidez’ II”, Santanyí, núm. 62 (7-V- 1960), p. 1; “Bous en la Cala. Del
bou a la vaca y III”, Santanyí, núm. 65 (18-VI-1960), p. 1.
79 B. LLANERES: “Nuestras fiestas, ayer”, Santanyí, núm. 15 (23-VII-1958), p. 1. B. Llaneres:
“Sant Jaume, 1786”, Santanyí, núm. 67 (21-VII-1960), p. 1.
80 B. Llaneres: “Sons de Sant Jaume”, Santanyí, núm. 42 (23-VII-1959), p. 1.
81 B. LLANERES: “Sant Jaume de l’any tirurany”, Santanyí, núm. 119 (21-VII-1962), p. 1.
82 B. LLANERES: “La bóta de Sant Jaume”, Santanyí, núm. 145 (23-VI-1963), p. 5.
83 B. LLANERES: “Carrete de la fiesta”, Santanyí, núm. 15 (23-VII-1958), p. 4.
84 B. LLANERES: “Dijous jarder d’altre temps”, Santanyí, núm. 57 (27-II-1960), p. 1.
85 En aquesta sèrie també es van publicar els articles de ROSSELLÓ VERGER, V[icenç] M[aria]:
“Santanyí poca aigo... Pequeña historia de una sequedad 1763-1790 I”, Santanyí, núm.76 (19XI-1960), p. 1 i 4 i “Pequeña historia de una sequedad. Incidencias y final del pleito”, Santanyí,
núm. 76 (19-XI-1960), p. 1 i 4. I també l’article LLADÓ Y FERRAGUT, J[aume]: ”Santanyí poca
aigo… De una sequía en el siglo XVIII”, Santanyí, núm. 87 (22-IV-1961), p. 1.
86 B. LLANERES: “Santanyí, poca aigo… Codolada sobre la gran sequía del siglo XVIII”,
Santanyí, núm. 90 (3-VI-1961), p. 1.
87 B. LLANERES: “La gripe del dieciocho”, Santanyí, núm 24, (22-XI-58), p. 1 i 4.
88 B[ernat] LL[aneres]: “Cuando el batallón estaba aquí…”, núm. 2 (18-I-1958), p. 1 i 3.
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de la història i la literatura: la festa de Santa Escolàstica89, “Les set
paraules”,90 el “Mes de Maria”.91 I encara caldria incloure dins aquest
apartat l’article dedicat al fosser vell92 o les entrevistes realitzades a
en Joan de s’Ànima,93 o als degans del cor.94
1.1.3. Alguns personatges històrics rellevants i Santanyí:
l’Arxiduc, el bisbe Campins, l’historiador Bover, Vicenç Ferrer…
En aquest conjunt d’articles redactats bàsicament a partir de fonts
bibliogràfiques, Bernat Vidal tracta la relació d’alguns personatges
històrics rellevants amb Santanyí. Els signa amb la inicial del nom
i els dos cognoms (B. Vidal y Tomás),95 com si volgués donar a
entendre que formen un conjunt diferent dels signats per B. Llaneres.
Els personatges són l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria,96 el bisbe
Campins,97 l’historiador Bover,98 i Juníper Serra, Vicenç Ferrer i Fra
Romeu.99 En aquest apartat, per motius pràctics, també podríem
incloure-hi l’article “El tiempo de Moratín en Santanyí”,100 tot i que
no parla del personatge sinó de la situació del terme santanyiner a
l’època en què va viure l’escriptor.
2. La difusió de notes històriques: un cronicó de la història
santanyinera
La secció destinada a la difusió de notes històriques breus,
exemptes de comentaris, va aparèixer de manera ininterrompuda
mensualment durant els set anys i mig de vida del Santanyí. Ocupava
un lloc preferent, a l’angle superior dret, al costat de la capçalera
del periòdic, dins un requadre d’unes mides de 8 cm. per 9 cm. El
seu objectiu era fer conèixer aspectes de la història de Santanyí a
89 B. LLANERES: “Germana sou de Benet. La Fiesta de Santa Escolástica”, Santanyí, núm. 82
(11-II-1961), p. 1 i 3.
90 B. LLANERES: “Temas de Cuaresma. Les set paraules”, Santanyí, núm. 111 (25-III-1962), p. 2.
91 B. LLANERES: “Mes de Maria”, Santanyí, núm. 115 (19-V-1962), p. 2.
92 B[ernat] LLANERES: “El fosser vell”, núm. 173 (1-IV-1965), p. 4.
93 B[ernat] LLANERES: “En Joan de s’Ànima s’ha retirat…Crónica de un sacristán”, núm. 84 (11III-1961), p. 1.
94 H[omais]: «Dos palabras con los “decanos del coro”», núm. 106 (13-I-1962), p. 4.
95 Només l’últim és signat amb el malnom familiar de B. Llaneres.
96 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “El Archiduque y Santanyí”, Santanyí, núm. 46 (26-IX-1959), p. 1.
97 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “El Obispo Campins y el Roser de Santanyí”, Santanyí, núm. 50
(21-XI-1959), p. 1.
98 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “En el centenario de su muerte. Bover en Santanyí”, Santanyí,
núm. 173 (1-IV-1965), p. 1 i 3.
99 B. LLANERES: “Sant Andreu Nostron Patró. Santanyí i Fra Juníper, Sant Vicens i Fra
Romeu”, Santanyí, núm. 154 (23-XI-1963), p.1 i 4.
100 VIDAL Y TOMÁS, B[ernat]: “El tiempo de Moratín en Santanyí”, Santanyí, núm. 58 (12-III1960), p. 1.
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vivents” de la història contemporània del terme, va publicar una sèrie
d’articles basats en fonts orals, que tractaven diferents aspectes de la
vida del municipi, remuntant-se fins allà “on s’esvaeix el record dels
vells”, que abracen des del començament del segle XIX al XX. Entre
els informants té un paper rellevant Maria Vidal Salom (1893-1980)
de Cas Traginer des Llombards, d’una intel·ligència i una memòria
privilegiades.
Dins aquest conjunt, podem llegir la sèrie que estudia les
comunicacions d’antany entre Ciutat i Santanyí, titulada “Al dictado
de los viejos. Del ir, y venir, a Palma”,76 que es completa amb
“Traginers d’es Llombards”;77 els tres articles dedicats a les barques
de bou de la Cala,78 des que el patró Antoni Amengual “Fesol”
armà la primera parella; i els dedicats a les festes de sant Jaume
d’altre temps,79 on Bernat Vidal tracta diferents aspectes d’aquestes
celebracions: els músics que les animaven,80 glosats que les recreen,81
la tradició de la “bóta de sant Jaume”,82 sense oblidar “Carrete de la
fiesta”,83document de les festes de l’any 1948 o 1949. D’altres articles
tracten les tradicions dels darrers dies,84 el problema de l’aigua, dins
la sèrie titulada,“Santanyí poca aigua...” 85 que inclou la transcripció i
el comentari de la codolada sobre la gran sequera del segle XVIII;86 el
grip de l’any devuit87; els soldats del batalló i l’inici del grup de teatre
d’aficionats;88 i una sèrie dedicada a la religiositat popular, a mig camí

76 B. LLANERES: “Al dictado de los viejos. Del ir, y venir, a Palma I”, Santanyí, núm. 37 (23-V1959), p. 1; “Del ir, y venir, a Palma. En Barret i en Reviu II”, Santanyí, núm. 38 (6-VI-1959), p.
1; “Del ir, y venir, a Palma. La diligencia de Gomila III”, Santanyí, núm. 39 (20-VI-1959), p. 1.
77 B. LLANERES: “Traginers de Els Llombarts”, Santanyí, núm. 40 (4-VII-1959), p. 3.
78 B. LLANERES: “Las barcas de bou de la Cala I”, Santanyí, núm. 61 (23-IV-1960), p. 1 i 4; “Bous
en la Cala. Las barcas de ‘Placidez’ II”, Santanyí, núm. 62 (7-V- 1960), p. 1; “Bous en la Cala. Del
bou a la vaca y III”, Santanyí, núm. 65 (18-VI-1960), p. 1.
79 B. LLANERES: “Nuestras fiestas, ayer”, Santanyí, núm. 15 (23-VII-1958), p. 1. B. Llaneres:
“Sant Jaume, 1786”, Santanyí, núm. 67 (21-VII-1960), p. 1.
80 B. Llaneres: “Sons de Sant Jaume”, Santanyí, núm. 42 (23-VII-1959), p. 1.
81 B. LLANERES: “Sant Jaume de l’any tirurany”, Santanyí, núm. 119 (21-VII-1962), p. 1.
82 B. LLANERES: “La bóta de Sant Jaume”, Santanyí, núm. 145 (23-VI-1963), p. 5.
83 B. LLANERES: “Carrete de la fiesta”, Santanyí, núm. 15 (23-VII-1958), p. 4.
84 B. LLANERES: “Dijous jarder d’altre temps”, Santanyí, núm. 57 (27-II-1960), p. 1.
85 En aquesta sèrie també es van publicar els articles de ROSSELLÓ VERGER, V[icenç] M[aria]:
“Santanyí poca aigo... Pequeña historia de una sequedad 1763-1790 I”, Santanyí, núm.76 (19XI-1960), p. 1 i 4 i “Pequeña historia de una sequedad. Incidencias y final del pleito”, Santanyí,
núm. 76 (19-XI-1960), p. 1 i 4. I també l’article LLADÓ Y FERRAGUT, J[aume]: ”Santanyí poca
aigo… De una sequía en el siglo XVIII”, Santanyí, núm. 87 (22-IV-1961), p. 1.
86 B. LLANERES: “Santanyí, poca aigo… Codolada sobre la gran sequía del siglo XVIII”,
Santanyí, núm. 90 (3-VI-1961), p. 1.
87 B. LLANERES: “La gripe del dieciocho”, Santanyí, núm 24, (22-XI-58), p. 1 i 4.
88 B[ernat] LL[aneres]: “Cuando el batallón estaba aquí…”, núm. 2 (18-I-1958), p. 1 i 3.
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de la història i la literatura: la festa de Santa Escolàstica89, “Les set
paraules”,90 el “Mes de Maria”.91 I encara caldria incloure dins aquest
apartat l’article dedicat al fosser vell92 o les entrevistes realitzades a
en Joan de s’Ànima,93 o als degans del cor.94
1.1.3. Alguns personatges històrics rellevants i Santanyí:
l’Arxiduc, el bisbe Campins, l’historiador Bover, Vicenç Ferrer…
En aquest conjunt d’articles redactats bàsicament a partir de fonts
bibliogràfiques, Bernat Vidal tracta la relació d’alguns personatges
històrics rellevants amb Santanyí. Els signa amb la inicial del nom
i els dos cognoms (B. Vidal y Tomás),95 com si volgués donar a
entendre que formen un conjunt diferent dels signats per B. Llaneres.
Els personatges són l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria,96 el bisbe
Campins,97 l’historiador Bover,98 i Juníper Serra, Vicenç Ferrer i Fra
Romeu.99 En aquest apartat, per motius pràctics, també podríem
incloure-hi l’article “El tiempo de Moratín en Santanyí”,100 tot i que
no parla del personatge sinó de la situació del terme santanyiner a
l’època en què va viure l’escriptor.
2. La difusió de notes històriques: un cronicó de la història
santanyinera
La secció destinada a la difusió de notes històriques breus,
exemptes de comentaris, va aparèixer de manera ininterrompuda
mensualment durant els set anys i mig de vida del Santanyí. Ocupava
un lloc preferent, a l’angle superior dret, al costat de la capçalera
del periòdic, dins un requadre d’unes mides de 8 cm. per 9 cm. El
seu objectiu era fer conèixer aspectes de la història de Santanyí a
89 B. LLANERES: “Germana sou de Benet. La Fiesta de Santa Escolástica”, Santanyí, núm. 82
(11-II-1961), p. 1 i 3.
90 B. LLANERES: “Temas de Cuaresma. Les set paraules”, Santanyí, núm. 111 (25-III-1962), p. 2.
91 B. LLANERES: “Mes de Maria”, Santanyí, núm. 115 (19-V-1962), p. 2.
92 B[ernat] LLANERES: “El fosser vell”, núm. 173 (1-IV-1965), p. 4.
93 B[ernat] LLANERES: “En Joan de s’Ànima s’ha retirat…Crónica de un sacristán”, núm. 84 (11III-1961), p. 1.
94 H[omais]: «Dos palabras con los “decanos del coro”», núm. 106 (13-I-1962), p. 4.
95 Només l’últim és signat amb el malnom familiar de B. Llaneres.
96 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “El Archiduque y Santanyí”, Santanyí, núm. 46 (26-IX-1959), p. 1.
97 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “El Obispo Campins y el Roser de Santanyí”, Santanyí, núm. 50
(21-XI-1959), p. 1.
98 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “En el centenario de su muerte. Bover en Santanyí”, Santanyí,
núm. 173 (1-IV-1965), p. 1 i 3.
99 B. LLANERES: “Sant Andreu Nostron Patró. Santanyí i Fra Juníper, Sant Vicens i Fra
Romeu”, Santanyí, núm. 154 (23-XI-1963), p.1 i 4.
100 VIDAL Y TOMÁS, B[ernat]: “El tiempo de Moratín en Santanyí”, Santanyí, núm. 58 (12-III1960), p. 1.
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un gran públic, i despertar l’interès del lector per la història local.
D’altra banda, Bernat Vidal deixava constància escrita d’unes dades
fins aleshores inèdites, fruit de les seves investigacions a l’Arxiu del
Regne de Mallorca, a l’Arxiu Diocesà, als arxius Parroquial i Municipal
de Santanyí, i a diferents arxius privats del poble, sense oblidar les
procedents de fonts bibliogràfiques.
Són notes volanderes, sense sistematitzar i sense les signatures
corresponents. En comú tenen que es refereixen a la vila de Santanyí
i a tot el seu terme amb ses Salines incloses i que la data del fets
consignats acaba amb el mateix número que l’any en curs de la
publicació. Les notícies es classifiquen per mesos, i la gran majoria
de vegades, quan es refereixen a un fet concret, n’especifiquen el dia.
Aquestes notes històriques són variades, i també sovint allunyades
en el temps. Podríem dir que la secció és un cronicó de la història
santanyinera.
Cronològicament van des de la conquesta de Mallorca fins al segle
XX, just abans de la Guerra Civil.
2.1. Els temes
Les informacions que donen aquestes notes són molt variades,
recullen tots els aspectes de la vida del poble: dades demogràfiques,
censos, epidèmies, dates de naixement i mort de personatges, morts
per accident, nomenament de batles, constitucions d’ajuntaments,
vendes de terra i establiments, adjudicació d’obres públiques, atacs
dels moros, problemes de defensa, construcció de la muralla i torres de
vigia, incendis, despreniments de terres, plets, preus del blat i d’altres
cereals, la crema dels papers de l’Ajuntament, naufragis, construccions
de pous, manca de pluges, rogatives i processons demanant aigua,
activitats religioses, sequeres, donatius, l’arribada dels nous invents
a finals del segle XIX i començament del (electricitat, telèfon...) actes
de propaganda política, ordres dels governadors als batlles, imposts...
Abunden les referides a la manca de pluges, i les relacionades amb
els atacs dels moros, i els sistemes de defensa.
3. Reproducció de textos de caràcter històric
En aquest apartat s’inclouen textos d’autors morts que tracten
aspectes molt diferents de la història de Santanyí. Bernat Vidal va
publicar al quinzenal dues sèries molt interessants. Una d’inèdita,
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titulada “Una excursión en 1875”,101 que va escriure Jaume Juan
Adrover, professor d’Instrucció Primària completa de Palma. És un
“reportatge retrospectiu”, minuciós, ple d’agudes observacions i també
d’inevitables inexactituds, d’un gran interès per les dades que aporta
sobre un moment ben definit de Santanyí. L’altra, titulada “El naufragio
de la Camelia”,102 reprodueix les dues cròniques periodístiques que
envià el Dr. Rafel Ballester103 a La Almudaina des de Santanyí, arran
del naufragi d’aquesta goleta el juliol de 1911. I encara cal afegir els
textos, sempre relacionats amb Santanyí que van ser reproduïts amb
motiu de la mort del poeta Llorenç Riber,104 de l’historiador Cosme
Bauzà105 i del capellà santanyiner Gaspar Aguiló,106 sense oblidar
l’article107 on apareix el text que Joan Parera i Samsó 108 publicà a la
revista Sa Marjal, que editava a sa Pobla.
Dins aquest apartat també cal incloure-hi els textos de Bernareggi,109
majoritàriament fragments de cartes personals escrites des de
l’Argentina a Bernat Vidal, que tracten aspectes biogràfics del pintor.
I per motius pràctics, tot i que l’autor era viu, podríem completar101 JUAN ADROVER, Jaime: “Excursión a Santanyí. Agosto 1857”, Santanyí, núm. 139 (27-IV1963), p. 1; “Una excursión en 1857. De Llucmajor a Santanyí 2”, Santanyí, núm. 140 (11-V1963), p. 1; “Una excursión en 1857. Primera impresión de Santanyí y encuentro con el Rector
Sastre 3”, Santanyí, núm. 141 (25-V-1963), p. 1 i 2; “Una excursión en 1857. La ‘Sala vieja’ y una
fiesta con carreras y baile 4”, Santanyí, núm. 145 (23-VII-1963), p. 6; “Una excursión en 1857.
Visita a la Parroquia Mayor 5”, Santanyí, núm. 150 (28-IX-1963), p. 4; “Una excursión en 1857.
Particularidades de este pueblo 6”, Santanyí, núm. 154 (23-XI-1963), p. 1 i 3; “Una excursión en
1857. Es Llombards y ses Salines y 7”, Santanyí, núm. 158, (18-I-1964), p. 4.
102 BALLESTER, Rafael: “Hace cincuenta años. El naufragio de ‘La Camelia’ I”, Santanyí, núm.
118 (30-VI-1962), p. 1. Ballester, Rafael: “Colaboración. Reposar es repasar El naufragio de ‘La
Camelia’ y 2”, Santanyí, núm. 119 (21-VII-1962), p. 4.
103 Rafel Ballester, doctor en Història, va ser catedràtic de Geografia i Història a diferents
instituts de Catalunya (Girona i Tarragona). És l’autor de llibres per a l’ensenyament d’ambdues
matèries, gràcies als quals experimentaren una renovació important. Vegeu l’article de Bernat
Vidal “El naufragio de ‘La Camelia’ Introducción a unas notas periodísticas de Rafael Ballester”,
núm. 117 (16-VI-1962), p. 1.
104 RIBER, Llorenç: “Mossèn L. RIBER y Santanyí”. “La Mallorca del sur”, Santanyí, núm. 22
(25-X-1958), p. 4.
105 [sense signar]: “Textos memorable”, Santanyí, núm. 31 (28-II-1959), p. 1 i 3 . Posteriorment
es reproduí un altre fragment: Bauzá, Cosme: “De la ‘Herencia histórica de s’Alqueria Blanca”,
Santanyí, núm. 121 (18-VIII-1962), p. 4.
106 [Sense signar]: “En memoria d’un amic. Fragment d’un sermó de la beata de Mn. Gaspar
Aguiló, Pre.”, Santanyí, núm. 145 (23-VI-1963), p. 2.
107 [Sense signar]: “Un texto de ‘Sa Marjal’ Son Danús y Mn. Parera”, Santanyí, núm. 92 (1-VII1961), p. 1.
108 Vegeu l’article de Rafel Ferrer Massanet: “Colaboración. Mn. Alcover, ‘L’Aurora’; Mn. Parera,
‘Sa Marjal’”, Santanyí, núm. 85 (25-III-1961), p. 4.
109 BERNAREGGI, F[rancisco]: “Mi encuentro con la Cala”, Santanyí, núm. 86 (8-IV-1961), p.1;
“La Cala y su pintor (1). Fragmentos de una carta de F. Bernareggi”, Santanyí, núm. 137 (30III-1963), p. 1 i 3. “Documentos. Notas autobiográficas”, Santanyí, núm. 164 (11-IV-1964), p. 4.
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D’altra banda, Bernat Vidal deixava constància escrita d’unes dades
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vigia, incendis, despreniments de terres, plets, preus del blat i d’altres
cereals, la crema dels papers de l’Ajuntament, naufragis, construccions
de pous, manca de pluges, rogatives i processons demanant aigua,
activitats religioses, sequeres, donatius, l’arribada dels nous invents
a finals del segle XIX i començament del (electricitat, telèfon...) actes
de propaganda política, ordres dels governadors als batlles, imposts...
Abunden les referides a la manca de pluges, i les relacionades amb
els atacs dels moros, i els sistemes de defensa.
3. Reproducció de textos de caràcter històric
En aquest apartat s’inclouen textos d’autors morts que tracten
aspectes molt diferents de la història de Santanyí. Bernat Vidal va
publicar al quinzenal dues sèries molt interessants. Una d’inèdita,

410

titulada “Una excursión en 1875”,101 que va escriure Jaume Juan
Adrover, professor d’Instrucció Primària completa de Palma. És un
“reportatge retrospectiu”, minuciós, ple d’agudes observacions i també
d’inevitables inexactituds, d’un gran interès per les dades que aporta
sobre un moment ben definit de Santanyí. L’altra, titulada “El naufragio
de la Camelia”,102 reprodueix les dues cròniques periodístiques que
envià el Dr. Rafel Ballester103 a La Almudaina des de Santanyí, arran
del naufragi d’aquesta goleta el juliol de 1911. I encara cal afegir els
textos, sempre relacionats amb Santanyí que van ser reproduïts amb
motiu de la mort del poeta Llorenç Riber,104 de l’historiador Cosme
Bauzà105 i del capellà santanyiner Gaspar Aguiló,106 sense oblidar
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103 Rafel Ballester, doctor en Història, va ser catedràtic de Geografia i Història a diferents
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matèries, gràcies als quals experimentaren una renovació important. Vegeu l’article de Bernat
Vidal “El naufragio de ‘La Camelia’ Introducción a unas notas periodísticas de Rafael Ballester”,
núm. 117 (16-VI-1962), p. 1.
104 RIBER, Llorenç: “Mossèn L. RIBER y Santanyí”. “La Mallorca del sur”, Santanyí, núm. 22
(25-X-1958), p. 4.
105 [sense signar]: “Textos memorable”, Santanyí, núm. 31 (28-II-1959), p. 1 i 3 . Posteriorment
es reproduí un altre fragment: Bauzá, Cosme: “De la ‘Herencia histórica de s’Alqueria Blanca”,
Santanyí, núm. 121 (18-VIII-1962), p. 4.
106 [Sense signar]: “En memoria d’un amic. Fragment d’un sermó de la beata de Mn. Gaspar
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109 BERNAREGGI, F[rancisco]: “Mi encuentro con la Cala”, Santanyí, núm. 86 (8-IV-1961), p.1;
“La Cala y su pintor (1). Fragmentos de una carta de F. Bernareggi”, Santanyí, núm. 137 (30III-1963), p. 1 i 3. “Documentos. Notas autobiográficas”, Santanyí, núm. 164 (11-IV-1964), p. 4.
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lo amb els dos fragments del pregó de Setmana Santa110 que Bernat
Vidal pronuncià a Santanyí l’any 1959.
Els articles publicats a Corpus de toponímina de Mallorca de
Josep Mascaró Pasarius
Finalment caldria consignar la sèrie d’articles publicats a Corpus
de toponímina de Mallorca de Mascaró Pasarius, que contenen
abundants referències històriques. Són els dedicats a s’Alqueria
Blanca, Calonge, Consolació, la Costa, es Llombards, Mondragó, Port
de Santanyí -Cala Figuera-, Portopetro i Santanyí. Van aparèixer entre
els anys 1962 i 1967. (Vegeu l’annex)
Annexos
1. RELACIÓ DELS ARTICLES D’HISTÒRIA DE SANTANYÍ
PUBLICATS A LA ALMUDAINA, ORDENATS CRONOLÒGICAMENT
VIDAL Y TOMÀS, B[ernat] “Colonizadores mallorquines. El Obispo
Verger y los frutos de Mallorca” La Almudaina, (8-XI-1945), s. p.
VIDAL Y TOMÀS [Bernat]:“El Roser y el órgano de Santo Domingo”,
La Almudaina, (22-IX-1946), p. 6.
VIDAL Y TOMÀS, [Bernat]:“El fin del dichoso mes”, La Almudaina,
(30-XI-1946), p. 2.
VIDAL Y TOMÀS, [Bernat]:“El darrer que vestí a l’ample”, La
Almudaina, (16-II-1947), p. 8.
VIDAL Y TOMÀS, [Bernat]: “Pintores en Santanyí”, La Almudaina,
(23-XI-1947), p. 8.
VIDAL Y TOMÀS, [Bernat]: “Sed”, La Almudaina,(29-XI-1947), p. 4.
VIDAL Y TOMÀS, [Bernat]: “Carta a D. Juan Llabrés. La marina de
Santanyí”, La Almudaina, (23-V-1948), p. 5.
VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] : “Manos que bordan”, La Almudaina,(13VI-1948), p. 3.
VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Un egregio compañero de fray
Junípero: El Obispo Fray Rafael José Verger I”, La Almudaina (17-IV1949), p. 4;“Un egregio compañero de fray Junípero: El Obispo Fray
Rafael José Verger II”, La Almudaina, (1-V-1949), p. 5; “Un egregio
compañero de fray Junípero: El Obispo Fray Rafael José Verger III”,
La Almudaina, (15-V-1949), p. 7.
VIDAL Y TOMÀS, [Bernat]: “Elegía a las lampugas”, La
Almudaina,(2-X-1949), p. 7.

VIDAL Y TOMÀS, [Bernat]: “El bunyoler”, La Almudaina,(2XII-1951), p. 7.
VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Doble centenario de un párroco rural”
La Almudaina, (5-VIII-1952), p. 10
2. RELACIÓ DELS ARTICLES D’HISTÒRIA DE SANTANYÍ
PUBLICATS
A
DIARIO
DE
MALLORCA,
ORDENATS
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lo amb els dos fragments del pregó de Setmana Santa110 que Bernat
Vidal pronuncià a Santanyí l’any 1959.
Els articles publicats a Corpus de toponímina de Mallorca de
Josep Mascaró Pasarius
Finalment caldria consignar la sèrie d’articles publicats a Corpus
de toponímina de Mallorca de Mascaró Pasarius, que contenen
abundants referències històriques. Són els dedicats a s’Alqueria
Blanca, Calonge, Consolació, la Costa, es Llombards, Mondragó, Port
de Santanyí -Cala Figuera-, Portopetro i Santanyí. Van aparèixer entre
els anys 1962 i 1967. (Vegeu l’annex)
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B[ernat] LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. Coste de la obra
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(21-IV-1962), p. 1.
B. LL[aneres]: “Mes de Maria”, Santanyí, núm. 115 (19-V-1962), p.
2.
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núm. 119 (21-VII-1962), p. 2.
VIDAL Y TOMÁS, B[ernat]: “Algunas notas sobre la Iglesia de
S’Alqueria I”, Santanyí, núm. 121 (18-VIII-1962), p. 3.
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8. ALTRES PUBLICACIONS
VIDAL I TOMÀS, Bernat: Consolació, recull de documents i
notícies sobre el santuari de Santanyí, Palma de Mallorca, Impremta
Mossèn Alcover, 1949. L’any 1971 es va publicar una segona edició
també a la Impremta Mossèn Alcover de Ciutat.
[Sense signar]: El Obispo Verger. Noticia biogràfica. Full imprès a la
Impremta Mossèn Alcover, Palma, 1949 [Amb motiu de la celebració
del segon centenari de la seva partida a Nueva España]
VIDAL I TOMÀS, Bernat: Moros en la costa de Santanyí. Separata
de Semana Santa en Mallorca 1964, Palma, 1964
VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: La nueva iglesia de Santanyí y su
tiempo(1786-1811), Santanyí, 1962.
VIDAL I TOMÀS, B[ernat]: La nova església de Santanyí i el seu
temps(1786-1811), Santanyí, 1986.

ALGUNES DADES
SOBRE LA PEDRA DE SANTANYÍ
Miquela Danús Burguera
Maria Barceló Crespí

Introducció
Dins la grandíssima varietat de pedra que hi ha a Mallorca cal
destacar el pedreny o pedra de Santanyí.
Al sud de l’illa, i no gaire lluny del seu litoral, hi ha una franja
on es localitza l’anomenada pedra de Santanyí, famosa no només
a Mallorca sinó també en altres territoris, on s’ha emprat moltes
vegades, tant a nivell estructural com decoratiu.
Geografia i Geologia, Història i Art han fet possible que Santanyí
tengués un bon renom gràcies a la seva pedra i que hagi estat objecte
d’estudi per part de geògrafs, geòlegs, historiadors, arquitectes i
altres persones interessades en l’art de la construcció.
Però, de quina pedra parlam quan ens referim a la pedra de
Santanyí? Aquesta formació geològica es va produir a l’època del
miocè superior. Es tracta d’una pedra calcarenita oolítica molt pura,
de gra fi i compacte. És fàcil d’obrar, gràcies a la seva duresa, i, a més
a més, ofereix una absorció mínima i una resistència considerable.
Marcel Durliat comenta que Jovellanos, en el seu estudi sobre
Bellver, considera que la pedra de Santanyí és: “la més apreciada de
tota l’illa per la seva finor i resistència”.1
L’estudi de la pedra de Santanyí es pot afrontar a partir de fonts
arxivístiques, bibliografia específica, l’observació de les pedreres
sobre el terreny i l’obra acabada.
La present comunicació ofereix, sobretot, dades documentals
referides a la baixa edat mitjana.
Fonts i bibliografia
Malgrat que Santanyí disposa de pocs arxius on trobar documentació
sobre l’esmentada pedra, hi ha referències documentals, per exemple,
1 DURLIAT, Marcel. L’art en el regne de Mallorca. Palma: Moll, 1964. p. 151-152.
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