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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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a l’Arxiu del Regne de Mallorca o a l’Arxiu Capitular de Mallorca,
ambdós situats a Palma. S’hi localitzen dades sobre l’extracció, la
compra, el trasllat i el preu de la pedra, així com també el tipus de
peça que s’ha d’obrar amb ella. En els documents s’especifiquen,
adesiara, els problemes derivats del pas dels carros fins al carregador,
atès que la pedra extreta de les pedreres era transportada cap a Ciutat
per mar o per terra. Això no obstant, es desconeix la localització
exacta de les pedreres proveïdores de pedra a la tardor medieval.
Diversos autors s’hi han referit, de manera tangencial, per
exemple Joan Binimelis, Álvaro Campaner, l’arxiduc Lluís Salvador
d’Habsburg, Bernat Vidal i Tomàs, Gabriel Llompart i Marcel Durliat,
entre d’altres. En temps més recents, i encara que també sigui de
manera indirecta, no es poden obviar els noms de Vicenç M. Rosselló
Verger o Miquela Danús Burguera, per exemple. També cal destacar
l’aportació documental de Ramon Rosselló Vaquer.2 Per tant, no
existeix cap publicació que tracti la pedra de Santanyí de manera
monogràfica. Això no obstant, Sebastià Caldentey Juan és autor
d’un projecte de fi de carrera d’arquitectura tècnica (2001) que duu
per títol Estudi de la pedra de Santanyí, treball inèdit, en el qual sí
que trobam una anàlisi global, tant des d’un punt de vista històric i
arquitectònic com geològic.
És cert que hi ha aportacions breus amb dades diverses i disperses
sobre la pedra de Santanyí aparegudes en publicacions de caràcter
local, com és ara el quinzenal Santanyí o les revistes Sal i xeixa i
Dies i coses, així com també als programes de festes.
Del quinzenal Santanyí, en total 175 números publicats entre
gener de 1958 i juny de 1965, i pel que fa a la pedra de Santanyí,
cal destacar la reproducció en el núm. 11 del poema “Sa pedra i sa
gúbia” de Tomàs Aguiló; la publicació en el núm. 42 de l’article “Más
sobre la pequeña industria” d’Antoni Armagué en què comenta, ja a
l’any 59, que l’obratge de la pedra de Santanyí seria més rendible i
ràpida si a la pedrera i al taller es disposàs de maquinària; els deu
articles de B. Llaneres, pseudònim de Bernat Vidal i Tomàs, en els
núm. 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108 i 110, que duen
per títol “La Iglesia nueva y su tiempo”, recollits i publicats el 1962
amb el títol La nueva iglesia de Santanyí y su tiempo (1786-1811)

i el 1986 amb el títol La nova església de Santanyí i el seu temps
(1786-1811); i finalment en el núm. 166 l’article de Gabriel Llompart
“Piedra de Santanyí en la Catedral de Palma” en el qual comenta que
a final del segle xiv se’n dugueren pedra de les pedreres de Santanyí
per a l’obratge del magnífic portal del Mirador de la Seu.
Quant a la revista Sal i xeixa, publicació mensual del terme de
Santanyí, i en els 24 números publicats entre 1984 i 1986, referent
a la pedra de Santanyí, a part de nomenar o de descriure diversos
elements constructius com portals, escuts, escultures, rellotges de
sol i estrelles mostrejades, tot en pedra de Santanyí, en el núm. 13
s’hi publica l’article de Joan J. Fornós “La pedra de Santanyí: una
explicació geològica de la seva formació” en què explica, de manera
científica però entenedora, la formació geològica de la nostra pedra,
ara fa uns deu o dotze milions d’anys.
Pel que fa a la revista mensual Dies i coses, del número 1 (gener de
1988) fins al número 163 (novembre-desembre de 2014), en relació
amb la pedra de Santanyí, només hi ha una sèrie de referències a
bancs, escultures i altres elements decoratius fets amb la bella pedra
de Santanyí.
Dels programes de festes del poble de Santanyí consultats, sobre
la pedra de Santanyí, destaquen els articles d’Andreu Ponç Fullana
“Notes sobre la pedra de Santanyí” (1973), el de Miquel Fullana
Llompart “La pedra de Santanyí” (1985), el de Neus Garcia Inyesta i
Guillem Oliver Sunyer “Pedres que tenen nom” (1987) i el de Marc
Vallbona “Els trencadors de pedra de Santanyí” (1989). Pràcticament
no hi ha referències a la pedra de Santanyí als programes de festes
consultats de Cala Figuera, es Llombards, s’Alqueria Blanca, Cala
Santanyí, Cala d’Or, Portopetro, Calonge i Cala Llombards.
Igualment és de gran interès la comprovació sobre el terreny de
l’actual explotació de les pedreres i les informacions orals dels seus
propietaris pel que fa a les explicacions de persones que han viscut
el pas d’un treball manual a un d’industrial.

2 DANÚS BURGUERA, Miquela. La vila de Santanyí i el seu terme, Estudi històric (1391-1479).
Palma: Moll, 1990. p. 69-70.
ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. “La pedra de ‘Santanyí’ de Felanitx”. Fires i festes de Sant Agustí.
Felanitx: Gràfiques Llopis, 1984.
ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Felanitx: 1228-1600. I. Felanitx: Gràfiques Llopis,
2008. Inclou “La pedra de ‘Santanyí’ de Felanitx”, p. 265-274.
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Felanitx: Gràfiques Llopis, 1984.
ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Felanitx: 1228-1600. I. Felanitx: Gràfiques Llopis,
2008. Inclou “La pedra de ‘Santanyí’ de Felanitx”, p. 265-274.
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Formació geològica de la pedra de Santanyí
Se sap que la pedra de Santanyí es va formar a l’època del miocè,
durant el terciari superior, entre l’oligocè i el pliocè, fa milions
d’anys, però no es pot precisar més ja que el miocè es va donar en
un període que va dels 24,6 milions d’anys als 5,1 milions d’anys.3
La pedra de Santanyí, geològicament parlant, és una calcarenita
oolítica formada per una matriu de calcita gairebé pura. En el seu
estudi, Sebastià Caldentey comenta que la formació de la pedra ve
donada per l’aparició d’oolits a les platges del miocè superior, els
quals esdevingueren petites algues marines que es desenvoluparen
en forma d’espiral. Quan va desaparèixer l’aigua del mar, varen
quedar a la intempèrie i l’aigua de pluja va donar lloc a una pasta que
les va unir i dissoldre. Tot això fou un procés lent de moltíssims anys.

Mapa de localització aproximada de pedreres.

L’estudi de Sebastià Caldentey és complet i detallat perquè explica
la utilització de la pedra de Santanyí des de l’època talaiòtica, parla
de les pedreres i dels sistemes extractius i compara les propietats
i les característiques de la nostra pedra en relació amb altres
pedres de Mallorca i de la Península, per conèixer els avantatges i
els inconvenients en la utilització de cadascuna d’elles. Per aquest
motiu, tot aplicant la normativa UNE, n’estudia el pes, la densitat,
la porositat, el contingut en saturació, l’absorció, la resistència, la
gelaticitat i la duresa, relacionant la presa de mostres, els aparells
i els procediments emprats amb els resultats obtinguts. N’estudia,
fins i tot, la seva composició química i el traçat i la col·locació dels
elements constructius.

3 ROSSELLÓ VERGER, Vicenç M. Mallorca. El sur y sureste (Municipios de Llucmajor, Campos,
Ses Salines, Santanyí, Felanitx y Manacor). Palma de Mallorca: Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación, 1964. p. 419-423.
FORNÓS, J. J.; POMAR, L. “Mioceno superior de Mallorca: unidad calizas de Santanyí (“complejo
terminal”). A: El terciario de las Baleares (Mallorca-Menorca) guía de las excursiones. X
Congreso Nacional de Sedimentología. Menorca: Institut d’Estudis Baleàrics; Universidad de
Palma de Mallorca, 1983. p. 177-206.
FORNÓS I ASTÓ, Joan J. “La pedra de Santanyí: una explicació geològica de la seva formació”.
Sal i xeixa, 13, (1985), p. 9.
MORAGUES ZAFORTEZA, Lluís. “Estudio de las características y reservas de “pedra de Santanyí”
de una parcela situada en son Sans del término municipal de Santanyí (Mallorca)”. (1991).
[Manuscrit].
CALDENTEY JUAN, Sebastià. “Estudi de la pedra de Santanyí”. Projecte fi de carrera d’arquitectura
tècnica de la Universitat de Girona. (2001). [Manuscrit].
CALDENTEY JUAN, Sebastià. “La pedra de Santanyí i el seu entorn”. Memòria del Treball de
Fi de Grau en Enginyeria d’Edificació de la Universitat de les Illes Balears. (2014). [Manuscrit].
SÁNCHEZ-CUENCA, Ramón. “El manuscrito inédito de Agustí Frau sobre las canteras
mallorquinas conservado en el archivo de la Societat Arqueològica Lul·liana”. BSAL, 67, (2011),
p. 269-277.

Les pedreres
Des de temps immemorial s’ha explotat la pedra de Santanyí a les
denominades pedreres situades als actuals termes municipals de ses
Salines, Santanyí i Felanitx.
Fins a mitjan segle xx era duríssima la feina dels trencadors a les
pedreres, de sol a sol, per extreure’n la pedra, de diversa qualitat i
tipologia: pedra randada, fina, favada i girada. També ho era la dels
traginers, amb els carros i les bísties, que la duien d’un lloc a un altre,
i la dels barquers i descarregadors.
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Vista panoràmica de la pedrera. (Fotografia: Marc Escalas Vidal)

Front de pedrera on es treballa actualment, mitjançant fil diamantat.
Es pot veure l’altura total de la pedrera i on comença realment l’anomenada
pedra de Santanyí. (Fotografia: Marc Escalas Vidal)

Fiters, separats un de l’altre per terra. (Fotografia: Marc Escalas Vidal)
El sistema de tall actual permet treure pedres de grans dimensions
com aquesta. (Fotografia: Marc Escalas Vidal)

Zona de la pedrera, on després de llevar la terra superficial es poden
veure dos sistemes d’extracció mecànica. (Fotografia: Marc Escalas Vidal)

Pedres de mides diferents a punt de ser traslladades al taller
per a la seva elaboració. (Fotografia: Marc Escalas Vidal)
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Les pedreres de pedra de Santanyí estan situades a dos o
tres quilòmetres de la costa i poden tenir de cent a tres-cents
metres d’amplada. Per trobar una possible pedrera és molt vàlida
l’experiència dels trencadors. També es poden fer sondejos per saber
si la possible pedrera conté pedra de bona qualitat.
A la part superior del terreny hi pot haver terra, herba o roques.
S’ha de llevar tota la zona estèril i si després d’excavar uns vuit pams
no s’ha trobat la línia de contacte, a partir de la qual apareix dita
pedra, es pot cercar una altra localització. La disposició normal a les
pedreres de pedra de Santanyí és, de d’alt a baix, la següent: pedra
randada, pedra fina, pedra favada i pedra girada. S’ha donat el cas de
tornar a explotar pedreres en temps recents on ja s’havia tret pedra
en temps passat, i és que darrerament la maquinària permet excavar
més endins i amb més comoditat.
Un exemple que cal destacar de taller de pedra de Santanyí és el
de Sebastià Caldentey Llopis, el pare del qual, Bartomeu Caldentey
Vidal, el va obrir juntament amb Miquel Escalas Escalas, als anys
quaranta, sense tenir pedrera pròpia, per la qual cosa havien de
comprar la pedra que havien de menester. Després, els Caldentey
ja varen disposar de pedrera a Son Sanç, entre Santanyí i s’Alqueria
Blanca, on tenen unes instal·lacions ben completes i modernes.
Actualment també treballen a la pedrera Can Picó, devora s’Horta,
on utilitzen maquinàries potents, les quals poden arribar a aixecar
pedres de set o vuit tones.
Un temps a la pedrera hi feia feina personal de tot tipus, tot i que
depenia de la quantitat de pedra a extreure i de l’envergadura de la
construcció a realitzar. Per exemple, tenim notícies exactes sobre la
construcció de l’església parroquial de Santanyí o d’alguna part de la
Seu de Mallorca. Destacarem, per la seva feina bàsica, els trencadors
a la pedrera i els picapedrers al taller o a l’obra. Però també s’havia
de comptar amb els traginers i els descarregadors de pedra i amb els
barquers en cas de necessitat.
De vegades els documents parlen de l’instrumental que s’emprava
a les pedreres. Han passat uns anys des de la utilització única de les
eines manuals com la picassa, el picassó, l’escoda, el tallant, el verduc,
la manuella, el parpal i els tascons fins a arribar a la utilització de la
maquinària industrial com la regatadora i el fil diamantat.4
Actualment s’ha de complir la normativa legal que regula com ha
de quedar una pedrera després que se n’abandoni l’explotació, per
mirar d’afectar mínimament el medi ambient. A alguns indrets ja s’ha
4 FULLANA, Miquel. Diccionari de l’art i dels oficis de la construcció. Palma: Moll, 1988.
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intentat aprofitar l’espai buit que ha quedat a la pedrera per fer-hi
activitats culturals o esportives.
Quant al preu hem de dir que òbviament oscil·lava segons
diverses circumstàncies com és ara la mida i la qualitat del material.
Cal destacar l’alt preu de la pedra de Santanyí en relació amb altres
pedres emprades en el mateix moment sens dubte a causa de la
seva millor qualitat. A tall d’exemple, a mitjan segle xiv, a les obres
del castell reial de l’Almudaina de Ciutat, la pedra maresa es pagava
de 5 a 9 sous la dotzena; la pedra de Santanyí, a 30 sous; i la pedra
de sa Porrassa, a 6 sous i 6 diners. Per a les portes i finestres, es va
emprar una pedra blanca venuda també a 6 sous i 6 diners. També
s’esmenten la pedra de canals per a les canalitzacions al preu de 12
a 15 sous la dotzena i la pedra de païment de 6 o 7 sous.5
El 14 d’abril de 1426 Antoni Porcell, picapedrer, promet a Guillem
Sagrera, també picapedrer, que ego sindam lapides in padreria
de Santo Anyino a raó de 30 sous per cada dotzena de pedra de
galga posada i carregada en barca. Un testimoni era Ugo Serrazi,
picapedrer.6
El mestre Pere Mates, entre d’altres propietats, disposava d’un
magatzem privat (que abans havia pertangut a Vilardell) en un
darassanal sive casal del Jonquet a mitges amb Pere Andreu, on
tenia una casa iuxta litus maris. També tenia material ran de ca
seva, davall la murada, a la portella d’en Fusser. Entre el material
hi havia una gran quantitat de pedra de Santanyí, justament on no
tenia pedrera. Tal vegada, es demana Llompart, Mates era revenedor
de pedra a més de ser un dels constructors destacats del moment.
A l’inventari post mortem de Pere Mates consten pedres de les seves
pedreres de Rafalbeig, Port Alt i cap Enderrocat. Així mateix, a la
plaça de la Portella, in loco ubi tenentur lapides ad vendendum,
s’acaramullava pedra de l’esmentat mestre i, entre aquesta, hi
havia pedra de Santanyí: Et primo XVI duodenas lapidum de galga
del pedreny de Sant Anyí. Item IIII duodenas volsorum eiusdem
pedreny. Item quinque duodenas dictorum lapidum, II palmorum et
medii, dicti pedreny. Item unam duodenam et mediam de radones
dicti pedreny II palmorum et medii. Item unum lapidem màgnum
cayratum dicti pedreny. Item alium màgnum lapidem dicti pedreny
VIII puntorum. Item alium lapidem màgnum dicti pedreny vocatum

5 DURLIAT, Marcel [1], p. 152.
6 ARM, Prot. M-158, f. 83v-84r.
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radona.7
Una vegada localitzada la pedra, els trencadors la desferraven
manualment en blocs, fins a mitjan segle xx, per després ser obrada
al taller.8 En general, si s’havia de dur enfora, calia col·locar-la als
anomenats carregadors, els indrets de la costa on arribava la pedra
des de la pedrera per embarcar-la.
Són conegudes les despeses ocasionades en la campanya de
treball de l’any 1393 per treure pedra de Santanyí amb destinació a
les obres de la Seu. A més de la feina dels homes també es va gastar
en senalles cordades, gerres per posar-hi aigua, cordes d’espart, olles
per cuinar així com també en les bísties que portaren els homes
i la ferramenta. També es va satisfer el registre d’una carta que el
governador havia enviat, en la qual manava que tothom deixàs tallar
llenya i passar el carro; el saig que la publicà; el lloguer d’una casa
per instal·lar els mestres que tallaven la pedra, etc. Tot sumà 7 lliures,
11 sous i 5 diners. Mentre, els mestres que feren la feina, que eren
Pere Carabotí, Joan Majer, Bartomeu Alòs, Miquel Torres i Stematí,
cobraren pels jornals a raó de 6 sous el dia i els manobres, quantitats
notablement inferiors.9
Els anys 1390, 1391 i 1394 consta que Mateu Mas de Llucmajor era
un traginer que transportava pedres des de la pedrera de Santanyí
fins al carregador a la vora de la mar. En cada viatge, el 1393, duia
sis pedres (que devien ser ben grosses) les quals li eren pagades a
10 sous la dotzena, és a dir, el viatge li sortia a 5 sous.10
El transport fins al carregador podia ocasionar problemes. Sabem
que el 1391 el mestre Pere Morei arribà a una avinença amb Andreu
Bramona de Santanyí pel dabnatge que li era estat fet per lo carel qui
tirava peres de la pedrera a mar, a careguador, e passava e avia da
passar per mig de la posseció d’aquest Bremona. Bramona va rebre
50 sous per satisfacció dels mals. El 16 de maig del mateix any, per
indicació del mestre Morei es pagaren 30 sous pels danys ocasionats
i que los pròmens de Sentayí avien estimasts per dampnatge que
lo carrel qui tirava la pera de la pedrera a mar, en la tanqua de
n’Alegret, del dit loch. El 5 de novembre de 1391, de l’obra de la Seu

es lliurava 30 sous a n’Entoni Vicens de Sentayí, per avinense que fiu
ab eyl, jatsia que lo batle del dit loch ab pròmens agués condepnade
la obra de la seu en pagar XXX sous per lo depnatge que el carro
avia fet en la posseció del dit Vicens en tirar les peres a la mar. El 19
d’octubre de 1393, Andreu Bramona de Santanyí, rebia 1 lliura i 5
sous per dampnatge que ha sostengut per la pedra que los mestras an
tallada en la sua possessió e per lo camí que ha hagut a donar en co
[sic] del seu, al carro qui tirave la pedra.11
D’igual manera, el 4 de novembre de 1426, el lloctinent Llàtzer de
Lloscos manava al batle de Santanyí que, a petició de Guillem Sagrera,
mestre de les obres de la Seu, el qual feia tallar pedra, ordenàs als
propietaris de les finques que deixassin passar les bísties i els carros
que transportaven pedra al carregador i els comunicava que el propi
Sagrera satisfaria els danys que es poguessin ocasionar. El manament
del lloctinent no degué complir-se tot d’una i, per aquest motiu, el
13 de gener de 1427 de bell nou s’insistia en què es donàs al mestre
Sagrera la llibertat de pas fins al carregador de la mar.12
Tampoc era fàcil la feina dels barquers. Sembla que no es pagava
per viatge sinó per dotzenes de peces transportades o bé per unitat
si eren molt pesades i voluminoses. El cost variava segons la distància
i la complexitat derivada del pes o del volum.
A finals del segle xiv, les barques que feien el trajecte de Santanyí
a Ciutat cobraven sempre 6 lliures per barcada, la qual cosa fa pensar
que hi havia un preu estipulat. En una nota apuntada pel sotsobrer
de la Seu en el llibre de fàbrica es pot llegir en relació a una barcada
de pedra de Santanyí: Primerament paguí a n’Antoni Pug, barquer,
per nòlit d’una barcada de pera de Sentenyí... V ll. X s. Item, paguí
al dit barquer per anar a la dita pedrera... X s. Item, paguí per
descareguar la dita barcada... XIIII s.13
En un altre viatge el barquer era un jove que menava la barca de
Guillem Aixeló, al qual per I barcada de pera de Sentayí li pagaren
20 sous.14
En el cas que la pedra tengués per destí qualque obra a Ciutat,
solia ser descarregada a la portella d’en Fusser per bastaixos o
mossos d’obra que la portaven fins a l’obra en qüestió. Llavors ja era
treballada pels mestres picapedrers, essent un dels més coneguts el

7 LLOMPART MORAGUES, Gabriel. “Pere Mates, un constructor i escultor trecentista a la Ciutat
de Mallorques”. BSAL, XXXIV, (1973), p. 94 i 112.
8 VALLBONA, Marc. “Els trencadors de pedra de Santanyí”. A: Festes de Sant Jaume. Santanyí,
1989.
SASTRE MOLL, Jaume. “Canteros, picapedreros y escultores en la Seo de Mallorca y el proceso
constructivo (siglo xiv)”. BSAL, 49, (1993), p. 75-100.
9 DOMENGE I MESQUIDA, Joan. L’obra de la Seu. El procés de construcció de la catedral de
Mallorca en el tres-cents. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 1997. p. 292 i 296.
10 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 264 i 294.

11 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 295.
12 ARM, AH 107, f. 243v-244r i ARM, AH 108, f. 12r-12v. Documents transcrits a Danús Burguera
[2], p. 138 i 140-141.
13 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 265.
14 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 266.
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manualment en blocs, fins a mitjan segle xx, per després ser obrada
al taller.8 En general, si s’havia de dur enfora, calia col·locar-la als
anomenats carregadors, els indrets de la costa on arribava la pedra
des de la pedrera per embarcar-la.
Són conegudes les despeses ocasionades en la campanya de
treball de l’any 1393 per treure pedra de Santanyí amb destinació a
les obres de la Seu. A més de la feina dels homes també es va gastar
en senalles cordades, gerres per posar-hi aigua, cordes d’espart, olles
per cuinar així com també en les bísties que portaren els homes
i la ferramenta. També es va satisfer el registre d’una carta que el
governador havia enviat, en la qual manava que tothom deixàs tallar
llenya i passar el carro; el saig que la publicà; el lloguer d’una casa
per instal·lar els mestres que tallaven la pedra, etc. Tot sumà 7 lliures,
11 sous i 5 diners. Mentre, els mestres que feren la feina, que eren
Pere Carabotí, Joan Majer, Bartomeu Alòs, Miquel Torres i Stematí,
cobraren pels jornals a raó de 6 sous el dia i els manobres, quantitats
notablement inferiors.9
Els anys 1390, 1391 i 1394 consta que Mateu Mas de Llucmajor era
un traginer que transportava pedres des de la pedrera de Santanyí
fins al carregador a la vora de la mar. En cada viatge, el 1393, duia
sis pedres (que devien ser ben grosses) les quals li eren pagades a
10 sous la dotzena, és a dir, el viatge li sortia a 5 sous.10
El transport fins al carregador podia ocasionar problemes. Sabem
que el 1391 el mestre Pere Morei arribà a una avinença amb Andreu
Bramona de Santanyí pel dabnatge que li era estat fet per lo carel qui
tirava peres de la pedrera a mar, a careguador, e passava e avia da
passar per mig de la posseció d’aquest Bremona. Bramona va rebre
50 sous per satisfacció dels mals. El 16 de maig del mateix any, per
indicació del mestre Morei es pagaren 30 sous pels danys ocasionats
i que los pròmens de Sentayí avien estimasts per dampnatge que
lo carrel qui tirava la pera de la pedrera a mar, en la tanqua de
n’Alegret, del dit loch. El 5 de novembre de 1391, de l’obra de la Seu

es lliurava 30 sous a n’Entoni Vicens de Sentayí, per avinense que fiu
ab eyl, jatsia que lo batle del dit loch ab pròmens agués condepnade
la obra de la seu en pagar XXX sous per lo depnatge que el carro
avia fet en la posseció del dit Vicens en tirar les peres a la mar. El 19
d’octubre de 1393, Andreu Bramona de Santanyí, rebia 1 lliura i 5
sous per dampnatge que ha sostengut per la pedra que los mestras an
tallada en la sua possessió e per lo camí que ha hagut a donar en co
[sic] del seu, al carro qui tirave la pedra.11
D’igual manera, el 4 de novembre de 1426, el lloctinent Llàtzer de
Lloscos manava al batle de Santanyí que, a petició de Guillem Sagrera,
mestre de les obres de la Seu, el qual feia tallar pedra, ordenàs als
propietaris de les finques que deixassin passar les bísties i els carros
que transportaven pedra al carregador i els comunicava que el propi
Sagrera satisfaria els danys que es poguessin ocasionar. El manament
del lloctinent no degué complir-se tot d’una i, per aquest motiu, el
13 de gener de 1427 de bell nou s’insistia en què es donàs al mestre
Sagrera la llibertat de pas fins al carregador de la mar.12
Tampoc era fàcil la feina dels barquers. Sembla que no es pagava
per viatge sinó per dotzenes de peces transportades o bé per unitat
si eren molt pesades i voluminoses. El cost variava segons la distància
i la complexitat derivada del pes o del volum.
A finals del segle xiv, les barques que feien el trajecte de Santanyí
a Ciutat cobraven sempre 6 lliures per barcada, la qual cosa fa pensar
que hi havia un preu estipulat. En una nota apuntada pel sotsobrer
de la Seu en el llibre de fàbrica es pot llegir en relació a una barcada
de pedra de Santanyí: Primerament paguí a n’Antoni Pug, barquer,
per nòlit d’una barcada de pera de Sentenyí... V ll. X s. Item, paguí
al dit barquer per anar a la dita pedrera... X s. Item, paguí per
descareguar la dita barcada... XIIII s.13
En un altre viatge el barquer era un jove que menava la barca de
Guillem Aixeló, al qual per I barcada de pera de Sentayí li pagaren
20 sous.14
En el cas que la pedra tengués per destí qualque obra a Ciutat,
solia ser descarregada a la portella d’en Fusser per bastaixos o
mossos d’obra que la portaven fins a l’obra en qüestió. Llavors ja era
treballada pels mestres picapedrers, essent un dels més coneguts el

7 LLOMPART MORAGUES, Gabriel. “Pere Mates, un constructor i escultor trecentista a la Ciutat
de Mallorques”. BSAL, XXXIV, (1973), p. 94 i 112.
8 VALLBONA, Marc. “Els trencadors de pedra de Santanyí”. A: Festes de Sant Jaume. Santanyí,
1989.
SASTRE MOLL, Jaume. “Canteros, picapedreros y escultores en la Seo de Mallorca y el proceso
constructivo (siglo xiv)”. BSAL, 49, (1993), p. 75-100.
9 DOMENGE I MESQUIDA, Joan. L’obra de la Seu. El procés de construcció de la catedral de
Mallorca en el tres-cents. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 1997. p. 292 i 296.
10 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 264 i 294.

11 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 295.
12 ARM, AH 107, f. 243v-244r i ARM, AH 108, f. 12r-12v. Documents transcrits a Danús Burguera
[2], p. 138 i 140-141.
13 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 265.
14 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 266.
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felanitxer Guillem Sagrera a la primera meitat del segle

xv.15

Utilització de la pedra de Santanyí
El seu aprofitament ve d’enrere, de manera singular a Santanyí,
però també en construccions d’edificis notables tant a la resta de
Mallorca, sobretot a Ciutat, com també a Nàpols i a altres indrets.
1. Santanyí
Atès que els santanyiners tenien la pedra a mà, és freqüent que
la utilitzassin per a les construccions tant públiques com particulars
de manera total o parcial. Així, del segle xiii ençà, són destacables
el Roser i l’actual església parroquial, la rectoria, el santuari de
Consolació, la Porta Murada, la Sala, l’Escola Graduada, l’Abeurador i
molts dels panteons i làpides del cementeri. Destacam els tres edificis
religiosos més importants del terme municipal de Santanyí:16
El Roser
No s’ha trobat documentació sobre la construcció d’aquesta
església. La nau principal sembla edificada a la primera meitat del
segle xiv, en un estil de transició del romànic al gòtic. Els elements
més importants de la façana són el portal de tradició romànica
i l’espadanya amb tres arcs. L’interior és de volta de creueria i
destaquen les quatre claus de volta que representen l’escut de la
Corona d’Aragó, l’escut de la Ciutat, l’escut de Santanyí, en aquest
cas l’agnum stantem, i un relleu de Sant Domingo. Al segle xvi es
construí l’absis amb una clau de volta de la Mare de Déu del Roser.
Posteriorment es va tornar a ampliar amb una nau lateral.
Aquesta joia medieval mallorquina, salvada de l’enderrocament
quan es va construir una església més gran, l’actual església parroquial,
té com a senzilla decoració la noble i fina pedra de Santanyí. A la
part esquerra de la façana hi ha una nau lateral, convertida en museu
parroquial, i ambdues construccions es comuniquen per l’interior. A

la part dreta de la façana hi ha l’església parroquial de Sant Andreu
i les dues esglésies també es comuniquen per l’interior.
Ja el 1386 el governador Francesc Sagarriga, quan visità Santanyí,
va acordar enfortir aquesta església i per això va ser fortificada a
partir del 1390, per protegir-se de les incursions dels pirates que va
patir la zona i per empara de la població en cas de necessitat. En el
mateix sentit es va fer una cisterna per tenir aigua quan convengués.17
Pareix que aquesta no fou la primera església de Santanyí, alguns
documents indiquen la possibilitat que ja hi hagués un temple abans
del 1300, sense poder precisar on era el seu emplaçament.
L’església parroquial de Sant Andreu
D’aquesta església hi ha documentació sobre la seva construcció
en el “Llibre de l’obra”. La primera pedra es va col·locar el 25 de juliol
de 1786 i les obres duraren vint-i-cinc anys, ja que es va beneir el
30 de novembre de 1811. El projecte fou d’Antoni Mesquida Tomàs,
mestre major del Regne. És un edifici de volta de mig canó amb
llunetes. Té sis capelles per banda i dos portals d’entrada, el principal
i el lateral.
La pedra de Santanyí emprada en la seva construcció fou treta
de les Pedreres Grans, a prop de l’actual carrer de les Pedreres
de Santanyí, i també del Clos del Rector, a prop de l’antic convent
de monges franciscanes. Gairebé tot Santanyí és de pedra, pedra
que omple d’orgull els santanyiners i que és un senyal de la seva
identitat. El 1773, en una relació de necessitats de la parròquia, el
rector Nicolau Pons comentava “como está muy a mano la piedra” i el
1783 “voy continuando en aprontar piedra para la fábrica y no cesaré
porque si no puede servir la antigua, se hará una Iglesia de planta”.
Era necessari fer una església més gran per acollir l’augment
demogràfic del poble. Entre 1786 i 1847 s’empraren 6.360 carretades
de pedra que costaren 5.443 lliures i 17 sous, sobre un preu total
de 39.228 lliures i 10 sous. En el “Llibre de l’obra” també es troba
informació sobre les persones que intervengueren en la seva
construcció, com ara mestres, obrers i trencadors de pedra.
No tractarem el mobiliari litúrgic tant el de l’església com el

15 És molt nombrosa la bibliografia sobre Guillem Sagrera. Entre d’altres, vegeu els treballs de
Gabriel Alomar, Rosa Manote, Tina Sabater, Joana Maria Palou, Joan Domenge i Marià Carbonell.
16 VIDAL I TOMÀS, Bernat. La nueva iglesia de Santanyí y su tiempo (1786-1811). Santanyí,
1962.
VIDAL I TOMÀS, Bernat. Consolació. Recull de documents i notícies sobre el santuari de
Santanyí. Palma de Mallorca: impremta Mossèn Alcover, 1971.
PONÇ FULLANA, Andreu. Temples i oratoris del terme de Santanyí. Recull històric sobre la seva
construcció. Santanyí, 1974.
BARCELÓ VIDAL, Miquel; DANÚS BURGUERA, Miquela. Santanyí. Mallorca: Hora Nova, 2001.
(Guia dels pobles de Mallorca, 26).
ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Aportació a la història de Santanyí. Santanyí, (Felanitx: Ramon
Llull), 1975.

17 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Notes històriques de Santanyí. Santanyí, 1973. p. 12-13.
Transcripció del document referit a la construcció de la cisterna a ROSSELLÓ VAQUER, Ramon.
Noticiari de Santanyí (Segles XIII-XIX). Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 2000. p. 56, 58 i 59.
Així consta als documents ARM, AH 61, f. 16r i AH 64, f. 120r, les regestes dels quals figuren a
l’apèndix documental I de DANÚS BURGUERA [2]. p. 131.
ALOMAR, Gabriel. “En el curs de les obres de revalorització de lo que subsisteix de la primitiva
església fortificada de Santanyí”. A: Fiestas de San Jaime. Santanyí, 1978.
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de l’actual museu parroquial. Únicament destacarem, per la seva
grandiositat, el monumental orgue, col·locat damunt el portal
lateral de l’església, el qual es va haver de rebaixar per aquest
motiu, i procedent del convent dels dominics de Palma, arran de la
desamortització de Mendizábal. Fou construït al segle xviii pel famós
orguener Jordi Bosch i la seva façana és de fra Albert de Borguny.
L’Ajuntament de Santanyí el va comprar al segle xx i és la peça més
valuosa del patrimoni d’aquesta església.
El santuari de Consolació
Aquest santuari s’aixecà damunt un puig de 205 metres d’altura,
molt a prop del poble de s’Alqueria Blanca i a quatre quilòmetres del
poble de Santanyí. Està dedicat a la Mare de Déu de Consolació i per
la seva construcció, senzilla i austera, demostra la pobresa material
del seu poble.
A l’exterior destaca el campanar, construït en pedra de Santanyí,
i la murada que defensava el santuari de les possibles incursions
dels pirates. Dins la clastra es pot admirar el coll de cisterna i un
baix relleu de 1677, que pràcticament no es pot veure i que es va
reproduir damunt rajoles a la paret del costat. Després de pujar uns
escalons de pedra s’entra a l’església per un portal de mig punt.
Segons algunes referències documentals pareix que l’església
d’aquest santuari es va construir al segle xvi. És de volta de canó i té
quatre arcs de mig punt. El presbiteri es troba entrant a mà esquerra.
L’antiga imatge de la Mare de Déu fou restaurada als anys setanta i
col·locada dins una fornícula de pedra de Santanyí, envoltada d’una
paret de pedres. Únicament destacarem la capella que possiblement
fou en un principi l’altar major pel fet d’estar enfront de l’entrada.
Està dedicada a Santa Escolàstica, que es troba dins un retaule
barroc de 1646. A aquesta santa, durant segles, es van fer rogatives
implorant la pluja, necessària en un terme tan sec com el nostre i on
es registren els mínims pluviomètrics de Mallorca.
Aquest santuari és visitat, per la seva proximitat, sobretot per la
gent de s’Alqueria Blanca i de Santanyí, però hauria de ser també lloc
de trobada dels altres pobles del terme de Santanyí, com Calonge i es
Llombards, i també dels nuclis costaners. Des del puig de Consolació
es divisa tot el nostre terme: lluny, la costa i més a prop, l’interior.
Al darrere queden el puig Gros i la penya Bosca, últims relleus de la
serralada de Llevant de Mallorca.

2. Ciutat de Mallorca
Els edificis més importants de la ciutat gòtica varen ser bastits, en
bona part, amb pedra de Santanyí. Ara i ací, només ens referirem a
algunes dades de l’exemple més destacat.
La Seu
L’any 1346 el bisbe Berenguer Batlle, bisbe de Mallorca entre 1332
i 1349, va restaurar el presbiteri i ordenà fer el tabernacle de pedra
de Santanyí on s’hi troba encastada. La càtedra episcopal o seient del
Bisbe és l’element que dóna nom a l’església Catedral, denominada
també Seu en els regnes de l’antiga Corona d’Aragó. Des de la càtedra
el Bisbe presideix les grans celebracions litúrgiques.
En els llibres d’obra de la Seu de Mallorca consten, evidentment,
les despeses en la compra de pedra. Així, el 1368 Jaume Mates
juntament amb Jaume Simó, picapedrers, i Servià, barquer, anaren a
cercar pedra bona per a als pilars a la costa de Santanyí i de Campos.
Hi estigueren tres jorns.18
Entre els pagaments efectuats l’any 1369 i enregistrats en el
corresponent llibre de fàbrica (despeses), apareixen quantitats
destinades a la construcció dels primers pilars, als treballs de
localització de les pedreres, a la realització de motlles per tallar les
pedres, a la preparació de les eines i al transport de les pedres des
de Santanyí fins a Ciutat, entre d’altres. El 14 de maig es va pagar 1
lliura i 19 sous en concepte de l’anada de tres dies del mestre Jaume
Mates, ab en Jacme Simon e ab en Servià, barquer, per sercar bona
pera als pilars, per la costera de Sentayí e de Campos. Paguí e costà
la barca, per cada dia, axí com nos poguem avinentar ab lo barquer,
XIII sous per cascun jorn. També a Jaume Mates, 1 lliura i 10 sous per
les dietes de tots durant els tres dies. Durant tot l’estiu se succeïren
les despeses per aixecar els pilars de la Catedral: jornals, mànecs
d’escodes, mestres, barquers, bastaixos...19
El llibre de fàbrica de 1389 informa de l’arribada a peu d’obra,
entre el 18 d’agost i el primers dies de setembre, de dues barques
carregades de pedra de Santanyí tallades per Guillem Marc, un dels
picapedrers proveïdors de l’obra. Els materials anaven dirigits a les
obres del portal del Mirador. Els mesos i anys següents seguiren les
arribades de pedra provinents de la costa santanyinera però també

18 PIFERRER, Pablo; QUADRADO, José Mª. Islas Baleares. Palma: Ayer, 1969. p. 420.
19 Es poden veure amb tot detall en la transcripció publicada a l’apèndix del llibre DOMENGE
I MESQUIDA [9], p. 284-286.
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lateral de l’església, el qual es va haver de rebaixar per aquest
motiu, i procedent del convent dels dominics de Palma, arran de la
desamortització de Mendizábal. Fou construït al segle xviii pel famós
orguener Jordi Bosch i la seva façana és de fra Albert de Borguny.
L’Ajuntament de Santanyí el va comprar al segle xx i és la peça més
valuosa del patrimoni d’aquesta església.
El santuari de Consolació
Aquest santuari s’aixecà damunt un puig de 205 metres d’altura,
molt a prop del poble de s’Alqueria Blanca i a quatre quilòmetres del
poble de Santanyí. Està dedicat a la Mare de Déu de Consolació i per
la seva construcció, senzilla i austera, demostra la pobresa material
del seu poble.
A l’exterior destaca el campanar, construït en pedra de Santanyí,
i la murada que defensava el santuari de les possibles incursions
dels pirates. Dins la clastra es pot admirar el coll de cisterna i un
baix relleu de 1677, que pràcticament no es pot veure i que es va
reproduir damunt rajoles a la paret del costat. Després de pujar uns
escalons de pedra s’entra a l’església per un portal de mig punt.
Segons algunes referències documentals pareix que l’església
d’aquest santuari es va construir al segle xvi. És de volta de canó i té
quatre arcs de mig punt. El presbiteri es troba entrant a mà esquerra.
L’antiga imatge de la Mare de Déu fou restaurada als anys setanta i
col·locada dins una fornícula de pedra de Santanyí, envoltada d’una
paret de pedres. Únicament destacarem la capella que possiblement
fou en un principi l’altar major pel fet d’estar enfront de l’entrada.
Està dedicada a Santa Escolàstica, que es troba dins un retaule
barroc de 1646. A aquesta santa, durant segles, es van fer rogatives
implorant la pluja, necessària en un terme tan sec com el nostre i on
es registren els mínims pluviomètrics de Mallorca.
Aquest santuari és visitat, per la seva proximitat, sobretot per la
gent de s’Alqueria Blanca i de Santanyí, però hauria de ser també lloc
de trobada dels altres pobles del terme de Santanyí, com Calonge i es
Llombards, i també dels nuclis costaners. Des del puig de Consolació
es divisa tot el nostre terme: lluny, la costa i més a prop, l’interior.
Al darrere queden el puig Gros i la penya Bosca, últims relleus de la
serralada de Llevant de Mallorca.

2. Ciutat de Mallorca
Els edificis més importants de la ciutat gòtica varen ser bastits, en
bona part, amb pedra de Santanyí. Ara i ací, només ens referirem a
algunes dades de l’exemple més destacat.
La Seu
L’any 1346 el bisbe Berenguer Batlle, bisbe de Mallorca entre 1332
i 1349, va restaurar el presbiteri i ordenà fer el tabernacle de pedra
de Santanyí on s’hi troba encastada. La càtedra episcopal o seient del
Bisbe és l’element que dóna nom a l’església Catedral, denominada
també Seu en els regnes de l’antiga Corona d’Aragó. Des de la càtedra
el Bisbe presideix les grans celebracions litúrgiques.
En els llibres d’obra de la Seu de Mallorca consten, evidentment,
les despeses en la compra de pedra. Així, el 1368 Jaume Mates
juntament amb Jaume Simó, picapedrers, i Servià, barquer, anaren a
cercar pedra bona per a als pilars a la costa de Santanyí i de Campos.
Hi estigueren tres jorns.18
Entre els pagaments efectuats l’any 1369 i enregistrats en el
corresponent llibre de fàbrica (despeses), apareixen quantitats
destinades a la construcció dels primers pilars, als treballs de
localització de les pedreres, a la realització de motlles per tallar les
pedres, a la preparació de les eines i al transport de les pedres des
de Santanyí fins a Ciutat, entre d’altres. El 14 de maig es va pagar 1
lliura i 19 sous en concepte de l’anada de tres dies del mestre Jaume
Mates, ab en Jacme Simon e ab en Servià, barquer, per sercar bona
pera als pilars, per la costera de Sentayí e de Campos. Paguí e costà
la barca, per cada dia, axí com nos poguem avinentar ab lo barquer,
XIII sous per cascun jorn. També a Jaume Mates, 1 lliura i 10 sous per
les dietes de tots durant els tres dies. Durant tot l’estiu se succeïren
les despeses per aixecar els pilars de la Catedral: jornals, mànecs
d’escodes, mestres, barquers, bastaixos...19
El llibre de fàbrica de 1389 informa de l’arribada a peu d’obra,
entre el 18 d’agost i el primers dies de setembre, de dues barques
carregades de pedra de Santanyí tallades per Guillem Marc, un dels
picapedrers proveïdors de l’obra. Els materials anaven dirigits a les
obres del portal del Mirador. Els mesos i anys següents seguiren les
arribades de pedra provinents de la costa santanyinera però també

18 PIFERRER, Pablo; QUADRADO, José Mª. Islas Baleares. Palma: Ayer, 1969. p. 420.
19 Es poden veure amb tot detall en la transcripció publicada a l’apèndix del llibre DOMENGE
I MESQUIDA [9], p. 284-286.
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de Port Alt, de Felanitx i de Cala Vinyes, entre d’altres procedències.20
Pel que fa al portal del Mirador, consten algunes de les despeses
efectuades en la seva construcció. El dimecres 18 d’agost de 1398
de les obres de la Seu es varen pagar 17 lliures i 2 sous per huna
bercade de pere de Senteyí, d’en Guillem March, per lo portal.21
L’any 1390, Pere Morei es desplaçà a la pedrera de Santanyí per
tallar pedres d’imatges del portal nou de la Seu. Es pagà per dos dies
de la bístia amb què hi anà a raó de 4 sous i 6 diners el dia. També se
satisfé un traginer local que se’n dugué los contramolos que mestre
Morei envià als mestres de la pedrera de Santanyí.22
El 23 d’abril de 1391 es pagaren 9 sous per dos dies de la bístia
amb què mestre Pere Morei anà a la pedrera de Sentayí per talar
peres d’images del portal nou; i 1 sou per dos parells d’espardenyes
per al catiu de l’obra que acompanyà el mestre Morei. Una setmana
més tard, Pere Morei se’n tornà a Ciutat i per dos dies de la bístia
es pagaren 10 sous; també es pagà 1 sou i 6 diners a un traginer de
Santanyí que féu arribar els contramotlles que havia enviat el mestre
Morei als mestres de la pedrera de Santanyí. El dia 4 d’octubre del
mateix any, Guillem March de Santanyí cobrà 20 sous en paga de les
pedres que fa tallar per a les imatges i d’ajudar a carregar.23
Algunes de les sepultures medievals més interessants de la Seu
estan obrades amb pedra de Santanyí. En són bon exemple la
de Guillem de Vilanova, d’autor desconegut (1318); la de Ramon
Torrella, atribuïda a Pere Morei (1370); la del bisbe Galiana, atribuïda
a Llorenç Tosquella (circa 1380); i la de Berenguer Batle, atribuïda a
Arnau de Camprodon.24
Amb el permís del mestre major i dels canonges, adesiara el
sotsobrer venia algun material sobrant de les obres de la Seu, vendes
que eren més aviat de poca quantitat. Un exemple és quan el 1411 va
fer venda de tres pedres de Santanyí a l’escultor Llorenç Tosquella; el
1417, una dotzena de mitjans, dues pedres de galga i vint pedres de
Santanyí per a l’obra del palau del bisbe i també el mateix any, dues
pedres de Santanyí per a l’església de Sant Jaume.25

Un altre exemple d’aplicació de pedra de Santanyí, entre
moltíssims, el trobam en la construcció d’un carner a la capella
de Sant Nicolau de la catedral de Mallorca per a la confraria dels
xarquesos, el contracte del qual data del 29 d’octubre de 1461.
Signaven el contracte Pere Montserrat i Martí Pou, picapedrers d’una
part, i Martí Bartomeu i Jaume Llobet en nom dels sobreposats de
la confraria dels xarquesos de l’altra part. El carner i el païment
es construirien amb pedra de Rafalbeig excepto lapide porte dicti
carnerii quod habeat esse lapidis de Santanyi. El preu seria de 15
lliures i 10 sous a pagar en tres terminis, el darrer acabada l’obra.26
Per al cas de l’obra de la Seu resulta interessant conèixer tota
l’organització del treball a la pedrera. Els mestres directors de l’obra
sovint es desplaçaven a les pedreres per inspeccionar la feina dels
picapedrers i mudar els torns. Els mestres, alhora, podien enviar-hi
els motlles i controlaven tots aquests desplaçaments que, sens dubte,
comportaven despeses. Si la pedrera era pròxima a Ciutat, com la
de Port Alt, la despesa no era gaire elevada. Ara bé, per als casos de
Santanyí i de Felanitx tot resultava més complex. Així, calia llogar una
casa on vivien els picapedrers si és que no n’hi havia a la mateixa
pedrera. La casa també servia per aixoplugar els estris. De Ciutat se’n
portaven aixovar per cuinar, roba, ferramenta per tallar la pedra, etc.
El llibre d’obra de 1390-1391 conté la despesa del lloguer d’una
casa: Item, paguí als mestres per una casa que logaren a Sentayí, en
què dormien, sinch sous... Una altra dada del 14 de setembre de 1393
apunta les massions e despeses fetes per los hòmens qui an tallada
pedra a Santayí.27
I encara en el contracte establert entre el capítol catedralici i el
mestre escultor Juan de Salas, el dia 22 de febrer de 1526, s’assenyala
en primer lloc que ... vós dit mestre Joan de Salas siau tengut en
obrar lo portal del Chor de pedra de Santanyí ab los personatges y
obras romanas ab la forma y manera per vós donada.28

20 SASTRE MOLL, Jaume. La Seu de Mallorca (1390-1440). La prelatura del bisbe Lluís de
Prades i d’Arenó. Palma: Consell de Mallorca, 2007. p. 168-171.
21 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 287.
22 PIFERRER; QUADRADO [18], p. 420.
23 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 288.
24 ORTIZ MORENO, Cristina. “Item eligo sepulturam”. Els espais de la mort a ciutat de Mallorca
(segles XIII-XVI). Treball Final de Màster. (2014). (inèdit).
25 SASTRE MOLL [20], p. 91.

26 ARM, Prot. F-125, f. 184r-184v. Document transcrit a BARCELÓ CRESPÍ, Maria. “Nous documents sobre l’art de la construcció. III”. BSAL, 65, (2009), p. 244.
27 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 256.
28 BARCELÓ CRESPÍ, Maria; ROSSELLÓ BORDOY, Guillem: “De bell nou altres novetats entorn
de Joan de Salas”. BSAL, 47, (1991), p. 264.
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apunta les massions e despeses fetes per los hòmens qui an tallada
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20 SASTRE MOLL, Jaume. La Seu de Mallorca (1390-1440). La prelatura del bisbe Lluís de
Prades i d’Arenó. Palma: Consell de Mallorca, 2007. p. 168-171.
21 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 287.
22 PIFERRER; QUADRADO [18], p. 420.
23 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 288.
24 ORTIZ MORENO, Cristina. “Item eligo sepulturam”. Els espais de la mort a ciutat de Mallorca
(segles XIII-XVI). Treball Final de Màster. (2014). (inèdit).
25 SASTRE MOLL [20], p. 91.

26 ARM, Prot. F-125, f. 184r-184v. Document transcrit a BARCELÓ CRESPÍ, Maria. “Nous documents sobre l’art de la construcció. III”. BSAL, 65, (2009), p. 244.
27 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 256.
28 BARCELÓ CRESPÍ, Maria; ROSSELLÓ BORDOY, Guillem: “De bell nou altres novetats entorn
de Joan de Salas”. BSAL, 47, (1991), p. 264.
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Exportació de pedra de Santanyí
En el marc dels territoris de la Corona d’Aragó es pot destacar, a
tall d’exemple, la utilització de la pedra de Santanyí a dos indrets tan
emblemàtics com són les residències reials de Barcelona i de Nàpols.
Ens centrarem en el cas de Nàpols.
Nàpols
El Castell Nou
L’eixida de Mallorca de Guillem Sagrera, obligat per les diferències
econòmiques amb els defenedors de la mercaderia, va deixar
inacabada la llonja nova de Ciutat. La proposta formulada pel
monarca Alfons el Magnànim, de participar a les obres del castell
Nou de Nàpols, donà una singular importància al pedreny mallorquí,
sobretot de la zona de Felanitx i Santanyí. És gràcies a l’estudi de
Joan Muntaner que podem saber moltes dades sobre la preparació
de la pedra: com havia de ser tallada, mides i destinació expressa
del lloc on s’havia de col·locar al castell napolità; cosa que fa pensar
que les recomanacions i ordes del mestre felanitxer eren seguides de
prim compte pels picapedrers de l’empresa familiar dels Sagrera.29
De manera especial a partir de la presència de Guillem Sagrera
a Nàpols el transport de pedra envers Itàlia es convertí en cosa
habitual, bé salpant les naus des de Portopetro o bé des de Ciutat. Vet
ací algunes de les despeses satisfetes per la Procuració Reial:
- El 4 de febrer de 1447 la Procuració Reial pagava 15 lliures a
mestre Guillem Sagrera, picapedrer, per 11 pedres de Santanyí, de
formes diverses, que s’havien d’enviar a Nàpols, reclamades pel rei.30
- El 3 de novembre de 1450 la Procuració Reial donava 109 lliures
i 5 sous a Antoni Sagrera i Cristòfol Vilasclar, picapedrers, per nou
barcades de pedra que havien tallat a la pedrera de Felanitx per al
castell Nou de Nàpols, a raó de 30 lliures per barcada. Carregaren una
altra barca a Portopetro. El mateix dia, pagava 9 lliures a Lleonard
Forest, patró de barca, per tres viatges de pedra de Cala sa Nau al port
de Portopetro i d’allí posada a la nau de Martí Gual, mercader que es
trobava en dit port per portar-la a Nàpols. Igualment, es pagaren 25
lliures i 10 sous a Domingo, patró de barca genovès: d’una banda, 22
lliures i 10 sous per una barcada de pedra de Felanitx, des de Cala sa

Nau al moll de Ciutat i, de l’altra 3 lliures per fer descarregar la dita
pedra per trametre-la a Nàpols posteriorment.31
- El 10 de maig de 1469 Cristòfol Vilasclar reconeixia que el
mercader Joan Bartomeu li havia pagat 320 lliures corresponents al
preu de 135 peces de pedra de Santanyí per a les necessitats del rei
a Nàpols.32
En opinió de Vicenç M. Rosselló Verger fou possible construir la
volta estrellada del castell napolità de 26 x 26 metres gràcies a la
pedra, resistent i lleugera, de Santanyí. La sala dels barons del castell
Nou, al llarg dels temps, ha estat mereixedora de gran admiració.33
Altres aplicacions de la pedra de Santanyí
En principi la pedra de Santanyí era emprada com a material
estructural en la construcció d’edificis importants, com ja s’ha
assenyalat. Ara bé, pel seu bon obrar, també pot ser aplicada a
elements decoratius com escuts, escultures, làpides, taules, bancs,
seients, piques, canals de reguiu o contenidors d’aigua.34
Algunes dades referides a la baixa edat mitjana així ho constaten:
- El 20 de desembre de 1443 Simó Xipra i Pere Noguera,
picapedrers de Ciutat, es comprometien a construir quoddam algup
pro tenendo aquam a l’alqueria de Guillem Albert de Santanyí. Els
picapedrers bestreurien tam provisionum et tam pro calia seu calx,
pertret, guix quam lapidum excepto trespoll quod vobis [Guillem]
teneamini tradere in locho uibi facimus dictum aliup. Et eciam
teneamini tirar lapidis de la pedrera cum vestris bestiis usquam ad
dictm opus hoc siquide aliup vobis facimus. El preu acordat era de
190 lliures a satisfer en tres terminis: 40 lliures en el moment de
signar el contracte en presència del notari i dels testimonis, 50 lliures
al final de la Quaresma i 100 lliures al final de l’obra. Actuaren de
testimonis Francesc des Brull, mercader, i Andreu Amigó, paraire,
ciutadans de Mallorca.35 No s’indica on era la pedrera ni el tipus de
pedra emprada. Cal pensar que seria d’allà mateix, de Santanyí.

29 MUNTANER BUJOSA, Joan. “Piedra de Mallorca en el Castel Novo de Nápoles. Datos para la
biografía de Guillermo Sagrera”. BSAL, XXXI, (1962), p. 615-630. Val a dir que en la llarga relació
de pedra exportada a Nàpols, Muntaner no sempre n’indica la procedència.
30 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Felanitx, 1228-1599. Felanitx: Gràfiques Llopis,
1997. p. 140.

31 ROSSELLÓ VAQUER [30], p.143 i 144.
32 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Cronicó felanitxer. Apèndix. S. XIII-XVI. Felanitx: Ramon Llull,
1986. p. 69. Citat a BARCELÓ CRESPÍ, Maria. “Notes sobre els Vilasclar, picapedres”. BSAL, 49,
(1993), p. 134.
33 ROSSELLÓ VERGER [3]. p. 420.
SERRA DESFILIS, Amadeu. “ ‘È cosa catalana’: la gran sala de Castel Nuovo en el contexto
mediterráneo”. Annali di Architectura, 12, (2000), p. 7-16.
34 FULLANA I LLOMPART, Miquel. “Un pedreny mallorquí famós”. BSAL, XLI, (1985), p.19-22.
PONS, MIQUEL. Els escuts del terme de Santanyí. Santanyí: Ajuntament de Santanyí; Associació
de persones majors de S’Alqueria Blanca i Portopetro, 2009.
35 ARM, Prot. M-229, f. 60r-60v. Document publicat a BARCELÓ CRESPÍ, Maria: “Nous documents
sobre l’art de la construcció. II”. BSAL, 63, (2007), p. 209-210.
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del lloc on s’havia de col·locar al castell napolità; cosa que fa pensar
que les recomanacions i ordes del mestre felanitxer eren seguides de
prim compte pels picapedrers de l’empresa familiar dels Sagrera.29
De manera especial a partir de la presència de Guillem Sagrera
a Nàpols el transport de pedra envers Itàlia es convertí en cosa
habitual, bé salpant les naus des de Portopetro o bé des de Ciutat. Vet
ací algunes de les despeses satisfetes per la Procuració Reial:
- El 4 de febrer de 1447 la Procuració Reial pagava 15 lliures a
mestre Guillem Sagrera, picapedrer, per 11 pedres de Santanyí, de
formes diverses, que s’havien d’enviar a Nàpols, reclamades pel rei.30
- El 3 de novembre de 1450 la Procuració Reial donava 109 lliures
i 5 sous a Antoni Sagrera i Cristòfol Vilasclar, picapedrers, per nou
barcades de pedra que havien tallat a la pedrera de Felanitx per al
castell Nou de Nàpols, a raó de 30 lliures per barcada. Carregaren una
altra barca a Portopetro. El mateix dia, pagava 9 lliures a Lleonard
Forest, patró de barca, per tres viatges de pedra de Cala sa Nau al port
de Portopetro i d’allí posada a la nau de Martí Gual, mercader que es
trobava en dit port per portar-la a Nàpols. Igualment, es pagaren 25
lliures i 10 sous a Domingo, patró de barca genovès: d’una banda, 22
lliures i 10 sous per una barcada de pedra de Felanitx, des de Cala sa

Nau al moll de Ciutat i, de l’altra 3 lliures per fer descarregar la dita
pedra per trametre-la a Nàpols posteriorment.31
- El 10 de maig de 1469 Cristòfol Vilasclar reconeixia que el
mercader Joan Bartomeu li havia pagat 320 lliures corresponents al
preu de 135 peces de pedra de Santanyí per a les necessitats del rei
a Nàpols.32
En opinió de Vicenç M. Rosselló Verger fou possible construir la
volta estrellada del castell napolità de 26 x 26 metres gràcies a la
pedra, resistent i lleugera, de Santanyí. La sala dels barons del castell
Nou, al llarg dels temps, ha estat mereixedora de gran admiració.33
Altres aplicacions de la pedra de Santanyí
En principi la pedra de Santanyí era emprada com a material
estructural en la construcció d’edificis importants, com ja s’ha
assenyalat. Ara bé, pel seu bon obrar, també pot ser aplicada a
elements decoratius com escuts, escultures, làpides, taules, bancs,
seients, piques, canals de reguiu o contenidors d’aigua.34
Algunes dades referides a la baixa edat mitjana així ho constaten:
- El 20 de desembre de 1443 Simó Xipra i Pere Noguera,
picapedrers de Ciutat, es comprometien a construir quoddam algup
pro tenendo aquam a l’alqueria de Guillem Albert de Santanyí. Els
picapedrers bestreurien tam provisionum et tam pro calia seu calx,
pertret, guix quam lapidum excepto trespoll quod vobis [Guillem]
teneamini tradere in locho uibi facimus dictum aliup. Et eciam
teneamini tirar lapidis de la pedrera cum vestris bestiis usquam ad
dictm opus hoc siquide aliup vobis facimus. El preu acordat era de
190 lliures a satisfer en tres terminis: 40 lliures en el moment de
signar el contracte en presència del notari i dels testimonis, 50 lliures
al final de la Quaresma i 100 lliures al final de l’obra. Actuaren de
testimonis Francesc des Brull, mercader, i Andreu Amigó, paraire,
ciutadans de Mallorca.35 No s’indica on era la pedrera ni el tipus de
pedra emprada. Cal pensar que seria d’allà mateix, de Santanyí.

29 MUNTANER BUJOSA, Joan. “Piedra de Mallorca en el Castel Novo de Nápoles. Datos para la
biografía de Guillermo Sagrera”. BSAL, XXXI, (1962), p. 615-630. Val a dir que en la llarga relació
de pedra exportada a Nàpols, Muntaner no sempre n’indica la procedència.
30 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Felanitx, 1228-1599. Felanitx: Gràfiques Llopis,
1997. p. 140.

31 ROSSELLÓ VAQUER [30], p.143 i 144.
32 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Cronicó felanitxer. Apèndix. S. XIII-XVI. Felanitx: Ramon Llull,
1986. p. 69. Citat a BARCELÓ CRESPÍ, Maria. “Notes sobre els Vilasclar, picapedres”. BSAL, 49,
(1993), p. 134.
33 ROSSELLÓ VERGER [3]. p. 420.
SERRA DESFILIS, Amadeu. “ ‘È cosa catalana’: la gran sala de Castel Nuovo en el contexto
mediterráneo”. Annali di Architectura, 12, (2000), p. 7-16.
34 FULLANA I LLOMPART, Miquel. “Un pedreny mallorquí famós”. BSAL, XLI, (1985), p.19-22.
PONS, MIQUEL. Els escuts del terme de Santanyí. Santanyí: Ajuntament de Santanyí; Associació
de persones majors de S’Alqueria Blanca i Portopetro, 2009.
35 ARM, Prot. M-229, f. 60r-60v. Document publicat a BARCELÓ CRESPÍ, Maria: “Nous documents
sobre l’art de la construcció. II”. BSAL, 63, (2007), p. 209-210.
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- En el contracte establert el 5 de maig de 1479 entre els picapedrers
de Sóller, Vicenç Despuig i Bartomeu Castanyer, i Francesc Aixaló,
donzell, els primers es comprometien a fer una cèquia de canals
de pedra de la pedrera de Sentayí, bona e stanya i a tallar o fer
tallar totes les canalls a la dita obra necessàries de la dita pedra de
Sentayí a la possessió del donzell situada a prop del coll o estret de
Valldemossa.36
- Francesc Sagrera, prevere, fill de Guillem Sagrera, va ser
l’encarregat de portar a terme el sepulcre de Ramon Llull a l’església
conventual de Sant Francesc de Ciutat, obra que no acabà. El dimarts
23 d’octubre de 1487 els jurats signaren un contracte amb l’artista i
prevere i li encarregaren pedra de Santanyí per esculpir-hi les armes
de Mallorca.37
- El dia 13 de juny de 1496 els sobreposats del gremi dels ferrers
acordaven amb Pere Alzines, picapedrer, la construcció del cor de la
capella de Sant Andreu de la ciutat de Mallorca. Una de les obres a
realitzar era al peu d’un arc una picha per tenir la aygo beneyta de
pedra de Sentenyí.38
- El 9 de desembre de 1499 Gabriel Sant Martí, picapedrer,
reconeixia als sobreposats del gremi dels ferrers, el manescal Gabriel
Blanc i el carder Bernat Ferrer, haver rebut 34 sous, de major
quantitat, per illis duabus fenestris quadratis cum bocellis quas ego
ex lapide ville de Sancto Agnino feci per a la capella de Sant Andreu,
on els ferrers tenien la seva seu sota l’advocació de Sant Eloi.39
- El 1503 a l’inventari de béns de Miquel Quintana, mercader de
Ciutat, consta una pedra de Sentayí per una finestra.40
- A l’entrada de l’alberg de Gregori Burgues, situat davant la
capella de Sant Feliu de Ciutat, hi havia el 1504 moltes pedres de
Sanctany sens obrar per fer la escala e rambador del dit alberch.41
- El 1506, en la relació de despeses de materials i mà d’obra, de
les obres d’una casa de Ciutat (el document no especifica quina) es

pagaren 2 lliures i 8 sous per IIII pedres de Santanyí per la finestre
del studi.42
- A l’inventari de la casa de Bartomeu Pastor de Llucmajor,
escripturat el 30 de maig de 1508, es relaciona una pique de pedre
de Santany per tenir stillador de stillar aygue gran ab les armes de
Pastor.43
- Bernat Castanyer de Sóller, el 24 de març de 1509, reconeixia
deure a Bartomeu Pagès, notari, 9 lliures pel preu de la compra que
li féu de unum portal de lapidibus de Sancto Anyino in quo sunt
XIIII volsos et XI pecie de peus drets. Prometia pagar dita quantitat a
la propera festa de Sant Andreu.44
- El 12 de juny de 1509 es redactava el contracte entre Antoni de
Verí, ciutadà i doctor en lleis, i Sebastià Isern, picapedrer. Isern es
comprometia, entre d’altres coses, a fer un gentil portal de studi de
pedra de Sanctagní ab les armes dalt que tendran dos àngels oletons
y les altres pesses obrades al hacustumat i, a més, una finestra qui
respondrà a la carrera e serà de pedra de Sanctagní ab tot son
compliment.45
- El 5 de febrer de 1512 a l’inventari de béns de Salvador Terrers,
mercader de Ciutat, consta a l’entrada de la casa una pica de pedra
de Santanyí, i dos pesses de pedra de Santanyí per peus drets de portal
e una linda. Aquests materials es trobaven a casa seva a la vora de
molta pedra vella e mitjans grossos per metre en obra.46
- El dia 24 de juny de 1528, a l’inventari del picapedrer Daniel
Pou, constava una pica de pedre de Sanctagní de larch circha VI
palms y de ample de circha III palms la qual lo dit defunct havia
trete en la carrere derrere Sanct Domingo de la casa havia venuda a
la beguine Bergue. Atrobí en los levadors d’en Pere Joan parayre qui
sta en la plaça del Mercat una piqua de pedre de Sanctany de tenor
de circa sinquante quarters la qual lo dit defunct de mentre vivia li
havie comanada.47 A l’encant que seguí l’inventari, el 17 de setembre
de 1528, hi consta que Francesc Riera, apotecari, adquirí per 3

36 ARM, Prot. M-251, f. 38r-38v. Publicat per BARCELÓ CRESPÍ, Maria: “Nous documents sobre
l’art de la construcció”. BSAL, 59, (2003), p. 230.
37 ARM, EU 18, f. 78r-78v. El contracte ha estat publicat diverses vegades. PARCERISA, F. J.;
PIFERRER, P.: Recuerdos y bellezas de España. Mallorca, Palma: Olañeta, 2004, p. 266-267. Hi
ha altres edicions més antigues. Fragments del contracte són a CUSTURER, Jaime: Disertaciones
históricas del beato Raimundo. Mallorca: Imprenta de Miguel Capó, 1700. p. 72-73. També a
Furió, A.: Diccionario histórico de los ilustres profesores de las Bellas Artes en Mallorca. Palma:
Editorial mallorquina de Francisco Pons, 1946, p. 249-250.
38 ARM, Prot. P-391, f. 81r-84r.
39 ARM, Prot. P-394, f. 247v-248r. Document transcrit a Barceló Crespí [26], p. 249-250.
40 ARM, Prot. M-612, f. 137r.
41 ARM, Prot. M-612, f. 184r.

42 ARM, Prot. R-573, f. 212r-213v. Document publicat a BARCELÓ CRESPÍ, Maria: “Nous
documents sobre l’art de la construcció” [36], p. 237-239. També citat a BARCELÓ CRESPÍ,
Maria; ROSSELLÓ BORDOY, Guillem. La casa gòtica a la ciutat de Mallorca. Palma: Lleonard
Muntaner, 2009. p. 139.
43 ARM, Prot. S-635, f. 62r-64r.
44 ARM, Prot. M-597, f. 21r-21v.
45 ARM, Prot. M-734, f. 82r-82v. Document transcrit a BARCELÓ CRESPÍ [36], p. 242-243.
Document citat a PASCUAL, Aina. La casa y el tiempo. Interiores señoriales de Palma. Palma:
Olañeta, 1988.Tom I, p. 126. Igualment a BARCELÓ CRESPÍ; ROSSELLÓ BORDOY [42]. p. 33.
46 ARM, Prot. T-860, f. 95r.
47 ARM, Prot. S-635, f. 217r i 218r.
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36 ARM, Prot. M-251, f. 38r-38v. Publicat per BARCELÓ CRESPÍ, Maria: “Nous documents sobre
l’art de la construcció”. BSAL, 59, (2003), p. 230.
37 ARM, EU 18, f. 78r-78v. El contracte ha estat publicat diverses vegades. PARCERISA, F. J.;
PIFERRER, P.: Recuerdos y bellezas de España. Mallorca, Palma: Olañeta, 2004, p. 266-267. Hi
ha altres edicions més antigues. Fragments del contracte són a CUSTURER, Jaime: Disertaciones
históricas del beato Raimundo. Mallorca: Imprenta de Miguel Capó, 1700. p. 72-73. També a
Furió, A.: Diccionario histórico de los ilustres profesores de las Bellas Artes en Mallorca. Palma:
Editorial mallorquina de Francisco Pons, 1946, p. 249-250.
38 ARM, Prot. P-391, f. 81r-84r.
39 ARM, Prot. P-394, f. 247v-248r. Document transcrit a Barceló Crespí [26], p. 249-250.
40 ARM, Prot. M-612, f. 137r.
41 ARM, Prot. M-612, f. 184r.

42 ARM, Prot. R-573, f. 212r-213v. Document publicat a BARCELÓ CRESPÍ, Maria: “Nous
documents sobre l’art de la construcció” [36], p. 237-239. També citat a BARCELÓ CRESPÍ,
Maria; ROSSELLÓ BORDOY, Guillem. La casa gòtica a la ciutat de Mallorca. Palma: Lleonard
Muntaner, 2009. p. 139.
43 ARM, Prot. S-635, f. 62r-64r.
44 ARM, Prot. M-597, f. 21r-21v.
45 ARM, Prot. M-734, f. 82r-82v. Document transcrit a BARCELÓ CRESPÍ [36], p. 242-243.
Document citat a PASCUAL, Aina. La casa y el tiempo. Interiores señoriales de Palma. Palma:
Olañeta, 1988.Tom I, p. 126. Igualment a BARCELÓ CRESPÍ; ROSSELLÓ BORDOY [42]. p. 33.
46 ARM, Prot. T-860, f. 95r.
47 ARM, Prot. S-635, f. 217r i 218r.
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lliures una pique de pedre de Santany de tenor de circa sinquanta
quarters.48
Després dels diversos aspectes tractats sobre la nostra pedra,
sols afegirem que aquest petit estudi vol posar en valor, una vegada
més, l’anomenada pedra de Santanyí i, sobretot, vol ser un senzill
homenatge a les persones que hi han fet feina al llarg de la història,
des de la pedrera fins a l’obra acabada i col·locada al seu lloc de
destí.

POTENCIAL DESESTACIONALITZADOR
DE L’ARQUEOLOGIA A SANTANYÍ
Núria Martínez Rengel1

Quan a Espanya se la començava a veure com a un destí per a un
turisme creixent que acabaria convertint-se en un turisme de masses,
l’economia reflectia un país amb un desenvolupament incipient que
necessitava l’entrada de capital estranger amb el dinamisme econòmic
que això representaria.
Aquesta activitat, el turisme, que es va iniciar com un entreteniment
elitista i anecdòtic s’ha convertit en un dels pilars de la macroeconomia
a nivell mundial. Dels 300 milions de viatgers que es varen moure en
1984 passaríem a 700 milions de persones a l’any 2000.2
Aquesta absorció de places es reflecteix en els over booking
que sovint es produeixen en els grans hotels de les illes durant la
temporada alta, ja que durant els mesos de manco ocupació, els hotels
o tanquen les seves portes o, en cas de mantenir-se oberts, ho fan en
un percentatge de la seva superfície, malgrat que actualment alguns
hotels mantenen una oferta hivernal especialitzada. Això reflecteix
una economia fluctuant que manté subjecte a l’individu local, resident,
a la despesa que efectua l’individu no local, no resident.
Majoritàriament les inversions econòmiques s’han canalitzat cap
al sector turístic. La densitat empresarial a les llles Balears és una de
les més altes del sector a Espanya (Manera, 2002) i una de les que
més mortalitat empresarial pateix a temporada baixa (Reina, 2001).
Les víctimes son les petites i mitjanes empreses que executen els seus
serveis en diferents sectors que pateixen una gran dependència del
turisme. (construcció, restauració, comerç, etc.).
A les illes la única indústria existent actualment és la subsidiària
del turisme, la resta (pells, perles, sabates, cultius) han passat a ser
produccions gairebé artesanals pel nombre de treballadors que hi fan feina.

48 ARM, Prot. P-686, f. 204. Citat a BARCELÓ CRESPÍ, Maria. “Daniel Pou, lapiscida (? -† 1528)”,
Randa, 61, Miscel·lània Gabriel Llompart/1,(2008), p. 93-101.

1 Martínez Rengel, N. Doctorando Dpto. Prehistoria i Arqueologia. UNED. DEA en Prehistoria i
Arqueologia UNED. Llicenciada en Història especialitat Prehistoria i Arqueologia, UB (Universitat
de Barcelona).
2 Vallejo Pousada, R. 2002. “Economía e Historia del Turismo Español en el s.XX” Historia
Contemporánea 25.
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