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P R E S E N TA C I Ó
Senyor Batle de Llucmajor i autoritats del Consistori llucmajorer, amigues i amics de s’Arenal,
senyores i senyors,
Constitueix per a mi una autèntica satisfacció —després d’haver estat jo mateix presentat com
a pregoner de les Festes de Sant Cristòfol de l’any 2005 pel bon amic l’historiador Bartomeu
Font Obrador (q. a. c. s.)— presentar-vos al meu torn la pregonera d’enguany, la senyora Isabel
Garau Llompart, amb l’amistat de la qual em sent gratificat perquè aprecii particularment la seva
trajectòria professional en una branca de les disciplines històriques, com són els arxius i la seva
documentació, a la qual he tengut l’oportunitat de servir durant no pocs anys. I per això és en
aquest camp on possiblement pugui glossar amb més coneixença de causa els mèrits de la nova
pregonera, puix que molts dels presents saben probablement millor que jo del seu tarannà i del
seu perfil personal i humà.
No obstant això, i a manera d’antecedents, no m’estaré de recordar breument que Isabel Garau
és filla de Llucmajor, ciutat on va néixer en el si d’una família coneguda localment com de Can
Molí Nou, en la qual tant son pare, Antoni Garau, com sa mare, Aina Llompart de Can Morlà, eren
també llucmajorers.
I si giram els ulls un poc més enrere, hom pot constatar així mateix que el padrí patern d’Isabel,
Pere Antoni Garau, va ser un dels gestors d’unes associacions d’estalvi sorgides a Llucmajor a
la segona meitat del segle XIX, que portaven noms tan significatius com La Confianza, La Unión
de Canteros o La Felicidad de Trabajadores del Campo. O bé que a un oncle matern, el sacerdot
mossèn Sebastià Guasp Cerdà, correspon l’autoria de la interessant «Monografía del templo
dedicado a Nuestra Señora de la Lactancia»1, la consulta de la qual resulta imprescindible per
1	A Monografía del templo de Nuestra Señora de la Lactancia . Documentación histórica. Llucmajor, Ajuntament de
Llucmajor, 1975, 46 p., amb il·lustracions.
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conèixer l’origen i el desenrotllament de la primera església d’aquest poblat, que per sort encara
està dempeus, vora una altra d’aires més contemporanis.
Com tantes i tantes famílies llucmajoreres del temps, i d’encara ara, la parella formada per
Antoni Garau i Aina Llompart estiuejava a s’Arenal, on la filla Isabel s’instal·là definitivament en
contreure matrimoni l’any 1970 amb Bernat Cardell, aquest darrer també natural de Llucmajor. I
tenen el seu domicili habitual ben prop de la mar, vora els ports del club nàutic arenaler.
Vet ací, doncs, unes persones i uns llinatges ben arrelats dins l’estimat municipi que ens acull,
ja que aquesta part de l’extens Arenal es troba integrada administrativament i sentimental a la
comarca de Llucmajor.
Isabel Garau, la nostra pregonera d’avui, que d’acord amb successives destinacions del seu
progenitor —militar— va haver de passar alguns períodes de la seva infància i adolescència a altres
llocs de l’illa, com Inca i Palma, pogué seguir estudis superiors a la Universitat de les Illes Balears,
on obtingué la titulació de llicenciada en filosofia i lletres, secció d’història general, l’any 1980.
Així mateix, va fer els cursos de doctorat del curs acadèmic 1984-1985. Ara bé, aquests estudis
de base varen ser complementats successivament i amb escreix amb altres d’especialització en
biblioteconomia i sobretot en arxivística, matèries que en definitiva han estat el suport per a la seva
realització professional, un aspecte que voldria destacar amb una mica més de detall.
Perquè, just conclosa la llicenciatura esmentada, tengué l’oportunitat de començar a treballar
i completar la seva formació pràctica en el camp d’alguns arxius municipals de Mallorca —això
ocorria pels anys 1981-1983— , com foren el de Son Servera i el de Campos. En cada un va formar
part d’un reduït grup de treball, els components del qual havien estat seleccionats entre joves
llicenciats, amb una tasca que era l’objectiu d’un conveni signat a aquest efecte entre l’aleshores
denominat Consell General Interinsular de Balears —previ a l’Estatut d’autonomia d’aquesta
comunitat autònoma— amb el Ministeri de Cultura de Madrid. A conseqüència d’aquest conveni,
em va correspondre dirigir l’operació d’organitzar i catalogar uns quants arxius d’ajuntaments
mallorquins en qualitat de director de l’Arxiu del Regne de Mallorca, el més important arxiu històric
de les Balears, que per aquelles dates encara depenia, tant pel que fa a la propietat com al
personal, del ministeri madrileny indicat.
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En tot cas, la bona feina duita a terme en els documents ancestrals d’algunes de les nostres
cases consistorials li serví de fermes credencials per obtenir alguns contractes del Ministeri de
Cultura i treballar a l’Arxiu del Regne de Mallorca com a titulada superior durant alguns mesos de
1982 i 1983. Es dedicà especialment a inventariar els fons d’un organisme oficial ampli com eren
els documents més antics produïts per la Delegació Provincial d’Estadística de Balears, així com
una documentació de procedència privada que al seu moment va pertànyer a uns comerciants i
naviliers de Palma denominats Fuster de Can Polla, dels segles XIX i XX.
La decidida inclinació d’Isabel Garau envers aquesta esfera de la documentació històrica i
administrativa la conduí a presentar-se i guanyar una convocatòria l’any 1983 del ja constituït
Consell Insular de Mallorca, per la qual la responsabilitzaren de posar en funcionament el nou arxiu
general d’aquesta important institució, que a més disposava de l’abundant conjunt documental
heretat de l’anterior Diputació Provincial de Balears. Aquests darrers documents, com els de totes
les institucions semblants d’Espanya, pertanyien als segles XIX i XX, ja que les diputacions foren
uns organismes en l’àmbit de la província que començaren a funcionar a conseqüència de les
reformes derivades de la Primera Constitució de la Monarquia Espanyola, de 1812, popularment
coneguda com «la Pepa», en atenció al dia de la seva promulgació, la festa de Sant Josep de l’any
esmentat.
Noves aspiracions i proves d’oposicions la promogueren a convertir-se el 1987 en tècnica ajudant
d’arxius, i el 1999 en tècnica superior d’arxius del Consell de Mallorca. Poc després, l’any 2001
esdevingué cap de la Secció d’Arxius i Patrimoni Documental, sempre del mateix òrgan insular, on
des de 1992 és la coordinadora de l’organització d’Arxius Municipals de Mallorca, càrrec des del
qual ha dirigit l’arranjament i l’inventari d’un bon grapat. Entre aquests arxius cal enumerar els de
Vilafranca de Bonany, Santa Eugènia, Banyalbufar, Binissalem, Puigpunyent, Estellencs i Esporles,
entre d’altres. De manera que aquella aprenent d’arxivera dels anys 1980, 1981 o 1982, orientada
sovint als arxius municipals, s’ha convertit finalment en directora i responsable de les tasques de
tenir a punt i controlats no pocs dipòsits documentals d’aquest caire al nostre territori illenc, on
sovinteja la documentació que podríem qualificar d’històrica, perquè a voltes es remunten als
segles XV i XVI, si no són fins i tot anteriors.
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En aquest sentit, i dins la mateixa línia, cal esmentar les seves actuacions com a docent en
diversos cursos d’especialització sobre qüestions arxivístiques impartits per diversos ens oficials,
civils o eclesiàstics, de Mallorca. Cal no oblidar que forma part del Grupo Nacional de Archiveros
de la Administración Local des que l’any 1988 es va constituir, el qual duu a terme una important
activitat en el camp de la investigació arxivística. Com a fruit d’aquests treballs s’han publicat
diversos estudis sobre temes de la seva incumbència respecte a la classificació documental, a la
identificació i l’avaluació dels documents, als documents electrònics com a resultat de les noves
tecnologies enfront dels documents més clàssics en pergamí o paper, als indicadors de gestió o a
la redacció de normes comunes com la denominada ISAD (G). Igualment, és membre del Grupo
de Trabajo de Archivos de Diputaciones Forales y Provinciales, Consejos y Cabildos Insulares de
España, constituït l’any 2003 amb l’objectiu d’unificar criteris per tractar els arxius de l’Administració
provincial. Això significa que Isabel Garau ha aconseguit tot un ja sòlid i ampli «currículum» en
l’àmbit de l’ensenyament de l’arxivística i en la participació activa en grups específics de treball
sobre la qüestió particular dels arxius de l’Administració provincial i local, en benefici de nous
estudiants, d’aprenents i fins i tot de professionals ja experimentats.

No és d’estranyar, per tant, que una bona part de les seves publicacions versin sobre aspectes
referits a aquesta classe de dipòsits documentals, encara que no exclusivament, perquè, si bé
els seus dos primers treballs quedaren inèdits per manca de suport econòmic de les institucions
pertinents, és a dir, Inventari de l’Arxiu Municipal de Son Servera i Inventari de l’Arxiu Municipal
de Campos, en canvi de la tasca realitzada a l’Arxiu del Regne de Mallorca en sortí una publicació,
de la qual fórem coautors ella i jo mateix, donada la confiança que m’inspirava el seu bon quefer
després que presentàssim una comunicació en un congrés organitzat pel juny de 1986 per l’Arxiu
Central Històric d’una entitat tan emblemàtica com és el Banc d’Espanya, amb seu ben a prop de
la madrilenya plaça de la Cibeles. Aquest esdeveniment es denominà II Congreso sobre Archivos
Económicos de Entidades Privadas: Fuentes para la historia de la Banca y el Comercio de España,
i la nostra intervenció portà el títol de «Fondos privados de carácter económico del Archivo del
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Reino de Mallorca y de otros Archivos mallorquines».2 Hi analitzàrem els fons documentals
d’algunes empreses mallorquines que controlaren el comerç entre la nostra illa i les colònies i
països d’Amèrica després que el rei Carles III sancionàs els denominats «Decrets de lliure comerç»
amb les possessions d’Ultramar l’any 1778, com foren els de les famílies Mayol, Roca, Fuster de
Can Polla, Capó i Marcel, i també dins un altre ordre de coses els arxius Garau Aulet, de Llucmajor,
que afecten algunes societats d’estalvi llucmajoreres com les denominades La Unión de Canteros.
Sociedad de Ahorros y Auxilios Mutuos, fundada el 1870; La Felicidad de los Trabajadores del
Campo, constituïda l’any 1874, i La Confianza. Sociedad de Ahorros, establerta el 1881, que Isabel
Garau coneix fil per randa.
Cal indicar que altres publicacions seves, a voltes en col·laboració amb alguns companys de
professió, són «El Archivo de la familia de Comerciantes y Navieros Fuster», «El Archivo Municipal
de Campos» i «El Archivo Municipal de Son Servera», que inicialment foren comunicacions
presentades en la Conferència Internacional d’Estudis Mediterranis celebrada a Sóller l’any 1983,
sota els auspicis del Dowling College de Nova York (Estats Units d’Amèrica)3, a les quals seguirien
«Los fondos documentales de la Delegación Provincial de Estadística de Baleares»4, «La Confianza
y otras Sociedades de Ahorro y de Socorros Mutuos de Llucmajor (siglos xix y xx)»5, «Documentació
històrica de l’Arxiu Municipal de Pollença»6, «Arxius d’Administració Local a Mallorca: deu anys
d’actuació»7, «Els Arxius Municipals de Mallorca: l’Arxiu Municipal de Son Servera»8, «El Balneari
de Sant Joan de Campos: fonts documentals per al seu estudi»9, «El Patrimoni Documental, un bé

2

Publicada a Actas del segundo Congreso sobre Archivos económicos de Entidades privadas. Madrid, Archivo Histórico del
Banco de España, 1988, p. 91-114.
3	Totes tres aparegudes al llibre Aportaciones para una Guía de los Archivos de Baleares (VII Conferencia Internacional de
Estudios Mediterráneos, Sóller, 1983. Palma de Mallorca, Institut d’Estudis Baleàrics, 1983, p. 103-106, 175-179 i 193199, respectivament.
4 A Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Palma de Mallorca, t. XL (1984) p. 351-358.
5 A Revista de l’Institut d’Estudis Baleàrics. Palma de Mallorca, núm. 25 (1987) p. 17-30.
6 A Mayurqa. Palma de Mallorca, núm. 22 (1989) p.787-792.
7 A Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 48 (1992) p. 253-262.
8 A Homenatge a Antoni Mut, Arxiver. Palma de Mallorca, Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear,
1993, p. 109-118.
9 A Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 49 (1993) p. 21-30.
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oblidat?»10, «Los Archivos de Baleares: un reto para su Autonomía»11, «Proyecto de digitalización de
documentación histórica de Archivos Municipales de Mallorca»12, l’Inventari de l’Arxiu Municipal
de Pollença13, Pautes per a l’organització i funcionament d’Arxius Municipals 14 o «L’Arxiu General
del Consell de Mallorca»15.
En referir-nos a la trajectòria d’Isabel Garau, cal no oblidar, emperò que, si bé està abocada
professionalment més en particular al món dels arxius i de la documentació, unes vegades
centenària i altres més actual, com a producte d’òrgans de l’Administració viva que de manera
continuada n’està produint en el seu funcionament diari, no s’ha deslligat mai de la seva formació
inicial, que la va inclinar a una llicenciatura en història. Des d’un punt de vista intel·lectual, hom
no pot, però, obviar l’estreta relació que existeix entre aquesta rama de les ciències humanístiques
i les seves bases fonamentals, ja que la documentació en la seva vessant de testimoni escrit del
passat resulta imprescindible a l’hora d’elaborar un relat verídic sobre qualsevol fet de més enrere,
segons exigeix la historiografia moderna.
I és sens dubte dins la conjuminació formada pel binomi documentació-història que la nostra
pregonera ha anat demostrant, des de tot d’una que ha assolit el títol de llicenciada, que els seus
estudis estaven destinats a produir treballs de caràcter històric, una part dels quals també ha
arribat a transformar en publicacions, per tal de comunicar a l’eventual públic interessat en la
temàtica en què ella ha aprofundit els resultats de les seves investigacions arxivístiques. I per posar
els exemples més notables d’aquesta faceta d’Isabel Garau, significarem que un dels primers
treballs va consistir en un estudi titulat «Las reformas del Calendario: el proyecto de 1931»16, tema
certament innovador dins la producció historiogràfica.
10	A Actes del III Congrés El nostre Patrimoni Cultural: el Patrimoni tudat (1836-1994). Palma de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 1995, p. 177- 182.
11	A Actas del VI Congreso Nacional de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas. Murcia, 26-28 de julio de 1996, p. 243-247.
12	Comunicació al Congreso Internacional sobre Sistemas de Información Histórica. Vitoria-Gasteiz, 1997. Juntas Generales
de Álava, p.155-159.
13	Palma de Mallorca, Consell Insular de Mallorca - Ajuntament de Pollença, 1997. 251 pp.
14	Palma de Mallorca, Consell de Mallorca, 2001. 75 pp.
15	A Guía de los Archivos de las Diputaciones Provinciales y Forales, y de los Cabildos y Consejos Insulares de España.
Cádiz, 2007. p. 470-481.
16	A Mayurqa, núm. 21 (1985-1987) p. 289-301.
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A aquest treball n’havien de prosseguir d’altres, titulats: El Mostassaf de Pollença (13931413)17, que pogué ser elaborat gràcies a les descobertes sobre aquest oficial municipal de l’Antic
Règim —encarregat sobretot de la policia urbanística i la dels mercats i consum públic— assolits
a través de l’ordenació de l’arxiu municipal d’aquesta localitat del NE mallorquí; «La Confianza
y otras Sociedades de Ahorro y de Socorros mutuos de Llucmajor (siglos XIX y XX)»18, un tema
recurrent en la nostra investigadora; El pont de Suria: un ejemplo de construcción medieval (14201421)19, treball que constituí la seva tesina universitària i que és digne de destacar, entre altres
aspectes, per la seva originalitat, ja que no resulta gaire corrent que l’objecte primordial d’un
estudi històric consisteixi en la construcció d’un pont, és a dir, d’un element d’enllaç vial entre
dos punts on hi ha un obstacle que la gent que hi ha de transitar ha de salvar, amb totes les
repercussions que es poden derivar de la seva utilització fins i tot per part de l’Administració,
sempre disposada a treure un benefici fiscal de qualsevol cosa que li’n pugui aportar mitjançant
els imposts pertinents; «Les Ordenances del Gremi de Picapedrers del 1405 i altres disposicions
posteriors»20; «Les Ordinacions de l’Hospital de Santa Caterina i el sistema alimentari (segle XV)»21,
estudi presentat en unes jornades sobre l’alimentació en temps medievals; «Aproximación al
estudio de la beneficencia pública en Mallorca a través de los fondos documentales del Archivo del
Consell Insular de Mallorca»22; «Asociaciones de Socorros Mútuos, Cajas de Ahorro, Sociedades de
Crédito y otras Asociaciones Recreativas», integrat com un dels capítols en l’extraordinària Historia
de Llucmajor del recordat amic Bartomeu Font Obrador23, i «L’organització de la Província al segle
XIX: la Diputació i el Consell Provincial (1812-1868)».24

17	Pollença, Ajuntament, 1987.
18	Estudis Baleàrics, núm. 25 (1987) p. 17-30.
19	Palma de Mallorca, Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, 1990.
20	A Randa, Barcelona, núm. 29 (1991) p. 75-84.
21	A Actes de les XIV Jornades d’Estudis Històrics Locals. La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris
(segles V-XVIII). Institut d’Estudis Baleàrics, 1996. p. 585-590
22 A Memoria Ecclesiae. Actes del Congrés celebrat a València de l’11 al 15 de setembre de 1995, Oviedo 1997. p.
411-420.
23 Palma de Mallorca, 1995, vol. 6, p. 413-440.
24	A Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 31 (2005) p. 339-346.
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Senyores i senyors: Vists els antecedents de la persona elegida pels responsables de festes i
cultura del Consistori de Llucmajor per encapçalar, en qualitat de pregonera, les jornades festives,
tradicionals i populars de s’Arenal d’enguany, la qual vol il·lustrar-nos sobre unes decisions
municipals històriques preses devers l’any 1663 —sí que deu haver plogut des de llavors!—, que
es plasmaren en unes ordinacions presentades pels trencadors de Llucmajor per independitzar-se
del corresponent Gremi de la Ciutat de Mallorca, que era com es denominava aleshores l’actual
Palma, capital d’aquesta illa, estic segur que la seva exposició ha de resultar enriquidora per
conèixer millor el nostre municipi, on el tema dels trencadors està molt arrelat des de ben enrere,
com podrem veure, en haver deixat així mateix nombrosos testimonis materials d’aquesta activitat
secular aquí i allà de les terres de Llucmajor. I per això es torna una vegada i una altra a alguns
dels pregons de les nostres festes, per bé que hom s’hi pot acostar des de diverses perspectives
complementàries, com la que avui ens oferirà Isabel Garau, recolzada en la garantia de conèixer
intensament certs d’aquests aspectes al seu territori nadiu i vital. Per això mateix els porta dins el
seu ànim, n’indaga precisions, i valora i estima de cor.
És, per tant, de preveure una profitosa vetlada com a pòrtic de les Festes de Sant Cristòfol de
2007, de la qual crec que ens hem de congratular per endavant.

Antoni Mut Calafell
Director jubilat de l’Arxiu del Regne de Mallorca
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Senyor Batle, Senyores i Senyors Regidors, Senyor Rector, senyores i senyors,
En primer lloc, vull donar les gràcies al Senyor Batle per la confiança dipositada en mi en haverme encarregat el pregó de les festes de Sant Cristòfol d’enguany.
Quan el senyor Guillem Salvà, regidor de Cultura, em va demanar si volia ocupar-me del tema,
la reacció va ser de sorpresa, perquè hom pensa que hi ha persones més adients per a aquests
afers.
Però vaig acceptar amb gust l’encàrrec perquè aquest acte és el pòrtic d’entrada de les festes,
i com a arenalera de veritat no m’hi podia negar. De fet, fa més de trenta anys que visc a s’Arenal
i, amb la meva filla, són cinc les generacions, tant de la família materna com de la paterna, que
estiuejam aquí, motiu pel qual és un plaer poder participar-hi.
I, per als qui ens dedicam als afers de la investigació històrica, és sempre una satisfacció que ens
convidin a participar en actes culturals per poder donar a conèixer a la societat les investigacions que
duim a terme i, al mateix temps, com a arxivera, poder transmetre la importància de la conservació
dels documents i dels arxius que els custodien, per elaborar la història de manera fidedigna. Sense
ells, seria impossible conèixer la realitat del nostre passat, encara que, malauradament per a
alguns, la història continua essent fruit d’il·lusions i de quimeres.
Permeteu-me que en aquest acte tengui un record especial per al doctor Bartomeu Font
Obrador, ànima durant molts anys d’aquests actes, que sempre s’interessà i m’encoratjà en la
continuació dels meus treballs sobre associacions i altres entitats financeres i econòmiques de
Llucmajor, motiu pel qual va voler que col·laboràs amb ell en els darrers volums de la monumental
història. I, gràcies a la seva tasca ingent i a la difusió que ha tingut ha deixat el nostre municipi en
un lloc molt destacat de la història.
Finalment, vull agrair al senyor Antoni Mut, mestre i amic, aquesta presentació tan magníficament
detallada. També a Margalida Martín, arxivera municipal; a Salvador Servera, de la Regidoria de
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Cultura, i als companys i companyes de l’Arxiu del Regne de Mallorca les atencions rebudes. A
Carme Bennàssar la seva amabilitat i paciència en resoldre’m dubtes sempre urgents; a Dolors
Medrano el fet d’haver-me facilitat fotografies sobre trencadors i pedreres, no tan sols de Mallorca
sinó també de l’estranger, captades amb el seu precís objectiu. A Pedro Siquier i Migue, la meva
germana, per acompanyar-me en diverses ocasions a fer, amb el seu vaixell, la ruta de les pedreres,
sense oblidar Guillem Patiño, amb qui férem, ja fa anys, el primer viatge pel litoral. Tampoc no puc
deixar d’expressar un record a dos trencadors, els germans Joan i Rafel Guasp Pastilla, amb els
quals vaig mantenir llargues converses sobre els trencadors, i a totes aquelles altres persones que
d’una manera o altra m’han proporcionat ajuda en aquest treball.
I a tots vosaltres, senyores i senyors, moltes gràcies per l’atenció que heu tingut de venir a
acompanyar-nos en aquest acte.
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INTRODUCCIÓ
El tema elegit per parlar avui, com el seu nom indica, és el dels trencadors i les pedreres, tan
íntimament lligats a la història de s’Arenal.
He de confessar sincerament que aquest tema sempre m’ha resultat molt suggeridor, i us diré
per què. Des de sempre, el paisatge litoral del nostre entorn m’ha semblat com un lloc fantàstic i
ple de màgia, on hom pot imaginar mil històries.
En el meu record, la zona rocosa començava pràcticament abans d’arribar al torrent des Saluet,
al voltant de la seva desembocadura a la mar, on encara en queden unes restes testimonials.

Torrent des Saluet. Restes de la zona rocosa, coberta de la planta invasora.

Foto: Isabel Garau Llompart

14

ISABEL GARAU LLOMPART

Tant és així que a les roques de
davant ca nostra, al mollet, hi collíem fonoll marí. La línia rocosa voltava cap a Son Verí, a ambdues voreres del torrent, passant per on hi
ha el segon edifici del Club Nàutic,
i continuava per l’actual passeig encimentat, que està deixat de la mà
de Déu.
Continua vorera de mar quilòmetres i quilòmetres amb caletes,
calons i penya-segats, i troba a vegades impedit el pas pel despreRestes de la zona rocosa litoral, just darrere el Club Nàutic, al costat del passeig.
Era un pas angost just damunt la mar. 
Foto: Isabel Garau Llompart

niment de grans roques. Es tracta
d’un paisatge litoral fascinant i d’un
medi a la vegada hostil. Tota aquesta ribera, com moltes altres, sembla
terra de ningú, per l’estat d’abandonament en què es troba i les
agressions al patrimoni paisatgístic
del nostre litoral —obstrucció de
passos; pedreres, sepultades unes
i altres utilitzades per llançar-hi escombraries; brutícia, etc.
Per aquí anàvem, vorera vorera
damunt unes roques punyents, caic
no caic, fins al caló de Sant Antoni, on ara hi ha una platja artificial,

Despreniment de grans masses rocoses.

Foto: Isabel Garau Llompart

i cap a Son Grauet, on hi ha l’ano-
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menada «roca del Turista». Passàvem pel Rentador de sa Senyora i la cova Verda, i arribàvem a
Cala Mosca o Cala Mosques —topònim antiquíssim, avui pràcticament en desús, que va ser substituït per l’actual Cala Blava, en comptes del nom del repel·lent dípter, tot d’acord amb la filosofia
d’aquells anys— i poques vegades arribàvem un poc més endavant.

Pedrera a Son Verí.

Foto: Isabel Garau Llompart
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Com a anècdota curiosa vull explicar com un
dia, mentre estava mesurant una d’aquestes
mines, un jove que passejava per la zona em va
demanar, un tant esbalaït: —Van a construir otro
chalet aquí?— No, no se
preocupe, las mediciones son para otros estudios, vaig respondre-li.
Pedrera al costat de Son Grauet.
S’hi poden observar la inclinació i la superposició de les lloses.

Foto: Isabel Garau Llompart

Era un trajecte difícil, perquè obligava a fer

equilibris sobre les roques, però al cap i a la fi divertit. Per allà cercàvem cornets, pagellides, crancs
i eriçons, espècie avui quasi desapareguda en aquests indrets.

Roques erosionades amb dents agudes, sobre les quals és difícil caminar.

Foto: Isabel Garau Llompart
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Es tracta d’un paisatge de
pedres erosionades per l’acció de
la mar, pel vent i per la sal, on,
de tant en tant, ens trobam uns
espais esculpits dins les roques,
de diferents formes i dimensions,
de pis irregular, parets de tall
recte o oblic, una al costat de
l’altra, en forma de zig-zag. El tall
de la pedra en ocasions arriba
fins al sòl i en d’altres produeix
formes escalonades, que en algun
lloc semblen restes d’antigues
graderies.
Aquestes pedreres de marès
són l’empremta que els trenca-

Entre els materials sedimentaris que formen el marès es
troben organismes marins, fragments de copinyes, algues,
etc., lligats per carbonat de calci.

Foto: Isabel Garau Llompart

dors, des de fa dos mil·lennis,
han deixat al llarg del nostre litoral. Estan formades per dipòsits
de sediments de materials calcaris, dels quals s’ha extret secularment aquesta pedra, utilitzada
per excel·lència en la construcció
al nostre país.
El pis, en ocasions, sembla
empedrat; en altres llocs, hi trobam
lloses planes més grans, com a
superposades, en pendent, sobre
les quals és un perill caminar, per

Testimoni d’una antiga pedrera a Son Verí, 
Foto: Isabel Garau Llompart
on es pot apreciar l’estructura escalonada com a semicircular.
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Podem apreciar cornets, pagellides i altres espècies.

Foto: Isabel Garau Llompart

la pàtina de verdet que les cobreix. Entre unes i altres, en els espais còncaus, l’aigua que hi entra forma
petites llacunes, on hi ha crancs, cornets i d’altres espècies marines, algunes de microscòpiques, així
com cocons amb sal.
Pel voltant de les zones excavades, arran de mar, hi ha una paret, no excessivament alta, a
vegades escalonada cap a l’interior. I, disseminades per la superfície, entre peça i peça de pedra,
es troba alguna massa aïllada i blocs rocosos de despreniments.
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Antiga pedrera a Son Verí, plena d’aigua després d’un temporal, amb les pedres cobertes d’una pàtina de verdet. És un paisatge de singular
bellesa, un llac on es reflecteix el que hi ha al seu entorn, amb un halo com a envellutat de verd, el qual anirà canviant en el transcurs de les
èpoques de l’any.
Foto: Isabel Garau Llompart

Es tracta d’excavacions, generalment bastant irregulars, de diferents formes, profunditat i mesures, a diferència d’unes altres de forma més regular envoltades de paret, no gaire alta, que fa
de mur de separació de la mar, on sol haver-hi una obertura, natural o feta per l’home, per la qual
circula l’aigua.
Em criden l’atenció aquestes excavacions tan regulars, de parets més o menys rectilínies, amb
una obertura a manera de portal, en aquest cas obert cap a la mar, perquè la seva forma em recorda estructures semblants que hi ha a la zona de la necròpolis de s’Illot des Frares, a sa Colònia de
Sant Jordi, i a altres jaciments d’aquella àrea litoral, malgrat les diferències que els separen quant
als materials i la tècnica constructiva. Però això, competeix als arqueòlegs determinar-ho. I tal volta
únicament es tracti d’una simple similitud estructural.
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Sembla un antic mollet per on
probablement es carregaven les
pedres a les barques. Son Verí.
Foto: Isabel Garau Llompart

Excavació de forma rectangular.
Al fons, la «roca del Turista».

Foto: Isabel Garau Llompart

Obertura a la roca que permet que l’aigua circuli.

Foto: Isabel Garau Llompart
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Pedrera d’inclinació pronunciada a la urbanització Son Verí Nou.

Magnífica posta de sol. La zona està
coberta de Carpobrotus o vegetació invasora.

Foto: Isabel Garau Llompart

Foto: Isabel Garau Llompart

El primer pla no són estrats del terreny, 
Foto: Isabel Garau Llompart
com els que es poden observar al fons, sinó
blocs de marès que afloren sota una capa de ciment.
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Però aquest paisatge tan singular, que crida l’atenció de qui el contempla per primera vegada,
no el veim els que l’hem vist sempre, i el curiós del cas és que hem passat i trepitjat moltíssimes
vegades aquests llocs, sense adonar-nos del perquè d’aquesta fisonomia i aquests accidents del
terreny. I és que el tenim tan a la retina que ja ni ens n’adonam.
Algunes d’aquestes mines, tan característiques del nostre paisatge, han estat sepultades amb
escombraries de les urbanitzacions, segurament amb l’objectiu d’aconseguir un terreny no tan
accidentat per on poder davallar més còmodament fins a la mar. D’altres es troben sota les nombroses construccions tant de Son Verí com de moltes altres urbanitzacions i de tot s’Arenal.
Amb tot i això, en plantejar-me l’objecte del treball, en revisar els pregons de s’Arenal em vaig
adonar que les pedreres i els trencadors són una constant que ha estat tractada unes vegades
monogràficament i d’altres com a notes de records estiuencs de cada un dels autors,25 cosa que
em va fer repensar el tema.
Però la decisió va ser ferma pel fet de tractar-se d’una investigació, després d’una llarga recerca d’unes
ordinacions gremials dels trencadors de Llucmajor del segle XVII, que fins a hores d’ara eren inèdites.
Abans de seguir, cal fer una observació, i és que s’Arenal, com a poble, o més exactament com
a llogaret, no s’inicia fins a la segona meitat del segle XIX, promogut per una sèrie d’esdeveniments
com l’obertura d’un nou camí, l’anomenat aleshores de s’Alga, via que facilitarà la comunicació
entre la vila i la mar; la urbanització dels terrenys de Son Verí de Baix, i una altra que pens que s’ha
de tenir en compte: la moda de la teràpia de l’aigua.
Dades que hem de recordar per tot el que significarà el desenvolupament posterior, ja que
abans d’aquests esdeveniments no tenim constància de l’existència d’assentaments permanents
de població i, per tant, no es pot parlar de nucli poblacional assentat.

25 Per exemple, a més dels ja esmentats i sense ànim d’excloure ningú, els de: Bartomeu Font Obrador; Jaume Oliver Sastre.
S’Arenal, espai i cultura (1988); Bartomeu Sbert Barceló. La transformació moderna de s’Arenal (1989); Gabriel Janer
Manila. S’Arenal, fascinant i galàctic (1991); Mateu Monserrat i Pastor. S.t. (1992); Maria Teresa Rattier. S.t. (1993);
Pere A. Salvà i Tomàs. La demografia a s’Arenal de Llucmajor: d’un poble de pescadors i trencadors a un centre turístic
(1997); Onofre Llinàs Llodrà. S’Arenal en el record (2000); Joan Crespí Coll, prevere. Presència de l’Església local dins
la vida de s’Arenal a la dècada dels 50 (2002); Antònia Salvà Sastre. Una passejada pels comerços de s’Arenal 1940-1970
( 2001), i Antoni Mut Calafell. S’Arenal en les impressions d’un estiuejant fidel (1964-2005) (2005), entre d’altres.
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Per això, pel que fa a èpoques anteriors a aquelles fites, els treballs que es facin sobre s’Arenal
han de referir-se forçosament a Llucmajor com a centre administratiu, polític, econòmic i religiós, i,
per tant, en projecció sobre tot el terme, per la qual cosa és difícil deslligar un lloc de l’altre, perquè
hem de situar-nos en les coordenades de temps en què succeïren els fets. S’Arenal era un punt
geogràfic del litoral de l’immens terme municipal, ubicat dins la finca de Son Verí.
En aquells temps era, sens dubte, un lloc verge, idíl·lic i a la vegada malsà pels miasmes
que subtilíssimament atacaven la salut de les persones. Ara, amb el progrés, hem perdut aquells
dos valors i patim, a més, un altre «miasma» ocasionat pels efluvis, gens ni mica subtils, de la
contaminació acústica.
Com deia abans, parlar dels trencadors de Llucmajor és parlar de s’Arenal, perquè és una
de les zones on l’extracció de marès ha estat una activitat que ha deixat empremta en la història
del nostre poble, juntament amb la immensa pedrera de Galdent, a la franja interior del terme
municipal, als voltants de Llucmajor, sense oblidar altres pedreres, com Son Fullana o Son Mulet.26
La toponímia, que miraculosament s’ha conservat gràcies en part a la tradició oral que l’ha
transmesa, l’han recollida i perpetuada els investigadors en la matèria en els corpus de toponímia,
entre els quals cal esmentar l’excel·lent mapa del terme municipal de Llucmajor —on trobam
els topònims tant de la costa com de l’interior— signat per Bartomeu Font i Tous27, topògraf,
fill de Miquel, canador, el més expert esbrinador del trencaclosques parcel·lari del nostre terme
municipal i dels topònims del municipi, i el documentadíssim treball de Cosme Aguiló La toponímia
de la costa de Llucmajor.28 Aquests treballs ens testimonien l’existència de nombroses explotacions
al llarg de segles, de les quals s’ha extret pedra per bastir edificis, públics i privats, monumentals
uns, més petits i modests altres, entre els quals cal destacar la Seu de Mallorca.
Tot això gràcies a les darreres investigacions de companys com Jaume Sastre i Joan Domenge,
que han estudiat la construcció d’aquest imponent i important edifici, i han aportat valuosos
documents, els quals ens permeten conèixer els topònims de procedència del material d’aquesta
zona que s’emprà en la construcció de la catedral i que han competit amb la d’altres indrets, com
Campos, s’Almunia, Rafalbetx i Portals (Port Alt), entre d’altres.

26 Joan Monserrat Sastre, Miquel Monserrat Ferrer. L’església de Sant Miquel de Llucmajor, p. 29 i 36.
27 Ajuntament de Llucmajor, Llucmajor: 2000. Escala 1:30.000.
28 Institut d’Estudis Catalans. Barcelona: 1996.
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Del 13[3]1 disposam de proves fefaents de l’existència d’unes pedreres que aleshores eren
qualificades com a béns comunals «a servei de la cosa pública».29
Les pedreres de Son Verí i del cap Enderrocat estan documentades el 1347 en diferents
contractes de lloguer.30
El 1405 hi ha constància de la presència de trencadors, pel fet que es va prohibir l’ús d’una
cisterna que tenien els picapedrers de Mallorca, els quals hi acostumaven a «tayar pedres...».31
La mateixa qüestió es reitera el 1465, mitjançant una ordre del governador, en la qual mana
al batle que cap persona prengui aigua de la cisterna situada al cap Enderrocat, anomenada «la
cisterna dels trencadors», sense autorització dels picapedrers i dels sobreposats, perquè el seu ús
causava perjudicis a l’ofici, ja que el manteniment anava a càrrec seu.
També hi ha nombroses referències, el 1475, des Codolar, de Pedrafort, de sa Pedrera i del cap
Blanc.32 I la zona litoral que va des del cap Enderrocat al cap Blanc està farcida de jaciments inactius.
La toponímia actual recull el topònim de les conegudes Pedreres de la Seu, situades entre el cap
Enderrocat i el cap de Regana, a la zona denominada «Pedrafort», que probablement fa referència a
tota una zona i no a una pedrera concreta. És marès de bona qualitat i, com assenyala Cosme Aguiló,
d’una potència al voltant de 15 metres. La bancada més baixa està quasi al nivell de la mar.
A la dita pedrera, els trencadors hi feren un petit habitacle excavat en la roca, a una altura d’uns
8 m sobre la bancada inferior. Aguiló la descriu detalladament. Es tracta d’una habitació rectangular
de 3,70 x 2,70 m i una alçària màxima de 2,20 m. S’hi veu el lloc que ocupaven un fogó, un banc
i un catre. Al sòtil hi ha un forat d’un diàmetre de 0,12 m, en relació amb la xemeneia. L’espai útil
era al voltant de 10 m², i el portal original tenia una amplària de 0,85 m. Ara hi manca la paret que

29 E
 n una reial ordre el batle de Llucmajor prohibí a alguns picapedrers treballar en unes pedreres, cosa que aquells al·legaren
en la seva defensa. S’ordenà que els senyors de les alqueries, on eren les dites pedreres, presentassin els seus drets al representant del rei. B. Font Obrador. Historia de Llucmajor, vol 1 (1972), p. 158.
30 G
 abriel Llompart. «Pere Mates, un constructor y escultor trecentista en la “Ciutat de Mallorques”.» A BSAL, 34 (1973-1975),
p. 91-118. I, a «Maestros albañiles y escultores en el Medievo mallorquín.» A BSAL, 49 (1993), p. 256.
31 Íd. V. 2, p. 405.
32 Maria Barceló Crespí. «Notes sobre els Vilasclar, picapedrers.» A BSAL 49 (1993) p.120-140.
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Al llarg d’aquesta costa hi ha pedreres una al costat de l’altra.

Foto: Isabel Garau Llompart

La coneguda «pedrera de la Seu», topònim atribuït al lloc d’extracció de marès per a l’obra,
la blancor de la qual es reflecteix dins l’aigua.

Foto: Isabel Garau Llompart
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Pedrera de la Seu amb
l’habitacle dels trencadors.

Foto: Pedro Siquier Cantallops

Pedrera del litoral en la qual es poden apreciar els diferents estrats
d’aquestes roques sedimentàries.
Foto: Isabel Garau Llompart

Mollet de marès posteriorment recobert de ciment. Pot ser que es tracti d’un
antic carregador? Ben a prop hi ha un davallador. 

Foto: Isabel Garau Llompart
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tancava la cambra.33 És un model d’optimització de l’espai similar —fins i tot més reduït— al que
actualment es denomina «solució habitacional».
A la costa de sa Llapassa es troba sa Pedrera. Al litoral de s’Àguila es conserva el topònim sa
Pedrera Blanca, al costat del torrentó del mateix nom. Després d’aquesta ve sa Pedrereta, abans
d’arribar al cap Roig. A continuació, el Colombar i, passat el cap Blanc, torna a haver-hi ses
Pedreres. Tot això, només si ens referim a la zona del litoral.
Al segle XVI, la pedra de Son Verí s’empra força en la construcció de les torres de defensa
del circuit interior de sa Marina, com
són Dalabau i Llonganí; també per a
la fortificació d’Eivissa (1561), per al
castell de Cabrera, per a construccions
d’altres edificis públics i per bastir
les cases que es construïen a les
possessions i a la vila.34
Per tant, a partir del segle XVI són
cada vegada més nombroses les dades
que trobam dels jaciments de Son Verí,
però especialment serà en el segle
XIX quan experimentaran una activitat
vertiginosa.

33 C
 osme Aguiló.
La toponímia a la costa de Llucmajor.
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1996.
34 B. Font Obrador. Vol. III (s. XVI), p. 240.

Un de tants davalladors de marès per on es baixaven
les pedres cap a les barques que feien el transport.
Foto: Isabel Garau Llompart
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ELS TRENCADORS DE MARÈS,
ELIT EMERGENT I AUTÒNOMA
Des de sempre, el desenvolupament dels gremis ha estat lligat al creixement dels municipis.
Nasqueren de la necessitat dels artesans de defensar els propis interessos de la intromissió i el
control dels poders públics, tant pel que feia als preus i els productes com socialment. Una de les
finalitats principals era la defensa dels associats, especialment contra l’intrusisme.
Mitjançant les ordinacions o estatuts se n’establia l’organització: òrgans de govern, jerarquia
corporativa, organització del treball, culte als sants patrons i previsió social.
El 1405 s’aprovaren les primeres ordinacions conegudes de l’ofici de picapedrers, en què
s’inclouen els trencadors35, l’àmbit de projecció de les quals era insular, ja que la Ciutat de Mallorca
era entesa, aleshores, com un tot per a l’illa.
De fet, hi ha notícies de l’existència organitzada d’aquest ofici el 1364, data de l’establiment de
la capella dels Quatre Màrtirs Coronats a l’església de Santa Eulàlia de Palma. Per cert, al segle
XIX es volia «esponjar», utilitzant la terminologia actual, d’acord amb la filosofia d’algun corrent
d’opinió d’aquells moments, que dugué a practicar demolicions de monuments per sistema, alguns
dels quals caigueren sota la influència de corrents higienistes. Es devia tractar de zones —salvant
les diferències en tots els ordres que hi ha d’una a l’altra— com ara es diu «madures», concepte
que hem vist aplicat a s’Arenal, que en virtut de criteris importats, invocadors de modernitat,
necessita esponjar. Tot i amb això, resta en l’oblit la idiosincràsia d’un poble, el seu origen i el
seu desenvolupament. I si bé ha canviat molt en els darrers cinquanta anys, probablement amb
aquesta filosofia ben prest no en quedarà més que un record virtual. I, continuant amb el que deia,
abans d’aquella data ja es reunien a la capella de Santa Maria Magdalena, de la mateixa església.
35 Capítols de l’ofici de picapedrers de 1405. ARM, còdex 45.
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Sepultura del gremi de picapedrers, situada davant la capella dels
Quatre Màrtirs Coronats, patrons de la corporació, a l’església de Santa Eulàlia de Palma.

Foto: Dolors Medrano Bosch

Però el que m’interessa destacar és que, des d’aquests estatuts del col·legi fins als darrers
coneguts, del 1674, la normativa inclou ambdues especialitats.
Com tota organització, havien de menester ingressos per poder satisfer les seves necessitats —
prestacions socials als confrares necessitats, actes socials i litúrgics, manteniment d’una capella en
alguna església per al culte al patró o als patrons, etc. Aquests ingressos provenien dels pagaments
de les quotes dels agremiats, dels pagaments de drets d’examen i, especialment, de les sancions
econòmiques imposades per l’incompliment d’obligacions.
Però, en el decurs del temps, els reglaments dels picapedrers reflecteixen una greu crisi
econòmica, perquè són constants les queixes sobre la pobresa del gremi. I especialment difícil és
la situació reflectida en les ordinacions del 1580.
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Per pal·liar la crisi, s’estableixen
mesures per incrementar els ingressos,
cosa que fa que les ordinacions
semblin més un instrument fiscal
que una norma de reglamentació del
treball i d’organització.
Com

a

l’establiment

exemple
d’una

esmentaré

quota

sobre

la pedra venuda que entràs dins
Ciutat, l’obligació de fer la carta —
contracte— davant el notari de l’ofici,
el monopoli de venda de la pedra en
mans dels mestres, o la imposició,
als estrangers, d’una quantitat per
poder fer feina a Mallorca, entre altres
mesures.
Però

també

sembla

que

el

centralisme de la ciutat era cada
vegada

més

patent,

cosa

que

apreciam en l’obligació imposada
als mossos de picapedrers de la part
forana d’estar subjectes als de Ciutat
i tenir carta quatre anys, que havia de
fer el notari de l’ofici; d’examinar-se
com els seus homòlegs, i, a més, de
Detalls escultòrics de l’església 
de Santa Eulàlia (Palma).

Foto: Dolors Medrano Bosch

tenir llicència dels sobreposats de la
ciutat.
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L’AUTONOMIA DE PICAPEDRERS I TRENCADORS
Per a l’estructura associativa del nostre àmbit territorial, el canvi del segle XVI al XVII propicià
un gir cap a l’statu quo anterior.
Si bé és cert que la legislació sempre és posterior als fets, probablement la situació que
comentaré ja estava materialitzada abans de la legalització.
És evident que una conjuntura favorable és la clau del desenvolupament d’aquests fets i de
l’emergència d’aquests grups socials que impulsà el sector de la construcció després de superar
una crisi financera greu.
L’1 de setembre de 1604 sembla el punt de partida d’un moviment autonomista d’aquests
importants sectors de la construcció, pel fet que els sastres de Llucmajor i els picapedrers de
Llucmajor i els de Porreres es reuneixen conjuntament en assemblea a la casa del Consell dels
Sastres i dels Picapedrers de Llucmajor, on ambdós acordaren constituir-se en oficis independents
dels de Ciutat, al·legant que era «per bé i utilitat de dit ofici».

Escut del gremi de picapedrers a la façana
de l’església de Santa Eulàlia (Palma).

Foto: Dolors Medrano Bosch
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Per tot això atorgaren poder i potestat a Pere Martí, Miquel Clar i Damià Contestí, sastres; a
Antoni Coll de Gregori i Miquel Garau, picapedrers de Llucmajor, i a Antoni Servera, picapedrer de
Porreres, per redactar conjuntament els capítols dels col·legis respectius.
Malauradament, el mal estat del document impedeix poder fer-ne una anàlisi i extreure’n gaires
conclusions, ja que únicament se’n poden llegir alguns capítols. Però no deixa de ser significatiu que
el procediment, el fessin conjuntament artesans d’oficis tan diferents: els sastres i els picapedrers
i, a més, aquests darrers, de diferents pobles.
Bastants anys després, el 1663, es materialitzà la segregació dels trencadors de Llucmajor,
que es constituïren en gremi a part i se separaren del col·legi de picapedrers de Ciutat, del qual
depenien des de 1405 i presumiblement d’abans. I és probable que aleshores, a Llucmajor, els
trencadors ja estiguessin separats dels picapedrers, els quals, com hem vist abans, el 1604 ja
s’havien independitzat dels de Ciutat.
Tot això fa pensar que aquest col·lectiu de treballadors havia adquirit a poc a poc una força
extraordinària, que els permeté demanar la constitució d’un col·legi independent.
Pensem en la gran activitat de les pedreres de Son Verí al segle XVI, que continuà a la centúria
següent, època que destaca per l’expansió de la construcció, d’aquí l’auge dels lapiscidas36, que
constituïen un dels gremis més importants de la vila ja abans d’aquest segle. Però també cal tenir
en compte que, al mateix temps, el 1662 la Universitat de Llucmajor demanà un préstec de 400
lliures al doctor Joan Flor per poder afrontar les seves obligacions.37
El 25 de març de 1663, en presència del batle reial Miquel Romeguera, amb l’autorització
prèvia del regent del 14 de març, acordaren elegir dos trencadors, Rafel Clar i Miquel Amengual,
als quals atorgaren ple poder i potestat per elaborar i presentar les ordinacions a Ciutat i per fer les
gestions que fos necessari dur a terme. Assistiren a l’assemblea quinze trencadors, que formaven
com diu el text «més de les dues parts», que ho acordaren per unanimitat. La reunió tingué lloc al
domicili de Miquel Amengual, trencador i un dels designats.
36 Segons B. Font aquest concepte és aplicat indistintament a picapedrers i trencadors.
37 ARM. AA 84, fol 776 v.
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De les ordinacions, els punts que consideram que s’han de destacar, ja que seria llarg analitzarne tots i cada un dels articles en el pregó, són:
• La ratificació i la confirmació de la devoció a la Mare de Déu de la Mamella, de la veneració de
la qual hi ha constància documentada en aquest segle, i també als Quatre Màrtirs Coronats
com a patrons de l’ofici, els quals seguien la tradició secular dels gremis d’aquest sector
professional. Els actes se celebraven a l’anomenada capelleta, situada davall el campanar de
l’església parroquial.
• El control de l’associació, amb la presència del batle reial a les reunions gremials, d’acord amb
la normativa del moment.
• L’establiment del diumenge després de Sant Llorenç com a data per fer l’assemblea anual per
extreure càrrecs.
• L a llibertat dels trencadors de Llucmajor d’anar a fer feina a qualsevol lloc de Mallorca.
• L ’exempció de pagar les quotes a la confraria de Ciutat.
• L’atorgament de certes facilitats als trencadors d’altres llocs que treballassin al nostre terme,
com no haver de pagar la confraria mentre no hi tinguessin casa i habitació.
• L ’adopció de mesures per a l’especialització i la formació professional dels trencadors.
•E
 l control dels sobreposats en les contractacions de mossos.
• L a imposició de drets d’examen.
• La confirmació del manteniment de la confraria gremial i de les ajudes mutuals en cas de
necessitat, i l’obligació d’assistir als actes socials i religiosos del gremi i dels confrares, així
com l’obligació d’acompanyar la processó del Sant Crist de la Sang i les processons solemnes
de la Mare de Déu de la Mamella i dels Quatre Màrtirs Coronats.
Les mesures proposades desagradaren als de Ciutat, per la qual cosa posaren recurs, ja que
pensaven que els perjudicaria, per la repercussió que tindrien sobre la resta de trencadors que
contribuïen a les despeses de la confraria. També consideraven innecessari l’encartament dels
mossos —sense sou— durant tres anys, perquè deien que «els trencadors de pedra no han

34

ISABEL GARAU LLOMPART

necessitat fins al present d’ensenyança alguna ans bé han mostrat la exigència que qualsevol
que vol treballar en trencar pedra sens ningun examen han treballat...», i perquè la mesura
perjudicaria el mercat del treball, ja que desanimaria els aspirants a l’ofici i, per això, hi hauria
menys treballadors, cosa que a la vegada faria pujar el preu de la pedra.38
38 ARM. AA 84, f. 949 r.

Mare de Déu de la Mamella de Llucmajor,
a l’església parroquial de Sant Miquel.

Foto: Isabel Garau Llompart

Mare de Déu de la Lactància de s’Arenal,
a l’església parroquial de s’Arenal.

Foto: Isabel Garau Llompart
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Els picapedrers de Ciutat inclouen, una vegada més, als estatuts de 1674, l’obligació dels
trencadors de Llucmajor de pagar a la confraria de Ciutat vuit sous i vuit diners, igual que els
trencadors de Ciutat que anassin a Llucmajor.
I l’assumpte sembla de tanta importància que, passats uns anys, el 172239, els trencadors de
Llucmajor nomenaren Bernat Cirerol sobreposat major, i Andreu Carbonell, mestre confrare de
l’ofici i gremi per anar a Ciutat i nomenar i elegir procurador per defensar el plet que havien posat
contra ells els de Ciutat per no pagar la Confraria, i per altres contribucions, perquè consideraven
que estaven emparats per les seves ordinacions.
Per què se segregaren del gremi de Ciutat?
Entenc que la decisió s’ha d’inscriure en un context ampli de relacions socioeconòmiques
i laborals, en les quals segurament no deixa d’haver-hi altres motivacions, com la reafirmació
de la força com a grup professional i l’acreixement del prestigi social, fins i tot amb un rerefons
d’influència política, a més de la independència econòmica i l’eliminació de càrregues fiscals, cada
dia més oneroses sobre els agremiats de la part forana.
Aquest darrer punt és un dels motius que s’al·leguen en la sol·licitud, ja que eren continuades les
càrregues i les obligacions que s’imposaven a poc a poc, com a conseqüència de la crisi econòmica
de cada vegada més greu en què estaven sumits, al contrari que els de Llucmajor, que sembla que
gaudien d’una posició sanejada. Però, sens dubte, significava una càrrega per a la seva economia
haver de contribuir al manteniment de dues confraries, la de Llucmajor i la de Ciutat.40
I el que destacaria és que el col·lectiu tingué suficient força i suport per prendre aquesta
important decisió.
El motiu que exposaren és prou demostratiu de l’estat de la qüestió, que sembla significativa.
El 17 d’abril del mateix any deien: «Volem formar col·legi distint i separat dels picapedrers de
Ciutat i sense cap tipus de dependència ni obligació d’estar-hi sotmesos, ni de contribuir en gastos
ni talls a la confraria del dit ofici.»

39 ARM M. 1950, f.9.
40 ARM.AA84 f. 944 r -941.
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La finalitat que al·legaven era poder regir-se i governar-se ells mateixos —com expressen amb
èmfasi en el document en el qual demanen al governador la confirmació dels dits capítols—
«separant aquell i desagregant ex nunch los dits trencadors de pedra de dita vila de Llucmajor de
l’ofici de trencadors de la present Ciutat, atès majoritàriament que lo fer i treure les pedres de les
pedreres de dita vila no té connexitat alguna en lo dit offici de picapedrers, qui solament és per a
trassar, picar les pedres i edificar les esglésies, cases i altres edificis, y mai solen ni acustumar los
picapedrers de la Ciutat, ni acullir, ni cridar en los stils de dit ofici als trencadors de pedra de dita
vila, sinó que sols criden per a pagar los vuit sous vuit diners cada any.»41
I la contundència del text ens fa palesa la presència d’un sentiment de grandesa i d’identificació
col·lectiva. Diu el següent: «Que los trencadors i picapedrers de Ciutat de Mallorca no tinguin que
veure ab ells per ser la vila de Llucmajor tan gran, de tanta importància i magnificència tots temps
que la justicia los done lloch...»
Moltes gràcies per la vostra atenció.
Molts d’anys!

41

A Ibídem fol. 943 r

