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P R E S E N TA C I Ó
Il·lustríssim Senyor Batle, autoritats, amigues i amics,
Bon vespre. Som aquí per presentar-vos un amic meu, personatge singular per tot el que ha fet i fa
encara ara, d’ençà de la seva jubilació.
La cosa anirà de trencadors, marès i pedreres, i voldria donar-vos la meva particular visió d’aquells
homes que vaig conèixer bé de jovenet, al cafè dels meus pares, el Bar Canaletas (Ca na Grina).
A s’Arenal qui més qui manco era trencador, o ho havia estat, o tenia moltes possibilitats d’esser-ho. La
majoria era gent de poca lletra, com quasi tothom en aquell temps, torrats pel sol, que aguantaven des
de bon matí fins ben endavant l’horabaixa, més d’un encorbat per la duresa de la feina, mans calloses,
magres, molts sols pell i ossos. I en arribar als 65 no eren jubilats, la majoria mai tingué una pensió.
De fets i anècdotes, hi ha molta gent que en pot contar més que jo. Sols diré que mestre Mateu Perelló
des Ciment, arribat a s’Arenal des de Llubí, poble de tàperes i franciscans, per fer-hi feina, el primer que va
fer fou comprar una esquadra, l’eina dels trencadors artesanals, sense la qual es poden fer moltes coses,
però no peces de marès. L’endemà, cap a la pedrera s’ha dit! I el dia següent, a vendre l’eina, ja que la
tasca havia estat massa feixuga.
O aquella altra anècdota, més simpàtica, que sentia contar a mestre Rafelet Guasp Pastilla, que en anar
una mica endarrerit s’assenyalava tasca i ni berenar, ni dinar, a picar s’ha dit! Fins que la feina era ben
avançada, o pitjor encara, posava el berenar davant seu, al terra, i en arribar-hi, un mos i amb l’esquadra
l’empenyia... i a fer regates!
El pregó d’enguany us parlarà d’aquesta gent, la seva feina, les pedreres i el marès, d’un període que
abraça els segles

xix

i

xx

—del segle

xxi

ja no en queda cap.
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En aquestes estàvem, quan un nin de 7 anys vingué a s’Arenal amb els seus pares. Visqué al carrer del
Quarter, a casa dels seus oncles, que eren trencadors. Parlam de l’any 1934, jo encara no havia nascut.
D’aquest fet enguany es compleixen 65 anys, que és a la vegada el temps que fa que viu a s’Arenal, i
està a punt de fer-ne 72.
L’al·lotet de qui us parl és en Xisco Vich i Verger (Arenaler de l’Any 2005), que ha rebut l’encàrrec de
l’Ajuntament de pronunciar el pregó de les festes de Sant Cristòfol.
En Xisco, amb 8 anys, ja anava amb els oncles a la pedrera, i en morir aquests, va quedar a càrrec de
les pedreres amb en Martí Gos, que era el seu company i que per cert és el segon dels darrers de tots els
trencadors. El darrer de tots és en Xisco, que va arraconar les eines el 1964, encara que un any després
va comprar una màquina i continuà fent de maresser fins a la seva jubilació als 60 anys, el 1994.
El 2004 ell mateix va donar el sus a la curolla que és el seu passatemps, però que li ha duit una
feinada: tornar a treure i engreixar les eines que eren dins la portassa, les mateixes que emprava de més
jove i que avui, en aquesta sala d’actes, inaugurada tot just fa un any, us mostrarà.
En Xisco, amb l’ajut d’en Rafel Riera, que filma i fotografia, ha trescat i tresca per tot Mallorca cercant
fets, dades, llocs, i té recopilats més de dos-cents noms i fotografies de trencadors del nostre redol, que
molts de nosaltres coneixem o hem conegut. L’any 1955 eren més de set-cents a tota l’illa. Té a ca seva
un museu ben garrit amb tots els estris d’aquella gent que va fer s’Arenal. Té una pedrera amb el seu molí
i una caseta de trencador ben moblada.
Per fer la seva feina d’investigació i recerca sols duu, dins les butxaques, un bocí de rasqueta i un
tros de paper de vidre. Comprova i compara tons, brillantor i duresa, i és capaç de dir d’on surt peça,
cantó o trossam de les moltes parets seques de Mallorca. No n’ha emprat mai, de carbó 40, per esbrinar
procedència o antiguitat.
En Xisco, nascut en es Coll d’en Rabassa un 25 de novembre, fa prop de 72 anys, ha rebut el
reconeixement de la Comunitat Europea, d’institucions illenques, l’any passat del nostre poble i ara, ben
merescudament, de l’Ajuntament de Llucmajor.
Xisco, enhorabona. Us deix amb ell.
Pere Canals Morro
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INTRODUCCIÓ
Il·lustríssim Senyor Batle, autoritats, amigues i amics,
Aquest pregó tracta dels trencadors dels segles

xix

i

xx,

però vull que sapigueu que al segle xii ja hi

havia pedreres, les quals devers l’any 1955 començaren a desaparèixer per culpa de la invenció de les
màquines per tallar peces de marès. L’any 1958 a Mallorca hi havia més de set-cents trencadors, i l’any
1961 només en quedaven dos, que treballaven junts a la mateixa pedrera. L’any 1964 sols en restava un,
que el mateix any també va decidir que deixaria definitivament les pedreres. Va ser la darrera generació
de treballadors d’aquest ofici.
L’any 2005 vaig rebre el premi Arenaler de l’Any, el trofeu de les eines dels trencadors, que em va
entregar el batle Lluc Tomàs. Arran d’aquest fet, el batle i el regidor de Cultura Guillem Salvà, em varen
proposar ser el pregoner de les festes de Sant Cristòfol de s’Arenal 2006 per parlar dels trencadors, i jo
vaig acceptar l’oferiment.
I sense més preàmbuls, començaré a explicar-vos la història dels nostres trencadors, que és també la
meva.

6
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Pregó de Sant Cristòfol 2006. D’esquerra a dreta: Pere Canals Morro, Francisco Vich, el batle de Llucmajor Lluc Tomàs, el pare Jordi Vallespir i el regidor de Cultura Guillem Salvà
(Foto: Antònia Sunyer)

El batle Lluc Tomàs
entrega la imatge de sant Cristòfol
al pregoner Francisco Vich.
(Cortesia Guillem Salvà)
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UNA MICA D’HISTÒRIA
Vaig néixer al Coll d’en Rabassa l’any 1934. Quan tenia tres anys va morir ma mare, i quan en tenia
set, el meu pare. Aleshores em varen recollir els meus padrins, trencadors, que residien a s’Arenal, a la
carretera Militar. Molt a prop, a s’Arenal de Palma, hi vivien els meus oncles, que no tenien fills. Així és
que els meus padrins varen decidir que anàs a viure amb els oncles.
S’Arenal, l’any 1941, quan jo hi vaig arribar, no disposava de cap metge ni cap farmàcia, però hi
passava temporades el doctor Guillem Mir, que venia de vacances a ses Cadenes, a Can Tic Tac. Els
trencadors, que eren la majoria del poble, li varen demanar si volia visitar-los durant tot l’any pagant
una quota mensual per cap de família, a la qual cosa el metge va accedir. I com que tampoc hi havia
farmàcia, anàvem a cercar els medicaments a ca les monges des Pil·larí.
Quan jo tenia 15 anys, els meus oncles i molts de trencadors, la majoria joves nascuts a s’Arenal, vàrem
decidir fer un aljub a ca les monges del carrer de Sant Cristòfol, pel qual no haurien de pagar res. Tot el
poble hi va contribuir, perquè les monges bé s’ho mereixien.
Val la pena explicar a què es dedicaven les dones i els fills dels trencadors. El marit se n’anava a la
pedrera de bon matí, i si la parella no tenia fills, la dona se n’hi anava també. Si tenien infants, a les 8 del
matí la mare els duia a escola, i després feinejava tot el dia per casa. L’horabaixa, quan els nins sortien
d’escola, mares i fills partien cap a la pedrera. Les dones feien la feina de treure les peces de marès amb
el molí, que era una espècie de muntacàrregues manual. Els infants practicaven amb l’esquadra, treien el
picadís que els seus pares havien fet durant el dia o enganxaven les peces al molí, que després pujaven
les seves mares. Quan acabaven la feina, tota la família se’n tornava cap a ca seva.
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Perquè us en faceu una idea, a totes les cases que es construïen a s’Arenal el primer que es feia era
l’aljub, per això necessitaven treure les peces amb el molí. Aquests aljubs només els feien els trencadors,
els quals, quan hi havia feina de fer aljubs, deixaven la pedrera, ja que a la pedrera havien de pagar
lloguer. En canvi, per construir l’aljub, no pagaven res, ja que el feien per metres quadrats, i el material que
en treien servia per construir la casa. Amb aquest conveni, a l’amo de l’aljub li sortia gratis fer-lo, perquè
el marès que en treien era per al propietari, per a la casa. També el trencador en treia guanys, d’aquest
tracte, perquè si es rompia cap peça al final del dia tot sumava metres. Però si a la pedrera durant el dia
es rompien unes quantes peces, les havien de tirar i no sumaven metres.
Quan jo era nin les primeres cases del poble començaven a la plaça dels Nins. El trànsit que hi havia
per la carretera era de carros carregats d’alga i peces de marès que venien des Pil·larí, s’Aranjassa,
Sant Jordi i sa Casa Blanca. Els pagesos, els dies d’hivern que no podien treballar a l’hort perquè havia
plogut massa, se n’anaven a la platja a carregar alga per dur-la als solars de s’Arenal que estaven sense
construir, i a l’estiu l’anaven a cercar perquè ja era seca i pesava menys. La utilitzaven perquè hi dormissin
les vaques, en lloc de fer-ho damunt palla.
També hi havia carros que transportaven peces de marès, per això la carretera Militar a l’hivern estava
plena de fang de les petjades dels cavalls i de les rodes dels carros, que duien unes llantes de ferro.
Transportar les peces de marès era feina dels carreters.
Els carreters que venien des Coll d’en Rabassa, es Pil·larí, ses Cadenes i s’Arenal anaven a les pedreres
a carregar, i després es dirigien a descarregar a l’estació de s’Arenal, ja que el ferrocarril deixava vagons
buits que eren com una plataforma. Així, damunt la plataforma, els carros podien dipositar la seva càrrega
més fàcilment. Quan els vagons eren plens, el tren de mercaderia partia cap a la seva destinació.
Pel que fa a l’educació dels fills dels trencadors, hi havia un mestre d’escola, don Jaume, que a la nit
els feia classes, els ensenyava a llegir i escriure.
L’any 1941 s’Arenal era un poble amb molt poques famílies. Quasi tots eren trencadors. Cada any
augmentava la població, perquè venien famílies de quasi tots els pobles de Mallorca i també d’Eivissa.
L’any 1955 molts de trencadors anaven de lloguer d’un habitatge i de la pedrera, però els més treballadors
varen comprar un solar i varen fer hores extres per construir ca seva. Amb molt d’esforç de tots els membres
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del nucli familiar, treballant a la pedrera, varen poder adquirir un terreny a la finca anomenada Son Sunyer
(Palma).
L’any 1955 al terme de Palma hi havia uns sis-cents trencadors, que en pocs anys, com hem dit, varen
desaparèixer per culpa de les màquines per tallar peces de marès, que varen tenir molt d’èxit. Al principi
els trencadors criticaven aquestes màquines perquè creien que aquestes feien més peces en un dia que
cent homes. Jo pensava el mateix, però vàrem tenir la gran sort que el turisme de s’Arenal i de molts
llocs de Mallorca va obrir una finestra que mai ningú no s’hauria imaginat. A s’Arenal es varen construir
molts d’hotels, finques enormes que semblaven gratacels. Tots els materials que empraven els picapedrers
eren trets de les pedreres. Els trencadors no proporcionaven material suficient, perquè a Mallorca només
s’utilitzava formigó i peces de marès, i de cada any se’n necessitaven més. En molt poc temps es varen
fabricar més de cent màquines de tallar peces de marès, que costaven unes dues-centes mil pessetes. La
majoria les compraven els trencadors: es reunien quatre o cinc trencadors i feien societats entre ells. Els qui
no es podien associar se n’anaven a fer feina a les pedreres com a jornalers.
Els trencadors a poc a poc varen comprendre que era un gran invent, però l’any 1960 encara hi havia
dos trencadors que feien feina junts de manera artesanal: un, en Martí Salvà Llull, era de ses Cadenes, i
l’altre, jo mateix, vivia a s’Arenal.
L’any 1961 en Martí Llull es va acomiadar de les pedreres artesanals. Feia trenta anys que treballàvem
junts. Jo em vaig quedar sol a la pedrera i pensava que en qualsevol moment també me n’aniria. Però un
bon dia varen venir dues persones de Llucmajor, en Climent Pou i n’Antoni Verger, que tenien una serradora
en aquest poble, i em varen dir que estaven interessats a comprar-me totes les peces de marès el temps que
duràs la pedrera, però amb una condició: els havia de fer unes mides especials perquè les màquines no
les feien. Ells ja em coneixien, perquè altres vegades m’havien fet encàrrecs de peces especials. Aquestes
peces havien de fer 80 cm de llarg, 50 cm d’ample i 30 cm de gruixa, les duien a una serradora i de
cada una en treien quatre de 7 cm cadascuna. S’utilitzaven per fer sostres de cases i soteres.
Després d’una feina de rebaix, vaig anar a posar en marxa una pedrera en una finca de l’amo
Antoni Mariero. Un dia vaig rebre la visita d’en Joan Sbert, que també havia estat trencador, el qual em
va convèncer perquè compràs una galera i treballàs per als turistes, ja que només es feia feina a l’estiu
i es guanyava més que a la pedrera. Vaig trobar aquesta feina estiuenca molt divertida, però a l’hivern
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continuava anant a la pedrera. Després de vint anys de galerista vaig vendre la galera i vaig comprar un
taxi. Feia de taxista durant la temporada turística, i a l’hivern tornava a la pedrera, així fins a arribar a la
jubilació, l’any 1994.
L’any 1916 es va inaugurar el ferrocarril. Els trencadors que quedaven tota la setmana a viure a la
pedrera, dins la barraca, eren des Coll d’en Rabassa o de Llucmajor, de Campos o de ses Salines. Quan
acabaven la feina se n’anaven a l’estació del tren per tornar a ca seva. L’any 1955 ja no hi havia cap
trencador que es quedàs tota la setmana a la pedrera, perquè s’Arenal s’havia poblat tant que el trencador
que vivia a altres pobles hi llogava una casa. Conec el cas d’una dona de Llucmajor, na Sebastiana
Tomàs, filla de trencador, que explica com els seus padrins anaven caminant de Llucmajor a la pedrera
d’Andratx; per això tenien la seva barraca, on dormien tota la setmana i es feien el menjar.
Quan varen començar a fer les urbanitzacions es varen trobar que estaven plenes de pedreres i que hi
havia molts de trencadors que feien feina a s’Arenal. L’empresa urbanitzadora va proposar als trencadors
que cercassin un altre lloc de feina i tots se’n varen anar voluntàriament a la finca Es Castellet, del terme de
Llucmajor, i a Son Sunyer, del terme de Palma. Però l’empresa urbanitzadora va necessitar rebaixar molts
de carrers 3 o 4 m, i així va ser com va anar a cercar els trencadors a canvi de no cobrar-los lloguer. Per
això a s’Arenal l’any 1930 es podia veure a tots els carrers el que avui dia es veu només a tres o quatre:
les marques dels trencadors.
Segons em contava el padrí, el poble de s’Arenal quan ell era jove no existia, era un bosc molt
desnivellat. Però els trencadors el varen convertir en un poblat de barraques. Cada un es feia la seva
segons les seves necessitats, al més a prop possible de les pedreres. On ara hi ha l’església es podien
comptar devers dues-centes barraques. En aquesta zona el material era de més bona qualitat i més rendible
que el que es treia de les roques de vorera de mar, on estava molt deteriorat. Però no hi havia més remei
que fer pedreres a vorera de mar, perquè el material es transportava amb barques. Pensau que en aquell
temps no hi havia carros ni carreteres per transportar les peces de marès a Ciutat. Quan es varen fer
les carreteres, els trencadors es varen traslladar a Son Verí, a un lloc anomenat Es Fornàs. Aleshores el
transport ja es feia amb carros. D’això en tenim testimonis gràfics, ja que un carro carregat de marès si
passa pel mateix lloc durant molt de temps deixa unes marques pel camí. Les que jo he trobat tenen una
profunditat de 30 cm.
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En aquesta terrassa hi ha l’aljub de ca les monges,
en què tot el poble va contribuir.

Na Magdalena Comas,
dona del trencador Miquel Munar,
treu peces de marès amb el molí.
Era la dècada dels 40 del segle passat.

Trencadors treballant a l’aljub de ca les monges,
a la dècada dels 50 del segle passat
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Màquina de tallar peces de marès

Els nins també ajudaven:
practicaven amb l’esquadra
i treien picadís de la pedrera.
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Francisco Vich (esquerra) i Miquel Llinàs (dreta) al rebaix fet l’any 1965 al carrer de Sant Cristòfol cantonada amb el carrer de Joan Verdera de s’Arenal de
Llucmajor.

Martí Llull l’any 1961 va dir adéu
a les pedreres artesanals.
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La majoria de vegades la feina d’una dona consistia a fer la regata curta
de la peça de marès, que era aproximadament de 40 cm de llargària i
l’ample de la peça. Aquest tros de regata es denomina capcer. Posteriorment
l’home feia la regata de tot el llarg que donava la pedrera; aquesta regata
s’anomena llonguer.

Marques que deixaren els trencadors artesanals. A s’Arenal, en començar
la urbanització, es varen trobar enormes pedreres, fet que demostra que els
trencadors hi treballaven abans de ser un territori urbanitzat. Es pot observar
que el nivell d’aquesta pedrera, situada al carrer de Joan Verdera cantonada
amb el carrer de Sant Cristòfol, és 3 o 4 m superior al de la carretera.

Pedrera amb marques dels discos de la màquina,
ben diferent de la pedrera artesanal.
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Carrer de la Vicaria de s’Arenal, on
es poden observar les marques de
trencador. Antigament era una muntanya,
i a principis del segle xx hi varen construir
l’església.

L’església de s’Arenal vista des de
l’altra illa de cases, per on passava el
ferrocarril. També s’hi poden apreciar les
marques dels trencadors. Aquest rebaix
és de mitjan segle xx, i es va fer per
manca de terreny per ampliar el pati de
l’església moderna.

PREGÓ DE LES FESTES DE SANT CRISTÒFOL DE S’ARENAL 2006

16

Francisco Vich Verger (esquerra) i Martí Salvà Llull (dreta) davant la pedrera artesanal que varen fer l’any 1964 a Bellavista, al terme de Palma, propietat d’Antoni Tomàs
“Trompada”. És la darrera pedrera de la història dels trencadors a Mallorca. (Foto: Toni Tomàs)

Al carrer de Balears de s’Arenal es pot
comprovar que quan es varen construir
les cases els carrers no estaven rebaixats.
Aquesta casa, en la qual es poden
observar les marques dels trencadors, es
troba damunt el que aleshores era una
muntanya. Probablement el carrer està
uns 4 m més avall que la casa.
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PEDRERES I COVES
Sobre la meva recerca de pedreres dels segles xix i xx, us puc dir que n’he trobades menys del segle xx,
per culpa de les urbanitzacions i les autopistes. L’any 1955 hi havia més de tres-centes pedreres, però de
l’any 2006 només n’he trobades devers deu. En aquell temps a cada pedrera hi treballaven un, dos i fins
a tres i quatre trencadors. Calcul que n’hi havia uns set-cents.
Aquestes són les pedreres i les coves fetes pels trencadors als termes de Llucmajor i Palma:
Cova de Can Morei

Pedrera de l’amo en Sebastià Pancuit

Cova de Can Denits

Pedrera de l’amo en Joan Figó

Pedrera de Can Morro

Pedrera de Can Palou

Pedrera de Can Benet Figó

Pedrera de l’amo en Joan Meco

Pedrera de Can Pere Munar

Pedrera de Can Sèu

Pedrera de mestre Joan Pastilla

Pedrera de Can Perico Sant

Pedrera de Can Pollo

Pedrera de Can Magí Ronco

Pedrera de Can Biel Ferrer

Pedrera de Son Cosmet

Pedrera de Can Duran

Pedrera de l’amo en Pau
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Pedrera de Can Nyico

Pedrera de mestre Biel es Pobler

Pedrera de Can Capeller

Pedrera de l’amo en Nofre Mariero

Pedrera de Can Servereta

Pedrera de mestre Tomeu es Coix

Pedrera de Can Joan de sa Plaça

Pedrera de Can Denits

Pedrera de Can Soler

Pedrera de Can Roc

Pedrera de Can Reviu

Pedrera de Can Peus Plans

Pedrera de Can Toni Cerdà

Pedrera de l’amo en Jaume Pollencí

Coves de l’amo en Toni Garbes

Pedrera de Can Lampino

Pedrera de l’amo en Pere Munar i el seu fill Macià

Pedrera de Cas Siquier

Pedrera de Can Puça

Pedrera de madò Margalida Maonesa

Pedrera de Can Morei

Pedrera de mestre Rafel Pastilla

Pedrera de mestre Sebastià Galetes

Pedrera de l’amo en Toni Trompada

Pedrera de Can Nuu

Pedrera de Can Soler de s’Arenal

Pedrera de mestre Rafel Simó

Pedrera de ses Catalanes

Pedrera de Can Paparrina

Pedrera des Clot de l’Infern

Pedrera de Can Noguera
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Pedrera situada al torrent des Jueus, al terme de Palma, de la qual varen treure
les peces de marès per construir el pont des Jueus i el de ses Set Boques.
Aquests ponts es varen fer a principis del segle xx perquè hi passàs el ferrocarril
que anava de Palma a ses Salines i Felanitx. El material d’aquesta pedrera era
de primeríssima qualitat.

19

El pont del torrent des Jueus, que separa els termes de Palma i Llucmajor.

El pont de ses Set Boques, al terme de Llucmajor. Desgraciadament, la barana n’ha deteriorat la cornisa.
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Aquesta pedrera també es troba prop del
torrent des Jueus, al terme de Palma. Se’n
varen treure les peces per construir el pont
per on passava el ferrocarril.

Pedrera de Can Capeller
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Pedrera d’en Magí de ca l’amo en Pau, a ses Cadenes

21
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En aquesta pedrera es poden apreciar dues parts: la pedrera artesanal a l’esquerra, i a la dreta les marques del disc de la máquina. Es troba a la finca anomenada
Can Lampino, propietat de Pedro Francisco Puigserver.

Pedrera situada a Can Peus Plans, on l’any 1950 treballaven devers cinquanta trencadors.
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Pedrera a Bellavista (Palma)

Pedrera situada a na Forta, a Bellavista (Palma)
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Coves de Can Denits, de principis del segle xx. Els trencadors que la varen fer eren de Porreres i treballaven a les coves de Son Fullana (Llucmajor). Les coves de Can
Denits són de Francisco Clar, que prové d’una família de trencadors. Abans eren un restaurant; avui dia roman tancat.

Pedrera de ses Catalanes,
a Bellavista (Palma)
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Pedrera a Bellavista (Palma)

Pedrera de Can Nuu (Palma), on treballaven molts de trencadors
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Pedrera de la urbanització Bellavista, de principis del segle

Pedrera situada dins na Forta, a Bellavista (Palma)

xx,

propietat d’Antoni Salvà Roca de “Can Mates”
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Coves situades al camí des Palmer, al terme de Palma. Eren propietat de Guillermo Roca i es varen fer a principis del segle

Coves de Guillermo Roca al camí des Palmer
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xx.

28
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Pedrera de la finca Es Castellet, al terme
de Llucmajor, de principis del segle xx.
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Aquesta pedrera estava situada a uns 20 m de l’església de s’Arenal.

Pedrera de la finca Es Castellet, al terme de Llucmajor, de principis del segle xx.

Pedrera de la finca Es Castellet, al terme de Llucmajor, de principis del segle xx.
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Pedreres situades vorera de mar a Son Grauet,
a prop del Club Nàutic de s’Arenal. Són del segle

Pedrera del segle

xix

xix.

situada a Son Grauet, al terme de Llucmajor.

Pedrera a Son Verí de Baix. S’hi pot observar una escala per la qual els
trencadors pujaven les peces de marès quan encara no s’havia inventat el molí.
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Cova a Cala Mosca, a Son Verí.
La varen fer els trencadors al segle xviii.
N’hi havia unes altres, però quan es
va urbanitzar la zona es varen enderrocar.

Pedrera a Son Verí de Baix, a la zona des Fornàs
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Pedreres a vorera de mar a
Son Grauet, a Son Verí Nou.
On hi ha l’eina es poden
observar les ginyes dels carros,
que ara estan plenes de terra i
de fulles de pi.

Pedrera a Son Verí Nou. En aquesta foto es poden apreciar bé les ginyes de carro.
Se sap que aquestes pedreres són del segle xix perquè al segle xviii el transport es feia amb barques.
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Coves a na Capulla, on visqueren trencadors. Les marques que hi deixaren els qui les varen construir no són, però, les mateixes que les que es troben a la resta de
coves fetes per trencadors. Es podria tractar de restes àrabs?

Carro molt semblant al que
utilitzaven els carreters. Les rodes
estan protegides amb unes llantes
de ferro; per això si passaven
diverses vegades pel mateix lloc hi
deixaven marques.
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Entrada de les coves de na Capulla a Son Verí. Quan els trencadors se’n varen anar d’aquesta zona, el propietari les va utilitzar com a sestadors per a les ovelles.

Pedreres a Son Verí Nou
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Pedrera de na Capulla, a Son Verí de Baix

Pedrera de na Capulla, a Son Verí de Baix
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Pedrera a Son Eriçó, al terme de Llucmajor, propietat de Gabriel Salas

Coves de marès a la pedrera de Son Fullana, del terme de Llucmajor

PREGÓ DE LES FESTES DE SANT CRISTÒFOL DE S’ARENAL 2006

Entrada de les coves de Galdent, fetes pels trencadors, on al segle

xv

ja feien feina.
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Pedrolot de marès, que deu pesar més de 30 tones. Es troba a Son Granada, anant cap a Maioris. (Foto: Maria Antònia Martínez Garau)
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Muntanyes artificials a Son Granada, fetes amb munts de runes de les pedreres. (Foto: Maria Antònia Martínez Garau)

Sembla una pedrera
però és el mateix pedrolot
que s’ha desplomat a causa
de la pluja i el vent.
(Foto: Maria Antònia Martínez Garau)

TRENCADORS DELS SEGLES XIX I XX

39

Pedrera anomenada na Careta,
a sa Torre, molt a prop de la mar.
(Foto: Gabriel Tomàs)

Na Careta vista des de lluny. El seu material era massa blan, per això mai no es va utilitzar per a cap edifici en el qual el marès hagués de ser vist. Però sí que era bo
per fer finques o pisos, sempre que s’atarracassin amb ciment. En aquesta vista de na Careta es pot apreciar millor la qualitat del material. L’aigua i el vent han esborrat
totes les marques que hi deixaren els trencadors amb la seva eina, perquè el marès és de baixa qualitat. (Foto: Gabriel Tomàs)
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Pedrera de la Catedral, a sa Torre, que
es remunta a l’època de la construcció
de la Seu de Mallorca. Proporcionava
el millor material de tota la costa del
terme de Llucmajor, ja fa 700 anys.

Pedrera de la Catedral, a sa Torre, en la qual es poden veure les marques de l’esquadra dels trencadors. A la part esquerra, es pot apreciar una cova feta pels trencadors.
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Coves que varen fer els trencadors a Portals Vells, al terme de Calvià, per treure marès per a la Catedral de Mallorca.
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Vista de la costa de Portals Vells, Calvià, des de l’interior de les coves.

Pedreres de Son Mosson, prop de la mar, al Coll d’en Rabassa
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Pedreres de Son Mosson, prop de la mar, al Coll d’en Rabassa

Les pedreres de Son Mosson tenen més d’un segle d’història. Amb els anys s’havien omplert de runes i fems, però l’Ajuntament de Palma les va buidar. Ara són patrimoni
dels trencadors. El més interessant que ofereixen són uns corredors amb baranes perquè les puguin mirar de prop.
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Aquesta pedrera té unes ratlles a la paret (llivanyes), i un desnivell de més de 30 cm per metre. Les peces de marès les havien de treure al mateix nivell per on passava
la llivanya. S’anomenaven pedreres amb rost. A Son Mosson no n’hi ha cap a nivell pla.
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Pedreres des Coll d’en Rabassa, davant sa Torre d’en Pau

Pedreres de Sant Joan de Déu, en es Coll d’en Rabassa
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Pedreres de Sant Joan de Déu, en es Coll d’en Rabassa

Pedreres des Coll d’en Rabassa, davant sa Torre d’en Pau
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Pedreres des Coll d’en Rabassa, davant sa Torre d’en Pau. (Foto: Maria Antònia Martínez Garau)

Pedreres des Coll d’en Rabassa, davant sa Torre d’en Pau
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EL PRODUCTE
La feina del trencador consistia a fer peces de marès de la manera següent: el mestre d’obres donava
al trencador les mides que necessitava, i quan aquest tenia les peces fetes les raspallava amb el tallant
a base de cops, per deixar-les més o menys amb les mides que li havien encarregat. Però quan les
peces arribaven a la seva destinació, en el cas de la construcció de la Seu, per exemple, a l’obra hi
havia unes altres persones, anomenades picadors, que s’encarregaven de deixar les peces de marès
en perfectes condicions per tots els costats. Els picadors utilitzaven picoletes, diverses rasquetes, serres,
algunes esquadres, martells i escarpres. Eren professionals de bon de veres. Hi havia també un altre grup
de treballadors, els escultors, que elegien les peces de marès que necessitaven per a la seva feina, la qual
consistia a fer les caperutxes i els adornaments que es veuen a la façana de la Catedral.
El marès utilitzat en la construcció de la Seu es va extreure de les coves que varen fer els trencadors a
la zona de Portals Vells, al terme de Calvià. En aquestes coves hi havia tres classes de material de marès,
però només dues eren bones per construir la Catedral. Es tractava d’un material molt especial, molt bo de
maniobrar, per fer motllures i figures. Tanmateix, varen trobar també una altra qualitat que estava mesclada
amb caragols marins i copinyes molt petites. Els trencadors l’anomenàvem marès copinyat. Aquest marès
també es troba a la zona de Son Monjo i a Cala Pi.
Les pedreres que es varen fer al terme de Llucmajor per construir la Catedral es troben a vorera de
mar, a sa Torre, entre ses Males Pesqueres i Pedrera Forta. El material que en treien era transportat amb
barques.
Els trencadors venien el marès per carretades i no per peces. Els que treballaven vorera de mar no
tenien problemes per embarcar-lo, però els que treballaven a 500 m de distància de la mar varen haver
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d’inventar un sistema per traslladar les peces a l’embarcació: una espècie de trineu de troncs d’ullastre
arrossegat per un ase. Això es pot comprovar gràcies a les empremtes que deixaven aquests trineus
menats per carreters, de les quals es dedueix que el trineu feia uns 50 cm d’ample i aproximadament
1 m de llarg. Aquestes petjades les podem trobar per exmple a les pedreres de vorera de mar de Son
Granada. Carreters i trencadors varen fer camins amb lloses de marès molt planes per facilitar el tir de
l’ase. Carregaven el trineu amb dues peces i mitja de 30 cm de gruixa —això era una carretada. Per això
comptaven per carretades.
Quan hi va haver carros, en varen utilitzar que podien carregar deu peces de marès de 30 cm de
gruixa. Així, en un viatge el carro duia quatre carretades, perquè una carretada eren dues peces i mitja
de 30 cm de gruixa.
Arran de l’aparició de les màquines de tallar marès, els trencadors passaren a vendre el marès per
peces de 30 cm de gruixa per 40 cm d’amplària i 80 cm de llargària. Avui dia això s’anomena peça de
30 cm. Abans es deia peça de gruix d’emperador, però amb l’aparició de les màquines cada peça té el
seu nom per centímetres.
Els trencadors cobraven totes les peces que feien durant una setmana. Qui comprava les peces als
trencadors eren els mercaders.
Els trencadors també feien piques de marès per abeurar els animals. Havien de ser d’un material molt
espès de gra i molt fi, perquè si el marès no era de qualitat l’aigua sortia per tots costats. En canvi, si el
material era bo, tot d’una que hi posaven aigua la pica suava un poc per defora, i després d’uns dies se’n
tancaven els porus. Per fabricar aquestes piques els trencadors no utilitzaven cap casta de ciment.
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Diferents carretades de marès (Col·laboració P. Joan Llabrés TOR)
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Els trencadors feien un camí en direcció a la mar, amb trossos de marès plans de la pedrera, i amuntegaven les runes a cada costat del camí. Aquest es troba a Son
Granada.
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Camí que duu a la mar, a Son Granada, on els trencadors tenien la barca que transportava el material al port de Palma. Allà esperaven els carreters per carregar els
carros amb marès i portar-lo a la seva destinació.

En Martí Salvà
treballa material copinyat.
(Foto: María Antònia Martínez Garau)

54

PREGÓ DE LES FESTES DE SANT CRISTÒFOL DE S’ARENAL 2006

Piques fetes per trencadors a Son Verí de Baix. S’utilitzaven per abeurar els animals.

Pica en procés de buidatge,
pràcticament acabada
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Per fer una pica cal primer marcar una retxa al voltant d’una peça. Amb l’esquadra es fa una passada seguint aquesta retxa, i així queda marcat el que ha de ser la
pica. La resta s’aconsegueix a base de picar. (Foto: Maria Antònia Martínez Garau)
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LES EINES
Feia més de set-cents anys que s’utilitzaven aquestes eines: esquadra, tallant, tascons de ferro, llaunes
de ferro, càvec, manuella, parpal, senalla i una espècie de molí que tenia unes aspes.
Sovint les eines eren portades a cal ferrer perquè l’endemà estiguessin ben esmolades. A s’Arenal hi
havia dos ferrers, dos més a ses Cadenes i dos més en es Pil·larí. Calcul que devers el 1950 s’arreglaven
diàriament unes tres-centes eines.

Eines dels trencadors. Cada una duu al mànec el nom del trencador que la utilitzava.
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Sebastià Vallespir reprodueix la feina
del trencador amb l’esquadra.

Sebastià Vallespir reprodueix la feina del trencador amb l’esquadra.
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Esquadra

El càvec s’utilitzava per llevar la terra quan es començava la pedrera.
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Per netejar la pedrera s’utilitzava el càvec i la senalla.

Quan es començava una pedrera
de vegades hi havia pedres molt
voluminoses, que s’havien de moure
amb el parpal.
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En Martí Salvà, trencador, a l’interior de les coves de Portals Vells, Calvià.

Amb el parpal, un punt de suport i una
maça bastant pesada, i a base de cops,
la pedra es podia fer trossos petits, però
la majoria pesaven 100 kg.
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Quan la tasconera està acabada, s’introdueixen les llaunes de
ferro, i a continuació, els tascons de ferro.

Un cop ficades les llaunes i els tascons, amb la maça es peguen
copets suaus fins que la peça es desferra del terra.

Feina anomenada la tasconera
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Aquest és el resultat de la peça de marès desferrada del terra.

Llaunes de ferro

Tascons de ferro
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Amb la maça es colpejaven els tascons de ferro fins que la peça es desferrava del terra. (Foto: Maria Antònia Martínez Garau)

Maça o “marron”
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El verduc o xerrac s’utilitzava quan el material no tenia veta o llivanya. Amb aquesta eina, d’una peça de 30 cm en sortien de 15, de 20 o de 25 cm. Per fer aquesta
feina es necessitaven dues persones. (Foto: Maria Antònia Martínez Garau)

Verduc o xerrac
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Amb el tallant, sense emprar el verduc, d’una peça de 30 cm de gruixa es podien fer peces de 5, 8, 10 o 15 cm de gruixa, si el marès tenia veta.
(Foto: Maria Antònia Martínez Garau)

Tallant
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La manuella s’utilitzava quan hi havia dificultat per acabar qualque racó amb l’esquadra. Si es trobava cap peça de roca incrustada dins el marès, amb la manuella
es feia un forat, en el qual es ficava mig cartutx, i si era necessari s’hi ficava sencer. D’aquesta manera la pedra quedava completament trossejada.

Manuella
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El molí s’utilitzava per treure les peces de dins la pedrera,
encara que hi hagués 20 m de profunditat.

Quan la peça era al nivell de damunt la pedrera, el trencador es desplaçava
per agafar-la per la corda amb una mà, mentre amb l’altra sostenia el molí;
seguidament balancejava la peça cap endavant i cap endarrere dues o tres
vegades, i quan ho trobava convenient, l’estirava amb força. En cosa de
segons amollava la corda del molí, de manera que la peça quedava damunt
la pedrera.
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Trencadors amb l’esquadra, amb la qual deixaren nombroses marques a les pedreres on treballaren.

TRENCADORS DELS SEGLES XIX I XX

71

LA VIDA EN UNA BARRACA
Els primers trencadors, quan arribaven a una zona on no hi havia cap pedrera, feien la barraca dins
el bosc, i quan ja havien fet la pedrera enderrocaven la barraca del bosc i la construïen dins la pedrera
que havien buidat. Per això no es veuen barraques enlloc, només se’n troben algunes dins les pedreres, on
estaven més protegides del mal temps.
Quan ja hi havia pedreres buides, els trencadors aprofitaven el desnivell dels segles passats i feien el
següent: començaven la barraca a uns dos metres de la paret, al pis de la pedrera, i pujaven la paret recta
utilitzant restes de la pedrera fins a arribar al màxim de la paret. D’aquesta manera s’estalviaven haver-hi
de col·locar un sostre. Els primers trencadors no ho pogueren fer, per això varen cercar coves naturals a
les roques, i si tenien l’entrada molt gran utilitzaven restes de marès per deixar-la d’una mida que només hi
passàs una persona —mai hi posaven portes de fusta. Així el vent i el fred no hi penetraven tant.
Les barraques de trencador no tenien porta i a l’hivern, quan feia molt de fred, els seus habitants
agafaven tres o quatre feixos de branques de pi i quan es disposaven a anar a dormir tapaven l’entrada
amb aquestes branques.
El mobiliari de la barraca de trencador consistia en una cadira, una taula de marès, dos plats, unes
quantes olles i una gerra per anar a cercar aigua, un llum d’oli, un llit plegable i una manta.
A les pedreres de la meva generació no hi havia cap barraca per estar-hi tota la setmana, però sí
record una barraqueta per guardar les eines. A la finca de Can Voltat hi treballava un trencador i tres fills
seus que venien des Coll d’en Rabassa. Per això tenien una barraca, on quedaven tota la setmana. La
varen construir dins la pedrera, i el sostre era de bigues de pi. Després de cinquanta anys, encara existeix,
tot i que el sostre ha caigut. És la darrera barraca feta per trencadors.
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Al fons de la pedrera hi ha una barraca, l’única que es troba a Son Sunyer (Palma), propietat de Sebastià Vallespir.

El caramull de pedres que hi ha dins aquesta pedrera des Castellet, al terme de Llucmajor, en el segle

xix

era una barraca.
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Barraca dins una pedrera a la zona des Fornàs, a Son Verí de Baix. És del segle
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xix.
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Aquesta barraca en ruïnes també pertany a la finca Es Castellet, al terme de Llucmajor.

Barraca de trencadors dins
una pedrera des Fornàs,
a Son Verí de Baix
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Barraca de trencadors dins una pedrera des Fornàs, a Son Verí de Baix

Barraca dins el bosc, a Son Verí de Baix, en una zona anomenada na Capulla. Probablement el trencador que la va construir va voler seguir el model de les barraques
de carboner i de roter. A uns 25 m hi ha la pedrera, i prop de la barraca s’ha trobat la barraca del ca, feta seguint el mateix patró.
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Vista de la part de darrere de la barraca
de trencador de na Capulla

Barraca de ca a na Capulla, a Son Verí de
Baix. L’entrada té 80 cm d’alçària i 80 cm
d’amplària. Dins la barraca la part més alta fa
1 m. Segueix el mateix model de la barraca
de trencador i es conserva en perfecte estat.
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Barraca de trencador a Son Granada,
al terme de Llucmajor

Barraca de trencador feta quan ja hi havia
pedreres buides. Els trencadors, per construir
les barraques aprofitaven el desnivell: les
començaven a uns 2 m de la paret en el pis
de la pedrera i pujaven la paret de runes de
la pedrera recta fins a arribar al màxim de
la paret de la pedrera. D’aquesta manera
s’estalviaven fer-hi el sostre.
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Barraca de trencador a Son Granada, a prop del mar. El sostre està en ruïnes.

Barraca de trencador molt a prop de la mar,
a Son Granada
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El càmera Rafael Riera mostra, a la cova de la pedrera de la Catedral, la paret on hi havia el fogó que usaven els trencadors, fet del mateix marès. La marca obscura
prové del fum.

Peça de marès amb l’any gravat per un trencador.
S’ha trobat a Son Granada, dins el bosc, en un munt de runa
que antigament era una barraca.
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Arribada fictícia d’un trencador
a la barraca un dilluns al matí

Interior d’una barraca de trencador, amb tot el mobiliari
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Descans del trencador en arribar a la barraca un dilluns al matí,
després d’un llarg camí. Era una petita treva abans de començar la
feina a la pedrera.

El dilluns al matí, la primera tasca del trencador abans de començar la jornada laboral
era preparar les sopes per dinar.

Al vespre el trencador plomava els tords que havia caçat parant lloses.
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Productes de la caça, base alimentària del trencador
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Si era la temporada de tords, el
trencador parava lloses prop de la
pedrera amb quatre pedres, dos
pals i un cuc col·locat al mig.

Quan el tord xocava amb els dos
pals de la llosa, la pedra li queia
al damunt.
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Per lluitar contra el fred i el mal temps, el
trencador tapava el portal de la barraca amb
branques de pi, ja que no podia utilitzar portes.

En haver acabat la jornada, el trencador passava la nit a la barraca.
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Per pescar, el trencador utilitzava un esquer fet amb
una branca d’ullastre sec, que és molt resistent, i un
caragol sense closca.

El peix també formava part de la dieta dels trencadors.

Per encendre un cigarret el trencador utilitzava com a metxa un cordellí de la mateixa corda que
emprava al molí per treure les peces de la pedrera.
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Eriçó de bosc

El trencador, després d’una setmana de feina, tornava a casa carregat de gènere.
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LA JORNADA LABORAL
Un trencador sortia de ca seva cap a la pedrera el dilluns a les 3 de la matinada. Se’n duia menjar per
a tota la setmana: uns quants quilos de patates, arròs, oli i saïm, fideus i pa, tomàtigues, pebres i cebes.
No es proveïa mai per endavant ni de carn ni de peix, perquè era molt expert a caçar conills, perdius,
tords i eriçons del bosc. També aprofitava la temporada de caragols, espàrecs i esclata-sangs. Com que
quasi tots feien feina vorera de mar, collien caragols de mar i crancs, quan era la temporada.
Per arribar a la feina n’hi havia que caminaven fins a 25 km, i fins i tot n’hi havia qualcun que caminava
de Llucmajor a Andratx. Quan arribaven a la barraca el primer que feien era col·locar el menjar en uns
prestatges que hi havia a la paret de la barraca.
Els trencadors començaven la seva jornada laboral de matinada, i de 10 a 11 del matí feien un
descans, que aprofitaven per fumar un cigarret o caçar tords o conills.
Després d’aquest breu descans dins la dura jornada laboral, si era temporada de tords, anaven a
parar lloses a prop de la pedrera. El dilluns a la nit, en haver sopat, la seva feina era plomar els tords i
preparar-los per fer un bon arròs l’endemà. El dilluns dinaven de sopes, però el dimarts ja havien tingut
temps d’anar a caçar.
Per encendre els cigarrets feien servir com a metxa un cordellí provinent d’una corda vella que penjaven
a la paret. Aquesta metxa feia 1 m de llargària i servia per encendre durant un dia els cigarrets de tres o
quatre trencadors de la mateixa pedrera. Per encendre tots aquests cigarrets només utilitzaven un misto.
Ja hem comentat que el trencador, hora d’anar a dormir, si la nit era freda i plovia o feia vent, tenia
preparats devora la barraca uns quants feixos de llenya verda, i des de dedins els posava a l’entrada de
la barraca, si bé s’ha d’afegir que procurava tenir un bon foc a la foganya.
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Els trencadors que treballaven a prop de la mar, quan volien menjar peix anaven a pescar, ja que el
peix era abundant. També aprofitaven tota classe de caragols de mar i crancs. L’esquer, se’l feien ells
mateixos amb una branca seca d’ullastre, que és molt resistent. Hi posaven un caragol sense closca,
fermaven l’esquer amb una cordeta i el ficaven dins la mar, quasi des de dins la pedrera. Tiraven mitja
dotzena d’esquers, i des de la pedrera, mentre treballaven, podien veure el resultat de la pesca.
El dissabte al matí, quan acabava la seva jornada, procuraven fer una bona caça de tords o conills per
compartir amb la família en el sopar del dissabte.
A l’estiu, quan no hi havia tords, es dedicaven a caçar eriçons del bosc, ja que eren abundants i molt
fàcils de caçar. Tenien un ca, anomenat ca eriçoner. En menys d’una hora es podien aconseguir una
dotzena d’eriçons, que mataven colpejant-los el nas amb un pal. Després, els pelaven.
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En Metildo Reda Soler, propietari d’aquesta pedrera, reprodueix la feina que va veure fer a son pare i el seu padrí, tots dos trencadors.
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Pedrera a sa Torre de n’Hug, a sa Comuna d’Algaida. N’és el propietari el doctor Mariano Rosselló Barbarà, el qual en aquesta foto ens fa una demostració del que
feien els trencadors dins la pedrera.
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Els trencadors d’edat avançada presentaven aquest aspecte encorbat, a causa de la postura que adoptaven per fer feina.

91

TRENCADORS DELS SEGLES XIX I XX

93

L’ H O M E N AT G E
ALS TRENCADORS
L’any 2000, ja jubilat, vaig llegir en el pregó de Fires de Llucmajor de l’any 1975 que el 1847
n’Antoninaina Salvà tenia llogades unes pedreres a en Rafel Mas Sastre per 2.657 reials i 15 morabatins,
i que l’any 1848 en tenia unes altres de llogades a en Pere Joan Mas Barceló per 1.993 reials i 3
morabatins. I encara hi havia un tercer arrendament, que es va fer després fins a l’any 1857 a en Sebastià
Mut Romaguera, per 40.861 reials i 14 morabatins. Això dóna idea de la riquesa del terreny en dipòsit
de pedra arenisca per a la construcció.
En una altra ocasió vaig llegir a la portada del mes d’abril de 1997 de la revista S’Unió de s’Arenal el
titular “Els trencadors, vertaders fundadors del nostre poble”, titular que anava acompanyat d’una foto d’un
grup de trencadors, tots coneguts meus —l’únic que encara viu és en Bartomeu Rigo.
El mes de juliol del mateix any aquesta revista anuncià que el dia 13 se celebrava un homenatge als
trencadors amb la inauguració d’un monument al molí que empraven aquests treballadors. Tot això va ser
idea d’en Sebastià Vallespir i en Nofre Llinàs, que varen comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Llucmajor. Des d’aquí vull agrair a en Nofre Llinàs la difusió constant que ha fet de tot el que envolta l’ofici
de trencador.
Arran dels escrits d’en Sebastià Vallespir i d’en Nofre Llinàs, i també del monument als trencadors, vaig
pensar anar més enllà en la difusió d’aquesta feina i aquest estil de vida, i vaig decidir homenatjar els seus
protagonistes amb una orla. En Nofre Llinàs va trobar que era una bona idea, però que tindria dificultats
per reunir fotos de trencadors que feia cinquanta anys que havien mort. Tanmateix, la meva constància
en la llarga recerca de fotos per tot Mallorca va tenir els seus fruits: l’any 2004 n’havia recollides 205. El
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resultat va ser una orla d’1,20 m de llarg per 1 m d’ample, amb un marc de marès. La vaig regalar al club
de la tercera edat Es Trencadors de ses Cadenes. El dia que es va presentar hi va haver una petita festa, a
la qual varen assistir la regidora de l’Ajuntament de Palma Margarita Ferrando, el regidor de l’Ajuntament
de Llucmajor Guillem Salvà, Antoni Serra en representació del Govern de les Illes Balears, Maria Ratier i
el president del club José López.
L’any 2004 vaig pensar que encara tenia una feina important a fer: mostrar a tothom el que em varen
explicar els familiars dels trencadors quan vaig anar a recollir les fotos. I em vaig posar mans a l’obra.
L’altra passa que vaig fer per recuperar la història dels trencadors va ser muntar un museu amb les eines
que empraven. La restauració d’aquestes eines no ha estat una tasca fàcil, ja que els ferrers actuals no
tenien idea de com arreglar-les. Així que, com que les havia vistes fer moltes vegades, les vaig arreglar
jo mateix, tot i que per fer els mànecs vaig comptar amb l’ajuda d’un fuster. Vaig aconseguir que totes les
eines tinguessin els seu mànec tradicional d’ullastre. Confii que podré ampliar aquest museu, ja que encara
trob eines que en podrien formar part.

(Les fotos de pedreres i barraques són fetes del mateix pregoner Francisco Vich Verger)
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Orla amb més de dues-centes fotos de trencadors dels segles XVIII, xix I XX, que va entregar Francisco Vich a les autoritats de Palma i al president del Club de la Tercera
Edat Es Trencadors de ses Cadenes. El marc està fet de peces de marès. (Foto: Tomeu Sbert)

Entrega dels premis Arenaler de l’Any 2004. Francisco Vich rep les eines de trencador de mans del batle de Llucmajor. (Foto: Tomeu Sbert)
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La Mare de Déu de la Lactància és la patrona dels trencadors.
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Juan
Morro Pericas

Joan
Rebassa Gamundí

Miquel
Sastre Vidal

Rafel
Bover Ramis

Damian
Coll Coll

Andreu
Galmes

Gabriel
Alemany

Gabriel
Alemany

Pere
Alemany

Gabriel
Amengual “madora”

Gabriel
Amengual

Pere
Amengual

Gabriel
Amengual Oliver

Josep
Busquets

Miquel
Caldentey Homar

Sebastià
Campaner Dols

Josep
Campaner Fiol

Sebastià
Campaner Munar

Salvador
Alemany

Macià
Cardell “Matas”

Joan
Carrió

Miquel
Cladera

Miquel
Cladera (Fill)

Antoni
Cladera Garau

Bartolomé
Bover Ramis

Pere
Coll “Caragol”

Magdalena
Comas

Miquel Contestí
“Borronat”

Mateu
Ferrer “Prim”

Pere
Pujol
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Juan
Cantallops Jaume

Vicente
Bernat Maymo

Julian
Julia Juan

Antonio
Catala Frau

Miguel
Bordoy Mesquida

Andreu
Barceló

Gabriel
Barceló

Andreu
Borrás Pol

Jaime
Morro Pericas

Antoni
Bover Ramis

Francesc
Campaner

Sebastià
Cantallops

Miquel
Cantallops Jaume

Monserrat
Cantallops

Jaume
Capellá Bover

Antoni
Capó “Sabatera”

Miquel
Llompart Pou

Jaume
Clar Cardell

Jaume
Clar

Francesc Tomas
Quetglas

Rafel
Cerdá Bover

Antoni
Cerdá Capó

Gabriel
Llull Galmés

Macià
Florit Ramis

Joan
Florit Ramis

Miquel
Fluxá

Joan
Fluxá Servera

Bartomeu
Garau “Pansa”

Pere Antoni
Clar “Fogo”
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Pere
Munar

Bartomeu
Matas Neliá

Bartomeu
Morro Pericás

Marti
Moyá Carbonell

Onofre
Mulet

Miquel
Munar

Tonio
Rígo

Josep
Ramis March

Miquel
Ramis

Antoni
Rebassa

Miquel
Rosselló

Jaume
Rebasa

Pere
Roig

Pere
Roig

Gabriel
Roig

Pere
Roig

Bartomeu
Salom Segura

Joan
Salvà Cardell

Juan
Amengual

Onofre
Siquier Darder

Gabriel
Siquier Darder

Joan
Siquier Darder

Guillem
Siquier Darder

Onofre
Siquier Soler

Toni
Vidal Calafat

Damià
Jaume Tomàs

Monserrat
Matas Frau

Antonio
Pons

Juan
Vidal Corró

Jaime
Vidal Corró
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Macià
Munar Vicens

Miquel
Munar Vicens

Joan
Nadal “Capità”

Antoni
Nadal “Capità”

Vicenç
Nicolau Payeras

Mateu
Nicolau Sorell

Sebastiá
Rebassa

Antoni
Rebassa Alemany

Gabriel
Rebassa

Baltasar
Ferrer Prim

Bartomeu
Rigo

Bartomeu
Rigo Bover

Julià
Salva Cardell

Martí
Salvá Llull

Joan
Salvá Llull

Antoni
Salvá Roca

Pere
Sánchez Galmés

Joan
Sánchez Andreu

Benet
Siquier Darder

Benet
Taberner

Miquel
Tomás Tomás

Francisco
Tomás Rigo

Pablo
Tomás Tomás

Joan
Tomás “Vei”

Antonio
Fluxa Rosado

Margarita
Tomas Sastre

Julián
Tomas Sastre

Juan
Bauzá Matas

Antonio
Comas Pujadas
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Andreu
Nicolau Sorell

Bartomeu
Obrador Juliá

Magí
Oliver

Joan
Pocoví Monserrat

Nicolau
Porqué Crespí

Gregori
Puigserver Ferrer

Josep
Riutort

Guillen
Riutort

Guillem
Roca Garau

Pere
Roca

Guillem
Roca

Llorenç
Roca

Antoni
Sastre Fluxá

Joan
Sbert Socias

Gabriel
Sbert

Martí
Serra

Magdalena
Serra Siquier

Joan
Serra Tarrés

Miquel
Tomás “Busque”

Antoni
Tomás “Trompada”

Miquel
Salvá Adrover

Gabriel
Torrens Llompart

Joan
Tous “Reulla”

Antoni
Verdú Catalá

Miquel
Salva Noguera

Juan
Cladera Terrasa

Miquel
Cladera

Sebastiá
Bover

Antonia
Contesti

Miquel
Contesti
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Rafael
Guasp Pastilla

Joan
Guasp Torrens

Rafael
Guasp “Pastilla”

Francesc
Guasp “Pastilla”

Rafel
Guasp

Rafel
Juliá Juan

Josep
Marí Gomila

Sebastià
Martí Más

Miquel
Martí

Jaume
Martí

Sebastià
Martí Vila

Martí
Mascaró

Jaume
Salvà Cardell

Jose
Coll

Joan
Cerdá “Mut”

Andreu
Nicolau Sorell

Sebastià
Cladera Terrasa

María
Pérez

Josep
Bover Ramis

Guillem
Tomas Quetglas

Bernad
Perelló Fornes

Jose
Campaner

Antoni
Florit Bernat

Vicente
García Hernández

Gabriel
Carbonell

Sebastian
Garcías

Bartomeu
Matas Frau

Jose
Porquer Crespí

Josep
López

Juan
Tomàs
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Joan
Llinás “Manacorí”

Miquel
Llinás Parets

Hermenegildo
Reda

Vicens
Sastre “Borreta”

Lluc
Tomàs Salvà

Ginés
García Fernández

Bernad
Reda Vidal

Tofol
Mateu “Porxet”

Tofol Mateu
“Porxet” fill

(Recopilació de fotografies sota la coordinació del mateix pregoner Francisco Vich,
amb la col·laboració de Nofre Llinàs i Pau Tomàs, entre altres).
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LLorenç
Pujol Gelabert

Joan
Quetglas Carriió

Antoni
Quetglas

Pere
Quintana Pizá

Pedro Francisco
Puigserver

Pere
Roca Garau

Pere
Roig Pons

Francesc
Roig

Martí
Roig

Luis
Puigsesber

Joan
Simó Barceló

Rafel
Simó Serra

Gabriel
Simó Barceló

Rafel
Simó

Onofre
Llinás Planisi

María
Vich Salá

Miquel
García

Baltasar
Vich Torrijos

Pepe
Vich Salvá

Gabriel
Vich Salvá

Tofol
Mateu Capó

Antonio
Moll Bennazar

Vicente Francesc
Sans

Onofre
Vich Salvá

Francisco
Vich Verjer

