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PRESENTACIÓ
Bon vespre, Senyor Batle, Senyora Regidora de Cultura, Senyor Pregoner.
I bon vespre, igualment, a tots vosaltres, que avui heu volgut assistir a aquest acte que obri
les fires de l’any 2020. Sens dubte seran unes fires històriques indissolublement unides a la
pandèmia i a la nova normalitat. Unes fires que hem de viure dreçades per l’esperança, amb
responsabilitat, seny i sentit comú.
L’edat d’una persona es compta amb anys; en canvi, per quantificar l’antiguitat del càrrec
de pregoner de fires, els anys ens queden curts i hem d’utilitzar els segles. En fa nou, que les
fires disposen dels seus pregoners. Varen aparèixer, els pregoners, al segle xii, quan l’edat
mitjana era ja madura.
Aquest segle, el xii, conegut pels historiadors com la «plena edat mitjana», es considera una
frontera entre l’alta i la baixa edat mitjana. Una època de plenitud en què agonitza el món
romànic, monàstic, rural, obscur i agrícola, i neix el món gòtic, catedralici, urbà, lluminós i
gremial. En aquest moment de trànsit de l’economia feudal cap a la capitalista sorgeixen
les fires.
Les fires neixen íntimament lligades a festivitats religioses, aprofitant la gentada que hi
concorria –les nostres encara mostren aquest caire; es troben unides, des de la seva instauració, en el segle xvi, a Sant Miquel i Sant Lluc–, i per augmentar-ne l’afluència, els organitzadors enviaven pregoners a les viles veïnes anunciant-les.
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Enguany, seguint aquesta tradició multisecular, l’Ajuntament de Llucmajor ha encomanat
la tasca de pregoner al senyor Àngel Aparicio Pasqual.
Quan em proposaren presentar-lo jo no el coneixia, no en sabia res; era, per a mi, una incògnita. No obstant això, seguint un costum que m’és consubstancial, vaig respondre afirmativament.
I vaig començar a endinsar-me en un mar procel·lós de preguntes retòriques: «I ara… què
faré? Com me’n sortiré? Què diré?». Mentrestant, maldava per trobar una taula de salvació.
I la vaig trobar: era la geometria. Ella, la geometria, acudí diligent a socórrer-me. Vaig recordar una norma geomètrica: «tres punts no alineats defineixen un pla». Idò, aplicant-ho al
meu cas, tres característiques definirien, encara que fos succintament, una persona.
Calia, doncs, esbrinar les tres que em permetessin definir, ni que fos a manera d’embast, la
personalitat del senyor Aparicio. Ben aviat vaig tenir-les a mà.
El Senyor Pregoner és una persona confiada. S’avingué a qualsevol presentador. No va
marcar perfils ni fixar «línies vermelles». No. Senzillament va confiar. Quasi sempre els qui
confien solen ser bones persones: «Qui mal no fa, mal no pensa». El Senyor Pregoner és una
bona persona.
Telefonant-nos vaig descobrir una segona particularitat. Estava parlant amb un senyor
educadíssim, d’una educació acurada. A més, la seva no era una fina capa de vernís superficial, sinó una cortesia païda que nodria tota la seva personalitat. El senyor Aparicio és una
bona persona molt educada.
La tercera m’arribà a través d’un record, ja llunyà. Un matí, estant al despatx de la regidora
de Cultura, vaig parar esment a una publicació que tenia sobre la taula. La regidora sortí un
moment i jo, de gairell, vaig llegir-ne unes frases. Eren escrites pel senyor Aparicio. El meu
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pensament fou: «En sap i ho sap expressar. És un il·lustrat».
El pregoner d’enguany és una bona persona, educada i il·lustrada. Però quan el vaig conèixer
en persona s’obrí, davant mi, una personalitat rica de caires i facetes: investigador apassionat, trescador peripatètic, arqueòleg del detall, documentalista rigorós, conferenciant,
divulgador, escriptor meticulós… Totes aquestes aptituds focalitzades cap a allò que ell
considera la seva especialitat: els sistemes de defensa. Ha publicat, dins aquest camp, una
vintena d’obres. És, a més, el fundador i president del Grup d’Estudis de les Fortificacions
Balears.
Totes les generacions paguen el seu peatge a la vida. Nosaltres, ara, pagam el nostre. Patim una
sobtada pandèmia amb totes les seves devastadores conseqüències. Els nostres avantpassats
també abonaren els seus respectius tributs.
Durant els segles xvi i xvii els mallorquins sofriren una pandèmia. Una pandèmia de pirates i corsaris que infestaren la mar Mediterrània i assolaren, sovint, les costes de Mallorca.
Venien del sud, des de la Barbaria, o d’orient, des de Turquia. Eren els barbarescs i els turcs
otomans. Per protegir-se’n establiren, també, cordons sanitaris, construint a les costes torres
de defensa i dotant-les dels seus rastrejadors, els vigies.
Aleshores, els noms de Barba-roja i Dragut provocaven a la nostra avior bonys, corrences
i cobriments de cor. Aquella tribulació i alarma fou tan intensa que calà ben endins en el
poble mallorquí i, avui, encara perdura reflectida en la llengua i en el folklore de la nostra
illa. Molts són els pobles que celebren festes de moros i cristians en recordança d’aquells
violents atacs. Encara ara usam refranys i expressions que fan referència a aquells fets
llunyans: «Hi ha moros a la costa»; «Febreret curt, pitjor que turc», o la seva variant «Febreret turc, mata més que turc»; «O tots moros o cristians», i «Vendrà es moraco».
De tot això i molt més ens parlarà el senyor Aparicio en el seu pregó titulat «La Torre de
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Cala Pi. La defensa i l’aguait costaner».
El senyor Aparicio ha actuat com un cuiner gurmet amb estrelles Michelin. Ha adquirit en
el mercat els millors productes: els ha comparats, mesurats, elegits amb ull destre. Els ha
elaborats fins que s’han trobat al punt, i ara ens n’oferirà un tast, que, sense cap dubte, ens
resultarà profitós i exquisit.
Joan Monserrat Sastre

D’esquerra a dreta: M. Francisca Lascolas, regidora de Cultura; Éric Jareño, batle de Llucmajor;
Àngel Aparicio, pregoner, i Joan Monserrat, presentador, el dia del pregó (28 de setembre de 2020),
al Claustre de Sant Bonaventura.
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PROEMI
Senyor Batle, Senyores i Senyors Regidors, amigues i amics, bon vespre i benvinguts sigueu.
Abans de començar l’exposició del Pregó de Fires 2020 voldria fer uns agraïments. A vegades es fan per cortesia o educació, que està francament molt bé; per a mi, avui, és una
necessitat i un desig molt sentit. La gratitud voldria repartir-la a parts iguals entre tots
aquells que m’han donat una animosa empenta en aquest repte. De manera especial, per a
tots vosaltres aquí presents, fidels any rere any, enguany més que mai, quan l’essència del
Pregó de Fires es dilueix en moments tan difícils i complicats a causa de la pandèmia. Em
sent, a més d’agraït, honrat per la magistral presentació de Joan Monserrat, i aprofitaré
per a agrair-li els savis consells. Un agraïment especial i emotiu a la regidora de Cultura,
Maria Francisca Lascolas, per ser tan agosarada i valenta i haver-me donat l’oportunitat
de fer aquest pregó de fires. La meva gratitud també al rector, Miquel Àngel Frontera, i a
Joan Ramis, bibliotecari, per facilitar-me la recerca a l’arxiu històric. I si m’he oblidat d’algú,
sincerament, que em disculpi.
La història d’un poble és el seu gran valor cultural, i els pregons de fires possibiliten enriquir-la. Dissortadament i massa sovint, aquesta història està forjada a força d’ensurts i
sotracs, i Llucmajor no n’ha estat escàpola, sempre supeditada a l’aguait i la defensa. En un
intent d’apropar el passat al present, escau forçós, si parlem de la costa llucmajorera, «sa
Marina», fer-ho d’una contrada icònica: Cala Pi.
El Pregó de Fires 2020 porta l’epígraf: La torre de Cala Pi. La defensa i l’aguait costaner.
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La torre de Cala Pi
La defensa i l’aguait costaner

15

16

INTRODUCCIÓ
La situació estratègica de l’arxipèlag balear l’ha convertit al llarg de la història en motiu de cobdícia de tots aquells que el consideraven essencial per a controlar el comerç a la Mediterrània.
A mesura que milloraren les tècniques de navegació es feu notori l’increment de vaixells, no
sempre amicals, a les nostres costes. Adesiara, s’apropaven naus amb intencions llunyanes
de transaccions comercials i massa sovint es traduïa en desafurs. La costa llucmajorera,
«Sa Marina», no n’era escàpola, i prou coneguts són els atacs piràtics i les ràtzies corsàries
que al llarg dels anys s’hi produïren, afavorides, sobretot, per la manca d’un sistema eficaç
de vigilància. Alguns historiadors, quan tracten el capítol dedicat als corsaris, consideren
que durant els segles xvi i xvii l’activitat corsària era generalitzada al Mediterrani i que els
mallorquins varen ser víctimes d’aquest comportament, principalment del barbaresc. En
aquest sentit (E. Mira, 1998: p. 27), s’ha de considerar que el bienni comprès entre els anys
1536 i 1538 va ser especialment virulent a les Balears, fins al punt que el rei Carles I prohibí
que la flota mercant i els vaixells de pesca naveguessin sense escorta de l’armada guardacostes. Així mateix (Casasnovas, 2005: p. 248), quan es tracta el tema de l’acció corsària,
s’indica clarament que no eren els únics enemics que amenaçaven les nostres costes, que,
desapareguda l’amenaça turca cap a final del segle xvi, el risc d’invasió provenia de les potències europees França i Anglaterra, enemigues de la Monarquia Hispànica.
El segle xvi seria especialment infaust per a les costes illenques. Les arremeses i els atacs a
nombroses viles marítimes acabaren posant d’acord els governants, que es veren forçats a organitzar un sistema defensiu tot i la reticència de la reialesa. Alguns historiadors consideren
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que, contràriament a l’opinió generalitzada, inicialment la construcció de torres i talaies no
va ser per a protegir les viles costaneres, sinó el comerç. Si bé és cert que la prelació defensiva
prioritzava les murades de Ciutat, les polítiques comercials obligaven a establir mesures de
protecció. A Mallorca, el Col·legi de la Mercaderia, principal interessat a mantenir obertes i
lliures d’enemics les rutes de mercadeig, pressionava el Gran i General Consell perquè agilitzés i donés embat a la construcció de torres i talaies a la marina. La raó obeïa al fet que cada
cala, racó o enfony s’havia convertit en cau de pirates i corsaris, i seu d’operacions per a ordir
paranys i falconades als vaixells. Aquesta pirateria marítima preocupava els governants (Tudela, 2005: p. 223), perquè la mar constituïa un mitjà per a generar inestabilitat política.
Resulta difícil espigolar els veritables motius dels governants per eludir l’entremaliada
empresa de la defensa costanera, sempre emparats amb el rerefons d’haver-hi buides les
arques de l’erari. D’altra banda, la contribució de les viles resultava essencial, però empobrides, gravades i supeditades per males anyades no podien fer front per si soles a la despesa
que suposava construir una talaia o una torre. Aleshores, es perllongava l’opció de mantenir talaiers i escoltes, sistema més barat i senzill, bàsicament perquè només s’havia de
costejar durant els períodes d’inseguretat.
A Mallorca, l’entrada del segle xvii va coincidir amb l’apogeu de la construcció de torres i
talaies costaneres. En qualsevol cas, però, l’afer de la vigilància, innata de l’ésser humà, venia d’antuvi i són nombrosos els documents que acrediten la presència de talaiers i escoltes
d’una manera regulada a les marines de Llucmajor a partir del segle xiv. L’historiador local
Font Obrador (1972: volum I, p. 348-350) atribueix a la dinàmica geològica el fet que el Cap
Blanc, s’Estelella i Cala Pi fossin l’avantguarda de la vigilància, malgrat que a causa de l’extensa contrada marinenca es produïen envaïments. No obstant això, l’aguait en si mateix resultava insuficient, deficitari o inútil perquè els talaiers, habitualment, eren mal pagats i descuidaven o abandonaven la talaia (Rosselló i Bover, 1998: p. 138). Aleshores, quan es produïa
una arremesa solia tenir nefastes conseqüències i ben poc es podia fer davant d’una sobtada
escomesa. No ens ha de colpir que la inseguretat obligués la gent a viure amb l‘ai al cor.
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LA MARINA DE LLUCMAJOR. LA VIGILÀNCIA COSTANERA
Talaiers i escoltes
Es denomina talaia la persona encarregada d’estar-se a l’aguait i, per extensió, el lloc de
vigilància.1 En aquest sentit, i per ser el vocable més estès, el talaier era aquella persona
que de dia sotjava les marines a la recerca de naus, especialment hostils. De nit, la foscor
obligava a parar l’orella per tractar de sentir qualsevol renou que delatés la presència de
l’intrús. A diferència del talaier, que havia d’estar situat al lloc més enlairat i amb millor
percepció visual, l’escolta havia de col·locar-se el més a prop de la mar, arran si fos possible.
Els documents més reculats que hem aconseguit trobar que indiquen l’existència d’una
estructura organitzada de vigilància són els que fan referència a la Crònica de Jaume I
relatius a la conquesta del Regne de Mallorca, en què queda demostrada la presència de
talaiers col·locats intencionadament a llocs estratègics vigilant la marina de les nostres
costes: ....i ben bé, per l’espai de quinze dies, tinguérem talaies per tota la illa que fessin senyals amb llums si el estol del rei de Tunis vingués.2
Resulta evident, doncs, que la col·locació de talaiers a la costa obeïa a causes quasi sempre
lligades a un rerefons paorós. Per determinar de quina manera es regia la funció del talaier,
podem constatar que Jaume III el 1334 va atorgar un reial privilegi pel qual únicament els
jurats del Regne de Mallorca tenien la potestat de designar o destituir del càrrec els talaiers; és més, recolzant-se en l’argument que ells pagaven llurs salaris, consideraven equitativa la prebenda, i s’arribà al punt d’estar tan arrelada aquesta prerrogativa que s’enaltien

1 Segons Alcover-Moll (DCVB) el vocable talaia deriva etimològicament de la paraula àrab talai’a: persona encarregada

de vigilar.
2 Jaume I. Crònica (Barcelona, 1927), volum III, p. 10 i 11. Arribada del rei Jaume I a la ciutat de Mallorca i de les disposicions que es feren per a la defensa de l’illa.
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de no haver de consultar-ho al lloctinent general ni tan sols al rei. Aquest fur perdurà fins
que va ser abolit el 1715 amb la implantació dels Decrets de Nova Planta.
Les condicions bàsiques requerides per exercir de talaier eren que fossen homens bons,
fiables e sufficients en fer lo exercici del dit offici. Respecte d’aquests requisits, cal ressaltar
la influència, encara que perifràstica, que exercien els batles i els jurats de les viles, que
durant segles aconsellaren en les decisions, recomanant els homes de confiança que consideraven més aptes i coneixedors de l’ofici. El conspicu Guillem Morro (2003, p. 178), dins
l’apartat de l’estructura defensiva, estima que el talaier i l’escolta eren el primer esglaó del
sistema defensiu, i que, per tant, no podien ser de dubtosa fidelitat; que fins i tot es donaven casos en què els talaiers pertanyien a famílies reputades i distingides en tota la comarca on exercien l’ofici. No cal dir, doncs, que la fiabilitat, i en conseqüència la seguretat,
esdevenia essencial. En aquest sentit, l’historiador Antoni Mas (2005: p. 66) ens recorda que
els esclaus no podien visitar els talaiers, puix que eren potencialment col·laboradors dels
agressors enemics.
Com veurem, resulta comú que a les aportacions històriques aparegui el talaier associat a
l’escolta, encara que aquest, com hem ressenyat, era aquell vigilant que feia la feina de nit
i en determinades circumstàncies fent «la descoberta». Aquesta riscosa activitat consistia a reconèixer les marines a trenc d’alba per detectar la presència d’enemics escàpols a
la vigilància nocturna. És important, arribats a aquest punt, introduir una clara distinció
dins del context de l’aguait. Cal fer notar que en alguns documents, especialment del segle
xviii i amb la denominació «escoltes», apareix el nomenament d’escortes, amb la funció
d’acomboiar la feina d’aguait. És a dir, afermar la feina del talaier cobrint els indrets més perillosos. Aquests «escortes» de reforç generalment eren col·locats en cims o turons elevats
propers als llocs d’aguait, per poder controlar una contrada més extensa, o en alguns espais
de difícil visibilitat per al talaier ordinari, res a veure amb l’escolta, que com hem destriat,
feia la feina de nit arran de mar. Fins i tot, en casos excepcionals, eren enviats a la mateixa
destinació i amb l’objectiu d’envigorir la feina del talaier habitual.
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Quant a l’antiguitat, els arqueòlegs mantenen un consens sobre l’existència de molts assentaments prehistòrics prop de la costa i situats a llocs alterosos que afavorien l’aguait. És obvi,
doncs, que el talaier, com a element bàsic de vigilància, és coetani de la presència a l’illa de les
primeres naus. Respecte de l’assiduïtat, caldria valorar la creença d’alguns historiadors que
mantenen l’existència de talaies romanes permanents durant períodes de contingència, considerant que tan adient i encertada era la posició d’alguna d’elles que seguiren emprant-se
durant la dominació musulmana. Derivats d’aquesta activitat, són nombrosos, geogràficament parlant, els indrets que utilitzen el topònim talaia. La toponomàstica n’està enriquida,
i la defineix com un lloc d’aguait usat com a observatori d’avantatjosa visibilitat. En relació
amb l’antiguitat documentada, a causa de la discrepància d’algunes viles a l’hora de pagar els
talaiers i escoltes, el 1315 el rei Sanç I de Mallorca va promulgar unes ordinacions en les quals,
al capítol onzè, quedava establert que les talaies i els escoltes es paguessin dels fons comuns.
Dins de l’àmbit de la coneixença és prou acceptat el relat de l’orxeller Francesc Serení, que el
1334 es va matar a la talaia Vella (Pollença), circumstància que fa palesa l’existència en aquest
indret, ja de temps enrere, d’un lloc especialment dedicat a l’aguait.
Pel que hem d’entendre de la dinàmica, durant el segle xiv, grosso modo, quan el talaier albirava alguna nau de seguida havia d’avisar el batle, capità o persona que tenia cura d’organitzar la defensa de la seva vila. Simultàniament, mitjançant correus o missatgers s’informava
les viles veïnes més properes; en el cas de Llucmajor les més habituals eren Campos i Santanyí. Alhora, un missatger era enviat a Ciutat per informar el lloctinent general, el qual, en
el seu missatge, posava especial esment a indicar cap on es dirigia el vaixell albirat. De la mateixa manera i amb el mateix procés es rebien els avisos dels talaiers de les viles esmentades.

Cala Pi. Els primers talaiers i la vigilància
L’erudit Joan Binimelis (2014, p. 135 i 136) deixà enregistrat que Cala Pi està algun tant descobert per la travasia del migjorn y xaloch. És la més important que y hage en tot lo mar y ribera
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de lluchmajor; és molt fonda, que bastaria per a naus grans si la cala tingués tanta capacitat,
cabent-hi fins en 10 vaxells de rem; és tan estreta que dos galeras a la par no y podran navegar,
però és molt llarga. Tota ella està de una pañes altes per a una part y per l’altre, que ni dels
vaxells poden, estant dins, desembarcar a la terra, ni manco de la terra poden abaxar en ella
si no és 400 passos dins terra, per un barranch anant ques segueix aprés dins la matexa cala,
en que han fet un pas par a baxar a la cala y barranch a lo qual anomenen la Escala y altre
pas no hi à si nos aquest. Y del seu principi d’esta cala fins al finir lo dit barranch, circuhit tot
de pañes molt altes són 1000 passos. A tir d’escopeta està la cala Beltran, estreta però prou
llarga: és de 150 passos de llarg y molt tortuosa. Cabent-hi, si lo vent és a la part de la terra,
fins en 4 fregates; ay fondo de aygües per a galeres. La sua travessia és de lavant. Estan entra
las dos cales dos guardes contínues de peu, a las quals la vila de Lluchmajor paga 30 lliuras
cade any y té més en dit lloch una guarda de cavall. Estas dos calas solen ser freqüentades
dels cossaris per çó que stan en lloch desert y de ninguna torra de guarda se descobren. La
historiografia recull igualment (Dameto et al. 1841, p. 31) que a redós de Cala Pi poden estar-hi
ancorades fins a deu galeres, que té 450 passes de llargària i està envoltada d’altes penyes que
en dificulten l’accés. Font Obrador (1972: tom I, p. 350) documenta que d’antuvi era freqüentada per embarcacions grans, i posa per cas el de dues galeres provinents de Barcelona, que
el 1343 coincidiren a recer amb algunes barques de pescadors que hi recalaven regularment.
Quant al topònim, etimològicament, Cosme Aguiló (1996, p. 79) considera poc probable, fins
i tot remota, la possibilitat que el nom provingui de l’existència d’un gran pi, d’especial corpulència, situat en aquest indret. Veu més viable, posant per exemple Cala Beltran, que sia
provinent del vocable cala, més un antropònim derivat d’alguns pobladors llucmajorers que
a l’edat mitjana duien el llinatge Pi. Per la seva banda, Font Obrador (1972, volum I p. 262)
enregistra aquest cognom amb la grafia actual o moderna Pi, i la documental o original Pini.
Respecte a la vigilància, els primers talaiers documentats que guardaven a Cala Pi (Font, 1972:
volum I, p. 352) estan datats el març de 1337, quan els jurats elegiren Jaume Forsimany i P.
Quintana. Aquests talaiers degueren vetlar tot l’estiu, ja que generalment es col·locaven des
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Penyalosa bocana d’accés a Cala Pi.

del mes de març fins a Sant Miquel, pel setembre. Malgrat l’eficiència àmpliament demostrada, el cost de mantenir talaiers i escoltes era una càrrega massa feixuga, i, sovint, afrontar la
despesa generava controvèrsies. En aquest sentit, el setembre de 1345, el lloctinent Felip de
Boïl reprenia el batle de Llucmajor, Jaume Ferrer, per haver retirat abans d’hora els dos talaiers que vigilaven a Cala Pi. La reprimenda concloïa amb la resolució que havien d’estar-se
al seu lloc habitual d’aguait fins que se’ls ordenés, pagant-los el salari del cabal de la Universitat de Llucmajor.3
Entorn del 1393 sabem que eren escoltes de Cala Pi Guiemó Roig i Francesc Roig. Ambdós,
col·locats per ordre del batle Simó Muntanyans, complien l’encàrrec d’avisar la possessió de
Capocorb, aleshores utilitzada com a centre neuràlgic d’avisos, on possiblement hi havia
un correu o missatger a cavall per alertar la vila. Consta provat que Francesc Roig va fer
3

ARM, LC 6 f. 70.
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Cala Beltran, situada molt prop de Cala Pi, paratge freqüentat per naus enemigues.

dotze nits d’escolta, mentre que Guiemó Roig, plegat amb J. Pastor, n’hi feren quatre, i el fill
de Burguera i un altre guarda hi estigueren per espai d’un mes.
El final del segle xiv es va convertir en una època de molts perills a la mar. El setembre de
1396, la conjuntura forçà el lloctinent Ramon d’Abella a recórrer personalment la marina
de Llucmajor per determinar els llocs més perillosos on seria convenient posar talaiers i
24

escoltes.4 Si una premissa era denominador comú entre els governants, aquesta era la vigilància. En aquest sentit, consta documentat que el lloctinent Vidal Castellar, el 24 de juliol
de 1460, va disposar que els jurats de Llucmajor col·loquessin escoltes a Cala Pi, i es designà
Jaume Obrador i Antoni Gual. Dos anys més tard, dia primer d’abril de 1462, s’hi enviaren
talaiers i escoltes fins a la festivitat de Sant Miquel. A causa de la guerra civil catalana i
el conflicte amb Menorca, el 1464 el lloctinent Castellar hagué de reforçar les mesures de
vigilància. Aleshores, els jurats de Llucmajor tornaren a enviar-hi Jaume Obrador i Antoni
Gual, que romangueren en actiu almanco fins al 30 d’octubre de 1465, quan va ser suprimida la majoria dels talaiers i escoltes de l’illa.5

Guardes secretes i guardes extraordinàries
Resulta evident que l’enorme distància que separava les torres i talaies estava repleta de cales, farallons, racons i enfonys impossibles de controlar. La boira, la pluja i la calitja s’afegien
a dificultar la vigilància i afavorien que l’enemic aprofités l’avinentesa per cometre desafurs.
Aleshores, per donar suport a la feina dels talaiers i en circumstàncies anòmales, es col·locaven a punts estratègics de la marina uns homes d’aguait denominats guardes secretes. Altrament, per diverses i variables raons s’afegien excepcionalment altres ajudes: les denominades guardes extraordinàries. Aquest additament, més organitzat i reforçat per les guardes
secretes, només era activat en casos extraordinaris, en època de perill o per establir cordons
sanitaris quan es detectava un brot epidèmic. No sempre es tractava d’homes col·locats a
punts determinats, com és el cas de les guardes secretes, l’emplaçament de les quals, malgrat
l’apel·latiu «secretes» i ser ocasionalment de posició variable, era prou conegut. Les extraordinàries es col·locaven de reforç a llocs avinents que es pretenien controlar i simultàniament
4
5

AMLL, clavariat (1396) f. 28v. Font Obrador, a la seva obra Historia de Llucmajor, volum I, p. 353-363, ens aporta una
exhaustiva relació d’enemics, talaiers i escoltes en el segle xiv.
ARM, EU 12 f. 7v, 60, 103v, 127v i 135. L’assiduïtat d’aquests vigilants ens fa pensar que els governants havien de sentir-se
satisfets amb l’eficàcia de la seva feina.
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es feien rondes a cavall o, fins i tot, depenent de l’orografia del terreny, a peu. Així mateix (Dameto et al.: 1841, p. 31), cada vespre sortia un cavall pagat per la vila que recorria els paratges
marítims de Cala en Pallàs, es Corral Nou, s’Enderrossall i s’Estanyol. Però, aquestes guardes
encarien els comptes, provocaven tensions i sovint sorgien disputes pel retard en el pagament dels salaris. A més a més, a Llucmajor les successives males anyades i l’escassesa cerealícola no afavorien en res aquesta pràctica. No és estrany, doncs, que fossin impopulars i que
les autoritats locals tractessin de retirar-les al més aviat possible. En aquest sentit, sabem
que a principis del segle xvii un focus de pesta originat a Alger, que s’havia estès pel nord
d’Àfrica i havia arribat al continent europeu, obligava a reforçar la marina llucmajorera amb
unes guardes extraordinàries i rondes dobles a cavall. Perquè l’epidèmia es perllongà més del
previst, sorgiren disputes pel retard en el pagament de les guardes. Quatre anys després, per
idèntic motiu sanitari, s’hagueren de posar rondes a cavall i s’endoblaren les guardes extraordinàries, que també veren endarrerit el cobrament de llurs salaris.
Amb el pas del temps, en època de bonança i quan el perill minvava, perquè les guardes s’arreceressin de les inclemències meteorològiques s’anaren construint barraques d’aixopluc, senzilles
i fetes de pedra en sec. En aquest context, sovint, les rondes a la marina eren fetes per civils
armats, que per afrontar la precarietat havien de portar les seves pròpies armes. D’aquesta mancança, que perdurà en el temps, tampoc n’eren escàpoles les guardes secretes, i sabem que l’any
1627 es planyien ferm al virrei Ramon Safortesa perquè no tenien munició per a l’armament,
quasi tot particular, antic i espatllat. Les ordres sobre la vigilància que s’assignaven a les guardes
secretes solien ser comunes a les dels talaiers, generalment incloses en les ordenances generals.
Exceptuant alguna circumstància molt puntual, la majoria d’aquestes guardes secretes es
bastiren entorn de l’any 1720 amb motiu de la pesta de Marsella. Per aquesta causa, el capità
general Juan de Acuña va assignar fins a 109 guardes secretes envoltant l’illa. A Llucmajor,
una de les designades va ser la de Cala Pi. Tanmateix, però, com hem ressenyat, el manteniment resultava costós i quan el perill minvava eren retirades, almanco les considerades menys
necessàries. N’és un bon exemple la decisió del capità general José Antonio de Chaves, que
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malgrat la delicada i aspra situació, l’octubre de 1724 va fer llevar totes les guardes secretes i
extraordinàries. Quant al cost, per donar-ne un tast, sabem que les col·locades a la marina per
la pesta de 1752 (Font, 1982: p. 444 i 445) eren pagades a 2 sous diaris. Una epidèmia de còlera sorgida el gener de 1768 obligava a establir un cordó sanitari. Antoni Escofet, tresorer de l’Exèrcit,
complint ordres del marquès de Zambrano pagà les despeses ocasionades pels adobs realitzats al quarter de dragons de la vila de Llucmajor, que reforçaven la vigilància de les guardes
secretes. Amb tot, encara que les arques de l’erari eren buides, una inspecció general realitzada
l’any 1769 comptabilitzava encara en actiu 138 guardes secretes. Haurem de considerar, doncs,
aquesta data el punt àlgid d’aquest peculiar servei, que malgrat el notable i efectiu serviment,
una disposició establerta el 30 de març de 1770 les reduïa fins a 79. La causa podria derivar de
les queixes de les viles de l’interior, que com hem percebut, militarment reforçaven les costaneres; en aquest cas, Algaida assistia Llucmajor.

Les guardes secretes de la marina de Llucmajor
L’arxiduc Lluís Salvador (1983: p. 69, 70 i 79), quan discorre sobre aquest sistema situa la
barraca d’en Mir en plena marina llucmajorera, i hi afegeix la guarda secreta del Cap de
Regana. Diu també que n’hi ha a la platja de ses Roques i a Cala Beltran. Respecte d’aquesta
cala, molt propera i lligada a Cala Pi (Dameto et al. 1841, p. 31), ens deixà enregistrat que mira
cap al llevant, és molt estreta i de cent cinquanta passes de llargària. Així mateix, l’Arxiduc
descriu les de la punta de na Llobera i la de Cala Vella, i adverteix, d’aquesta, que està en
ruïnes. Situa dins del terme de Palma les guardes secretes del Cap de sa Senyora i la des
Carregador. Altrament, si atenem el mapa atribuït al cardenal Despuig (1784) veurem que
hi ha enregistrada la guarda de la barraca d’en Mir, una guarda entre Cala Ragell i Cala
Enderrossall, la de Cala Vella i la del caló de sa Senyora (Son Verí).
Pel que concerneix a la constància documental més recent, sabem que el 20 de juny de 1867
les visità el mestre major de Fortificacions Alcàntara Penya, que hi constatà les guardes
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secretes de la barraca d’en Mir, de la platja Roca, de Cala Beltran, de Punta Llobera, de Cala
Vella, una guarda secreta anònima, la del caló de sa Senyora i la guarda secreta des Carregador.6 Igualment, referent a l’aspecte topogràfic i atenent els registres documentals, considerarem provada l’existència de les guardes següents:
• Guarda secreta de la Barraca d’en Mir. Segons l’Arxiduc (1984, p. 33 i 69), feia partió amb
el terme de Campos i fou bastida durant el segle xviii. Pren el nom del guarda Miquel
Mir, segurament el primer que la va atendre.
• Guarda secreta de s’Estanyol. Estava situada dins terrenys de la possessió de s’Estelella. En un inventari realitzat el 1769 se la situa davant l’illot de s’Estanyol i consta que
la guarda la feien dos homes en una barraca. També se l’anomena la barraca del descarregador de s’Estanyol de Garonda i, en algunes ocasions, se la cita com la guarda de
sa Punta Negra, de Cala en Bassi o de Cala en Pallàs. Cosme Aguiló (1996, p. 79) descriu
en aquest indret vestigis d’una barraca de vigilància de planta circular, que en cap cas
correspon a cap de les esmentades.
• Guarda secreta de s’Enderrossall. Aquesta guarda es feia en una barraca. Apareix documentada d’ençà del primer terç del segle xvii com la guarda de Cala Enderrossall. A l’arqueig de
l’any 1769 la trobem inclosa dins del predi de s’Estelella, propietat de Tomàs Fortesa.
• Guarda secreta de Cala Ragell. Era coberta per dos homes que feien la guarda dins
d’una barraca. El 1769 se la documenta dins terrenys propietat de Damià Salvà, i estava situada devers la meitat de la cala. Com hem vist, l’Arxiduc li atribueix el nom de
guarda secreta de la playa de las Rocas.
• Guarda secreta de Cala Beltran. Estava situada entre Cala Pi i Cala Beltran i es feia en
6
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AMP, fons Pere d’Alcàntara Penya. Ref. A-27/4.

una barraca. El 1769 s’inclou dins de la possessió de Capocorb, propietat de Sebastià
Salvà. Cosme Aguiló (1996: p. 73 i 74) n’aporta un petit dibuix, i l’anomena barraca des
Carboners, usada com a antic refugi de talaiers de costa, que degué servir d’estatge
a carboners en temps recents. Esmenta que un informador li comunicà que aquesta
barraca de roter era on tancaven les cabres que havien d’embarcar en aquest lloc. En
aquest sentit, hem pogut comprovar que al costat de la barraca hi ha uns tancats de
pedra en sec que haurien pogut servir per a estatjar-hi animals. Quant al carbó, a la
rodalia i dins el torrent de Cala Pi es poden veure alguns rotlos de sitja que evidencien
aquesta activitat. En qualsevol cas, les restes de ceràmica domèstica de diferents èpoques, molt fragmentada i esbargida pels voltants, és indicatiu d’haver-s’hi desenvolupat una intensa bellugadissa. El prevere Guillem Terrassa (Palma, 1934, p. 17) diu que
el 1770 entre Cala Pi i Cala Beltran hi havia una guarda de peu i una de cavall.7 Dins
l’austeritat pròpia d’aquests espais, en alguna d’elles encara és possible veure alguna
fornícula o algun rudimentari armariet de paret.
• Guarda secreta de sa Punta de na Llobera. També anomenada es Colombar, i més recentment es Cap Roig. Pareix que inicialment els vigilants vetlaven dins d’alguna balma dels penya-segats i posteriorment ho feren en una barraca. Cosme Adrover (1996:
p. 85 i 91) l’anomena barraca des Carrabiners, de la qual diu que va sofrir transformacions que alteraren el seu primitiu aspecte.
• Guarda secreta des Portell d’en Vaquer. Es feia en una barraca situada molt a prop del
Cap de Regana. En alguns documents apareix com a guarda des Pou Salat (Binimelis,
2014: p. 138). És possible que la barraca es construís cap a final del segle xix, ja que abans
hi havia una guarda a cavall, i una descripció del 1769 aporta que la guarda es feia dins
d’una cova al Cap de sa Llapassa, nom que prenia de la possessió d’Honorat Salvà.

7

Terrassa i Pons, G. Historia o crónica de la ilustre y fiel villa de Llucmayor escrita en 1770 y completada el 1811 por Francisco Talladas.
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Restes de la barraca de la guarda secreta de Cala Beltran.

Restes de la barraca de la guarda secreta de s’Estanyol.
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• Guarda secreta de Cala Vella. En desconeixem la situació exacta. Suposadament era
mudadissa, però a principi del segle xix s’hi va construir una barraca, o bé l’antiga es va
adobar. Devia estar situada a prop de Cala Vella, coneguda també com a Cala Messina.
L’Arxiduc, a la seva època, ens en diu que està gairebé enrunada.
• Guarda secreta des Cap des Falcó. Els documents més reculats, com hem vist, parlen
de la guarda de sa Cisterna, situada devers el Cap Enderrocat. La relació del 1769 deixa
constància que es feia dins d’una cova propera al Cap des Falcó, inclosa dins del predi
de Son Granada, propietat de Jaume Villalonga.
• Guarda secreta des Cap de sa Paret. A mitjan segle xvii, sabem de l’existència d’una
guarda a Cala Mosques, feta dins d’una barraca. Els guardes eren algaidins destinats
a donar suport a la vila de Llucmajor. El 1769 se la situà dins del predi de Son Granada.
L’Arxiduc, com hem vist, l’anomena guarda secreta del cabo de la Señora.
• Guarda secreta des Carregador. Jeroni Berardens8 ens diu que al caló de Sant Antoni, en el desembarcador hi havia una «torre». En aquest indret, concretament a la
punta des Gall, alguns documents hi situen una guarda feta per un sol home dins
d’una barraca.
• Guarda secreta des Pouet9 (Poet, Pohet, Povet). Per ser un espai limítrof amb el terme
de Ciutat i en conseqüència conflictiu i de fàcil accés a la marina, era vigilat des de
molt enrere per prevenir desembarcaments (Binimelis, 2014: p. 137). Avui dia, no hi ha
certesa sobre el seu emplaçament, fins i tot d’haver-s’hi construït una barraca, però
sabem que durant el segle xv es feien guardes a peu i a cavall, en la ensenada llamada
8
9

BERARD I SOLÀ, J. Viaje a las Villas de Mallorca (1789). Ajuntament de Palma, reedició de l’any 1983, p. 303.
Per a més detalls, resulta interessant veure de Dídac Martorell Paquier l’excel·lent treball d’investigació a la ponència
«El Pouet, un topònim medieval a l’Arenal. Estudi historicotoponímic». Actes de les I Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor (Ref. 781).
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Pouet la villa mantiene dos hombres de guardia (Dameto et al. 1841, p. 31).10
González de Chaves (1986, p. 25-26), en un arqueig de les guardes secretes dutes a terme
dins d’una barraca, en el terme de Llucmajor, inclou: el descarregador de s’Estanyol, en el
predi de s’Estelella, propietat de Tomàs Fortesa; s’Enderrossall, dins de l’heretat del Pou de
Vallgornera; Cala Ragell, dins el predi de Vallgornera Nou, propietat de Damià Salvà; Cala
Beltran, al predi de Capocorb, propietat de Sebastià Salvà; Cala Mosques, dins de la possessió de Son Granada, propietat de Jaume Villalonga. Situa les guardes fetes dins d’una cova:
al Cap de Regana, dins l’heretat de sa Llapassa, propietat de la família Salvà, i a sa Cisterna,
al predi de Son Granada, propietat de Jaume Villalonga.
Durant el segon decenni del segle xix, cap al 1819, va tornar a haver-hi pesta a les costes de
Barbaria, i es va perllongar l’estat d’excepció fins al 1820. El 18 de gener d’aquest any, l’Ajuntament de Palma constatà que no podia pagar els salaris de les guardes secretes del cordó
sanitari marítim porque no queda atraso ni cantidad alguna para satisfacer el salario de
los guardas secretos marítimos. Tanmateix, per poder sufragar les despeses s’hagué de recórrer a una derrama.11 No resulta difícil d’entendre que, endemés d’impopular, sobretot
sortia car mantenir les guardes secretes, motiu pel qual el comissionat Joan Amengual, el
gener de 1821, intentà suprimir-les exposant a la Diputació Provincial que costaven a l’erari
4.000 lliures, i que en comptes de ser un cos estamental repressiu, afavorien els contrabandistes. Durant el 1833, el capità general Joan Antoni Moret manava al batle de Llucmajor,
sense un profit contrastat, que reforcés la vigilància col·locant dues guardes secretes més.
El subdelegat del Foment l’any següent començà els tràmits per abolir-les. Finalment, el 31
de març de 1834, el governador civil de Balears, Guillem Moragues, suprimia les 79 guardes
secretes que encara quedaven en actiu a Mallorca i que costaven 57.470 rals.
10

11

32

Moltes d’aquestes barraques s’han anat esbaldregant i avui apareixen convertides en clapers. Altres han estat engolides per construccions modernes. Vull agrair a l’amic Joan Garau, trescador experimentat i bon coneixedor de la marina, haver-me facilitat la localització acompanyant-me a la majoria de guardes secretes i altres indrets de Llucmajor.
AMP, sign. AH 2.137/2 (Document datat el 18 de gener de 1820).

Les epidèmies i el control sanitari
Les epidèmies han constituït la causa més influent en l’evolució demogràfica i, en conseqüència, un notable empobriment de les zones afectades. Combatre-les, a més de costós,
a vegades resultava impossible, i el denominat «morbo» s’estenia amb rapidesa i virulència.
No és estrany, doncs, que els governants dediquessin doblers i esforços a reforçar les mesures preventives. Ara bé, l’opció elemental i més important de protecció era la vigilància,
seguida de l’aïllament. A Mallorca, l’objectiu era establir un cordó sanitari per impedir que
cap vaixell s’apropés a la vorera sense autorització. Amb tot, el procés de confinament implicava l’aplicació de controls, patents sanitàries, morbers, llatzerets, quarantenes i, sobretot, un considerable augment de la vigilància marítima. Malgrat les mesures preventives,
periòdicament les epidèmies han assolat l’arxipèlag. Tenim constància, com a data documentada més regressiva, de l’epidèmia de pesta bubònica del 1230 (Terrassa: vol. I, p. 5). Així
mateix, l’homònima de 1467 obligà les autoritats a muntar un cordó sanitari amb rigoroses
sancions, fins i tot la pena de mort per a aquells qui no el respectessin. El virrei, el març
de 1467, manà als jurats de Llucmajor que col·loquessin talaiers i escoltes al Cap Blanc i a
Cala Pi. Malgrat aquesta vigilància, vuit anys després, el 1475, l’epidèmia s‘escampà i causà
autèntics estralls. Acabant el segle xv, entorn del 1493, un brot de pesta (d’en Boga) obligà
a tancar els ports de Gènova i Nàpols, mentre a Mallorca només romandria tancat el port
de Ciutat. Malgrat la insòlita situació, no tenim constància que s’hagués muntat cap cordó sanitari, i a pesar que la malaltia s’estenia, els ports d’Alcúdia i Pollença romangueren
oberts (Campaner, 1984: p. 195). Una de les epidèmies més virulentes i que va causar més
mortaldat va ser la del 1652. Pep Barceló Adrover diu que el jurat de Llucmajor, l’honorable
Joan Catany, va pagar, entre altres despeses, dues dietes per a les guardes col·locades a Cala
Pi per temor del contagi.12

12

ARM, EU 13 f. 29v. És recomanable la consulta de l’article «El contagi i el llatzeret de Son Casesnoves». (Llucmajor 1652-1653),
al BSAL 61 (2005), p. 128.
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Com hem pogut percebre, el brot de còlera declarat el 1720 a Marsella obligava a interrompre el
comerç amb el continent. A Mallorca, el capità general, Juan de Acuña, va emetre un decret pel
qual s’havien d’establir guardes extraordinàries repartides per les marines formant un cordó
sanitari que reforcés la labor dels torrers i talaiers. Font Obrador se’n fa ressò (1972, volum V:
p. 428-430) i destria l’estricta observança de la nova disposició. El 19 de juny, el governant sol·licità al batle de Llucmajor que li enviés els noms i llinatges dels torrers del seu districte, i dia
17 d’agost es va implantar un decret pel qual els batles havien de prevenir els torrers, talaiers
i guardes secretes pel que fa a l’exacte compliment de l’article 11 del reglament, sobre impedir
l’arribada de vaixells, gèneres o persones a la costa. Els torrers de Cala Pi eren Antoni Vidal,
Gabriel Oliver i Bernat Cardell. El governant, el 28 de novembre, promulgà un nou reglament,
«instrucciones en mallorquín», valorant que la majoria de torrers i talaiers eren natius, sobre
com s’havien de fer les guàrdies i les rondes marítimes. Coneixem també que va designar Francesc Dameto i l’intendent general Diego Navarro per construir les barraques que s’haguessin
de menester.13 Paral·lelament promulgà unes ordenances per a les guardes costaneres, que, en
nombre de 129 i repartides pel litoral mallorquí, estaven cobertes per 221 homes armats i eren
proveïdes per les viles en funció del nombre d’homes censats d’entre 16 i 65 anys. Les guardes
eren controlades per unes rondes especials a cavall. El 18 de juny de 1723 es va reobrir el comerç
amb França i el mes següent es van retirar els guardacostes i els civils armats, mentre que les
rondes es van mantenir fins a l’octubre. A Llucmajor les guardes s’havien col·locat as Pouet, a
sa Cisterna, a Cala Ragell i a Cala Pi. En 1743, amb motiu de la pesta de Messina, es van repetir
les disposicions i s’afegí a les ordenances, com a més destriable, una clàusula en què els dragons muntats reforçarien amb rondes a cavall el cordó sanitari marítim.
El capità general Antoni d’Alòs, amb el valiment del comissari de Guerra honorari, Francisco de Orrios, el març de 1770 i a causa de la pesta russa, va establir un reglament sobre el
nombre de guardes secretes necessàries per a cobrir les marines que poguessin garantir la

13
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AMP. Actes municipals de l’any 1720, f. 68, 80/2, 101b, 171b, 172, 173 i 174. El 2 de setembre de 1720 es varen noliejar tres
vaixells guardacostes dedicats al resguard de la salut. Un d’ells solcava les aigües de la marina de Llucmajor.

salut, els béns de l’Estat i el resguard dels reials interessos. L’enunciat de la capçalera reflectia que s’havien hagut de fer algunes variacions respecte de la posició, l’augment o la disminució d’aquestes guardes secretes. El document enregistra que en el terme de Llucmajor es
varen col·locar dues guardes secretes: una estava situada a Cala Beltran, dins l’heretat de
Capocorb, i l’altra a Cala Ragell, dins l’heretat de Vallgornera, ambdues fetes en barraques.
La contribució al manteniment de les 79 guardes secretes de l’illa es repartia entre la vila
marítima, les viles que hi donaven suport i Palma. A Llucmajor hi havia set guardes secretes, de les quals la vila n’havia de costejar cinc, mentre que les altres dues eren a càrrec de
Palma. A l’informe, la disposició de les guardes secretes obeïa a la distribució següent:
A Cala Marina en el predi de Son Granada es feia dins d’una barraca.
A la Cisterneta, en el predi de Son Granada, es feia dins d’una cova.
En el Cap de la Llapassa en el predi de sa Llapassa es feia dins d’una cova.
A Cala Beltran, en el predi de Capocorb, es feia dins d’una barraca.
A Cala Rachel, en el predi de Vallgornera, es feia dins d’una barraca.
A s’Enderosal, en el predi de s’Estelella, es feia dins d’una barraca.
A Cala Entió Estañol de Garonade, en el predi de s’Estelella, es feia dins d’una barraca.
En 1786 hi havia pesta a Bona (Algèria) i el capità general envià una circular a les viles costaneres de la Part Forana destinada als torrers, talaiers i guardes secretes amb unes estrictes disposicions per prevenir-ne el contagi. A la marina de Llucmajor es va muntar un ampli cordó
sanitari que incloïa tres punts més de control, als quals s’afegiren rondes a cavall que patrullaven dia i nit per garantir un rigorós compliment de les ordenances. Un dels tres punts reforçat
va ser Cala Pi. Entre les disposicions promulgades, els batles reberen la notificació de comunicar als torrers i guardes secretes de cada districte el nou estendard que portarien els vaixells
de l’armada espanyola estatuïda pel monarca Carles III. El juny de 1793, la Junta Superior de
Sanitat va establir un cordó sanitari per a la pesta d’Alger. Algunes viles, entre elles Llucmajor, expressaren el desacord amb els cordons sanitaris perquè en consideraven excessiva la
durada i la freqüència, i, per tant, d’un elevat cost complicat d’assumir. Tanmateix, el cordó es
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va restablir i s’hagueren de muntar rondes (patrulles de dotze homes) que es dividiren la vigilància en tres seccions: Cap Blanc, Cap Enderrocat i s’Estelella. A causa de la febre groga, en el
cordó sanitari de l’any 1800, format per paisans armats als quals s’havia subministrat un fusell
amb baioneta i deu cartutxos, es van posar guardes a s’Estanyol de Garonda, a s’Enderrossall,
a Cala Ragell, a Cala Beltran, a s’Arenaló, a sa Cisterna i a Cala Pi. A final d’any, aquest servei es
va veure reforçat amb paisans d’Algaida, que poc temps exerciren, ja que el 19 de gener de 1801
es va retirar el cordó sanitari. Per fer-nos-en una idea, en poc més de cent anys, entre el 1787
i el 1899, es van comptabilitzar vint-i-vuit cordons sanitaris, fet que suposa una mitjana d’un
cada quatre anys (Salas, 2002: p. 58).14
Durant el període de la Guerra de la Independència i posteriorment, per manca d’efectius
i mitjans, la utilització de tropes terrestres ja apareix totalment diàfana. No obstant això,
i encara que amb poca repercussió, s’ordenà que els militars retirats assistissin les torres i
guardes secretes durant els períodes de contingència.
A causa del cordó sanitari del 1835, a Llucmajor s’establiren controls a la possessió de Capocorb, a la torre del Cap Enderrocat, a la casa d’en Garcia i a la casa d’en Pasqual, a sa Llapassa,
a les torres del Cap Blanc i de Cala Pi, a la guàrdia de s’Enderrossall, a la torre de s’Estelella, a
la guàrdia de s’Estanyol, a la guàrdia d’«El Bardisset», a la torre de sa Ràpita i a la guàrdia de
ses Covetes. Els soldats, que estaven a les ordres del comandant José Ramón Sala, pertanyien
al regiment d’Infanteria d’Amèrica, catorzena línia. Se’ls subministrava trenta unces diàries
d’oli i desset lliures de llenya per a sis dies. El mes de juliol, Gabriel Panissa i Llorenç Sastre
cobraren 7 sous cadascun per haver transportat l’equipament militar menor, utillatge, pa, oli
i altres utensilis per a la tropa destinada a reforçar la feina dels torrers de Cala Pi.15

14

15
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SALES VIVES, P. «Cordons sanitaris (Mallorca: 1787-1899)». Aquest treball està inclòs dins del projecte d’investigació
que dirigeix la Dra. Isabel Moll, titulat Política municipal i serveis socials. Anàlisi comparada de nuclis urbans i rurals,
Mallorca, 1850-1936 (ref. PB98-0126).
ARM, D. 1573. Els soldats destinats a reforçar la feina dels torrers de Cala Pi degueren aixoplugar-se a les barraques que
hi havia al costat de la torre.

Botó del Cos de Carrabiners trobat al costat de la torre.

Durant el mes d’agost de 1865 es va muntar un cordó sanitari a causa del còlera, format per
destacaments de tropa que reforçaven la feina dels torrers, i s’intensificà la labor dels carrabiners. Conjuntament actuaven sota les directrius del sergent major de torrers, Lluís Fortesa
Aguiló. A la torre s’hi destinaren dos soldats, que rebien una ració diària de pa, juntament
amb dos carrabiners que recorrien la costa per evitar aquellas lanchas de pesca que tiran el
contrabando. Així mateix, el mes d’agost, el batle de Llucmajor, Joan Salvà, va rebre una carta
del capità general, Joaquim de Bassols, en què li notificava que a les torres de s’Estelella i de
Cala Pi s’havia d’acréixer el control per evitar el tràfic fraudulós de mercaderies, és a dir, el
contraban. Un document coetani, adiat el 2 de setembre de 1865, deixava constància que a la
torre encara es mantenia la dotació de torrers amb dos soldats i dos carrabiners de reforç. A
causa de l’increment de personal s’engrandiren les barraques dels torrers situades al costat
de la torre, i hi dugueren palla per fer llits.16 Respecte de la distribució general de tropa, la
torre de Cala Pi quedà inclosa en el primer cantó del primer districte, encapçalat per un comandant amb seu a Santanyí. Dos anys després es va renovar el confinament.17

16
17

ACI, sign. III 249/10. El document manuscrit podria tractar-se d’un esborrany.
ACI, sign. III 249/33. Resulta curiós comprovar en el gràfic il·lustratiu del repartiment simbòlic que a l’assortiment de
reforç de la torre de Cala Pi, endemés dels torrers, hi havia un home i mig.
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Gràfic dels torrers i personal de reforç (1867). A Cala Pi se li assignà un home i mig.
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LA CONSTRUCCIÓ DE LA TORRE DE CALA PI
Els precedents històrics. Els perills marítims i el resguard costaner
Llucmajor mai ha estat una vila emmurallada. L’insigne historiador local Font Obrador (1972,
volum I: p. 176) ens deixà testimoni d’aquesta carència: A lo largo del tiempo, teniendo asimismo
en cuenta los frecuentes ataques de los musulmanes, Llucmayor lamentaría no disponer de su
muralla, que se tenía que alzar en el lado sur de su Quadrat,18 cuyo lugar, por su orientación
y proximidad a las marinas, era el más expuesto y vulnerable de la población. I el que hem de
considerar pitjor, amb una extensa contrada costanera difícil i complicada de protegir.
Malgrat els esforços, el sistema cautelar de vigilància resultava del tot insuficient i no
es podia impedir que els enemics s’apropessin a la vorera. L’esquerpa orografia convertia
els paratges de Cala Pi en un dels indrets més conflictius de la marina de Llucmajor. N’és
un bon exemple el desembarcament d’un escamot de moros d’una fragata a Cala Beltran
(Campaner: 1984, p. 277), que l’estiu del 1578 assaltaran la possessió de s’Àguila i hi captivaran moltes persones.19 Durant aquest període i en aquest indret potser no hi havia una
guarda estable, almanco de manera permanent. En qualsevol cas, haver-n’hi no era sinònim de seguretat absoluta. Recordem (Segura: 1991, p. 19) que la torre de s’Estelella, l’agost
de 1593, va ser atacada per corsaris moros que la feren esclatar.
Pel que fa a aquest aspecte, hem de parlar que en aquesta època a Cala Pi hi havia establerta una estructura sòlida entorn del món de la vigilància. Sabem que l’11 de juliol de 1580,

18
19

Per a més detalls és recomanable la lectura del capítol «El Quadrat» a Historia de Llucmajor, de Bartomeu Font Obrador. Segona edició (Mallorca, 2000), volum V, p. 187 i 188.
S’Àguila és una possessió fortificada amb una torre de defensa. És interessant consultar la ponència de Joan Clar
Monserrat «Torres de defensa interiors de Llucmajor», a Actes de les I Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor, reg. 390.
Aquest autor indica que el 1579 atacaren Vallgornera, Guiamerà i Solleric, i que el 1581 les malifetes les patiren la cova
de na Brulla i Son Monget, ambdós indrets molt a prop de la vila.
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Miquel Ballester rebé 52 sous per haver-hi fet guarda durant un mes. Pere Joan Oliver Vidre, per set dies fets el maig va cobrar 11 sous i 7 diners. També Pere i Miquel Ballester, com
a més assidus, reforçant la vigilància de Miquel Ripoll, guardaren fins a l’estiu de 1581.20 Els
documents testimonien que durant el 1582 hi havia guardes a peu i a cavall pagades per la
Universitat de Llucmajor a Cala Pi, a sa Cisterna i as Pouet i, en determinades ocasions, a
s’Estelella. L’aguait en el campanar de l’església es feia per torns, des que enfosquia fins a
una hora passada la matinada. Les tongades eren cobertes pel batle, els jurats, el lloctinent
de capità i el capità de la vila.21
L’estat de perill, cada vegada més evident, forçà el virrei Lluís Vic a realitzar una inspecció de les marines de l’illa per establir-hi defenses i vigilància. Dia 28 de gener de 1585
arribà a Llucmajor i es dedicà a recórrer la vila, a passar revista d’armes i a inspeccionar
el litoral. El virrei deixà enregistrat que abaxé a la marina y visité cala Beltran y cala Pi,
entre las quales tracé una torre por ser calas importantes [y] procuraré que contribuïa en
ellas los confrontantes y la villa de Llucmajor, como la dicha del Pouet.22 Arran d’aquesta
determinació s’iniciaren les gestions per començar la construcció de la torre. Perot Mut,
jurat en cap de Llucmajor, el 2 de febrer de 1585 va informar el consell de la vila de la
determinació del governant que fessem dues torres, ço es le una torre a Calapy y l’altre
al Pohet dient que ell faria ab los magnifchs jurats les guardas de ditas torres pagaria le
Universitat y feria nosaltres quitar ab una vagada dites guardas. Però les clàusules que
afectaven el pagament dels torrers o guardes, que pertocava a la Universitat de Llucmajor, no varen ser acceptades pels jurats, que al·legaren l’empobriment de la vila a causa
dels nombrosos recaptes per a mantenir les campanyes bèl·liques i d’haver patit consecutivament males anyades.23

20
21
22
23
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AMLL, A 002.1. Document que porta la capçalera: Los qui guarden a cala Pi. Aquest any, Llucmajor hagué de pagar les
despeses de la visita del capità Salcedo i de l’enginyer de Felip II Giorgio Palearo, Fratín.
AMLL, A 018.1.
AHN. Estat, lligall 3.028, doc. núm. 12. Inspección del virrey D. Luís Vic.
AMLL, A 004.3 f. 27v. Reproduït per Font Obrador (1972: volum III, p. 543).

La marina de Cala Pi, segles xvi i xvii
Durant la darrera dècada del segle xvi el perill no havia minvat, ans al contrari. Pel que ara ens
ocupa, el 9 de gener de 1595 els jurats del Regne determinen la construcció de dues torres de
guarda: una d’elles estaria situada a la marina de Campos (sa Ràpita) i l’altra a la de Llucmajor
(Cala Pi). Una vegada acabades es pagarien les guardes que s’hi designessin.24 Mentrestant,
el 4 de setembre de 1595 arriben notícies d’una possible incursió de l’armada d’Algèria. Per
encarar la situació, el virrei Ferran Sanoguera donà ordres perquè el capità de Llucmajor,
Bernardí Sureda Sanglada, fes un reconeixement a la torre del Cap Blanc i advertís les guardes de la marina de l’obligació de professar un estricte compliment en el servei de vigilància:
La orde que s’ha de donar a les talayes és que tant de nit com de dia ha d’haver-hi dos homes
a cada torre y que un d’ells estigui contínuament vigilant. En cas de descobrir algun vaixell
cornaran y faran fum de dia, y si és de nit, foc perquè le Vile sia promtament avisade. Mentre
durés el perill, havia de mantenir les guardes del campanar de la vila, que per torns rotatius
vetlarien els jurats, el capità, el lloctinent de capità i el batle. Sortosament l’amenaça quedà
en un ensurt, però dos anys després, el juny de 1597, el virrei alertà el batle de Llucmajor de la
presència de disset vaixells grossos a l’arxipèlag de Cabrera.25 Perquè la situació de perill va
perllongar-se continuaren les tongades d’aguait al campanar i a la marina.

La xarxa d’avisos
Desventuradament, el maig de 1598 s’havia produït una algarada a la marina de Santanyí.
Guillem Fortesa, capità d’aquesta vila, va avisar el de Llucmajor, Pere Aulet, perquè estigués previngut amb l’armament aparellat i alertés les guardes ordinàries i extraordinàries.

24
25

ARM, AH 6166 f. 16v. Publicat a Torres y atalayas de Mallorca, p. 1994 i 1995. Separata del Corpus de toponímia de Mallorca, original de Muntaner Bujosa, J. i Mascaró Passarius, J.
Aparicio i Pasqual, A. El castell de l’illa de Cabrera. (Palma, 2012), p. 55.
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Fragment del mapa de Tomás López (1773) on apareix representada la torre de Cala Pi.

A la tensa situació, el mes de juliol s’afegí un edicte del virrei, Ferran Sanoguera, en què
notificava al batle que de València havien salpat devuit vaixells de moros algerians. Les
instruccions eren clares i contundents: per tants vos diem i manam tindreu gran compte
en las guardes, talaies ordinàries i extraordinàries, visitant i fent reconèixer-les de manera
que per falta de ellas nos succeiesca inconvenient.
Resulta fàcil d’entendre que l’estat paorós creava incertesa, i eren tantes les descobertes que a
vegades es produïen avisos falsos o erronis. Per evitar malaurances, el 15 d’agost s’establí que
abans de donar l’avís d’alarma s’asseguressin que realment es tractava d’enemics i que els correus arribessin al més aviat possible a la vila. Referent als talaiers o guardes, les disposicions
eren diàfanes: s’havia de tenir especial esment que abans de donar via fora per moros es
prenga llengua dal vaxell per saber si són moros ho cristians. Així mateix, la persona que posarà via fora anirà a la possessió més propera, on avisarà que facin foc de nit i fum de dia fins
que arribi el socors i que corniguen totes las possessions perquè la vila sia avisada y el socors
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sia més prompte, y la darrera possessió més propera a la vila, da més del cornar, sia tinguda
avisar a la vila sots pena de 30 sous y 10 dies de presó. Aleshores, la companyia d’arcabussers
del capità Pere Aulet anirà a socórrer el lloc on s’haurà declarat el via fora.26

La talaia del campanar
Fins a un temps bastant recent, en qualsevol àmbit i per una causa o altra, utilitzar el campanar de l’església per a la vigilància era una pràctica habitual i comuna a les viles costaneres. El virrei Ferran Sanoguera, el 24 de maig de 1599, envià un missatge al batle de Llucmajor
prevenint-lo que per la costa s’han vist set vaixells moros. S’han de redoblar las guàrdies,
talaies i descobertes i altres diligències pertocant a la defensa. Així mateix, s’han de col·locar
les guàrdies del Campanar per só mana a tots los caps de guardas de la companyia del capità Guillem Salom que stigan apercebuts en fer dites guàrdies, so és quatre homes cada nit
així com s’acostuma i que dites guàrdies pugen a dit campanar en ésser lo sol post, repicant
la campana petita cada hora y estant sempre ab molta vigilància per donar raó dels focs se
faran y si sentiren cornar y a quina part se cornarà per a que se pugen proveir y fer lo necessari.27 Les instruccions assignades al capità de la vila, Bernardí Sanglada, eren categòriques:
Redoblaréys las guardias, talayas y descubiertas de vuestros districtos y hareys las demás
26

27

Via fora! era un crit d’alarma medieval amb què es feia una crida a la població per defensar-se d’una amenaça externa o
interna. La crida s’acompanyava del repic de les campanes o del so del corn i s’arreplegaven, armats, tots els homes aptes al
lloc prèviament convingut, generalment la plaça. En determinades ocasions l’alarma era a causa de bandejats malfactors,
fugitius de la justícia. Àlvar Campaner a l’obra Cronicón Mayoricense (Palma, 1984), p. 40, fa referència al ban promulgat el
19 d’abril de 1335 pel lloctinent general Pere de Bellcastell per a capturar un perillós fugitiu …o si prendre’l no porà que de
continent meta sey de Via Fora sots pena de cors. Això no obstant, la causa més comuna era la presència d’enemics. N’és un
bon exemple el cas ocorregut el 5 juliol de 1354, quan el lloctinent Gilabert de Centelles manà posar via fora per temor de les
galeres de genovesos. Vàlida igualment és l’expressió via fors!, com apareix a l’edicte del lloctinent general Carles Pomar del
25 de juliol del 1525. Antoni Planas Rosselló recull aquesta referència a la seva obra El derecho penal histórico de Mallorca.
Siglos xiii-xviii. (Palma, 2001), p. 193: …hotsevulla que sien haien acudir y seguir lo dit crit y so de Viafos. El diccionari de Marian
Aguiló i Fuster (Barcelona, 1934), p. 232 i 233, recull ambdues accepcions com a crits d’alarma en general.
Dia 5 de maig de 1600, Nicolau Rossinyol és nomenat capità de la vila de Llucmajor, en substitució de Bernadí Sanglada.
El 20 d’agost, per absència de Nicolau Rossinyol, va ocupar el càrrec Francesc de Villalonga i Desclapés.
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diligentias convenientes a la deffensa de que está en vuestro cargo a cade huno de vosotros
respectivamente.
Ben entrat el primer terç del segle xvii, en concret el setembre de 1613, es tingué notícies
que l’armada del renegat Escipió Cigala, composta de setanta galeres, tenia intenció de venir a les illes. El virrei Carles Coloma disposà que els torrers estiguessin permanentment a
l’aguait i que es posessin guardes extraordinàries dobles a les marines. A Llucmajor es van
col·locar guardes as Pouet, a sa Cisterna i a Cala Pi. El març de l’any següent, el governant
alertà el batle de Llucmajor perquè posés guardes extraordinàries de a peu com a cavall per
les noves que sabem que de Bizerta (Tunísia) han exits trenta vaxells. Mentrestant, les guardes al campanar es mantenien en actiu i veiem com el jurat Macià Romeguera el 7 de juny
certificà la bestreta de 10 sous per los dos homens que han guardat al campanar. D’un d’ells
sabem el nom: era Magí Mut.28 L’estiu del 1617 es veren alguns vaixells de moros en aigües
d’Artà, fet que va obligar el virrei a posar guardes extraordinàries a peu i a cavall rondant
les marines. A Llucmajor, a més de les acostumades, entre elles la de Cala Pi, s’enviaren dos
homes de reforç a s’Enderrossall i a s’Estanyol.

28
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DEL REGNAT DE FELIP IV A LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
El regnat de Felip IV marcaria l’esfondrament de l’Imperi hispànic. Amb l’ascens de Felip IV
al tron, els Àustries van recuperar el seu projecte polític europeu. Així, el regnat va caracteritzar-se pel suport donat a l’Imperi Habsburg durant la Guerra dels Trenta Anys (16181648) i el seu enfrontament amb França, guerres que marcarien el final de l’hegemonia castellana a Europa. Quant a la repercussió a Mallorca, el virrei Cardona va intentar fer una
lleva forçosa, però els jurats s’hi oposaren fermament. Malgrat tot, entre els anys 1629 i 1637
salparen de Mallorca cap als diferents conflictes bèl·lics entorn de 6.000 homes. A la mort
del monarca s’havien comptabilitzat més de 10.000 homes que deixaren l’illa.
Durant aquest període el perill costaner era continu i la defensa, escassa. El juny de 1622, el
virrei interí Ramon Safortesa alertava el batle de Llucmajor, entre altres viles costaneres, per
haver-se vist un estol d’uns quaranta vaixells. Simultàniament, la prevenció venia del nou virrei Jeroni Agustí, que manà que posessin guardes extraordinàries dobles a les marines amb
l’ordre de no deixar desembarcar ni acostar-se ningú, ja que s’havien apercebut tres sageties
vingudes de Alger hont hi ha pesta. Passat el perill, el 24 de setembre, Joan Romaguera feu
testimoni com el clavari Rafel Rotger va pagar 4 sous i mig per una lletra del virrei Agustí que
ordenava llevar les guardes extraordinàries. No obstant això, el risc de contagi revifà i es va
reprendre la vigilància. Així, Antoni Reus, el febrer de 1623, guardava a Cala Pi per lo morbo de
Alger, i el mes de juny el capità Mateu Anglada va fer una inspecció a les torres i a la marina
i hi posà guardes dobles de la forma acostumada. Aquesta determinació incloïa la vila, on es
designaren Antoni Abrines, major, i Esteve Mut, guardes a la torre del campanar.29
A causa d’un brot epidèmic, l’abril del 1624 el virrei envià el capità Gregori Torrella a Llucmajor
per «fer mostra» i col·locar guardes extraordinàries. El capità de Llucmajor, Mateu Anglada,
testimoniava com el clavari Antoni Samara pagà a Onofre Puig Sencer (Puigserver) 4 lliures
29

AMLL, A 0018.4.
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pels vint dies que havia estat vigilant a Cala Pi, per mor de la pesta de Sicília.30 L’abril de l’any
següent, el lloctinent va ordenar al batle de Llucmajor, Guillem Avellà, que posés guardes
extraordinàries a les talaies en pena de la vida, lo qual mane que se paguen de bens comuns.

La guerra Francoespanyola i la vigilància a Cala Pi
L’armada de Lluís XIV de França va moure’s amb total impunitat per les nostres mars, especialment en aigües eivissenques, on la presència era més accentuada. Aquesta situació, que
afectava la resta de l’arxipèlag, es veia agreujada per l’augment d’embarcacions nord-africanes, que, pràcticament sense oposició, es dedicaven a la pirateria. Durant l’estiu de 1637 la
seguretat de la contrada de Cala Pi estava en mans d’Antoni Tugores.31 El perill es feu evident
quan el 17 d’octubre, el batle de Campos, avisat pel de Santanyí i aquest pel de Capdepera
per la via ordinària, avisà el de Llucmajor perquè l’armada enemiga francesa havia salpat i
s’havien descobert vint-i-vuit vaixells. Simultàniament, el virrei Alonso de Cardona manà al
capità de Llucmajor fer mostra i ressenya de la gent d’armes i que continuessin les guardes
extraordinàries de peu i de cavall a la marina. Així mateix, per haver-se observat certa relaxació en el compliment de les obligacions i a causa d’haver-hi l’armada francesa sovintejant
les nostres costes, dia 6 de febrer de 1638 el virrei va promulgar una normativa que regulava
la transmissió de senyals i les instruccions per als torrers, talaiers, guardes secretes i correus,
destriant-ne l’epígraf explícit per als vigilants sobre l’obligança de donar ràpidament avís dels
vaixells descoberts, el nombre i el paratge per on intentarien escometre el Regne. Per evitar
confusions es va proveir els torrers, guardes i talaiers d’uns fulls d’instruccions que havien
de tenir clavats «a ses posteres» de les torres i guardes, que s’havien de fer llegir o s’havien de
llegir als que no sabessin fer-ho, advertint-los que les faltes serien castigades amb tres anys
de galeres, a més de les sancions monetàries establertes. Igualment quedà preceptuat que,
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quan descobrissin vaixells, amb l’avís previ a les torres veïnes, s’havia de comunicar apressament al capità, batle o sotstinent de la vila. Així, sense dilació, els dirigents despatxarien
tres avisos: dos s’enviarien un per cada costat de la marina per prevenir les viles limítrofes,
i l’altre, mitjançant un cavall a posta i valent-se d’una persona diligent, es duria a la vila. En
els avisos s’havia d’incloure el nombre, el rumb i l’hora que s’havien vist els vaixells, la torre
que els havia descoberts i el nom del torrer, així com l’hora que havia partit el correu, tot
plegat per determinar la culpabilitat en el cas d’haver-hi retard. La falta en el compliment
estava establerta en tres anys de galeres per al correu i 500 lliures per als mandataris. La
vila de Campos havia de remetre els avisos a la de Llucmajor i d’ací al castell reial a Ciutat,
mitjançant un correu a cavall al galop. El 15 de desembre de 1638, en previsió d’una escomesa
de l’armada francesa, per guardar a Cala Pi s’envià Guillem Cirerol i Andreu Garau. Perquè
el perill de l’esquadra gavatxa es prolongà, l’any següent guardaren Pere Company i Guillem,
son fill, a raó de 3 sous diaris cadascun.32

Les guardes de Cala Pi
Alguns historiadors coincidim a dir que la pressió barbaresca es feu especialment notòria a
mitjan segle xvii, ja que augmentà en nombre i gosadia, i s’hi afegiren, com hem ressenyat, els
francesos enemics de la Corona. Les costes de Llucmajor veren incrementada la presència
d’adversaris i s’hagueren de reforçar les mesures de vigilància. Destriem-hi, entre els nombrosos casos, el d’una sagetia corsària francesa que es dedicava a fer malifetes per la costa de Llevant (Campaner: 1984, p. 396). Aleshores, el juliol de 1640 s’enviaren guardes extraordinàries
a les torres de s’Estelella, el Cap Blanc, el Cap Enderrocat, el campanar de la vila i Cala Pi, on
vigilaren Guillem Cirerol i Joan Guerau Moragues. El mes d’agost s’acreixé la vigilància per
haver-se ullat salpant de Formentera cinc galeres algerianes. El risc no minvà, ans al contrari,
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i durant l’abril del 1641 guardaren a la cala Miquel Reus i Antoni Reus, i el maig ho feren Miquel Ballester i Pere Tomàs, a raó de 3 sous diaris cadascun. Dos anys després, l’estiu del 1643,
l’armada francesa estava davant la costa de València. Aleshores, s’acreixé la vigilància posant
guardes dobles i extraordinàries a la marina llucmajorera. Per reforçar la vigilància a Cala Pi
s’hi envià Miquel Ballester. A causa d’una situació similar, el 1645 guardaren durant uns mesos el susdit Miquel Ballester i Miquel Reus. Així mateix, el maig de 1647, per haver-se detectat
focus de pesta a València i al port de Barcelona, s’establiren guardes extraordinàries a Cala Pi,
on guardaren Antoni Servera i Miquel Reus, als quals s’ordenà que no deixessin desembarcar
ningú. Per ordre del virrei també hi guardaren Gaspar Gil i Joan Garcia.
A València, el 1648 l’epidèmia de pesta era incontrolada i, mancat de patent sanitària, l’il·lícit
comerç s’estenia perillosament. A Llucmajor, el batle Antoni Fullana preceptuà que es posessin als punts de la marina dos homes armats ab sos arcabussos amb l’ordre de disparar
en cas necessari per evitar desembarcaments de qualsevol gènero de vaxell que vulla llensar gent en terra. El correctiu per incompliment s’havia enfortit i esdevenia categòric: sots
pena de la vida. Així mateix, s’havia determinat per a Llucmajor que en vostro disctricte se
elegesca un homen cade dia que ab son cavall vaje a rondar y regone-xer tota la marina del
districte de la sua vila per a veura si les guardes essistexen y fan son offisi ab puntualitat. A
Cala Pi els mesos de maig i juny guardaven Sebastià i Nicolau Catany, Miquel Reus i Jaume
Tomàs Pelacanyes, substituït més endavant per Bartomeu Aulet. El juliol s’envià a la cala
els germans Miquel i Joan Garcia, que van romandre-hi fins al setembre. Col·lectivament,
cap a mitjan gener de 1649 les guardes extraordinàries varen ser suprimides, però poc després, per mor de la pesta de Tarragona, es reprengué l’activitat. En prevenció de la pesta de
Catalunya, el batle reial Miquel Mulet va ordenar que, a partir del maig de 1650, Damià Noguera fes la guarda extraordinària a Cala Pi. El juny el torn va correspondre a Jaume Tomàs
i Joan Garcia, aquest substituït el juliol per Guillem Garau. A final de mes varen ser designats Jaume Tomàs i Andreu Garau, que amb cavall farien les guardes fins al desembre.
L’estiu del 1651, perquè la pesta no havia demancat, els morbers de Ciutat ordenaren reforçar
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les guardes extraordinàries per evitar desembarcaments. A Cala Pi, guardant per torns, s’envià Jaume Tomàs, Gaspar Gil i Joan Garcia, substituït el setembre per Nicolau Amengual.
Havent millorat la situació epidèmica, durant l’octubre els morbers autoritzen retirar-les perquè els homes poguessin dedicar-se a sembrar. No obstant això, s’avisà els torrers i guardes
secretes perquè tinguessin especial esment per si s’acostés cap vaixell. Tanmateix, poc va
durar l’estat d’assossec, i el mes de juny de l’any següent els morbers demanaven als jurats del
Regne que posessin guardes extraordinàries per un rebrot de pesta a Catalunya. Llucmajor
no pogué defugir aquesta situació.33
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LA TORRE DE CALA PI
L’estat de la defensa i el procés de construcció
No és cert el que assegura Weyler (1862: p. 254) quan diu que la torre va ser construïda el
1457 a causa de la quantitat de gent captivada a la costa de Llucmajor. Tampoc encerta
quan assevera que va ser reedificada el 1595 i posteriorment reconstruïda per segona vegada el 1662 i afegeix que «Palma» va contribuir a sufragar-ne les despeses. En aquest sentit,
J. G. Chaves (1986, p. 103), seguint aquestes passes, afirma que la torre va ser reconstruïda
el 1662, desencert que trobem copiat per altres autors poc avesats a la temàtica.34 Aportant
més seny i coneixements (Bujosa, Passarius: 1966, p. 1994 i 1995), consideren que el 1457 es va
realitzar una campanya destinada a construir-la, i que el 1595 es va decidir edificar-la. Per
la seva banda, J. M. Bover (1864, p. 44) puntualitza que es va edificar en virtut de la resolució adoptada pel Gran i General Consell el 31 de març de 1659.35 En qualsevol cas, respecte
de l’embranzida de construir una torre a Cala Pi, Font Obrador (1982, volum IV, p. 581) és
prou precís i considera que els anys precedents a la construcció de la torre varen ser molt
enrevessats per a Llucmajor, ja que, pel que fa a l’aspecte de la defensa costanera, seguia
sent una constant la presència barbaresca, a vegades inesperada stam ja en lo principi del
estiu en que los cossaris de Alger solen venir a estas costes y cautivar los habitadors de
ella y fer altres danys. Així mateix (Font, 1982: p. 582), ens indica que a la sessió celebrada
dia 3 de març de 1652, el jurat Llorenç Clar de Vallgornera, atenent la insistència d’alguns
vilatans, sol·licità al consell de la vila la construcció d’una torre a Cala Pi, afer exposat pel
jurat Guillem Servera en presència del batle reial Miquel Garau. La finalitat, aprofitant que
els vilatans oferien fer algunes donacions, era fer avinent el quefer al Gran i General Consell amb certes garanties. La proposta va ser acceptada, però mentrestant es feien guardes
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perquè hi havia un brot de pesta. L’octubre de 1653 s’assignà la custòdia a Joan Tomàs i a
Miquel Reus, substituïts el desembre per Michel Garau i Miquel Fullana, que guardaren
alternant-se amb Andreu Garau almanco fins al desembre de 1654.
Durant l’estiu del 1655 arribaren notícies que d’Alger havien salpat quaranta vaixells rodons, set galiotes i vint fragates armades per infestar estes mars y costes. En conseqüència,
les autoritats manaren extremar la vigilància. Tenim constància que d’ençà del juny de 1655
vetlaven plegats a Cala Pi Joan Moragues i Andreu Garau, substituïts el setembre per Joan
Tomàs i Michel Noguera. Durant els dos anys següents ho feren per tongades Miquel Vidal
i Andreu Noguera. L’armada anglesa, ara en guerra contra Espanya, l’estiu del 1657 era en
aigües d’Eivissa i s’hagueren de duplicar les guardes extraordinàries (quatre homes per establida), disposició que, per continuar activa l’amenaça, es mantindria durant un any més.
Miquel Vidal i Antoni Roig van ser destinats a reforçar la cala fins al gener de 1661, quan,
passat el perill, es retiraren les guardes.
Com hem pogut observar, les situacions conflictives se succeïen amb summa freqüència.
No sorprèn gens, doncs, que a la sessió celebrada el 27 de febrer de 1659, en presència del batle l’honor Bartomeu Contestí, el jurat Guillem Avellà manifestés la necessitat de construir
una torre a Cala Pi, fent avinent, per afavorir la situació, que els vilatans aportarien calç i
pedreny per fer-la: si es convenient y los pagesos se obligan a portar les pedres y calç y la
vila que pague els mestres picapedrers y tots els jornals per fer la torre y els pagesos confrontants amb cala Pi paguen tot lo pertret que ses menester en esta torre a peu de obra y que la
Universitat de Mallorca hi mantenga de armes, munitions y talaiers just y conformement a
les altres torres.36 A la següent sessió, celebrada el 2 de març, Guillem Avellà va proposar-ho
novament exposant la necessitat gran hia de una torre en lo lloch de Calapi per defensa de
los moros y altres innimichs, la falta de la qual no sa empenyatlos danys se han espresament
en esta vila no ha molts anys capturant los moros les persones, que es notori per lo sa pro36
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posat; hi afegí, possiblement perquè els confrontants no es decidien, que la Universitat de
Llucmajor en pagaria les despeses, i la Universitat del Regne, l’armament i els guardes, i va
concloure que la torre sia feta a dit lloc de Calapi i la done per feta i acabada a contento dels
magnífics jurats del Regne.37
Dia 24 de juny de 1659, Miquel Roig va testificar com Pau Tomàs havia rebut del jurat Guillem Avellà, lliurador del clavari Antelm Aulet, 8 lliures i 16 sous que són a bon compte del
triador de la pedra de la torre de Calapi. Així mateix, el 3 d’agost es van pagar tres dietes per
haver anat a Cala Pi, possiblement per triar el lloc més adient on construir la torre.38 No va
ser, però, fins al 5 d’octubre quan el Gran i General Consell va tractar el tema de l’edificació
d’una torre a Cala Pi, que havien decidit construir en la sessió del dia 2. Els jurats del Regne
acceptaren la proposta amb les condicions preestablertes, ja que la consideraven propícia
als interessos del Regne.39 Malgrat l’embranzida, el tema quedà ajornat, i la setmana de
Nadal del 1660 el sergent major de la Part Forana visità Llucmajor per posar guardes a la
vorera de la mar a causa d’alguns vaixells sospitosos que s’havien vist a la marina de Santanyí i d’haver tingut notícies de dotze fragates armades algerianes que venien disposades
a posar gent a terra. El clavari Guillem Avellà, el 8 de maig de 1662, pagà 6 lliures al sergent
major de la Part Forana, Gaspar Domènec, per haver fet un reconeixement de les torres de
Llucmajor i haver col·locat guardes a la marina, entre altres indrets a Cala Pi, on guardà
Bonnín Roig.40 Dissortadament, les prediccions es compliren i cap a final de maig els moros
feren una falconada i segrestaren algunes persones i un dels torrers de ses Salines. A Cala
Pi, a raó de 3 sous diaris, guardaren per torns Damià Coll i Antoni Roig, els quals havien
rellevat Sebastià Company i Miquel Vidal. Les guardes no es retiraren fins a la festivitat de
Sant Lluc.
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Com si es tractés d’un ultimàtum, el 21 de setembre de 1662 els jurats del Regne comminaren el batle de Llucmajor que a la torre de Calapi, se donés ma en fer aquella y donar fi, y lo
clavari no te diners per pagar los mestres y les bestretes de aquella, y així determinaren si
pendran diners a interès per pegar aquella.41 Un altre episodi esperonava els governants.
Dia primer de desembre de 1662, dues fragates d’un estol procedent d’Alger posaren gent a
terra a Artà i feren damnatge i captivaren un parell de persones. El virrei avisà el batle de
Llucmajor perquè els torrers estiguessin atents i posés guardes a la marina. A Cala Pi vigilaren per tongades Antoni Roig i Damià Coll. Antoni va ser substituït el març de 1663 per
Bernat Roig.42 L’estat d’alerta a causa d’un focus de pesta que esclatà a Algèria es perllongà.
Així, el mes d’abril arribà a Llucmajor un edicte del virrei José de Lanuza, específic per als
torrers, perquè no deixessin apropar cap nau. En aquest interval la torre havia d’estar molt
acrescuda, i dia 7 de maig Pere Antoni Mataró va donar fe com l’honor Joan Catany, jurat,
havia rebut del clavari Guillem Avellà 6 lliures i 13 sous pels denou dies que havia tingut
gent a la torre de Cala Pi feinejant en calç, grava y fer una caxa y arrancar pedres. Com hem
ressenyat, amb la torre pràcticament enllestida, dia 9 de maig de 1663, atès que les consideraven innecessàries, es van retirar definitivament les guardes. De manera concloent, Pere
Antoni Mataró el 13 de maig testimonià com l’honor Guillem Avellà, per ordre dels jurats
de Ciutat, va pagar 19 sous i 6 diners per les despeses del mestre major de la Universitat del
Regne quan va venir a rebre la torre de Cala Pi.43

Els primers torrers. L’armament i l’artilleria
La dotació de torrers generalment quedava determinada per la rellevància, la notorietat o
les característiques similars de la torre. En funció d’aquests paràmetres se li assignava un
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determinat nombre de guardes, habitualment una parella, però en alguns casos s’afegia un
alcaid, algun artiller i de vegades un tercer torrer. Aleshores, com si es tractés d’una fortalesa,
a la torre de Cala Pi, la darrera del terme de Llucmajor en construir-se, se li assignaren tres
guardes. La determinació sorgeix quan Francesc Berard, donzell, reunits el Gran i General
Consell i els jurats, recordà que el 7 de maig de 1663 s’havia resolt que, si els jurats de la vila de
Llucmajor feien una torre a Cala Pi, la Universitat la proveiria de munitions, pólvores i guardes.44 Ara, amb la torre enllestida, els jurats determinen que per custodiar-la són necessàries
tres guardes, de les quals sempre n’hi ha d’haver dues a la torre. S’ha decidit pagar-los 10 lliures i 10 sous mensuals i s’han elegit i han jurat el càrrec Monserrat Tomàs Xeroi, Miquel Vidal
i Antoni Barceló Colom.45 Un mes després es produiria el primer canvi: Jordi Abri Dezcallar,
en representació dels jurats del Regne, elegí per guarda de la torre Antoni Vidal, fill del torrer
Miquel Vidal, per haver renunciat al càrrec Antoni Barceló Colom.46
Coneixem el nom del constructor de la torre: el mestre picapedrer Joan Pons. El 29 de juny
de 1663, Tomàs Mataró va testimoniejar com el mestre picapedrer Joan Pons havia rebut
de l’honor Guillem Avellà, clavari, 36 lliures bestretes dels doblers donats per la vila per
construir la torre de Cala Pi. Possiblement per aquest temps, mestre Joan feinegés a la
torre perquè seguia cobrant doblers pendents de la quantitat assignada. Així, dia 15 d’abril
de 1664, Miquel Romeguera feu de testimoni com mestre Joan Pons havia rebut del clavari
Guillem Avellà 5 lliures pagades per la torre de Calapi.47 Mentrestant, els canvis de torrers
se succeïen. Sabem que el 28 de maig els jurats concediren la plaça de la guarda de la torre a
Sebastià Catany, fill de Sebastià Catany, que havia substituït algun dels torrers primigenis.
El regnat de Carles II (1665-1700) es caracteritzà pels atacs de l’armada del rei de França Lluís
XIV contra els regnes ibèrics orientals (Domingo: 2019, p. 51). Llucmajor no va ser escàpola a la
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infausta situació. Els documents reflecteixen que el 4 de març de 1665 es va notificar al batle
de Llucmajor que avisés els torrers perquè estiguessin previnguts d’una sagetia francesa
que venia ab contagi [perquè] la despedissen fent senyals.48 Així mateix, sabem que Mateu
Sanglada, donzell, en representació dels jurats, el 9 de maig, de la casa de les armes entregà
als jurats de Llucmajor per a la torre de Cala Pi dues dotzenes de bales de canó, set lliures i
mitja de metxa, sis dotzenes de bales de mosquet i sis d’arcabús. Durant els dies 12 i 13 de maig
es va feinejar per muntar la primera peça d’artilleria a la torre (Font: tom IV, p. 585). Com era
costum, per a provar-la es van fer diversos trets (sis canonades) amb diferents càrregues de
pólvora i amb projectil. El mestre major de la Universitat del Regne va assistir a l’acte testimoniat per Miquel Clar de ses Arnaules i Melcior Miquel Cochó, juntament amb els honorables Andreu Clar, Pere Catany i Miquel Tomàs, jurats de la vila. Uns dies després, el 18 de maig,
el guarda de la torre, Sebastià Catany, presentà la renúncia per les moltes ocupacions té i no
li és possible venir de algun temps a esta part. El mateix dia els jurats elegiren Antoni Tomàs,
possiblement fill d’un dels primers torrers.49
Prou demostrat resulta que el servei de la vigilància esdevenia essencial i no hi calien badades, i aquest concepte, a vegades un poc oblidat, s’havia de reforçar. El 9 de juny de 1665
el virrei Rodrigo de Borja va lliurar un edicte al batle de Llucmajor deixant constància que
tots los torrers y guardes estraordinàries de la vila de Luchmajor del lloch marítim com les
torres de la Estarella, de Cala Pi del Cap Blanch y del Cap Enderrocat y les guardes estreordinàries del Portell d’en Vaquer, la Sisterna y del Pouhet, que de ninguna manera dexen
la torra ni al puesto sinó és los diumenjes hu de ells per oir missa y aportar-se’n pa y quant
arriberan a la vila hajen de anar a donar-se a rebre an el llochtinent de Capità, Balle o Jurats dient-los la hora que són arribats y al meteix die se’n tornerà avisant-los. No’s pugen
moura ninguna de les guardes del puesto ha ont estan, que al llochtinent de Capità, Balle
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y Jurats tinguen obligatió de enviar dos vegades la semmane a regonexer dites guardes y
torres dos cavalles ab sos cavalls y que vajen per torn com és al dijous y al Diumenja y que
donen setisfatió als dits llochtinents de capità, Balle y Jurats de lo que auran vist en dites
guardes per a que cade die se a de escriura a Su Illustríssima de lo que aniran obrant. Si
acàs ditas guardes vesen algun vaxell que fasse mal marinatje y entenen que és de moros,
tinguen corn y corneran per a que la gent estigue en armes y la Possessió més prop del puesto haont cornerà acudirà a la vila [per]avisar als dits llochtinents de Capità, Balles y Jurats.

Canó de ferro del calibre 6 idèntic al que tenia la torre de Cala Pi.
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L’empara de la torre de Cala Pi. Les primeres dècades
La torre pren nom de la cala que té al costat, a la qual protegeix i que és la més important del
terme de Llucmajor (Aguiló, 1996, p. 72). Té una platja d’arena al fons on aboca les aigües un
torrent molt encaixat, que recorda la topografia dels barrancs del migjorn de Menorca. L’aigua
penetra terra endins uns 200 metres i la boca de la cala té una amplària propera als 50 metres.
Dels fets històrics, sabem que a la sessió celebrada el 27 de desembre de 1665, el jurat Guillem Pou va comunicar a la resta de confrares i egregis que els torrers s’havien quedat sense
pólvora per haver tirat dotze o tretze tirs a diferents embarcacions. Així mateix, perquè els
mancaven bales de canó i d’espingarda, demanava que se’ls enviés les municions per poder
defensar-se quan arribés l’ocasió.50 Durant el mes de maig de l’any següent, el virrei Rodrigo
de Borja requerí al batle de Llucmajor que posés guardes dobles i que els torrers extremessin la vigilància a causa d’haver-se descobert alguns vaixells francesos amb tèrboles intencions.51 El risc va passar, però un any després, el maig de 1667, la contingència sorgí per dues
fragates de moros que solcaven les mars d’Artà. Aleshores, el virrei ordenà posar guardes
extraordinàries dobles, que per torns havien de fer els vilatans aptes. El 27 de juliol, havent-se
declarat la guerra a França, els torrers reben l’ordre de disparar contra qualsevol embarcació
francesa i, en cas de posar gent a terra, que es fessin presoners. Els documents ens permeten
saber que per aquest temps la torre patia alguns desperfectes. Per aquesta raó, el 5 d’agost
de 1667 Gabriel Cladera, tinent de mestre major de la fortificació, amb presència del batle de
Llucmajor, Maties Romaguera, del jurat Miquel Tomàs i amb l’escrivà reial de la vila, Tomàs
Mataró, visità la torre per raó de visurar i remendar las ruïnes de dita torre. Cladera va considerar que s’havia de paredar un tros de les obres mortes (parapet) que van desfer per poder
pujar la peça d’artilleria i que s’havia d’alçar perquè els torrers poguessin estar damunt la
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torre sens poder ferlis agravi los inimichs. Així mateix, s’havien de refer les «braceres» de la
teulada del porxo: una plena i l’altra buida. El 14 d’agost el pagador reial Matías Ferrer, per disposició del lloctinent Miquel Salvà de Vallgornera, va fer efectives les despeses. L’encarregat
d’adobar-la va ser el mestre picapedrer Damià Font.52
Els jurats de Llucmajor, a la sessió celebrada el 4 d’agost de 1669, varen debatre la necessitat
de construir una torre en el Portell d’en Vaquer a causa de los moros i altres innimichs qui
inquieten los particulars de esta vila. Uns mesos després, a la sessió del 10 de novembre,
es va reobrir el debat sense haver-hi consens, i es tornà a tractar infructuosament el juliol de 1670.53 Quant a la torre de Cala Pi, el 16 d’agost de 1669 Nicolau de Sala, donzell, en
representació dels jurats del Regne, nomenava guarda Jaume Vidal, fill d’Esteva, per òbit
d’Antoni Tomàs Xeric. La triarquia quedava formada per Monserrat Tomàs Xeric, Miquel
Vidal i Jaume Vidal, que tenien una assignació anual de 126 lliures.54 El maig de 1678 es van
treure de la botiga de l’esparter Francesc Tomàs catorze braces de corda «cinquena» i altres
catorze de «doaina», que costaren 24 sous i que s’entregaren a Monserrat Tomàs.55 Entre
els anys 1681 i 1684 els documents assenyalen que els susdits torrers cobraven 10 lliures i 10
sous mensuals.56
Quant a la representació de la torre a les fonts cartogràfiques de l’època, cal fer esment del
mapa de Vicenç Mut (1683), on apareix reproduïda amb la icona de turres speculatorum,
diferenciant-la de les denominades turres ignibus. Per tant, s’ha d’interpretar que no era
una torre de senyals, com pretén Chaves (1986, p. 103) quan afirma que responde al modelo
de la torre de señales sencilla, sinó una torre de defensa.
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ARM, RP 2570. ARM, RP 2541 f. 81v i 82.
AMLL, LA 8 f. 151-155. La torre no arribà a construir-se, segurament perquè la meitat de les despeses les havien de sufragar les reticents viles d’Algaida i Santa Maria.
ARM, EU 78 f. 160. ARM, AH 5072 f. 5. AH 5073 f. 5. ARM, AH 5080, f. 5.
ARM, D. 1118 f. 141.
ARM, AH 5084 f. 5. Els torrers no tenien procurador. Aleshores, Xerich cobrava en nom de tots ells.
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El 27 de juny de 1685, per haver mort Miquel Vidal, Joan Mut, fill de Joan de Llucmajor,
ocupà la plaça vacant. Malgrat ser voluntariós era malaltís, i el 16 de maig de 1686 hagué de
renunciar a favor del seu fill Miquel Mut. L’11 de setembre de 1688 era Monserrat Tomàs qui
abdicava després de 25 anys de servei, per considerar-se un home vell. Aleshores, Ferran
Gual i Moix, donzell, en representació dels jurats designà substitut el seu fill Antoni Tomàs
Xeric. A aquest torrer, dia 8 d’agost de 1689, de la casa de les armes se li lliuraren dotze bales
per al canó del calibre de 2 lliures.57 Una llista datada el 25 d’agost de 1689 que enregistra
l’artilleria que es troba en las torres i fortaleses de la part Forana del present Regne ve encapçalada per la torre de Cala Pi, amb una peça de ferro del calibre 4. Curiosament, a la torre
de s’Estelella hi havia un falconet de bronze de dues lliures de bala. Un reconeixement fet a
les torres de Llucmajor durant l’estiu d’aquest any ens deixà constància que la torre de Cala
Pi necessitava referir.58
El comte de Santa Maria de Formiguera, virrei interí, el 16 de juliol de 1691 envià un avís al
batle de Llucmajor perquè los torrers stigen ab tota vigilatia que la armada francesa ve a
la volta de Mallorca. Un any després, era el virrei Josep de Castellví qui alertava perquè no
deixessin desembarcar gent de cap vaixell. Per aquesta època els torrers Antoni Tomàs Xeric, Miquel Mut i Miquel Vidal, disposaven per a la defensa d’un canó amb cinquanta-quatre
projectils, tres espingardes amb dues dotzenes de bales, dos mosquets amb setanta-dues
bales, dos botavants i trenta-vuit lliures de pólvora.59 Dia 13 d’abril de 1694, Miquel Vidal
va presentar la renúncia al batle Pere Roig. Un altre apunt d’interès d’aquest any és que
durant l’estiu arribaren nombrosos avisos de moros. D’entre ells, destriem-hi que el maig
s’avisà de vint galeres i d’alguns vaixells devers Cabrera, i el mes d’agost, el virrei hagué
d’advertir el batle Pere Roig per haver-hi dues fragates de moros a Santanyí i disset galeres
creuant el freu de sa Dragonera.60
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ARM, EU 83 f. 72, 144 i 144v. ARM, EU 83 f. 373 i 373v. ARM, EU 83 f. 473v i 474. ARM, AH 5083 f. 4. AMLL, A08.8.
ARM, Arxiu marquès de la Torre, secció Gil de Gainza, 3.
AMLL, A0019.4. L’armada francesa era davant les costes de Barcelona (Campaner, 1984: p. 446).
ARM, EU 84 f. 386 i 386v. AMLL, A 0019.4. ARM, AH 5088 f. 5.

En 1696 s’acabà de construir la fortalesa de la punta de n’Amer (Sant Llorenç des Cardassar).
Per poder pagar els nous torrers es va resoldre deduir una part del salari de la resta de torrers
de l’illa. Als de la torre de Cala Pi Antoni Tomàs, Miquel Vidal, menor, i Joan Mut, que cobraven mensualment 10 lliures i 10 sous cada mes, se’ls van deduir 6 sous.61 Al cap de dos anys, a
causa de la pesta a Alger, arribà a Llucmajor un avís del virrei perquè els torrers i les guardes
extremessin la vigilància i no permetessin desembarcaments.
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ARM, AH 1249 A. f. 77, 77v, 78 i 78v. Per a més detalls podeu consultar, d’Àngel Aparicio i Pasqual, La fortalesa de la punta
de n’Amer (Palma, 2008), p. 21.
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LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I L’ÈPOCA BORBÒNICA
El començament de segle venia marcat per una inestabilitat política i social. La incertesa
per la successió al tron per la mort de Carles II influïa qualsevol àmbit evidenciat pertot
arreu. Endemés, eren anys de males anyades, fretura cerealícola i la penúria causava autèntics estralls. Mentrestant, s’anaven reclutant soldats per anar a defensar la causa reial a
la Península. L’any 1703 salpava cap a Cadis una companyia de dos-cents artillers i un terç
d’infanteria, l’any següent tres-cents soldats a Menorca, el 1705 cent artillers a Barcelona, i
el que era pitjor, s’havien d’afrontar les talles per a mantenir-los. Amb tot, regnava una sensació de malestar i tibantor i, per si fos poca penyora, el perill barbaresc no havia minvat,
ans al contrari.
El torrer Antoni Vidal l’abril de 1701 rebé vint-i-cinc lliures de pólvora, sis dotzenes de bales
de mosquet, dues d’espingarda i un feix de metxa. El 19 d’octubre de l’any següent, Baltasar Rossinyol Fortesa, donzell, en representació dels jurats del Regne, per òbit del torrer
Miquel Mut, fill de Joan, elegí Antoni Cardell Capó. El 19 de maig de 1706 va ser Salvador
Sureda de Sant Martí qui, per mort d’Antoni Tomàs, elegí Bernat Cardell de Llucmajor. Per
tant, el 1707 guardaven a la torre Bernat Cardell, Antoni Vidal i Antoni Cardell, que tenien
una assignació anual de 122 lliures.62
Ja hem pogut veure l’avituallament dels torrers. Ara, per fer-nos una idea de l’activitat armífera que mantenien, direm que en una relació de consum de pólvora consta una canonada feta el 29 de juny de 1706 contra una fragata de moros havent utilitzat quinze lliures de
pólvora. El 17 d’agost tiraren un tret d’avís contra un vaixell de moros amb idèntic esmerç.63
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ARM, EU 86 f. 137v, 417 i 417v. ARM, AH 5101 f. 5. Varen ser testimonis de l’acte Gregori Ruesca i José González. El torrer
Bernat Cardell tenia per procurador Joan Amer, i el seu company Antoni Cardell tenia Miquel Rotger. En el mes de juny
de 1708 consta enregistrat un pagament d’una mensualitat fet a Miquel Vidal, segons pareix, en nom d’Antoni Vidal,
que no tenia procurador.
ARM, EU 87 f. 61.
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Evidentment el consum de pólvora era copiós. Així, dia 6 d’agost de 1710 se’ls hagueren d’enviar vint-i-cinc lliures de pólvora per haver-la exhaurida. Per haver demanat pertrets, sabem que l’abril de 1711 encara guardaven a la torre Bernat Cardell, Antoni Cardell i Antoni
Vidal. Malauradament, uns mesos després moria Antoni. Aleshores, Joan Baptista de Bordils Sureda frisosament hagué d’elegir Gabriel Oliver Coves, paraire de Llucmajor. Per les
raons abans exposades, el desembre de 1713, a Gabriel Oliver se li donaren vint-i-cinc lliures
de pólvora, quatre dotzenes de bales d’espingarda i un costal de metxa.64
Sorprèn la lectura d’un document datat el 18 de maig de 1716, en el qual el comandant d’Artilleria Diego Felipe Ferrari i el tinent coronel d’Infanteria Pedro Vauflart certificaven: Hágome
cargo de tres cañones de fierro de a 7 que recibí de las torres de Calapi, cavo Leveche (Dragonera) y San Telmo, ja que, com hem vist i observarem al llarg del treball, amb les fluctuacions
pròpies de qui mesurava la peça en funció de la seva destresa, el canó de la torre de Cala Pi
era del calibre 4. Quant a l’estat de la torre en aquesta època, podem establir que el setembre
de 1716, després d’haver-se fet un reconeixement a les torres de Llucmajor, el batle envià als
jurats de Ciutat un dossier informant que a la de Cala Pi era necessari baratar vint-i-cinc
teules del porxo, que els manyosos torrers s’encarregarien de posar. L’estat de l’armament era
caòtic, ja que de les tres espingardes que tenien, dues necessitaven adobar per estar derruïdes a causa del rovell, i la curenya del canó estava esfondrada i no es podia fer servir.65
L’intendent general Diego Navarro el 9 de novembre de 1718 envià una carta a les batlies
de les viles costaneres perquè algunas torres que hacen de atalaya, para hacer fuegos, necesitan arreglar. Per evitar que la situació empitjorés i el cost fos major, arbitrà que els
batles s’encarreguessin d’enviar-hi un mestre que fes una revisió i es passés un pressupost
de cada torre del seu districte. Aquesta determinació no afectava la torre de Cala Pi, que,
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ARM, AH 5096. ARM AH 5097 f. 5. ARM, EU 87 f. 362v i 363. ARM, AH 5100 f. 5. ARM, AH 993 (lligall sense numerar). Per
aquest temps, el doctor Rafel Ferragut era procurador de Gabriel Oliver Gual, que li cobrava el salari cada dos mesos. A
final de 1716 podem trobar-hi Antoni Vidal, que tenia per procurador Rafel Salvador Tarongí.
ARM, RP 2585 B. ARM, D. 1229. Signà el document el jurat en cap i escrivà Guillem Pou.

com hem vist, feia poc havia estat arreglada, i no era inclosa dins la xarxa de senyals. Era
una torre cega, és a dir, no podia comunicar-se amb la resta de les torres, encara que podia
aprofitar-se dels senyals fets per alguna de veïna, circumstància determinada a la reglamentació del 30 de març de 1719, promulgada per Juan de Acuña, en què s’establien unes
disposicions concernents a com s’havien de fer els senyals a les torres i talaies. Respecte
del terme de Llucmajor, establia que los torrers del port de Campos, despues de haver fet
los primers fochs que vendran del castell de Cabrera, vigilaran per espay de dos horas, los
que fasse de retorn la torre del cap de las Salinas, que seran los qui vengen de Tramontana,
com se dirà, y los señalarán, pera que prenintlos las torres de la Rapita y Estarell, baxen per
la del cap Blanch fins arribar a Palma.66
Segons es desprèn d’un inventari efectuat el 1722, els torrers Antoni Vidal, Antoni Cardell i
Bernat Cardell disposaven d’una peça de ferro del calibre 4 amb trenta projectils, una cullera, un atacador amb la llanada, tres espingardes i un mosquet. Cal dir, però, que els documents reflecteixen que el canó estava esmorrellat i molt corcat, i que les espingardes tenien
les cassoletes foradades.67 Tanmateix, però, els governants eren del parer que la peça podia
emprar-se i decidiren mantenir-la. Així, sabem que el 16 de setembre de 1724, el fuster Antoni Humbert li va fer una curenya d’alzina a la qual el mestre ferrer Joan Ferrer va posar la
ferramenta. Els nous torrers, Miquel Vidal i Guillem Cardell, fills d’Antoni i de Bernat, a més
a més de la curenya, reberen del batle de Llucmajor els utensilis necessaris per a usar-la,
cinquanta projectils, quatre falques de fer punteria, tres arroves de pólvora i sis lliures de
metxa. Sabem que el canó era de ferro de quatre lliures, llarg, de cinc peus i vuit polzades,
i que a la relació s’indica que és inservible perquè tiene su boca rota y la pieza está llena de
escarabajos (esvorancs). Àdhuc, fa palesa la necessitat de baratar-la per qualsevol altra dels
magatzems de Palma i, per aprofitar la curenya, que sigui del mateix calibre porque el paraje y su situación requieren de buena defensa. El mes següent reberen tres espingardes, dos
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mosquets i un chuzo con su asta (botavant), pólvora i bales per a les armes. Finalment, davant la insistència dels torrers i els informes desfavorables, els varen baratar el canó per uno
bueno y bien acondicionado, amb la curenya de rodes encercolades i eixos d’om, i s’hi afegí
una cullera, un atacador, una llanada i un tiraborra, eines que portaven les astes, cinquanta
projectils, quatre falques o tascons de fer punteria i sis lliures de metxa, pes de Mallorca. Va
signar el document en nom dels torrers el batle reial de Llucmajor, Climent Ferretjans, que
va emportar-se les armes inútils, entre elles una espingarda sense caixa. Per a nodriment del
nou equipament s’afegí mitja arrova de pólvora, cinc dotzenes de bales de plom per a cada
arma i quatre lliures de metxa. A final de mes, per ordre de l’intendent general Diego Navarro, se’ls donà dues cordes: una más recia llamada libentón para la escalera y la otra, restre,
para subir la leña, que costaren 11 sous.68 Respecte del cordam, a semblança d’un manteniment cíclic, el 21 d’octubre de 1727, Juan Darbonne envià dos sogas para escalera que valen, la
una once sueldos y la pequeña trece sueldos y medio, compradas a la viuda del cordelero Clar.
Quant a l’armament, és interessant considerar que el comandant d’Artilleria Diego Felipe
Ferrari l’estiu del 1732 autoritzà la tramesa de tres escopetes bones para los tres torreros
que tiene de dotación en aquel paraje y asimismo reparar los pasamuros y las horquillas o
asientos que les faltan. A la remesa s’afegiren seixanta-vuit lliures i dues unces de pólvora
per al canó, dues lliures de metxa, cinquanta bales d’espingarda i setanta-cinc d’escopeta,
que acollades pesaren tretze lliures, pes de Castella. Perquè el torrer Guillem Cardell no
sabia llegir ni escriure va signar el rebut Antoni Bullfarines, va arquejar a la torre vint-icinc projectils del canó i va emportar-se una escopeta espatllada. Durant la primavera del
1733 es va baratar l’armament a moltes torres de l’illa. D’aquesta situació se n’aprofitaren els
torrers, que entregaren dos mosquets esgavellats i tres espingardes rompudes, i reberen a
canvi una sola escopeta. El novembre, l’astut Guillem Cardell va reclamar corda per fer una
escala i per pujar arreus a la torre i, subtilment, aprofità per retreure que feia més de tres
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anys que no n’havia rebuda, i que era costum que se’n lliurés cada any i mig. Així mateix,
feia saber que la curenya del canó estava esbutzada perquè tenia les rodes podrides, i que
a una de les escopetes li faltava la recambra del canó, i deixava constància que aquestes
armes eren essencials per a la defensa i resguard de la torre, d’aquell paratge i conseqüentment del Regne. Possiblement, a causa de les queixes, el capità de Llucmajor va visitar la
torre. A l’informe va indicar que també s’havien de baratar tres passamurs (espingardes)
per tenir les caixes corcades, i que mancaven bales i pólvora per a poder efectuar els 25
trets preceptius per arma. Finalment, en comptes de l’escopeta se li va entregar un fusil de
llave española y tres espingardas nuevamente encepadas.
Per a servei i empriu del canó, dia primer de juny de 1734 els torrers demanaren dotze projectils i cinquanta lliures de pólvora, i certa quantitat d’aquest explosiu per a les tres escopetes. Aquestes armes reemplaçaven les tres espingardes que se n’havia dut al mestre armer de Palma per adobar-ne les caixes rompudes. Segurament alguna espingarda quedà a
la torre, ja que quan els tornaren les agibellades, els torrers presentaren a la relació de trets,
juntament amb els vint de canó i seixanta d’escopeta, setanta-un trets d’espingarda.69 Parlant d’un altre aspecte, sabem que en aquest temps la torre necessitava apedaçar, sobretot el porxo, perquè tenia les dues columnes malmeses i s’havia d’entrespolar el terrat. Cal
considerar del document, a banda de referir tot l’exterior, dues particularitats destriables:
la primera, la necessitat d’adobar les troneres, puix que la torre tenia el parapet a barbeta,
és a dir, sense troneres. L’altre detall és força explícit: no es podien començar les obres fins
que plogués per no haver-hi aigua dolça a la torre ni a prop d’ella. Paral·lelament, es feu
un recompte de les mancances i necessitats de les torres, talaies i fortaleses costaneres.
Analitzant el balanç, podem observar-hi que a la torre de Cala Pi era necessari baratar dues
rodes de la curenya perquè la peça no podia canonejar. Un mes després, seguint instruccions de Diego Felipe Ferrari, Guillem Cardell, torrero más antiguo de la torre o fortaleza de
Calapí, rebé dues rodes d’ullastre amb radis, fetes a Llucmajor, que havien de servir per a la
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curenya de la peça de ferro del calibre 4 i mig.70 El mes d’octubre el capità general Patricio
Laules va decretar que s’inventariessin els utensilis de les torres i talaies. A la torre hi havia
un canó de ferro de 4 i mig de calibre encavalcat, una cullera, un atacador, vuitanta-cinc
lliures, i un octau de pólvora i vint-i-sis projectils de ferro. L’armament consistia en tres
espingardes i tres escopetes amb deu bales per a cada arma i dues lliures de metxa.71
El torrer Guillem Cardell, no gaire expert en qüestions d’artilleria, el 4 de novembre de 1739
s’adreçà al capità general indicant-li que la peça de ferro del calibre 6 se halla falta de su cureña y de sus ruedas. Estas, [son de] siete palmos y medio de alto por requerirlo así el parapeto.
También se necesita un atacador y una lanada. De fet, acompanyà l’escrit amb una relació
en què detallava que el 26 de febrer de 1733, com hem pogut percebre, havien rebut munició,
pólvora i armes, i que de llavors ençà havien disparat catorze trets de canó, dos trets d’espingarda i cinquanta d’escopeta, i havien fet quatre «llamadas» (trets sense projectil). Sol·licitava
que, quan se’ls enviés la curenya, que aconsellaven que fos d’ullastre, convindria que se’ls donessin tres pistoles i tres alfanges o espases amples, que baratarien per tres escopetes inútils.
Donant acompliment a la petició, Josep de Vallejo, endemés d’una curenya, òbviament del
calibre 4 i no del 6, els va remetre tres escopetes noves i quaranta-sis lliures i mitja de pólvora,
cinc lliures i mitja de bales de plom d’espingarda, escopeta i pistola amb sis pedrenyals. De la
torre s’emportaren la curenya esbutzada, una escopeta i dos fusells vells.
Ja hem vist que les curenyes no duraven gaire, i aquesta ben aviat va deixar de ser útil.
El desembre de 1740, els torrers feren saber al batle de Llucmajor que la peça era ajaçada
a terra. El tinent coronel d’Infanteria Pedro Vauflart ordenà portar de la Mestrança una
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curenya de campanya del calibre 4, enquitranada i amb les rodes amb llandes de ferro. La
ferralla replegada de la vella desballestada, duta als magatzems, va pesar 35 lliures. L’estiu
del 1742, els torrers van rebre setze canes de rest per fer una escala nova i el mateix de llibant per pujar estris a la torre.72
En un inventari d’armament datat entorn de 1750, a la torre s’hi comptabilitzaren dos fusells i dues escopetes en bon estat. Pel que es refereix a l’artilleria, s’enregistrà una peça de
ferro del calibre 4. El desembre de 1751, Juan Darbonne envià setze canes de corda d’espart,
feta pel mestre esparter Andreu Clar, cobrada a 1 sou la cana, que el torrer Guillem havia
demanat a Sebastià Mas de Llucmajor per poder fer l’escala. Amb un marge de variabilitat
a l’hora d’acanar, un balanç del 10 de gener de 1755, realitzat per ordre del capità general
Luis González de Albelda, enllista un canó del calibre 5 amb els utensilis necessaris, tres fusells, tres pistoles i una espingarda amb vuitanta-quatre lliures i sis unces de pólvora, deu
lliures de bales de plom, vint-i-cinc projectils de ferro i dues lliures de metxa. En un dossier
coetani hi trobem també un botavant.
Un altre episodi significatiu és que arreu a les fortificacions costaneres de Mallorca, a cada
torre, per unificar el consum de pólvora dels trets, es van destinar uns recipients metàl·lics
d’unes mesures estandarditzades en funció de l’armament que posseïen. El 26 de setembre
de 1757 els torrers reberen un mesurador d’una lliura i un d’una unça.73
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ARM, RP 4097 full solt. ARM, RP 4113. ARM, RP 4114 (balanç de dos fulls). ARM, RP 4115 (full solt). En el dossier consta
enregistrat que el canó era de 4 lliures i mitja.
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Document que enregistra l’artilleria i l’armament de la torre a mitjan segle XVIII.
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ELS ENGINYERS MILITARS I LA GUERRA DE LA INDEPENDÈNCIA
Durant el segle xviii a Espanya es va produir el naixement d’un exèrcit permanent al qual es
van enquadrar els enginyers, que formaven part d’un cos altament especialitzat. Els corrents
innovadors de l’art de la guerra i la poliorcètica durant el Renaixement afavoreixen l’aparició
dels enginyers com a dissenyadors i constructors d’edificis. Les característiques de l’arquitectura defensiva, en constant progrés, forçaven els arquitectes militars a millorar l’experiència de la milícia i de la guerra, i també a adquirir coneixements científics de matemàtiques.
La unió del militar i l’arquitecte especialitzat en fortificacions generà una nova professió: la
d’enginyer militar. Arran d’aquesta nova situació s’estatuiria el Cos d’Enginyers de l’Exèrcit.
Una altra data d’interès l’obtenim d’un document signat pel capità general Francisco de Paula
el 22 d’agost de 1764, en què va dictar una resolució perquè s’elaborés un inventari de totes les
fortificacions costaneres de Mallorca, sota la supervisió de l’enginyer Joan Ballester i Zafra.
Aquest enginyer, però, era molt vell i malaltís, i s’acordà enviar-hi l’enginyer Ramon Santander,
que va acabar d’enllestir el dossier cap a final d’octubre. Podem observar-hi allistades seixanta-una establides i que el reconeixement el realitzà l’enginyer Miguel Juárez, acompanyat d’un
mestre picapedrer i d’un mestre fuster. L’objectiu era esbrinar el damnatge de cada posició i
valorar el cost d’adobar-ho. De la torre de Cala Pi es va fer el següent memorial: aquesta torre
està situada al sud, sud-est de Palma, a unes quatre llegües de distància. Disposa d’un canó de
4 lliures i podria tenir-ne un altre de 8 lliures. Necessita rebaixar mig palm el parapet, referir
i realçar part de l’exterior i fer de bell nou l’entrespolat del terrat. Del desmuntatge del porxo,
podria aprofitar-se’n la fusta per fer una escala nova per pujar al terrat. S’ha de recompondre
la mitjanada de l’envà del porxo i la xemeneia. També s’han de refer dues forquilles per a les
espingardes i recompondre la cisterna, la qual s’ha de refer i se li ha de fer el trespol nou. Per
rebaixar el parapet i col·locar-hi altra vegada «la tableta» (matacà) es necessitaran sis jornals
de mestre picapedrer pagats a 8 sous i altres quinze de manobre a 4 sous. S’hauran de menester cinc carretades de calç a 2 lliures la carretada i trenta càrregues d’arena a 10 diners, que
costaran 1 lliura i 5 sous. També faran falta quatre quarteres de picadís, que a 12 sous costaran
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2 lliures i 8 sous. Per adobar el porxo faran falta tres-centes teules a 15 sous la centena i deu
feixos de canyes pagats a 5 sous. Per esquerdejar i referir la torre, recompondre la cisterna i
empedrar el trespol del terrat faran falta divuit jornals de mestre picapedrer a 8 sous, i trenta-nou jornals de manobre a 4 sous. Per pastar les mescles en el moll de Palma s’empraran deu
jornals de manobre, pagats a 4 sous, i el transport de l’aigua costarà 10 lliures. Perquè els materials s’hauran d’estibar i traginar amb barca, s’hi afegiran altres 5 lliures. Per refer el porxo
serà necessària una dotzena de mitjans, que valdran 7 sous. L’escala, de tretze palms d’alçària
per tres palms d’amplària, amb sis barrots d’ullastre de quatre palms i mig, valdrà 2 lliures i 5
sous. Les dues forquilles d’espingarda, inclosa la ferramenta, valdran 15 sous. L’obra costarà un
total de 59 lliures i 3 sous.74
En un arqueig realitzat el 1769 se la situa dins la possessió anomenada Cala Pi, propietat de
Jaume Tomàs, se li atorga per a la defensa una peça d’artilleria de ferro de 4 lliures i assenyala que no fa focs (d’avís).75 El cartògraf i brigadier de la Reial Armada Vicente Tofiño el 1784
deixà enregistrat, sense mencionar la torre, que cala Pi no es de ningún uso.76 Així mateix, i
el detall és notable per haver-hi un canvi de peça, en un inventari del 1793 hi ha enregistrat
un canó del calibre 6 amb quaranta-cinc projectils, vint-i-cinc lliures de pólvora, vint-i-set
bales d’espingarda, vint-i-cinc de pistola, tres de fusell, una espingarda, un fusell vell inútil
i una pistola. Els documents ens permeten saber que el 5 d’octubre de 1794, el marquès de
Campo Franco lliurà un memorial encomanat pel capità general Manuel d’Oms i Sentmenat, en què s’avaluaven els punts marítims més vulnerables on els enemics poguessin fustigar o saquejar les viles contigües a la marina i fer-s’hi forts, amb especial esment dels ports.
Aleshores, es va formar una comissió, encapçalada per Sentmenat i integrada pel tinent
coronel d’Enginyers Bartomeu Reynaud, el comandant de milícies Tomàs de Verí, l’alferes
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Biblioteca Digital Hispana. Documentos militares y eclesiásticos relativos al reino de Mallorca. Full núm. 43. AHM, fons
Comandància d’Obres, capsa 563. Signà el dossier el 31 de març de 1765 l’enginyer ordinari Miguel Juárez.
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d’Artilleria José Gallangos i el tinent de fragata Onofre Gomila. En el complex dossier quedà
enregistrat que Cala Pi està situada a una llegua de distància, a mig grau de la caleta de s’Estanyol, envoltada d’altes penyes inaccessibles, molt estreta i fonda, i que s’endinsa pel nordoest fins al centre, on hi ha una platja amb un torrent. Poden donar-hi fons «en quadro» sis
embarcacions de petit i mitjà tonatge a una profunditat de quatre braces, fins a arribar a les
dues, en un fons d’alguer i en alguns indrets de pedreny. Està a recer de tots els vents, tret
dels compresos entre el sud-est i el sud, un quart al sud-oest, que són travessia. La llengua
de costa fins a la caleta de s’Estanyol són terrenys d’una alçada mitjana, escarpats per la part
de la mar i plans a la part alta, marina on és possible ancorar en qualsevol lloc. Quant a la
torre, és rodona, de tretze vares d’alçada i set vares i mitja de diàmetre. El seu parapet, que és
a barbeta, té dos peus i vuit polsades de gruixa. Damunt del terrat hi ha un porxo on estotjar
els utensilis del canó. L’entrespolat de l’esplanada està en bon estat i la cambra dels torrers
disposa d’un rebost per a la pólvora «bien reservado». La torre està situada a la part est de la
cala, a la qual defensa bé, creuant els focs d’artilleria amb la torre de s’Estelella i cobrint per
l’oest fins a Cala Beltran, on hi ha una guarda secreta.77

Influència de la Guerra de la Independència
Per ordre del capità general Joan Miquel de Vives el 1805 es va fer un inventari de les defenses costaneres de Mallorca. A la torre de Cala Pi s’enregistrà un canó del calibre 6 de ferro.
En el dossier se la situa allunyada una llegua de la torre de s’Estelella i a quatre llegües de
la vila de Llucmajor.78 El coronel de la Comandància d’Enginyers Josep Torras i Pellicer, dos
anys després, concretament el novembre de l’any 1807, donava per conclòs un informe que
portava per capçalera: Isla de Mallorca. Descripción de las torres y puestos fortificados de la
77
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AHM, fons Comandància d’Obres, capsa 532/2 f. 35. La referència «bien reservado» pretén indicar que el rebost de la
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costa de Mallorca. S’hi descriu la torre de Cala Pi dient que depèn de la vila de Llucmajor, de
la qual dista tres hores i mitja, i, aproximadament, quatre hores del Cap Enderrocat. La torre
té una alçària de tretze vares i un diàmetre de nou. La figura fins al primer cos és cònica i s’hi
puja per una escala de corda. A partir d’aquí la torre és cilíndrica. A l’interior hi ha una escala de mà per pujar al terrat, on hi ha muntat un canó de ferro del calibre 6. Disposa d’una
dotació de tres torrers. A un tir llarg de fusell, per la part de ponent, s’acaba la visibilitat
d’aquesta costa devers la punta des Bancals, i just darrere hi ha la petita Cala Beltran, d’on
des del bocatge es descobreix la torre. Després segueix Cala Pi, que s’endinsa per un barranc.
És estreta i profunda, i la bocana està dominada per la torre, que descobreix bé l’accés, però
hi ha un revolt que forma la mateixa cala, en direcció nord-est, on els vaixells que hagin
ancorat a l’interior no es poden veure des de la torre. A la costa de llevant hi ha Cala Ragell,
formada per la punta d’aquest nom i la de la torre. En la mateixa direcció espunta el Cap de
s’Estelella, i a la llunyania es descobreix el Cap de ses Salines, que s’endinsa molt a la mar.
Cap al sud, a l’horitzó i a tres llegües enfora, s’entreveuen les illes de Cabrera.79
El tinent coronel del Reial Cos d’Artilleria Eusebio Martínez Comas el 2 de novembre de
1809 va fer un reconeixement a l’artilleria costanera de ferro i bronze de Mallorca. A la relació podem veure-hi que a la torre de Cala Pi hi havia un únic canó de ferro del calibre 6.
Pel que fa a aquest canó tenim altres referències documentals. El tinent coronel de la Mestrança d’Artilleria Joaquín Fernández el 26 de juliol de 1816 envià una carta al comandant
general d’Enginyers, explicant-li que per muntar-lo a la torre se habia tenido que hacer una
excavación y algunos agujeros a su alrededor, siendo necesario un jornal de maestro picapedrero. Segurament, ja que solia ser un fet habitual en aquestes circumstàncies, entre 1769
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i 1793, quan es va baratar la peça, s’havia desguarnit un tros del parapet i fet algun orifici al
parament per facilitar la feina de pujar-la al terrat. El mes següent, el coronel d’Enginyers
Eusebio Ruiz va subscriure una comunicació per determinar los parajes en que se hallan situadas y los puntos que cubren o defienden las torres de Roca Fessa y de Cala Figuera (Santanyí), la del puerto de Campos y la torre de Cala Pi. S’havien d’avaluar les condicions en
què es trobaven per establir el calibre dels canons que podien col·locar-s’hi. De la torre de
Cala Pi, que visità en primer lloc, diu que és de forma circular i que el pedram i els carreus
de marès són de bona qualitat. Prenent com a referència la cala, situa la torre a la punta de
llevant, i considera que descobreix bé l’entrada, però no pot veure els vaixells que estiguin
dins de la rada en un meandre que hi ha en direcció nord-est. També defensa eficaçment la
costa i els paratges limítrofs. L’alçària total desde su retreta hasta el cordón és de 40 peus.
L’alçària fins a la porta d’entrada situada en el segon cos és de 21 peus, i el talús que presenta
fins al primer cos és de 3 peus. L’alçària del parapet a barbeta de la plataforma o bateria és
de 3 peus i d’igual gruixa. El diàmetre de la part inferior, massissa fins al segon cos, és de 35
peus i 4 polzades. El del segon cos, inclosa la gruixa dels murs, és de 29 peus i 4 polzades. El
diàmetre útil a l’interior de la cambra dels torrers és de 16 peus i 8 polzades, i el parament
assoleix una gruixa de sis peus. L’espai útil per a l’artilleria de la bateria o plataforma superior és de 23 peus i 4 polzades. La volta de la cambra situada al primer pis és esfèrica, està
en molt bon estat, i la gruixa a la clau de volta és de tres peus. L’arsenal per a la pólvora té
tres peus d’amplària, tres d’alçària i tres de fondària.80
Era, aquesta, una època de moltes dificultats econòmiques. Excel·lent testimoni ens el
dona el doctor en història Miquel Ferrer Flores, quan assenyala que l’intendent de l’Exèrcit
Joaquim Maria de Peralta, el 21 de juny de 1816, va resoldre que de la Tesorería del Ejército
se abone una mensualidad a todos los dispersos, viudas, pensionistas y torreros. La situació bèl·lica havia creat tibantor i regnava un clima de desconfiança en què es presagiaven
canvis. El tinent coronel d’Artilleria Joaquín Fernández, dia primer d’agost de 1816, demanà
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als batles de les viles costaneres que afiliessin els torrers dels seus districtes i adjuntessin
una relació de tot el material que hi havia a cada torre o talaia. Des de la direcció de la Mestrança d’Artilleria, l’octubre de 1817 es va resoldre inviable que sean paisanos los que se empleen en el servicio de las torres y no artilleros. Encara que no va tenir cap transcendència
a Mallorca, el comissari d’Artilleria Antonio González el setembre de 1819 va sol·licitar al coronel brigadier Manuel de Arnaiz que els artillers invàlids poguessin ocupar les places dels
torrers. Els que s’encarreguessin de l’artilleria tindrien una assignació de 45 rals, i aquells
que estiguessin en una talaia sense canons cobrarien 30 rals. En qualsevol cas, a Llucmajor
estava previst destituir del càrrec a tots els torrers.81
Per acomplir un requeriment de la Capitania General, el tinent coronel d’Enginyers Eusebio
Ruiz el 31 de març de 1821 presentà un dossier que portava per capçalera: Descripción de la
costa de Mallorca y actual estado de sus fortificaciones. En realitat l’obra no és seva, sinó que
s’aprofità de l’excel·lent feina que havia fet el coronel d’Enginyers Tomás de Buzunáriz. Una
nota post scriptum afegida al peu del text, amb diferent tinta i grafia, que porta la data de 3
de gener de 1842, reconeix que l’informe l’havia realitzat el susdit Buzunáriz, que, en opinió
personal, havia fet entre els anys 1802 i 1814. Enregistrà la torre de Cala Pi situant-la a la punta de l’est de la cala, situació que li permetia creuar els focs de l’artilleria amb els de la torre
de s’Estelella. Assenyala que per l’oest protegeix la costa que descobreix bé. És de planta
rodona de 24 peus de diàmetre i 39 peus d’açària. El parapet és a barbeta amb capacitat per a
dues peces i està allunyada dues hores i un quart de la vila de Llucmajor. Necessita adobar
el porxo d’una despesa calculada en 30 lliures, moneda de Mallorca.82 La documentació de
l’època ens permet saber que el 1825 el coronel Antonio Garcia presentà una memòria a la
Capitania General d’una inspecció de l’artilleria existent a la perifèria costanera de Mallorca. Podem extreure’n que a la torre hi havia una peça de ferro d’avantcàrrega del calibre 6 en
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bon estat. L’11 d’abril de 1828 va ser coronel del Cos d’Enginyers Manuel Morete, gran estrateg
i millor coneixedor de les mancances defensives de l’illa, qui presentava a la Capitania General un memorial que poc variava de l’al·ludit.83
L’any 1830 l’exèrcit francès conquistava Algèria. Aquesta fita suposa un punt d’inflexió, perquè arran de la nova situació desapareix, en bona part, la pirateria i l’activitat corsària a
la Mediterrània occidental. Per altra banda, la repercussió de la revolució industrial, especialment en matèria siderúrgica, fa que la carrera armamentista es desenvolupi vertiginosament. Comencen a fabricar-se canons d’ànima estriada i poc després de retrocàrrega. S’introdueix l’ús de projectils ogivals. Solquen les aigües els primers cuirassats. Per
contrarestar-ho es fabriquen projectils amb càrregues explosives. Aquest dinàmic procés
tecnològic fa que en unes quantes dècades els canons d’avantcàrrega quedin totalment
obsolets i amb ells les defenses costaneres. Tot i els esforços per mantenir una agònica pervivència, les condicions per a la custòdia no eren les més idònies, ni de bon tros. Cristòfol
Reina, comandant del cordó sanitari, dia 18 d’octubre de 1834 informava la Mestrança que
moltes torres i punts costaners es trobaven sense munició, patien escassesa de pólvora i tenien les armes espatllades o inútils. Demanà que se’ls proveís de l’armament idoni perquè
la vigilància resultés efectiva. Suggeria, per accelerar el procés i com a mesura d’estalvi, que
els torrers es presentessin a Ciutat amb les armes velles o rompudes i «la libreta de cargo»
per comprovar, a més de l’estat de l’armament, el consum de pólvora i munició. D’aquesta
manera el mestre armer valoraria si era escaient reemplaçar-les. A les milícies urbanes del
cordó sanitari se’ls entregà fusells de pedrenyal, pedres fogueres, bales de plom de 19 lliures
de calibre i pólvora. Amb tot, la mescladissa d’armament esdevingué un garbuix i ben aviat
les autoritats demanaren una regularització urgent. Per resoldre el conflicte, el coronel
director del Cos d’Artilleria Rodrigo Alfonso dia 26 d’octubre preceptuava l’elaboració d’un
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quadrant, que incloïa Llucmajor, en el qual s’havien d’assenyalar les torres i talaies que
por noticias antiguas deberían tener armas de chispa y blancas de infantería y municiones
para su uso que no corresponde al cuerpo de Artillería. Simultàniament, el tinent coronel
de la Mestrança d’Artilleria Rodrigo Arbona va lliurar al capità general Ramon Despuig una
relació dels punts artillats costaners. A la torre de Cala Pi veiem allistada una única peça
d’artilleria. Considerada insuficient, no sorprèn gens trobar en un arqueig realitzat el juliol
de 1844, en què s’enregistrà la manca de peces d’artilleria, que a la torre de Cala Pi esdevé
essencial per a la defensa muntar-hi dues peces del calibre 8. No obstant això, aquesta disposició mai es va fer efectiva.84
Les noves disposicions per a la substitució dels torrers, com hem descrit, havien variat. El
capità general Juan Antonio Barutell, el 17 de juny de 1837, fent ús i aplicant les Reials ordres de 10 de juliol de 1720, de 18 de gener de 1721 i de 10 de juny de 1724, per les quals el nomenament dels torrers pagats del fons de la Pagadoria de Guerra era competència del capità
general i, atenent que hallándose vacante por remoción de Bartolomé Rubio la guarda centinela de la torre de cala Pi del distrito de Llucmayor, valorant que els requisits presentats
per Joan Vidal eren vàlids, li va adjudicar el càrrec. Menys d’un any va estar-se a la torre
Joan Vidal, ja que el 28 d’agost de 1838 va presentar la renúncia. La plaça vacant es va concedir a Julià Roca, resolució que va ser comunicada al batle constitucional de Llucmajor.85
Per encàrrec de la Capitania General i complint una Reial ordre de 23 de juny de 1838, es va
formar una comissió ad hoc per avaluar l’estat de les fortificacions costaneres. L’encapçalà
el comandant graduat del Cos d’Enginyers Fernando Guillamás, i hi van cooperar el capità
d’Artilleria Pau Tous i el comandant del Cos de Carrabiners Fernando Benavides, representant a Hisenda. L’objectiu era fer un reconeixement a les torres, talaies, sentinelles i punts
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costaners amb el propòsit de determinar els emplaçaments considerats nuls, perquè poguessin ser traspassats a Hisenda, i els que convenia mantenir per poder controlar la costa,
sobretot el contraban. Si examinem el context general de l’informe, podem veure-hi l’argument que determinava que la torre de Cala Pi, ben igual que la resta de torres del terme
de Llucmajor, per protegir els petits ports i cales havia de conservar-se i no transferir-se a
Hisenda.86 Aquesta valoració era completament discordant amb la del comandant Fernando Camino, que dia 13 de setembre de 1842 coordinava un expedient sobre l’estat de defensa
de Mallorca. Una vegada ultimat el va presentar amb la capçalera: Estado general sobre la
defensa de la isla de Mallorca. En aquest expedient, després de descriure la badia de Palma,
en relació amb el terme de Llucmajor, no considerà cap torre rellevant o necessària, ni tan
sols la de Cala Pi.87 No obstant això, la torre seguia plenament en actiu. En aquest sentit,
sabem que el capità general Miguel Tacón, dia primer de desembre de 1844, va trametre al
comandant general d’Artilleria la notificació del batle constitucional de Llucmajor perquè
el torrer Pere Salvà havia declarat que la curenya de la peça estava esfondrada i esdevenia
inútil, per tant, el canó no es podia disparar.88 Desconeixem si es va arreglar, però sabem
que el 15 de gener de 1852, des de la subinspecció del Cos d’Enginyers s’envià a la Capitania
General una relació d’edificis costaners que per la importància estratègica s’havien d’arreglar, i que era imprescindible avaluar-ne el cost. En el dossier no consta inscrita la torre
de Cala Pi. Cal pensar, doncs, que estava en bon estat o bé que es degué haver considerada
d’escàs valor estratègic.89 Tanmateix, la Capitania General, el 28 de març de 1845 va promulgar un edicte pel qual cap vaixell nacional o estranger podia apropar-se o ancorar a menys
de tir de canó de cap port o cala, sinó que havien de dirigir-se al port de Palma. Per aquest
motiu es van reforçar algunes torres, entre elles la de Cala Pi, on es va enviar un artiller
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AHM, fons Almudaina, capsa 950. Lligall cosit amb fil blanc. El dossier, una vegada conclòs, fou signat i lliurat el 25 de
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novembre de 1839. AHM, fons Almudaina, capsa 931. Consta enregistrat amb el núm. 24 i porta la capçalera: Comandància d’Enginyers de Balears. Classificació de les torres i punts de vigilància de les costes de les illes de Mallorca i Cabrera.
Sembla, segons consta al peu del manuscrit original, que la data en què es va acabar va ser el novembre de 1839.
AHM, fons Almudaina, capsa 888.
AHM, fons Artilleria, capsa 380, diversos documents solts.
AHM, fons Comandància d’Obres, capsa 1425. Lligall de 18 fulls relligats amb fil blanc.
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de la brigada fixa del primer departament d’Artilleria. Seguint una disposició de la comandància d’Artilleria, el gener de 1847 els punts fortificats de costa es van dividir en diferents
seccions en funció del lloc d’on depenien. La determinació va ser comunicada als batles
de les viles perquè avisessin els torrers que passarien a quedar subordinats al comandant
d’Artilleria del departament de Palma. Del terme de Llucmajor es va incloure la torre de
Cala Pi.90 Dia 19 de gener de 1848 el coronel comandant en cap del departament de la primera brigada fixa d’Artilleria notificava haver destinat a la torre de Cala Pi «fuerza de esta
brigada de Artilleria». L’any següent, aquest reduït destacament encara estava en actiu i el
26 de juny del 1849, el coronel en cap d’Estat Major autoritzava que s’enviés a la torre una
remesa de quaranta cartutxos per a fusell.91
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AHM, fons artilleria capsa 381.
AHM, fons Artilleria, capsa 382.

CREACIÓ I SUPRESSIÓ DEL COS DE TORRERS
Els torrers, que com hem assenyalat d’ençà de 1833 depenien del Reial Cos d’Artilleria, l’any
1852 s’integraren i formaren un cos unificat independent, el qual per les peculiars característiques esdevindria únic en tot l’Estat: s’havia constituït el Cos de Torrers. El capità general
Ferran Cotoner, dia 1 d’octubre de 1850, sol·licità a la reina Isabel II l’aprovació d’un reglament
específic per als torrers de Balears. El sotssecretari del ministre de la Guerra, Francesc Miralpeix, el 13 de juliol de 1852 signava a San Ildefonso una autorització proclamant que la reina,
a instàncies del Consell de Guerra, havia aprovat un reglament d’ordenances molt concretes
per a l’organització i servei del Cos de Torrers presentat per Cotoner.92 D’entre les 114 torres i
talaies enregistrades a Balears, 57 corresponien a Mallorca, i d’elles, 4 al terme de Llucmajor.

Desartillament de les torres costaneres.
El cas de la torre de Cala Pi
Durant el procés de desartillament de les torres costaneres es produí un fet singular i insòlit.
El sergent major del Detall Juan Victoria, el 17 de juliol de 1863, havent obtingut el vistiplau del
capità comandant Enrique Truyol, signava una relació de peces d’artilleria i projectils que hi
havia a les torres i bateries de costa. Recomanava que, aprofitant els guardacostes i els artillers, fossin traginades als magatzems d’Artilleria de Palma. El benefici d’aquest aprofitament
es va calcular en 18 rals per cada 46 quilos. Segons la inspecció realitzada a Llucmajor, a la torre
del Cap Enderrocat no hi havia cap canó, només 26 projectils irregulars del calibre 18. A la torre
de s’Estelella hi havia un canó de ferro del calibre 6 amb setze projectils i, sorprenentment, a
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BRM. Reglamento para la organización y servicio de los torreros de las islas Baleares. (Palma, 1852). Registre 2.426-24/04. Les
funcions dels torrers apareixen definides a la col·lecció «Legislatura de España», segon quadrimestre, tom LVI, corresponent
a l’any 1852 (Madrid, 1853) p. 325-335. Encapçalant l’enunciat Torreros de las islas Baleares, els defineix com una institució
militar que té per objectiu la defensa passiva de les Illes i la vigilància costanera, i la cooperació eficaç en la repressió del
contraban i el resguard de la salut pública. Diccionario de la Administración, tom V (Madrid, 1862).
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Primera pàgina del Reglament del Cos de Torrers (1852).
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la torre de Cala Pi n’hi havia dos del calibre 18 i un del calibre 8, sense projectils. Certament,
es tracta d’una errada, possiblement comesa quan s’emplenà el quadrant. Realment, els dos
canons del calibre 18 artillaven la bateria del Cap Enderrocat, situada al costat de la torre.93
En aquest sentit, el tinent coronel comandant d’Enginyers Nicolás Cheli, el 15 de setembre de
1866 rubricava una memòria extreta de la documentació arxivada, que manifestava el nombre i la situació de les obres defensives que existien en el districte de la Comandància d’Enginyers durant el període de la Guerra de la Independència (1808-1814). S’havia de determinar
on i quants canons hi havia esbargits a les defenses marítimes. En aquest recopilatori, ara sí,
correcte, però imprecís, que situava la torre de Cala Pi al sud de l’illa, s’informa que un tiempo
hubo un cañón de 4 libras de calibre, sense esmentar la peça vigent del calibre 6, que, recordem, havia estat baratada entre els anys 1769 i 1793.94
Quan les torres es van traspassar al Cos de Carrabiners per part de la delegació d’Hisenda
Civil el 15 de febrer de 1867, a l’inventari signat pel coronel en cap de l’Estat Major, Julio Javier,
s’enregistraren quatre torres en el terme de Llucmajor. Respecte de la torre de Cala Pi, l’informe consigna una torre i dues barraques malmeses, però no es fa menció de la peça d’artilleria.
El brigadier Francesc Alemany, director subinspector de la Capitania General, i el coronel en
cap Félix Fernández Cavada, en representació de l’Estat Major de l’Exèrcit, el 29 de maig de
1867 donaven conformitat a un document que transferia a Hisenda les torres, talaies i altres
edificis militars. L’enunciat del dossier expressava: Relación de las torres de costa, atalayas,
vigías y demás edificios del Ramo de la Guerra ocupados por el Cuerpo de Torreros, existentes
en el Distrito de esta Dirección expresando los campos, terrenos y edificios que les son anexos,
que en virtud de lo dispuesto en la Real Orden de 15 de febrero de 1867 deben entregar al Ministerio de Hacienda. A l’establida de Cala Pi es va incloure una torre i dues barraques en mal
estat, sense fer menció del canó.95 El tinent coronel comandant d’Enginyer Nicolás Cheli dia
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AHM, fons Artilleria, capsa 386.
AHM, fons Comandància d’Obres, capsa 1414.
AHM, fons Almudaina, capsa 818.
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2 de setembre de 1867 subscrivia una llista dels punts de vigilància costanera en què avaluava
l’estat de conservació i els terrenys annexos a ells. En el terme de Llucmajor, al voltant de
Cala Pi, amb el núm. 112 inscriu la guarda secreta de la platja de ses Roques, sense saber-se’n
l’estat ni l’ús. Amb el núm. 113 està enregistrada la torre de Cala Pi, de la qual s’exposa que és
una torre d’una sola volta amb una esplanada superior o bateria. Sense esmentar el canó ni
l’estat de la torre inclou dues barraques per als torrers. Amb el núm. 114 hi ha inscrita la guarda secreta de Cala Beltran, de la qual no se sap com està ni tampoc l’ús actual.96

Supressió del Cos de Torrers.
L’exigència del progrés i el Cos de Carrabiners
Una Reial ordre de 15 de febrer de 1867 disposava que a partir del primer de juliol quede suprimido el Cuerpo de Torreros y que se entreguen las torres al Ministerio de Hacienda para
que se haga cargo de ellas el Cuerpo de Carabineros, bajo inventario del material que haya
en las torres de costa, atalayas y campos anexos a ellas. Una nota afegida indica que abans
de lliurar-se els edificis, s’havia de retirar tot el material d’artilleria, armament, pólvora i
munició que encara pogués romandre-hi i portar-lo fins al parc d’Artilleria.97 Aleshores,
s’inicià un recompte acompanyat d’un balanç. Això no obstant, tenim documentat que el 26
de setembre l’operació encara anava endarrerida, tot i veure enregistrat en un manuscrit
de la Capitania General que el lliurament es feu efectiu el mes de juny. D’aquest retard, n’és
una prova fefaent que el ministre de la Guerra l’octubre s’adreçà al capità general perquè
n’agilitzés els tràmits. Segurament, per aquesta raó i per evitar perllongar més l’afer, es va
demanar urgentment que el Cos d’Enginyers inventariés els edificis i terrenys annexos a
les torres, talaies i altres fortificacions. La Comandància de Carrabiners, dia 3 d’agost de
96
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AHM, fons Almudaina, capsa 818. Lligall de 14 fulls cosits amb fil vermell. Hi ha un original i una còpia, ambdós manuscrits. El que sembla l’original possiblement conté una errada: l’any 1857. Així mateix, hi ha enregistrats punts com les
guardes secretes o altres paratges gens habituals.
AHM, fons Artilleria, capsa 391. Del document manuscrit se’n conserva un original i una còpia.

1868, lliurà la relació dels punts dels quals es feria càrrec. És el cas de la torre de Cala Pi, que
mentre se’n feia efectiu el traspàs se’n feu càrrec la Comandància d’Artilleria.
Reprenent l’afer de l’artilleria, el 4 de gener de 1868 s’envià al Ministeri de la Guerra una
sentència de la Junta Econòmica del Parc d’Artilleria en què s’avaluava el cost previst del
desartillamiento de las torres de la costa de esta Isla y la de Ibiza. A Mallorca, el càlcul va ser
de 131 escuts i 300 mil·lèsimes, comptant que es realitzaria en un mes de 26 dies de feina d’un
oficial major, un sergent i dotze artillers. La llista incloïa les torres del terme de Llucmajor,
exceptuant la del Cap Blanc. Tot i l’embranzida, el tinent d’Artilleria Alberto Rodríguez el mes
d’agost de 1868 comunicava als superiors que no se ha retirado completamente la artillería
de las torres. Dissortadament, el registre, rònec en qualsevol cas, no fa esment del nombre
de peces que es van deixar o les que s’emportaren, puix que tan sols indica els materials
i utensilis, i no tots, ja que arreu a les torres hi quedaren cordes, soquets, escales, barrils
buits i altres estris considerats inaprofitables.98 De fet, i com avançàvem, documents posteriors certifiquen que no s’havia trastocat cap peça. Deu anys després, el 1878, es va fer un
nou recompte, encertat en aquest cas, en què s’assignà a la torre de Cala Pi un únic canó de
ferro de 10 centímetres de diàmetre i d’un pes de 27 quintars i 75 lliures, i se li atorgà una
equivalència de 1.276 quilos. A la torre del Cap Enderrocat els canons donaren un pes de 97
quintars i 12 lliures, amb una equivalència de 4.468 quilos.99
Fins avui no he pogut localitzar la documentació que em permeti donar una resposta sobre el destí final dels canons. Quan es van treure a l’encant públic les torres, es va produir
«un buit legal» perquè les condicions de venda no establien si els canons eren inclosos o no
en la subhasta, tret de casos molt concrets i localitzats. Aleshores, independentment de si
es va vendre o no la torre, la majoria de canons, sense cap valor, es van quedar damunt els
98
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AHM, fons Artilleria, capsa 392. El document no concreta la durada de la feina, però deixa ben clar que els doblers
s’havien exhaurit i no era possible fer cap classe de pagament. AHM, fons Artilleria, capsa 393. La revisió de l’estat de
l’artilleria incloïa la plaça forta de Palma. Lligall de vuit fulls cosits amb fil vermell.
AHM, fons Artilleria, capsa 403.
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terrats de les torres. Per si fos poca penyora, més endavant, com que ningú els reclamava,
anaren emportant-se’ls per ser utilitzats com a objectes decoratius o van ser malvenuts.
Del que va passar amb la peça de la torre de Cala Pi no podem donar-ne clarícies. En qualsevol cas, resulta curiós i és ben conegut de tots els llucmajorers «es cantó de sa Bombarda»,
on hi ha encastat un canó que servia d’escopidor per salvar l’aresta dels colps de les rodes
dels carros, que, segons apunta Font Obrador (1972: volum III, p. 529/45), protegia la cantonada de Can Tallades i seria ben possible que procedís de qualcuna de les nostres torres.

Cantó de la Bombarda (Llucmajor), on hi ha encastat un canó que servia d’escopidor.
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Descripció arquitectònica de la torre
La torre ofereix una tipologia defensiva. Està construïda amb pedra calcària i fragments
de sorrenca, travades amb morter (argamassa) i presenta dos cossos ben diferenciats. La
part inferior o sòcol és troncocònica, massissa i lleugerament atalussada, d’un diàmetre
proper als 10 metres. La part superior és cilíndrica i a l’interior hi ha la cambra dels torrers,
a la qual s’accedeix mitjançant un portal d’arc de mig punt fet amb peces de marès d’una

Aspecte que presentava la clau de volta
de la cambra abans de la restauració.

Xemeneia situada a l’interior

Detall de l’arc interior del passadís

de la cambra dels torrers.

i esbaldrec del polvorí.
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estereotomia excel·lent, que està situat a uns cinc metres d’alçada. Aquest arc es reprodueix d’una manera més senzilla a l’interior de la cambra, al final del passadís d’entrada,
el qual presenta un paladar pla d’una llargària d’1,7 metres. Aquesta austera cambra, de 4,6
metres de diàmetre i d’una alçada fins a la clau de volta de 4,7 metres, està coberta per volta
de mitja esfera d’una excel·lent composició de la maçoneria. Com a elements constitutius,
l’interior disposa d’una foganya rematada per un arc escarser situada enfront del portal,
una fornícula o armariet de paret i un rebost per a la pólvora i municions. Un buit rectangular de reduïdes dimensions elevat a 2 metres del nivell de la cambra i acabat en tres
escalons, practicat al gruix del parament, permet accedir al terrat o plataforma d’artilleria

Forat del sòcol de la torre abans de la restauració.
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Aspecte que presentava la torre de Cala Pi

Fornícula o armariet de paret situat

abans de la restauració.

a l’interior de la cambra.

utilitzant una escala retràctil. El parapet a barbeta que l’envoltava tenia una considerable alçada i una gruixa de 0,8 metres, cosa que permetia un diàmetre útil per a l’artilleria
de 6,6 metres. Actualment ha desaparegut per complet, així com el porxo, que servia per
a estotjar-hi els utensilis del canó i de recer als torrers, motiu pel qual, acanada la torre,
presenta només una alçada de poc més de 10 metres i una amplària al terrat de 8,2 metres.
L’entrespolat està malament i només queden les restes d’una gàrgola que perbocava les aigües pluvials. S’aprecien els escapolons dels permòdols de marès encastats en el parament,
situats a plom damunt del portal d’entrada a la torre, els quals formaven part del matacà
que el defensava.

Torre de Cala Pi vista des de la mar.

Detall del portal d’accés a la torre

Interior del portal i passadís

d’excel·lent estereotomia.

d’accés a la torre.
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Graons de l’escala de sortida de l’interior

Interior de la cambra. Accés

de la cambra al terrat abans de la restauració.

al terrat abans de ser restaurat.

Detall del procés de restauració

Interior de la cambra durant

de les mènsules del matacà.

el procés de restauració.
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Clau de volta de la cambra restaurada.

Forat del sòcol de la torre durant les feines de restauració.
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Torre durant la fase de restauració.
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ELS DARRERS ANYS
La torre a l’època de l’Arxiduc
La informació que ens aporta l’arxiduc Lluís Salvador (1984, p. 125), ambigua i de dubtosa precisió, ens permet, això no obstant, aportar alguns detalls. Ens assenyala que la torre anomenada de Cala Pi o Cala Py, que corona la punta, va ser construïda el 1451 i restaurada els anys
1595 i el 1662. Es tracta d’una torre rodona, cònica a la part inferior i recta a la superior, dotada
d’un doble cordó. Té una alçària de dotze vares i set vares i mitja de diàmetre. Al costat hi ha
un aljub cobert per volta de canó amb una obertura a la part superior, un corral abandonat
i algunes barraques esbargides a la rodalia. Així mateix (1983, p. 72-74), afegeix que disposa
d’una cambra coberta per una volta, que a la vora de la torre hi ha dues barraques per als
torrers i que en conjunt està en mal estat. Fa observar que va ser traspassada a Hisenda el 25
de juny de 1867 per Reial decret de 15 de febrer de 1867, taxada juntament amb les barraques
pel valor de 1.900 pessetes. Val a dir, respecte de la subhasta, que no he aconseguit trobar el
BOP (Boletín Oficial de la Provincia) en què es va treure a l’encant.

El contraban i els carrabiners a Cala Pi
L’activitat del contraban consisteix a introduir unes mercaderies evitant els controls establerts, amb la qual cosa s’aconsegueix no haver de pagar els corresponents tributs.100 Per
combatre’l, per un Reial decret de 9 de març de 1829 es va fundar el Reial Cos de Carrabiners
de Costes i Fronteres. La Comandància de Balears estava composta per un capità comandant, un tinent comandant de companyia, dos tinents, dos subtinents, un ajudant sergent,
cinc sergents i cinc caporals de brigada lleugera, trenta carrabiners, desset sergents, desset
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Actes de les I Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor (2017: p. 656). Comunicació «Anar a ses penyes», original de Tomàs
Mut Ferragut.
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Plànols dels projectes per a la construcció d’un quarter de carrabiners al costat de la torre.

caporals de línia i cent dos carrabiners de línia. La missió principal del Cos era impedir i
confiscar el contraban i el frau. Endemés del servei de repressió del contraban, havia de
proporcionar l’ajut que reclamessin les autoritats per a l’execució de les mesures sanitàries.
Segons Celso Calviño, la data més antiga que hi ha sobre activitats i serveis dels carrabiners a Llucmajor correspon a 1844, quan aquests, el mes de gener, feren a sa Marina una
confiscació de 1.421 lliures de tabac.101
La proximitat de Cabrera i l’orografia de la costa llucmajorera eren dos factors influents a
l’hora d’elegir un lloc on bastir un quarter, des d’on controlar el fraudulent contraban i reforçar la vigilància dels torrers fins que aquest cos va ser suprimit. Els carrabiners de Llucmajor, per poder realitzar la seva labor de vigilància, s’havien de traslladar des del poble fins
a la costa, a uns 18 quilòmetres. Això esdevenia un penós servei a causa del llarg camí que
havien de realitzar constantment per cobrir la guàrdia. Aleshores, va sorgir la necessitat de
construir un quarter en aquest paratge.
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Actes de les I Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor (2017: p. 119). Comunicació que porta el títol: «La secció de carabiners de Llucmajor. Una visió general», original de Celso Calviño Andreu.

No va ser fins a haver tombat la primera dècada del segle xx quan la Comandància de
Carrabiners de Balears, amb dates 14 de maig, 7 de juny, 12 de juliol i 9 d’agost de 1912, seguint
les ordres de la Direcció General de Carrabiners, va fer arribar a la Comandància d’Enginyers
de Mallorca el que disposava l’article 10 del Reglament per al compliment del Reial decret de
28 de maig de 1902, perquè es procedís a l’estudi i la redacció d’un projecte per construir un
quarter per allotjar el personal de carrabiners que exercia la guàrdia a Cala Pi.
Per executar els tràmits del requeriment, el coronel comandant d’Enginyers de Palma, el 12
d’agost de 1912 va ordenar al capità Ramón Taix Atorrasagasti que acomplís un projecte per
edificar una establida. Estava previst construir una caseta para el alojamiento del personal
de Carabineros del puesto de cala Pi de Llucmayor situado junto a la ruinosa torre del mismo
nombre. El projecte, acabat el 1913, incloïa una memòria, dos plànols i un pressupost. L’any 1916,
el capità va presentar un nou projecte que incloïa dues memòries, dos plànols i dos pressupostos. Malgrat la iniciativa, el cost no anava paral·lel amb l’empenta i mai es va construir.102

Els darrers batecs. Actualitat
Permeteu-me, encara que succint, dedicar un paràgraf de caràcter reflexiu a l’enigmàtic espai de l’aigua, tan important a les torres i talaies costaneres. Josep Segura (1991: p. 33) posà
en paraules de Font Obrador que quan es va construir la torre s’hi van portar unes alfàbies
perquè els torrers tinguessin aigua. Si bé és cert que altres torres han disposat d’alfàbies, com
és el cas de la de s’Estelella com a més agermanada, no he pogut trobar a la torre de Cala Pi
l’ignot document que ho testimoniï; és més, recordem que en 1733, per poder adobar la torre
s’havia d’esperar que plogués per no haver-hi aigua dolça a prop. Això no obstant, contrasta
102

Per a més detalls, podeu consultar la comunicació de Celso Calviño Andreu «Els quarters de carabiners. Projecte de
construcció d’un quarter a Cala Pi (Llucmajor)», a Actes de les III Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor (2019, p. 351373). AHM, fons Comandància d’Obres, capsa 24. En el dipòsit topogràfic, a la segona secció, carpeta 16, inventaris 328,
239 i 433, es poden examinar els plànols i pressupostos d’ambdós projectes.
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amb algunes descripcions (Dameto et al., 1841: p. 31) (Binimelis, 2014: p. 135), per les quals tenim
constància de l’existència en el barranc on flueixen les aigües del torrent a Cala Pi d’un gran
pou d’aigua molt bona que antigament rebia el nom de pou Dolç o pou Sobirà, utilitzat en
època contemporània per abeurar ramat. En vull dir que, quan fa uns mesos el vaig visitar
acompanyat de l’amic Joan Garau, era ben sec.103 Així mateix, com hem vist, un únic i vast
document del 1764 ens parla d’una cisterna vora la torre que necessitava adobar, fins i tot del
que costaria fer-ho. Però en cap altre document anterior o posterior a aquesta data apareix
citada. Per embullar encara més la troca, hem pogut observar que l’Arxiduc situa un aljub al
costat de la torre i, endemés, n’aporta una ressenya sumària. Altres fonts documentals, com és
el cas del plànol del quarter de carrabiners, mostren una cisterna allunyada una cinquantena

Pou Dolç o pou Sobirà, dins del torrent de Cala Pi.
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Aquest pou, situat al bell mig de l’espès i atapeït torrent de Cala Pi, segurament es nodria d’una vena d’aigua subterrània, ara gairebé esgotada, situació afavorida perquè el preciós tallamar que el protegeix i que impedeix que les embravides aigües de les torrentades el danyin, no li permet recaptar-ne.

de passes de la torre. En qualsevol cas, si hagués existit l’aljub, no en queden vestigis; tampoc
de la cisterna, engolida per construccions modernes. Tampoc puc precisar si a les barraques,
aprofitant l’aigua de pluja, hi havia alguna abeuradora per a les cavalleries.
La torre està catalogada com a Bé d’Interès Cultural i enregistrada a l’Inventari del Patrimoni
Cultural Europeu amb el núm. 1,1/116. Cap a l’any 1970 la torre fou restaurada pels propietaris,
d’acord amb el projecte redactat el 1967 per l’arquitecte Antoni Alomar. Durant el procés d’urbanització promogut per Antoni Munar Ferretjans, les dues barraques i els closos o tancats de
pedra en sec que hi havia al costat de la torre (Bujosa, Passarius: 1966, p. 1923), antics habitatges
dels torrers reutilitzats pels carrabiners, que es trobaven en mal estat, van ser enderrocats.
Permeteu-me afegir un detall curiós i anecdòtic, a risc d’allargar-me massa. L’any 2018, durant
les tasques de restauració per part del Consell de Mallorca, vaig tenir l’ocasió de conversar
amb un pescador d’oblades que volgué romandre en l’anonimat. Va contar-me que el seu repadrí relatava que, soterrat dins de la torre, hi havia un enfony (secret) on amagaven el tabac els contrabandistes. Ens reservarem cautelarment aquesta contalla, contrastada a altres
torres de Mallorca, en aquest cas, com a episòdica. Això no obstant, la imaginació i la faula
han dut a pensar i creure que hi havia una «cambra secreta» soterrada a l’interior, concretament al sòcol massís. No sorprèn, doncs, que s’hagin fet forats i clots tant a l’exterior com
a l’interior cercant la ignota cambra oculta, creença alimentada per la contarella popular.
Deixant de costat el tèrbol món enigmàtic i misteriós, accedir a l’interior de la torre de sempre ha estat una curolla. Al llarg del temps, i molts de vosaltres haureu pogut observar-ho
(Bujosa, Passarius: 1966, p. 1923), s’han vist un bon caramull de pedres amuntegades per poder
enfilar-s’hi, i forats fets al parament per escalar el mur fins a arribar al portal.
I ja per acabar, considero que seria un notable error no cercar també l’encís de la torre de
Cala Pi en la seva història.
Moltes gràcies a tots i a totes, molts d’anys i bona fira.
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Exquisit dibuix de la torre de Cala Pi realitzat per l’il·lustrador Vicenç Sastre.

ACRÒNIMS UTILITZATS
AGCM

Arxiu General del Consell de Mallorca

AHN

Arxiu Històric Nacional

AMLL

Arxiu Municipal de Llucmajor

AHM (AMIB) Arxiu Militar Intermedi de Balears
AMP

Arxiu Municipal de Palma

ARM

Arxiu del Regne de Mallorca

AGC

Actes del Gran i General Consell

AMT

Arxiu Marquès de la Torre

AH

Arxiu Històric

D

Diputació

RP

Reial Patrimoni

BSAL

Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana

BOP

Butlletí Oficial de la Província

BRM

Biblioteca Regional Militar

BIBLIOGRAFIA I FONTS
Aguiló Adrover, C. La toponímia de la costa de Llucmajor. Barcelona, 1996.
Almirante, J. Diccionario Militar, toms I i II. Madrid, 1989.
Aparicio Pasqual, A. La fortalesa de la punta de n’Amer. Palma, 2008.
Aparicio Pasqual, A. El castell de l’illa de Cabrera. Palma, 2012.
Aparicio Pasqual, A. L’ofici de torrer. Palma, 2017.
Binimelis Garcia, J. Descripció particular de l’illa de Mallorca e viles. València, 2014.
Bover Rosselló, J. M. Noticias histórico-topográficas de la Isla de Mallorca. Palma, 1836.
Campaner Fuertes, A. Cronicón Mayoricense. Tercera edició. Palma, 1984.
Cañellas Serrano, N. S. Els darrers castells. Fortificacions a Mallorca durant la Restauració. Palma, 2010.

101

Català Roca, P. De cara a la Mediterrània. Les torres del litoral català. (Rafel Dalmau, editor: Barcelona, 1987).
Cateura Bennnàsser, P. El crèdit i el sistema financer del Regne de Mallorca (segles xiv-xv). Palma, 2009.
Chaves Alemany, J. G. Fortificaciones costeras de Mallorca. Palma, 1986.
Dameto, J., Mut, V. i Alemany, J. Historia general del Reino de Mallorca (segona edició). Palma, 1841.
Ensenyat i Pujol, J. B. Historia de la baronía de los señores obispos de Barcelona en Mallorca. Palma, 1919.
Espino López, A. En la perifèria dels regnes perifèrics. Guerra i defensa en la Mallorca de Carles II (1665-1700).
Palma, 2011.
Font Obrador, B. Historia de Llucmajor. (9 volums). Palma: Gràfiques Miramar, 1972-2001.
Fornals Villalonga, F. Las defensas de Fornells y su entorno en la isla de Menorca. Menorca, 2004.
Fornals Villalonga, F. Torres de defensa y atalayas de Menorca. Museo Histórico Militar de Menorca. Maó, 1989.
Joan Vidal, J. La conquesta anglesa i la pèrdua espanyola de Menorca com a conseqüència de la guerra de Successió a la Corona d’Espanya. Palma, 2008.
Llabrés Vernal, J. Notícias y relaciones históricas de Mallorca, volum I (1801-1820) i volum II (1821-1840). Palma, 1958.
Lluís Salvador d’Àustria. Die Balearen geschildert in Wort und Bild. Palma, 1984, primera edició.
Lluís Salvador d’Àustria. Auslug und Wachttürme Mallorcas. Palma, 1983.
Mas i Forners, A. Esclaus i catalans. Esclavitud i segregació a Mallorca durant els segles xiv i xv. Palma, 2005.
Mascaró Pasarius, J. Corpus de Toponímia de Mallorca. (6 volums). Palma, 1965.
Mata, M. Menorca. Franceses, ingleses y la Guerra de Sucesión. (1705-1713). Barcelona, 1995, segona edició.
Moliner Prada, A. La guerra del Francès a Mallorca (1808-1814). Palma, 2000.
Muntaner Bujosa, J. i Mascaró Pasarius, J. Torres y atalayas de Mallorca. Sobretiro del «Corpus de Toponimia
de Mallorca». Palma, 1962.
Ordinas Garau, A. Geografia i toponímia a les illes Balears. Mallorca, 2001.
Penya, P. A. Guía manual de las islas Baleares. Palma, 1891.
Rosselló Vaquer, R. i Bover, J. La Dragonera. Ajuntament d’Andratx. Palma: Gràfiques Miramar, 1980.
Salas Vives, P. Història de Pollença. Segle xx. Pollença, 2011.
Santamaría Arández, A. El valle de Soller y Mallorca en el siglo xvi. Sóller, 1971.
Segura Salado, J. Les torres marítimes de Llucmajor. Palma, 1991.
Tudela Villalonga, L. Catalunya, Mallorca i Gènova (1336-1349). Economia i política. Palma: El Tall, 2008.
Vaquer Bennàssar, O. El comerç marítim de Mallorca a la segona meitat del segle xvi. Palma: El Tall, 2007.

102

Weyler Laviña, F. Historia militar de Mallorca. Palma, 1968.
Weyler Laviña, F. Historia orgánica de las fuerzas militares de Mallorca, desde su conquista en 1229 hasta nuestros
días. Palma, 1862.
Xamena Fiol, P. Anys enrere. Felanitx 1560-1930. Felanitx, 2000.

103

Sumari
Presentació

7

Proemi

13

La torre de Cala Pi. La defensa i l’aguait costaner

15

Introducció

17

La marina de Llucmajor. La vigilància costanera

19

Talaiers i escoltes

19

Cala Pi. Els primers talaiers i la vigilància

21

Guardes secretes i guardes extraordinàries

25

Les guardes secretes de la marina de Llucmajor

27

Les epidèmies i el control sanitari

33

La construcció de la torre de Cala Pi

39

Els precedents històrics. Els perills marítims
i el resguard costaner

39

La marina de Cala Pi, segles xvi i xvii

41

La xarxa d’avisos

41

La talaia del campanar

43

Del regnat de Felip IV a la Guerra de Successió

45

La Guerra Francoespanyola i la vigilància a Cala Pi

46

Les guardes de Cala Pi

47

La torre de Cala Pi

51

L’estat de la defensa i el procés de construcció

51

Els primers torrers. L’armament i l’artilleria

54

L’empara de la torre de Cala Pi. Les primeres dècades

58

La Guerra de Successió i l’època borbònica

63

Els enginyers militars i la Guerra de la Independència

71

Influència de la Guerra de la Independència

73

Creació i supressió del Cos de Torrers

81

Desartillament de les torres costaneres. El cas de la
torre de Cala Pi

81

Supressió del Cos de Torrers. L’exigència del progrés
i el Cos de Carrabiners

84

Descripció arquitectònica de la torre

87

Els darrers anys

93

La torre a l’època de l’Arxiduc

93

El contraban i els carrabiners a Cala Pi

93

Els darrers batecs. Actualitat

95

Acrònims utilitzats

101

Bibliografia i fonts

101

