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Possessió de Ca Na Marca

























 

 

Història i evolució. CA NA MARCA

Plano de la illa de Mallorca i Cabrera (1784) d’Antoni Despuig i Dameto, gravat per 
Joseph Montaner (1785)

Títol.”AS.A.R. la Serenísima Princesa de  Asturias D.ª María Luisa de Borbón, nuestra 
señora Dedica este Mapa de la Ysla de Mallorca / Su más humilde Capellán Antonio 
Despuig y Dameto, quien lo levantó en el año 1784; Joseph Muntaner, la gravó en 
Mallorca año 1785”

Si feim una ampliació del mapa, veim que ja apareix en aquesta època la possessió 
de Ca Na Marca, rotulada com “Câ Marca”. Al mateix temps, també observem que 
es deistingeixen els turons de Bellveure, a la zona nord del poble, aixó com altres 
possessions significatives properes com Morneta o Câ Pere Antoni. També apareix 
reflexat el simbol de cultiu d’oliveres.

P R I M E R A  F A S E

La posssessió s’inicia amb una estructura molt senzilla. Està formada per quatre es-
tances conectades entre si amb una partició en forma de creu. 

Probablement la façana no era tant elaborada com l’actual, perque en aquest moment 
la casa només tenia un sola planta, i era no més que una simple construcció agrícola 
secundari que depenia d’una possessió més gran de la que rebia suministres, i a la 
que els llauradors només anaven en època de collites

El forn lateral apareixeria en aquest moment, ja que la casa no te cap tipus de foganya 
ni cuina i seria necessari un lloc on poder cuinar durant la jornada de feina

El canvi de textura de la façana evidencia que hi ha una separació temporal de la 
construcció. Al ràfec també es veu, a un lloc es de teula girada i a l’altre de pedra.

Els carreus de la cantonera inicial, amb l’ampliació queden embeguts al mur exterior. 
El remont que es fa a la planta superior apunta per dalt de la façana.

La cantonera amb carreus indica que en algun moment del passat, aquest punt era 
una cantonada de la casa

El canvi de textura superficial a la paret evidencia un canvi de material o de sistema 
d’acabat.

Restes d’una antiga obertura que donava pas a l’interior de la casa. Ara s’ha convertit 
en una petita finestra de l’estable cap a l’interior.

El canvi de secció al mur exterior prova que ha sofert un remont de la coberta amb 
un altre material.

S E G O N A  F A S E

La possessió manté encara la seva estructura de quatre estances similars, però puja 
de categoria quan es construeix una segona planta. Aquesta servia per a secar els 
vegetals de la collita i per lliurar a la planta baixa d’ocupació

L’escala, com a moltes possessions mallorquines, no acaba de trobar el seu lloc natu-
ral on col·locar-se i per tant es divideix una de les habitacions posteriors per ubicar-la. 

També es probable que l’obertura lateral de la que queden els carreus datés d’aquesta 
època, per que en aquests moments no donava a dintre de l’estable, i podria ser una 
sortida secundaria cap al camp.

T E R C E R A  F A S E

Es segueix el procés de creixement natural de les possessions i es formen dues no-
ves estances. Ara la casa canvia la seva estructura funcional i adopta el següent 
nivell dintre de l’evolució de les possessions, que es la de 6 estançes amb simetria. 
S’accedeix per l’espai central, deixant estances a banda i banda, es travesa l’arc 
central i tornam a tenir dues habitacions a cada costat.

La cuina apareix en aquest moment, per tant la possessió comença a tenir major pro-
tagonisme, per que permetia llargues estances dels llauradors. Es probable que ja 
tingues certa independència de la possessió mare.

Q U A R T A  F A S E

La possessió sofreix una ampliació radical a la seva estructura. Apareix la tafona amb 
tots els seus elements i la demanda d’espai que requereixen. Per donar cabuda a tots 
els aparells s’obre una nova crujia, tant al lateral com a la part posterior de la casa, i 
es comuniquen directament a dins de la possessió amb sendes perforacions al mur.

L’obertura que donava a l’entrada es converteix en una finestra cap a l’estable. Aques-
ta fase es fàcilment recognoscible gràcies als carreus de pedra que queden a on an-
tes hi havia una cantonera i ara es part d’un mur lineal.

C I N Q U E N A  F A S E

Es la darrera fase que es fa amb una construcció tradicional. 

S’amplia una altre crujia lateral per albergar una cotxeria, probablement per als estris 
necessaris per a l’explotació del camp d’oliveres i fruitals dels que disposava la pos-
sessió. La casa adquereix total autonomia de funcionament.

S I S E N A  F A S E

Es una fase que es pot considerar contemporànea, a causa dels materials que s’usen 
per a fer les ampliacions. Sorgeixen elements de bloc de formigó, com ara la divisió 
de la cotxeria, els corrals i el bany nou, que es construeix realitzant una perforació al 
mur lateral. 

També es puja la altura al vessant posterior de la planta superior per poder assolir una 
alçada lliure més comfortable per a un ús domestic.

També es du a terme la substitució de la major part de les biguetes de coberta per 
biguetes prefabricades de formigó, en una actuació gens afortunada.

Aquest mapa conté al seu lateral una petita descripció de cada poble, amb els trets 
més característics, aixi com un petit gravat representatiu.

Al recuadre particular del poble de Binissalem es pot llegir:
“BINISALEM, llamada antes Rubines y a la que los Moros llamaron Benicalel y fuer 
echa Villa en 1300 por el Rey Don Jaime el 2º, su poblacion es de 606 vecinos, su 
situacion es una de las mas hermosas de la Ysla, tiene abundante cosecha de azeite, 
algarrobas, almendras, grano, ganado, seda y de un vino de superior calidad”.

H I S T Ò R I A  I  E V O L U C I Ó  D E  C A  N A  M A R C A

La possessió es situa a la zona Nord de Binissalem, als turons de Bellveure, davall del 
Penyal dels Bous.

La possessió formava part, amb les cases de Ca’n Pere Antoni i Ca’n Macia, d’una 
possessió molt més gran, també situada a aquesta zona, anomenada Moltaix, Molla-
rigó o també Son Gorra. Es tracta d’un predi que va pertànyer a la família Malonda, 
originària de Binissalem. Al cadastre de 1773 estava valorada en 1700 lliures. pocs 
anys més tard fou venuda a la família Terrassa, amb el malnom de Garrover.

A 1725, Son Gorra, estava dividida en dues parts: Ca’n Pere Antoni i Ca’n Macià, per 
tant, podem situar el moment de la construcció de Ca Na Marca entre els anys 1725 
i 1773.

PLANTA BAIXA

PLANTA PIS

PLANTA COBERTA

H I S T Ò R I A  I  M O R F O L O G I A  D E  B I N I S S A L E M




















  















ORTOFOTO DE LA  PARCEL·LA COMPLETA
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