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Son Bauçà com a conjunt
Son Bauçà és un nucli urbà del municipi de Deià. Formen part
d'aquest nucli les antigues possessions de Son Bauçà de la
Torre Redona i Son Moranta, així com les cases Ca na Fidevera,
Ca na Batle i Sa Casa Blanca. Les cases de Son Bauçà i Son
Moranta (separades pràcticament per una paret mitgera)
s'assenten sobre la falda occidental del torrent Major de
Deià, emplaçades en una de les contreres més
privilegiades de la Serra de tramuntana.
Des de la mirada de llevant, davant
la carrera de Son Moranta, s'ofereix
un dels paisatges més bells i
corprenedors de la Serra: rere del
puig de Deià, encimbellat per
l'esglèsia parroquial, s'aixequen els
contraforts de la serra des Teix i el puig
de sa Galera. Des de l'angle de Tramuntana,
davant la vetusta façana de Son Bauçà,
s'estenen els olivars i les aigües de cala de Deià.
Muntanya, vells costers marjats i arquitectura
conflueixen per formar un dels paisatges emblemàtics
de la Mediterrània occidental.
A més de tot això, amb l'esclat del turisme i en concret del
senderisme, les possessions de Son Bauçà i Son Moranta han
guanyat en valor patrimonial i paisatgístic a causa que per les
rodalies s'estén una xara de camins públics recentment
recuperats des dels quals es poden contemplar les seves
estructures. En destaquen el camí de la Cala (que connecta
la vila de Deià amb el mar, tot passant per sota de Son
Moranta) o l'interessant camí de sa Pesta (dit així perquè
travessa el territori deianenc sense acostar-se al núcli urbà.)
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Son Bauçà vetllat per l'esglèsia

Dintre del conjunt hi trobem dues Tafones, avui en
dia abandonades, la de Son Bauçà i la de Son
Moranta; que n'eren les dependències més
important pel que fa a l'economia de les possessions.
La
ocupa una gran sala
rectangular de gran alçària, amb coberta de dos
trams: una primera a un aiguavés i una segona rasa,
separades per un gran arc de descàrrega. Compta
amb el trull, la fornal amb la caldera i una biga d'om
amb tots els components. Al fons se situen els dos
graners, coberts per la clàssica volta de canó.
La
se situa en una gran sala
amb coberta d'un aiguavés orientada a llevant.
L'accés es fa a través d'un portalet de llinda força
rústic. L'interior es distribueix en dos pisos: la tafona en
planta baixa mentre que el pis es destinava a sostre.
En primer lloc se situa el graner, de
volta de canó. Sobre el mur de la
dreta resten les menjadores de les
bísties. A la zona central hi ha el
trull i el rutló força singular. A
l'esquerra, ja sota el sostre,
s'ubica la fornal amb la
caldera. De la paret surt la
síquia que alimentava la
caldera a partir d'un ramal
de la font des Molí. Al fons
dret de l'estança se situa la biga,
amb tots els components, a
excepció dels creuers.

Vista general del sud-est

Vista general de la façana est

Carretera principal:
· Deià - Valldemossa
Camí públic:
· Deià - Son Bauçà
· Deià - Cala Deià
Camí privat:
· Son Bauçà - Rost de Ca'n Boi

Les tafones

Vista nord-est, per sota

Ruta excurcionista. GR 221

Seccions generals
Secció general de sud_oest a nord-est.
Des de la muntanya fins al torrent Major.

Vista nord-oest del conjunt

Panoràmica de la vessant nord-est de Son Bauçà, s'hi aprecien els marges i les oliveres.

Secció general des de nord-oest fins a sud-est.
S'hi veuen reflectits els torrents que voregen a banda i banda les possessions.
A l'esquerra hi trobam el torrent Major, que anteriorment ha atrevessat el poble.

Els antic molins d'oli utilitzaven la denominada premsa de biga o quintal. Els seus mecanismes eren els més utilitzats per a
l'elaboració de l'oli d'oliva entre els segles XVII i XIX.
El trull, una base de pedra, la "tremuja", una espècia d'emput de fusta i el rotló (de pedra) s'utilitzaven per a moldre l'oliva.
La premsa estava formada per dues grans bigues ensamblades. Les seves longituds eren aproximadament d'uns 12
metres de llargada, 85 centímetres d'alçada a la part més ampla i 40 centímetres de gruixa. Totes les peces que la
formaven eren de fusta, amb l'excepció dels metalls i claus utilitzats per acoblar les bigues. Un dels seus extrems estava
atravessat per l'espiga, una espècia de cargol sens fi d'un 25 centímetres de diàmetre. Es recolzava sobre una gran pedra
de forma lleugerament cònica, anomenada quintar. L'altre extrem de la biga s'encastava a una gran pedra anomenada
cuixera. Al centre hi havia dues fustes verticals incrustades en obra de mamposteria. A prop de la cuixera es trobava la
plataforma circular que realitzava el premsat dels esportins.
La bodega, situada a sota la biga, era una altra de les parts constitutives del trull. La seva finalitat era l'emmagatzematge
de l'oli que s'extreia.
El seu funcionament estava basat amb el principi de la palanca. La pressió que exercia la premsa es feia de forma
progressiva i lenta. S'aconseguia gràcies a un pes o quintal de pedra, d'uns 3000 kilògrams., que suspès a la coa de la
biga s'elevaba amb ajuda de l'espiga i el cofre. Aquestes peces ajudaven als quatre operaris que hi feien força a girar el
quintar, aferrats a uns braços de fusta d'ullastre. La caiguda del quintar provocava l'aixafament de les estores d'espart (els
esportins), qie contenien la pasta de les olives aconseguida amb el trull.
Per a concluir, indicar que l'ús d'aquest tipos de premsa ve decaure amb l'aparició dels sistemes hidràulics de pressió a
principis del selge XX.

Vista sud-est del conjunt

Panoràmica de la façana Sud de Son Bauçà i la vessant posterior des Puig de Deià.

Escut de Son Bauçà

Panoràmica del conjunt de Deià (Son Bauçà al centre abaix) regentat per la Serra de tramuntana.

Son Bauçà (Deià)
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