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1

lntroducció

Amb les paraules “marès i arquitectura popular” volem sintetitzar l’objectiu
que hem volgut aconseguir a través del treball, l’interès final. En aquesta
introducció intentarem explicar el plantejament del treball i les raons que
ens han portat a un esquema determinat.
Quin és el lligam entre l’arquitectura popular i el marès? Quin és el camí
que ens ha portat a estudiar un material a través d’una determinada
arquitectura? Perquè hem acudit a l’arquitectura popular per estudiar
el marès? Per respondre aquestes preguntes ens adreçam a Garcia
Mercadal1 que ja l’any 1929 fonamenta l’arquitectura popular bàsicament
en la perennitat dels factors físics, del clima i dels materials, fet que crea els
tipus locals, amb unes característiques sobre les quals els estils històrics
influeixen poc o gens. Per altra banda, Rafael de la Hoz2 afirma que els
caràcters que defineixen l’arquitectura popular són:
1er. És una arquitectura biològica, producte del complex equilibri de tots
els factors que conformen la vida sense excepcions.
2on. És una arquitectura evolutiva, ja que està engendrada mitjançant
l’evolució dels prototipus que han sobreviscut a la història per ser els
més aptes.
3er. És una arquitectura ecològica, per esser la resposta econòmica
particularitzada a les necessitats especifiques del clima i dels habitants
d’una regió, és la casa construïda amb la terra dels seus fonaments.
D’aquestes paraules deduïm que l’arquitectura popular és fruit d’uns factors
externs, físics i climàtics, culturals, econòmics, etc. entenent que per sota de tot
això -o per sobre- hi ha l’interès i les necessitats de les persones que l’habiten.

1

GARCIA MERCADAL, Fernando. La casa popular en España. Ed. Gustavo Gili,
Barcelona, 1981. Colección punto y linea.

2

REVISTA ARQUITECTURA. “Encuesta entre arquitectos sobre arquitectura popular”.
Any 16, núm. 192. Diciembre 1974

5

Per tant, el marès, entès com un material permanent al subsol de l’illa, és
un factor més, un dels recursos que fan possible l’arquitectura autòctona
amb unes formes determinades.
El marès, nom amb el qual coneixem les arenes marines consolidades,
té el seu origen a l’era quaternària. Durant aquest període es varen donar
cinc grans glaciacions interrompudes per períodes càlids que provocaren
regressions i transgressions marines que afectaren els perfils de costa.
Durant les regressions quedaren exposades a l’acció del vent grans
extensions arenoses que el vent empenyia cap a l’interior durant els
períodes secs i es formaven les dunes. Els sistemes dunars es formaren a
les franges costaneres que per la seva morfologia ho permetien. Això vol dir
que es consolidaven a llocs evidentment plans, de climatologia benèvola i
poca erosió marina.3
Si exigim als factors que alimenten una arquitectura popular, la seva
perennitat i proximitat (com afirmaven García Mercadal i de la Hoz), el
marès en serà un més, però no per a tota l’arquitectura popular de l’illa,
sinó allà on la proximitat dels sistemes dunars consolidats faci del marès un
material abastable. Per tant, l’arquitectura a la què recorrerem per trobar
marès és la pròxima als dipòsits de marès, és a dir, l’arquitectura del pla,
sud i llevant de l’illa de Mallorca.
El nostre interès és conèixer el marès com a material de construcció.
Per això, dediquem un apartat als aspectes morfològics de la casa, on
el trobarem complint la funció constructiva; però abans és necessari
aproximar-nos al coneixement dels aspectes tipològics de la mateixa casa
i a l’origen i característiques del marès. Anar a l’origen de la conformació
de la casa, a les causes que l’han feta possible: vol dir evidenciar tots els
factors i caràcters de què parlàvem.
És evident que l’arquitectura popular depèn de la disposició geogràfica,
de la climatologia i de l’economia agrícola dels seus estadants. No podem
oblidar que l’habitatge rural és abans que res un fet d’economia agrícola
i de molts altres factors físics. No basta classificar l’arquitectura popular
pels seus materials constructius o per les seves formes exteriors; cal tenir
en compte la seva configuració, la relació que s’estableix entre els homes,
els animals i les coses, és a dir la seva funció. En aquest cas, en un context
estrictament agrícola, és el pagès el que concep i construeix la casa com

3

CUERDA BARCELO, Joan. Los tiempos cuaternarios en Baleares. Ed. Diputación
provincial de Baleares. Institut d’Estudis Baleàrics, Palma, 1975

6

Zona guanyada al mar per les regressions marines
Font: Joan Cuerda Barceló, Los tiempos cuaternarios en
Baleares

una eina o instrument de treball, adaptada al màxim a les seves condicions
d’explotació de la terra.
Tots aquests factors es donen dins un marc sòcio-cultural i històric
determinat. Encara que les condicions físiques coincideixen, si el marc
sociològic cultural és completament diferent les cases fruit d’aquests
processos distaran molt les unes de les altres.
En el cas concret del nostre treball, centram l’estudi en l’arquitectura popular
del pla, llevant i sud de Mallorca a partir del segle XIII per una raó molt clara:
en aquest segle es va dur a terme la reconquesta catalana a Mallorca. Els
models de casa que ara sobreviuen es configuren, majoritàriament, a partir
d’aquest període i anaren evolucionant des de llavors fins als nostres dies.
És a dir, fins a l’arribada del turisme d’una forma massiva ja ben entrat el
segle XX. El tipus de casa que estudiam es va mantenir fins llavors quasi
immutable.
De l’estada d’altres cultures anteriors a la reconquesta, des dels romans,
cartaginesos, vàndals i bizantins fins als musulmans, només ens queden
alguns testimonis puntuals, encara que, les alqueries i rafals islàmics són
l’origen de molts nuclis i han quedat incorporats en les construccions
posteriors.
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L’aportació urbanística més important feta després de la reconquesta són
les ordinacions de Jaume II l’any 1300, que donaren lloc a l’aparició, o més
ben dit, a la consolidació dels pobles de la zona que nosaltres estudiam,
principalment Porreres, Algaida, Llucmajor, Felanitx, Campos, Santanyí,
Manacor, San Llorenç, Son Servera, Petra, San Joan i Capdepera. Són
pobles que es consolidaren arrel de les ordinacions de Jaume II4, per això
creim important puntualitzar l’estudi de l’arquitectura popular en la casa
vilatana que va néixer arrel de la carta de població. Aquesta arquitectura és
pràcticament idèntica a la rural quant a la concepció de l’espai; no oblidem
que els estadants segueixen depenent íntegrament de l’economia agrícola
i els interessos són els mateixos en ambdós casos. La única diferència
existent entre la casa aïllada i l’aglutinada o vilatana és que mentre la
primera pot créixer asimètricament segons les seves necessitats, la casa
vilatana s’ha de limitar a les porcions del trast que li correspon.
Cal incidir sobre el que hem dit fins ara perquè sigui més fàcil la comprensió
de l’esquema que ha perseguit el treball. Què pretén el treball segons el
que hem dit fins ara? Quina és la síntesi de tot el que hem dit? La resposta
és estudiar el marès a través de l’arquitectura popular vilatana del pla,
llevant i sud de Mallorca. Triem la vilatana perquè unirem el seu origen amb
una de les mesures urbanístiques més important de la carta de població
que implica la consolidació de les pobles de les zones esmentades i per la
coincidència d’aquestes zones amb els dipòsits de marès com un factor
entre molts que fa possible una arquitectura popular i per tal s’exigeix la
seva proximitat.
A partir d’aquest moment, el treball pretendrà conèixer per una banda els
aspectes tipològics d’aquestes cases vilatanes amb totes les seves variants, i
per altra, l’origen, les tècniques i qualitats del marès com a material constructiu.
Desprès lligarem arquitectura-marès a l’estudi morfològic de la casa.
L’estudi dels tipus l’hem fet basant-nos en els models existents creant
una relació creixent des d’un model inicial d’espai únic fins a models més
complexos, sempre dins una tipologia comuna. És a dir, des de la casa
d’un sol aiguavés, vessant de la coberta, amb les peces indispensables
(la cuina i el vestíbul que fa al mateix temps de cambra), fins al model
més evolucionat de dos aiguavessos, amb unes dimensions que permeten
la diversificació de l’espai, entre l’aiguavés de davant i el de darrera, i
l’existència de planta baixa i planta pis.
4
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Ens interessa conèixer les exigències del pagès en relació a la casa, com
respon a les necessitats creades per una economia agrícola. Estudiam
aquestes qüestions partint d’uns models reals existents que es repeteixen
i nosaltres agafam els més significatius, que d’alguna manera són
representatius d’un subgrup.
Per altra banda, i paral·lelament a l’estudi de la casa, estudiam el marès
des de la seva formació geològica al quaternari fins que es converteix en
bloc amb unes formes i dimensions determinades. És a dir, recollim els
treballs d’extracció a la pedrera, els treballs d’adob i acabat, les formes
que es donen per fer-ho viable per a la construcció amb les característiques
pròpies. En definitiva, l’estudi del procés sofert pel marès fins que es
converteix en aquest factor que apuntàvem inicialment del què se serveix
l’arquitectura popular i que en determina un caire important.
Un cop coneguda com és la organització de la casa, el que ens faltarà al
treball és saber com està feta, quina és la manera de construir autòctona.
Aquí és on abordam la interrelació casa-marès d’una manera palpable,
és allà on es verifica la condició del marès com a factor determinant quan
agafa la forma de material de la casa vilatana, com un dels factors que la
fa possible.
A través de l’anàlisi de cadascun dels elements i detalls constructius
mostrarem la presència del marès, com a material constructiu dins la casa.
Ho farem a partir d’un exemple il·lusori, on feim coincidir tots els elements
característics maressencs i al mateix temps reflectim els altres materials,
difícilment podem fer un estudi morfològic seriós si no tenim en compte
tots els materials que intervenen a la casa.
En definitiva, haurem aconseguit conèixer el marès aplicat a la construcció
com a material, a través de l’arquitectura popular, al mateix temps que
entendrem aquesta arquitectura vilatana de pagès com un marc físic que
permet la interdependència.
Finalment, cal fer la reflexió que no intentarem respondre al llarg del treball,
si la forma determinada de la casa popular, es deu a l’existència del marès,
o aquest mateix tipus s’hauria donat igualment amb altres materials.
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2

Les condicions de context
de la casa vilatana popular

Si partim de la base de la simbiosi home-arquitectura i arquitectura-medi
humanitzat, com ja definíem a la introducció, podem classificar l’arquitectura
popular com una arquitectura biològica, producte del complex equilibri de tots
els factors que conformen la vida; evolutiva, ja que està engendrada mitjançant
l’evolució dels prototipus que han sobreviscut a la història pel fet de ser els
més aptes; i ecològica, per què és la resposta econòmica particularitzada a
les necessitats específiques del clima i habitants d’una regió.5
El primer pas, conseqüència d’aquest plantejament inicial, a l’hora d’enfocar
l’estudi de la casa popular al pla i migjorn és estudiar els condicionants
que l’han feta possible.

2.1

Els condicionants geogràfics i econòmics

Encara que la relació marc físic-tipus de casa no és de causa-efecte, tots
entenem que hi ha una dependència que comença amb el sòl on es troba
la casa amb les seves matèries primeres a l’abast de tothom, continua
amb el clima al qual s’ha d’adaptar, l’economia, que predomina entre la
població creant unes necessitats que la casa ha de satisfer, i acaba amb
els fets històrics que determinen una manera de fer segons les influències
culturals que ha rebut. Amb les mateixes condicions geogràfiques, si en
lloc dels catalans haguessin fet la reconquesta uns altres pobles ò hagués
continuat la presència musulmana, els tipus no coincidirien amb els que
estudiem fruit d’una simbiosi cultural i geogràfica, encara que satisfés les
mateixes necessitats.
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Mallorca és una illa situada a l’arxipèlag balear, al Mediterrani occidental.
Té una superfície de 3625,77 km2 i és la més gran de les illes. Dista del
continent 244Km fins a Barcelona i un poc més fins a València. Segons els
historiadors, les Balears són les illes més aïllades, valgui la redundància,
del Mediterrani, circumstància que determina profundament la cultura i el
caràcter dels illencs, avesats a l’autosuficiència i a l’estat perenne d’alerta
per les nombroses invasions que han sofert al llarg de la història.6 i 7
Segons Bartomeu Barceló podríem dividir Mallorca en tres grans blocs,
amb possibilitat de subdividir-los: són la Serra de Tramuntana, la Serra de
Llevant i el Pla8. El Pla, comarca on centralitzam el treball, és l’extensió de
terres existent entre dues formacions muntanyoses, comença a les faldes
de la Serra de Tramuntana, que anomenam Raiguer, després ve la zona
central, caracteritzada pels petits turons i formes arrodonides, terra de
secà, i, finalment, la franja costanera de Llevant i migjorn que conté tota
la marina.
— Síntesi geològica: Les terres del pla són rogenques, procedents de
la descomposició de les calcàries de les muntanyes que els torrents
anaven transportant i repartint. Predominen els dipòsits de terra rossa,
call vermell, terra argilenca que en assecar-se torna dura, amb la qual
es feien les parets mestres a quasi tota l’explanada. Les terres són de
color vermellós amb un percentatge elevat de calç.9
El subsol és pobre i només se n’extreu grava i guix, matèries primeres
per fer teules, ciment i gerreria, pedra sorrenca i pedra sedimentària,
que tractarem en profunditat més endavant.10
— Síntesi climatològica: El clima es caracteritza per la seva regularitat,
només modificat pels aires polars i els vents procedents de Tunísia, el
Xaloc (sirocco). La temperatura anual mitjana és de 16°C, la màxima
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molt poques vegades arriba a 35°C a l’estiu i la mínima es manté quasi
sempre per sobre de 0°C a l’hivern, amb unes mitjanes respectives
de 10,9 i 24 °C. La humitat relativa de l’ambient és elevada, amb una
mitjana de 66,9%; causa fonamental d’aquest percentatge d’humitat
tan alt és la condició d’illa. Plou amb molta irregularitat, la qual cosa
és pròpia dels climes mediterranis, les plogudes són curtes i molt
intenses i és al mes d’octubre quan es recullen més precipitacions.
Les precipitacions de neu són pràcticament nul·les, exceptuant a les
cimeres de la Serra de Tramuntana. Per això la casa no té en compte,
en la seva construcció, la possibilitat d’aquesta precipitació.
— Vegetació: la vegetació natural s’agrupa en dos blocs: l’alzinar, en
regressió, i la garriga, en progressió. Un altre bloc diferenciat és el
pinar, molt apreciat per l’aportació de llenya. L’alzinar va ser durant els
segles de l’edat mitjana la vegetació més estesa com es pot veure a la
cartografia de l’època; en solia haver al costat de les cases de la ruralia,
per a la utilització domèstica dels aglans o per raons funcionals.11
— Economia: L’economia de l’illa en la societat tradicional es basa quasi
exclusivament en l’agricultura, una agricultura pobre on predominen
les vinyes, les oliveres i els cereals. Durant tota la història el camp ha
estat castigat per les revoltes, pestes que donen pas a èpoques de
fam. L’estructura de l’economia és primitiva i socialment immòbil a
causa de les continues invasions, que fan del pagès un conservador
de les seves costums, ja que les influències externes són quasi
sempre negatives. Les èpoques de regressió demogràfica motiven
l’acumulació de terres en mans d’una classe dominant, normalment
resident a la Ciutat de Mallorca, i la formació d’una classe pobra de
nous conradors.12
Amb aquestes circumstàncies entenem que la morada del pagès sigui
humil, tot hi està feta amb el material a l’abast i donant resposta a les
necessitats de l’estructura predominant la casa és el refugi d’uns homes
que viuen del camp. Per això, i encara que en el nostre cas estudiem les
cases vilatanes, no podem oblidar que els estadants segueixen depenent
de l’agricultura; per aquesta raó totes les parts de la casa compleixen i
s’ajusten al màxim a la funció encomanada, amb l’espai que permeti el
11 COLL CONESA, Jaume. “Elements de la societat preturística. L’arquitectura popular
mallorquina.” Revista Lluc. Març-Abril 1983, pàg. 10-14
12 TERRASSA, Guillermo. Historia o crónica. Relación de la ilustre y fiel villa de Llucmajor,
Ed. Sociedad Arqueológica Luliana, Palma de Mallorca, 1934
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trast, solar, és distribuirà la casa, l’estable per a la bístia, la pallissa per
guardar el farratge, la portassa pel carro, l’assecador de fruits, l’hortet, el
corral, el femer... La casa s’usa sols com a refugi, o magatzem, per això els
espais són concrets i senzills, destinats a una funció determinada, entrada,
cuina, dormitori i sala (porxo) disposats de diferents maneres segons la
localitat o data de la construcció, amb la limitació d’espai que imposa la
condició de casa vilatana.

2.2

Els factors històrics. Naixement de les viles

Pels fets històrics transcendentals que han determinat fins als nostres dies
la fisonomia urbanística de l’illa, ens hem cenyit a l’arquitectura popular
vilatana a l’hora de desenvolupar el nostre estudi del marès a través de
l’arquitectura popular.
En aquest cas el factor històric té un gran pes específic perquè emmarca
l’origen de molts dels nuclis de població i, en conseqüència, l’inici d’aquest
tipus de casa que respon a unes necessitats d’economia agrícola i, alhora,
es presenta aglutinada formant una concentració de població.
Les ordinacions dictades pel Rei Jaume II (1243-1311) després de
la formació del “Regne de les Mallorcas” ja acabada la reconquesta,
signifiquen el naixement a Mallorca d’aquests tipus d’edificació entre
mitjaneres.13 Intentarem explicar el significat d’aquest pla de consolidació
de les viles per entendre un tipus de casa que és fruit directe del nou
plantejament urbanístic.
Durant el període islàmic les terres estaven dividides en alqueries i rahals
(rafal).14 Amb la reconquesta encapçalada per Jaume I el Conqueridor a
partir de 1229, les terres se repartiren entre els qui ajudaren al Rei a dur
a terme l’empresa. El repartiment es feu com s’havia pactat: el Rei se’n
reserva la meitat i dona la resta als quatre grans senyors que anaren amb
ell a la reconquesta, el comte Nuno Sanç, el Bisbe de Barcelona, el comte
d’Empúries i el Vescomte de Bearn. Cap d’ells fixà la seva residència a

13 ALOMAR, Gabriel. Urbanismo regional en la edad media, las ordinacions de Jaume
II, (1300 en el reino de Mallorca). Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1976
14 ROSSELLÓ PONS, Margalida. “Notes i testimonis de l’habitat medieval a Mallorca.”
Butlletí Societat Arqueològica Lul·liana, Tom XXXIX, 1982, pàg. 249-256
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Mallorca i a la vegada repartiren (segon repartiment) les terres entre els
seus vassalls i cavallers. Llavors qui repoblà l’illa fou la gent sense títols
nobiliaris i comerciants.
El mandat del Rei Jaume II com a cap del Regne de Mallorca començà en
un moment de pau social, superades les conseqüències de la reconquesta,
i d’una conjuntura política favorable que li permeté planejar una operació
de desenvolupament econòmic, social i cultural.
La distribució de la població en aquells moments era molt irregular, les
muntanyes estaven més poblades pel fet de la protecció, i les terres de llevant
i sud estaven pràcticament deshabitades.15 La repoblació de la part forana
fou una de les primeres tasques que inicià Jaume II. Per al seu objectiu traçà
un pla d’ordenació urbanística i de distribució social i econòmica, basat en
la creació de zones d’explotació agrícola amb un nucli residencial, que és
l’origen de les “poblas”. Aquest nucli es construeix en alguns casos vora els
ja existents rafals i alqueries i en altres assentaments nous.
Per a la distribució de les noves pobles s’estudiaren els recursos de cada
zona. Així al sud i sud-est, on la terra és més pobra, la creació de les noves
poblacions és menor que al Raiguer amb terres més fructíferes. Amb
aquest propòsit, foren expropiades les terres dels grans terratinents que
havien nascut amb el repartiment, d’aquesta manera es va fer un tercer
repartiment.
L’objectiu del pla encapçalat per Jaume II era fer autosuficients aquests
pobles restablint l’equilibri econòmic, ecològic i humà entre les zones
muntanyoses i el pla i, a la vegada, promoure un desenvolupament de
l’economia agrària.
Catorze foren els nous nuclis de desenvolupament repartits per tot el pla,
cada un preparat per a la permanència de cent famílies. La distribució
de la nova població es feia dins una superfície quadrada de 450m de
costat, conformada per illes també quadrades (de 16 à 25) i rectangulars
les perimetrals, perquè permetien l’accés a la casa des d’un carrer interior
ja que no es considerava com a tal la via perimetral. Aqueta distribució
ortogonal no sempre es podia respectar en el cas de l’existència d’un nucli
de població inicial, algunes havien estat cap de districte al temps islàmics,
o per traçat de camins que es respectaven.15

15 ALOMAR, Gabriel. Urbanismo regional en la edad media, las ordinacions de Jaume
II, (1300 en el reino de Mallorca). Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1976
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Amb aquesta finalitat Jaume II encarregà a dos prohoms de la seva
confiança, Pere Esturs de Sóller i Ramón Desbrull d’Inca, que correguessin
tota l’illa i estudiessin l’emplaçament de noves viles o pobles d’acord amb
les normes assenyalades en la carta de poblament, donada per ell mateix
l’any 1300. Els principals capítols d’aquella carta-pobla eren els següents:
en primer lloc, a cadascuna de les noves viles seria projectada per a cent
pobladors; a cada poblador se li donaria un quartó de terra, per fer-hi casa
i corral, i a més se li ha via de proporcionar cinc quarterades de terres de
conreu per fer-hi vinya, hort o altres plantacions. També se li havien de
donar deu quarterades de garriga per pasturar els seus animals (aquest
és l’origen de les comunes). Tots els establidors estaven obligats a donar
carrers comuns a la nova vila d’un destre i mig d’amplària i quedaven
compromesos a construir-se la casa en mig any i a residir a la nova pobla.
Els ordinadors de les pobles havien de procurar que cada vila quedés
abastida d’aigua de font o de pou i, en el cas que no n’hi hagués, s’havien
de construir aljubs o basses per recollir l’aigua necessària.16
D’aquesta manera s’anaven formant pobles on en el període islàmic hi
havia alqueries o rafals o se’n creaven de nous; per tant l’origen de la
vila és agrari, i les noves cases continuaven essent-ho perquè, encara
que no hi havia terres per conrar al seu voltant, els seus estadants es
dedicaven al camp. El model rural, com a casa aïllada, i l’urbà de les viles
esmentades són quasi idèntics: sols es diferencien perquè la casa rural
creix en qualsevol sentit i, en canvi, la urbana té el creixement limitat per
les mitjaneres.
Com ja hem dit, la casa vilatana, serà fruit de la interrelació de tots aquests
factors sòcio-econòmics, històrics i geogràfics. Segons el llibre Història de
Llucmajor17 podem afirmar l’existència d’aquest tipus de casa des de la
reconquesta.
A partir d’aquí és l’hora d’estudiar com és aquesta casa i analitzar-la
profundament per trobar casats tots aquests elements. Unes cases que
probablement s’originen amb el naixement de les viles. Unes viles que
nasqueren, tal i com les entenem ara, en el segle XIII, és a dir desprès la
reconquesta; per tant els primers estadants foren els catalans, principalment

16 MUNAR, Gaspar; ROSSELLÓ, Ramon. Història de Porreres. Ajuntament de PorreresInstitut d’Estudis Baleàrics. Mallorca, 1977
17 TERRASSA, Guillermo. Historia o crónica. Relación de la ilustre y fiel villa de Llucmajor,
Ed. Sociedad Arqueológica Luliana, Palma de Mallorca, 1934
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empordanesos i tarragonins, i feren les cases com ells sabien, seguint el
model del lloc d’on provenien. Per tant, els tipus de les nostres cases té una
marcada influència de l’arquitectura catalana, sense oblidar la influència de
l’arquitectura ja existent a l’illa, la islàmica; però d’aquesta època ens han
quedat molt pocs testimonis i no podem concretar aquestes influències.
Com diu B. Barceló18 “El fet històric més important i significatiu per a la
tipologia de la nostra casa és la reconquesta, poc sabem dels pobladors
que aquí moraven”.

18 BARCELÓ PONS, Bartomeu.”Aspectos geográficos de Mallorca” a Historia de
Mallorca. Ed. J. Mascaró Pasarius. Tom I. Palma de Mallorca, 1978 (2a edició)
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3

Marès. Material constructiu
a l’abast

Per entendre les entranyes de l’arquitectura autòctona, és a dir, allò que
determina una manera de fer les obres, cal conèixer profundament els
materials que s’utilitzaven, els factors que fan possible l’arquitectura, amb
les seves exigències pròpies. En el nostre cas pel fet d’estudiar el marès a
través de l’arquitectura popular, ens interessa conèixer la formació d’aquest
material, quin és el seu origen, quines són les seves característiques i com
ha repercutit en el camp de la construcció.
En primer lloc, abans d’explicar l’origen de la seva formació l’hem de
distingir de la pedra de Santanyí, que per semblança física es confonen
però que són de formació geològica diferent. La pedra de Santanyí
(calcàries de Santanyí) es formen a l’era terciària, fruit d’uns processos
neomòrfics que provoquen la duresa de la roca. Les característiques de
les calcàries estan íntimament lligades al lloc on s’han produït. Els diferents
sediments calcarenítics poden trobar-se exposats a l’aire, saturats d’aigua
per infiltració (aigua mòbil), dins el nivell freàtic, saturats d’aigua immòbil
o saturats d’aigua salada. Es dona a les zones de Mallorca amb clima
semiàrid. Es disposa de manera disconforme sobre la badia de Palma, a
la Marina de Llucmajor i sobretot a la Marina de Llevant. Només aflora a
la marina de Llevant; a les altres zones és impossible arribar-hi i, a més, és
de mala qualitat.
La calcària de Santanyí és més blanquinosa i compacta i de gra molt
fi. És una molassa de gra i ciment calcari que conté fòssil de mol·luscs
característics i dents de “rístics”. El marès (molassa quaternari), per la seva
banda, de formació marina o terrígena amb influència marina (duna), és de
gra més gruixut, es troba a quasi tota la longitud de costa de llevant i sud.
Nosaltres hem aprofundit en el marès, sistema dunar consolidat, per una
raó molt simple: la seva obtenció és senzilla, aflora a pocs centímetres
sota de la superfície, i és un material dòcil, admet fàcilment l’obratge, és
podia extreure per a l’auto abastament i, a més, la seva localització no és
dificultosa. Pràcticament a tota la costa del llevant i migjorn hi ha marès.
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Calcàries de Santanyí

Tot això implica l’abaratiment del producte i la possibilitat que el pagès
el pogués fer servir en la construcció de la seva casa. És a dir, el marès
quaternari és un factor més d’aquells que dèiem que fan possible una
arquitectura popular.
Mentre que la calcària, per raons contraries a les del marès, es destina a
una arquitectura pudent, a cases senyorials, a possessions, a esglésies o
als elements més compromesos constructivament.
Per tal de conèixer moltes de les particularitats del marès, hem fet un recull
sobre la seva formació geològica; a partir d’unes raons físiques podem
entendre la diversitat de qualitats i les diferències de colors. Per exemple,
un marès rogenc és més antic que un de blanquinós. Es poden classificar
les qualitats del marès segons la zona i circumstàncies on s’ha produït.
I com ens han transmès els picapedres amb qui hem parlat, si qui va
obrir algunes pedreres cercant marès hagués conegut les característiques
d’aquell subsol no sé n’haurien encetades moltes que després, per mala
qualitat del pedreny, foren abandonades.
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3.1

Formació geològica del marès

El que denominam marès són arenes marines consolidades durant el
quaternari a partir de la formació de sistemes dunars. El quaternari és el
període més curt i també el més pròxim a nosaltres, i va donar lloc a un fet
tan significatiu com és l’aparició de l’home. La duració és aproximadament
d’un milió d’anys.
Aquest període es caracteritza per les cinc grans glaciacions interrompudes
per períodes de temperatures càlides i amb constants canvis del nivell
del mar que provoquen transgressions i regressions marines. La regressió
marina es donava a les èpoques fredes quan el nivell del mar baixava; i
la transgressió es produïa en els períodes càlids quan les aigües marines
envasen terres continentals.19 i 20
A pesar de la latitud de les nostres illes la influència de les grans glaciacions
plistocèniques es va deixar sentir i és la causa de la formació dels sistemes
dunars.
Durant el pleistocè els sistemes dunars adquireixen un gran desenvolupament
i l’acumulació de les arenes correspon a períodes de clima sec; el fenomen
està íntimament relacionat amb les regressions i transgressions marines. La
formació d’aquests sistemes dunars va canviar profundament la morfologia
de les nostres zones costaneres. Quan es produïa una glaciació el nivell
del mar baixava -regressió- i quedaven exposades a l’acció del vent grans
extensions arenoses abans submergides. El vent empenyia aquestes
arenes, durant el període sec, cap a l’interior i es formaven les dunes.
La duració d’aquests períodes de sequera de cap manera es pot calcular
segons la potència de les dunes, ja que l’extensió de les dunes és deguda
a la major o menor extensió de les terres emergides després d’una
regressió marina, del mateix fons marí i de la durada i força dels vents que
acumulaven aquelles formacions dunars. El cicle es repetia cada cop que
hi havia una regressió marina.

19 CUERDA BARCELO, Joan. Los tiempos cuaternarios en Baleares. Ed. Diputación
provincial de Baleares. Institut d’Estudis Baleàrics, Palma, 1975
20 COLOM, Guillermo. Más allá de la prehistoria. Una geologia elemental de las Baleares.
Madrid C.S.I.C. 1950
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Superfície de l’illa que quedà emergida després de la transgressió
“tortoniense”
Després d’una glaciació es dona un període càlid pujant el nivell del mar
negant la franja costanera, aquest fenomen és la transgressió. Durant la
transgressió tortoniense sols quedaren emergides la Serra de Tramuntana i
la Serra de Llevant

La morfologia de les nostres costes va canviar profundament, no només per
la formació de les mateixes dunes, sinó perquè això implicava que l’avanç
de les arenes cap a l’interior va fer desaparèixer la vegetació existent a
les terres properes a les costes i a més va fer canviar la topografia, com
va succeir, per exemple, a la Badia de Palma, en el tros comprès entre el
Coll d’En Rabassa i la possessió de S’Arenal. En aquesta zona els vents
predominants són de sud oest. Durant el pleistocè mig i superior varen
acaramullar grans quantitats d’arena formant dunes. Les de més potència
corresponen a la regressió “rissiense” i a sobre hi ha les poblacions de
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Es Pil·larí, S’Arenal i el Coll d’En Rebassa. L’alçada d’aquestes dunes pot
arribar a ser de 25m amb intercalació d’estrats de sol d’alteració
Les cinc grans glaciacions són les de Donau Gunz, Mindel, Riss i Wurn. A
l’esquema següent estan ordenades cronològicament:

WURN

25.000 anys

INTERGLACIAL Pleistocè superior

RISS

250.000 anys

INTERGLACIAL Pleistocè mitjà

MINDEL

+500.000 anys

INTERGLACIAL Pleistocè inferior

DONAU i GUNZ

+500.000 anys

Explicarem d’una manera sintetitzada les característiques de cadascuna
d’aquestes glaciacions dins els tres temps del Pleistocè, en relació amb la
formació dels sistemes dunars.
Pleistocè inferior: Les regressions marines d’aquesta època estan
relacionades amb les glaciacions Donau, Gunz i Mindel, que, com és lògic,
ampliaren la superfície de les Illes tot deixant emergides grans extensions
d’arenes que provocaren els primers sistemes dunars.
Les regressions del Pleistocè inferior no aconseguiren, com s’esdevindria
més endavant, unir Menorca i Mallorca, la unió creiem que es dona durant
el màxim de la regressió marina relacionada amb la glaciació Riss, en què
el mar descendí fins a 100m per davall del nivell actual.
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Una duna d’aquesta època és la que localitzam al Pas d’En Verro, duna de
gra gruixut, color blanquinós i espessor variable, que potser arribà a una
altitud de 90m per sobre del nivell actual.
També pertanyen a aquesta època les dunes que es troben a la Font Santa o
Banys de Sant Joan, el marès d’aquesta època és de gra molt fi i color rogenc.
Pleistocè mitjà: Té una durada de 250.000 a 300.000 anys i va des
de finals de la Mindel fins al màxim de la glaciació de Riss. Després de
la sedimentació d’anteriors arenes fòssils té lloc una regressió marina i
una nova detenció del mar a més de 15m sobre el nivell actual. Aquesta
detenció es va mantenir fins a finals d’aquest període on comença una
gran regressió marina, produïda per la glaciació de Riss, que va donar
origen a la gran duna, nom que rep la duna Riss.
La regressió va arribar fins a 100m per davall del nivell actual. Per tant la base
de la duna Riss arriba actualment a cotes inferiors a la del nivell del mar.
La regressió no es produeix d’un cop sinó e escalonadament. Les fases
regressives rissianes estan separades entre si per un notable canvi climàtic,
com ens ho demostra l’existència de sòl d’alteració que separa les distintes
etapes de la formació de la duna Riss.
La formació d’aquest sòl de color rogenc exigeix que s’hagi donat un clima
càlid, amb èpoques de grans plogudes intercalades que provoquen l’alteració
de les roques calcàries, molt permeables, que donen lloc a la terra rossa.
Podem dir que les dunes d’aquesta època segons la finor del gra estan
més a prop de la costa o més endins. Així les dunes de gra gruixut indiquen
la proximitat de la costa i les de gra fi són més llunyanes.
Les dunes del Riss ocupen un àmplia franja costanera i a una alçada de
55,70 a 110m pertanyen al Pleistocè inferior, assenyalant uns perfils de
costa molt diferents dels actuals.
Dos exemples d’aquesta època els tenim a Cap Arenol, on hi ha duna
quaternària blanquinosa en els seus dos terços inferiors amb una superfície
intensament meteoritzada, a la part superior esta revestida per llims
vermells. L’altre és els Banals a la costa sud de Mallorca, duna de color
rosat i gra vast d’aproximadament 3m d’espessor.
Pleistocè superior: En finalitzar la penúltima glaciació Riss s’inicia un notable
canvi climàtic de tendència càlida. Després d’una època glaciar va haver-hi
una transgressió marina fins arribar el nivell del mar a una cota molt similar a
l’actual.
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La zona puntejada indica on es troben els dipòsits de marès

Durant aquest període es va acabar de desenvolupar la duna Riss i, a més,
es va formar la Wurn. Exemples de les dues dunes els tenim al Coll d’En
Rabassa i a cap Enderrocat. La duna del Coll és rissenc, la seva base està per
davall del nivell del mar i té d’alçada 12m. A la part superior presenta un estrat
de llims rogencs. Al cap Enderrocat és duna Wurmiense, Ia seva localització
és entre el cap enderrocat i el cap Blanc, és de gra gruixut i estratificació
onada segons la direcció dels vents, de color gris clar i d’estratificació molt
visible. A Sa Fossa també trobam duna Wurn en dos estrats diferents, que
es distingeixen perquè la de final del Wurn és de color més blanquinós.
Ja hem vist, sintèticament, el procés de formació dels sistemes dunars
durant el quaternari. D’aquesta manera hem aclarit l’origen del marès que
avui, més ben dit, ahir, era un material fonamental dins la construcció.
Ara cal fer dues puntualitzacions al que hem dit. En primer lloc, explicar
la procedència de les capes de sòl d’alteració entre els diferents sistemes
dunars que fan que el marès agafi un color rogenc. Les intenses plogudes
del final d’una època glaciar arrossegaven al·luvions formats per cantons
angulosos i llims groguencs que es dipositaven sobre les dunes formades
durant les èpoques regressives. Sobre aquest estrat després s’hi formaria
un altre sistema dunar en una propera regressió.
Quan expliquem l’extracció a la pedrera direm que el primer que es troba
en encetar-la és una capa molt forta, o crosta. L’explicació de la seva
presència és la segona puntualització. Les dunes durant les èpoques
càlides absorbeixen la humitat sota l’acció activa del calor solar; l’aigua
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que contenien ascendeix per capil·laritat fins a la superfície portant la calç en
dissolució continguda a la roca i provocant l’enduriment, en aquest procés,
de la part superior. Aquesta crosta endurida pot arribar fins a 1m de gruix
i es presenta a les dunes pleistocèniques anteriors a la glaciació Wurn. Un
altre tipus de crosta és la causada per la circulació d’aigües saturades de
calç per damunt de la roca; aquesta és la crosta zonar i es diferencia de la
primera perquè és més prima. La darrera casta de crosta que es pot donar és
la provocada per un clima desèrtic, és de color negrenc, té aproximadament
2cm d’espessor i es troba sobre la superfície de les dunes rissienses.
La formació dels sistemes dunars es va donar a tot el perímetre de l’illa,
però degut a la gran erosió marina a la part nord aquests sediments
han desaparegut. Aquest fet geològic és un determinant de la utilització
del marès; així podem entendre que a les construccions de la Serra de
Tramuntana no facin ús del marès popularment, només es troba a cases i
en elements molt concrets, com són els arcs, llindes, portals, etc.
***
Per fer l’estudi geològic del marès ens hem adreçat quasi exclusivament
al llibre Los tiempos cuaternarios en Baleares de Joan Cuerda Barceló.
Aquest autor és un dels principals estudiosos de quaternari de les Illes i
qui més informació d’aquesta era ens ha facilitat. A més, per contrastar la
informació hem acudit a altres autors com són Guillem Colom, R. Lozano,
A. Muntaner Darder i també a l’Institut geològic i miner i al departament de
geologia de la Universitat de Palma.
Amb Joan Cuerda vàrem mantenir una conversa a l’estiu, en aquella xarrada
vàrem traçar la línia a seguir a l’hora de fer l’estudi geològic de marès.

3.2

Obtenció de les peces de marès. Des de
l’extracció a la pedrera fins a l’obra.

Com hem explicat a la formació del marès, aquest material es dona a una
bona franja de la zona costanera de l’illa de Mallorca. Pel fet de ser el material
per a la construcció més a l’abast fins l’arribada dels blocs de formigó podem
afirmar que aquest material és una base de l’arquitectura autòctona.
L’obtenció del marès es feia a través de les pedreres que podien tenir des
d’un caire familiar, és a dir, s’encetava una pedrera per fer la pròpia casa de

26

qui l’obria. Una vegada fet l’habitatge s’abandonava fins a l’explotació per
a un tercer com a negoci, d’una manera més o menys industrialitzada però
sempre dins uns marges d’una societat preindustrial.
Per tant, per entendre bé aquest material hem de conèixer tot el procés d’obtenció
des de la pedrera, així apreciarem fins a on és determinant ser curosos durant
l’extracció per aconseguir unes bones peces i un bon material per a l’obra.
Per obtenir uns bons blocs es respecta el jaç de la pedrera arrabassant
les peces paral·leles a aquest, procurant fer els talls pels pèls, evitant que
una peça n’estigui travessada, ja que l’existència de pèls o vetes a una
peça fa que tingui més possibilitats de rompre’s per on passen. Són punts
normalment més fràgils, encara que es pot donar el cas que siguin més forts
que la resta -però aquesta discontinuïtat de resistència pot arribar, si la peça
està sotmesa a cicles de calor-fred col·locada en obra, a rompre’s pel fet de
no ser homogènia la seva resposta a l’hora de treballar-.
Nosaltres explicarem com es feia l’extracció a l’època preindustrial, deixant
de costat, la maquinària que s’utilitza en aquests moments.
L’apertura d’una pedrera es feia a llocs on ja es coneixia l’existència de
marès, encara que la qualitat d’aquest material era incerta i moltes vegades
just començades les pedreres s’havien d’abandonar perquè el pedreny era
dolent o bé massa fort i el trencador tenia mal treballar-hi.
El primer pas que es fa quan es vol encetar una pedrera és escurar-la, és a
dir, treure el llisar, capa de penya viva, geològicament denominada crosta,
que es troba entre la capa superior d’argila i el pedreny bo. Aquesta és una
capa dura que els trencadors lleven a cops d’escoda. Aquesta primera
capa de la pedrera, l’origen de la qual ja hem explicat a la formació del
marès, és d’una qualitat inferior, té vetes i fa fulls; les peces són de caires
bastant irregulars. S’utilitza per fer envans i mitjanades, també per folrar
parets a corrals o jardins, encara que mai en obra bona que anés vista.
Una vegada llevada la crosta s’arriba al pedreny bo. La seva extracció es fa
per bancades, traient la peça de pla. Per fer el primer banc s’ha de rebaixar
una franja paral·lela a la bancada fins arribar al nivell que volem segons el
gruix de les peces que s’han de treure a la primera bancada. El fet d’haver
tret aquest tros permetrà seguir normalment el procés d’extracció de peces
(veure figures pàgines 32 i 33).
El procés és el següent: els mitjans es treuen de pla, és a dir, la base és el
llit de la peça, de 80cm de llargària per 40cm d’amplària. Amb l’escoda es
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Argila

Llisar

Pedreny

Per encetar una pedrera s’ha de treure el llisar, capa de penya viva, a cops d’escoda

fa una regata pels tres costats que uneixen la peça a la resta del pedreny.
Després amb la mateixa escoda obrim una altra regata per fer una tasconera
per la part inferior del llonguer, costat llarg. Dins aquesta regata s’hi posen
dues gangalles de ferro de 80cm de llargària per 4cm d’ample i de secció
transversal, posant-hi al mig els tascons amb els quals, pegant-hi cops de
mall o picassó, arrabassen les pedres del pedreny. No s’han de pegar mai
dos cops seguits a un mateix tascó perquè es romprien els blocs. El tascó
és de secció triangular molt afuada. Per treure’ls es fa palanca amb un
perpal o alçaprem, que solen ser de ferro. Es col·loca el perpal a la regata
inferior i fent força el trencador aixeca les peces. La peça arrabassada s’ha
d’adobar, treure to tes les llenques amb el tallant.
Una vegada feta tota una bancada, diem banc a un estrat o veta d’una
pedrera i també a un mateix nivell d’estratificació, se’n comença una altra
i així successivament.
Aquesta manera de treure els mitjans, castigant-los, fa que hi hagi una
selecció del pedreny esflorant-se en extreure’ls els de més baixa qualitat i
els que tenen defectes de formació, dins la mateixa pedrera.
Les peces ja arrabassades s’acaramullen a un racó de la pedrera, el trasllat
des d’on es treu fins al caramull es fa bornejant, fent-la caminar de cap
donant voltes sobre ella mateixa, a l’impuls que el trencador li dona amb
les mans. A vegades el trasllat de les peces es fa mitjançant un bigalot,
que és un tronc llis sobre el que es col·loquen els blocs i el fan rodar.
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Els carreus o mitjans poden presentar defectes o particularitats essent alguns
greus fins al punt d’inhabilitar-los mentre que altres només influeixen en
l’estètica. Aquestes imperfeccions poden ser: pinyols -redol més dur que la
resta de la peça, que a vegades troba el picapedrer quan la pica; pèls -fissura
o esquer da natural d’una pedra per on es pot rompre fàcilment-; lleva -veta,
esquerda o clivell natural de la pedra per on és fàcil trencar-la pegant-hi cops-;
clau de boter o gavarrot -noms que donen els trencadors a una concreció o
reviu molt viu i en forma cònica que a vegades tenen les peces a una de les
cares, i el qual origina un buit o forat molt més gros i en forma d’embut a la
cara oposada-, també es pot dir grop de pedrera.
L’accés a baix de la pedrera és molt dificultós. Normalment quan es fan les
bancades van deixant escalons, aquesta escala porta una pendent molt forta,
per tant és gairebé impossible treure els mitjans per aquí i per això utilitzaven
diferents sistemes. Si la pedrera no és molt profunda es pugen a llàntia que
consisteix a fer passar una corda per davall del cantell del carreu dues vegades,
agafant els dos caps de la corda des de dalt de la pedrera i es va pujant fent-la
girar sobre si mateix. Quan l’excavació és de més envergadura es sol tenir a
la mateixa explotació un molí: el molí és un torn, consisteix en un cilindre de
fusta -soca arrodonida- muntat horitzontalment sobre dos suports, amb una
roda de sis antenes a un extrem, normalment són branques, semblant a les
d’un moli de vent, amb les quals li fan fer voltes per enrotllar-hi el rest o corda
on va suspesa la peça que volen pujar. L’alçada és la d’una persona que s’hi
pot penjar fent més força amb el propi cos. A moltes pedreres deixen a la
part superior un sortint del mateix pedreny on s’hi col·loca el molí. D’aquesta
manera en pujar les peces no freguen per les parets de la pedrera.
Els blocs que es treuen de la pedrera tenen 80cm de llargària per 40cm
d’amplària i 30cm de gruix. Per aconseguir gruixos més prims es serra la peça
amb un verduc que és una serra de fulla ampla i amb un mànec vertical de fusta
a cada extrem, es maneja per dos homes, un a cada cap, que fent un moviment
horitzontal van serrant el gruix desitjat. Els gruixos normalitzats que es serveixen
a l’obra són: gruix d’emperador de 30cm de gruix; gruix de rei els de 25cm;
gruix de vint, els de 20cm; gruix ordinari, els de 15cm; tres per dos els de l0cm;
mitja pedra els de 7cm; i llivanya els mitjans que tenen un gruix de 5cm. Es
consideren peces especials els mitjans que tenen una llargària superior a 80cm
o més de 40cm d’amplària, també un quadrat o una rodona de 50x50cm o
60x60cm amb un gruix de 25 o 30cm (veure quadre i esquema pàgina 34).
El que hem explicat fins ara és com s’obtenen les peces i les seves mides,
sense parlar de qualitats. Intentarem definir les diferents qualitats segons
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l’aplicació a la construcció. Com hem dit abans a la zona costanera d’aquesta
illa es troben els sistemes dunars. A cada punt geogràfic on s’han format unes
determinades condicions que repercuteixen en la formació dels sistemes
dunars i, en conseqüència, del marès. Fins i tot dins un espai geogràfic reduït
es donen diferències notables. Hem sintetitzat les diferents qualitats estudiant
al mateix temps les explotacions obertes actualment, definint la casta de marès
que treuen a cada una. Els tipus de marès que tenim comptabilitzats es poden
classificar en dos grups, el marès comú, més o menys fort que s’empra per fer
parets que s’han de referir o arrebossar després o per a obra secundària, i el
marès escollit i bo per picar que s’empra en parets de façana cara vista, en
arcs, voltes cornises, etc. i també en treballs de forro i revestiment.
Però feta la classificació inicial es poden determinar diferents castes de
marès que els trencadors distingeixen i qualifiquen:
Acopinyat, pedreny un poc brescat, és a dir, amb una superfície amb ulls
i petites cavitats, però dur, anomenat així perquè es troben petits fòssils de
copinyes.
Blanc, de gra molt fi i atapeït, no convenient per fer parets que han d’anar
arrebossades perquè el material no s’hi aferra bé.
Brossenc, el de gra gros, compacte, sense forats i que es pot picar.
Buidadís, el que es buida fàcilment al contacte amb l’aire. Es pot emprar en
obres poc importants.
Fluix, dolent, de mala qualitat.
Gra de figa, bon marès de gra gros, compacte i fort.
Granat, molt fort, feixuc, amb revius i mal d’obrar, indicat per a construir
pilars.
Llivanyós, marès que té vetes, que és fullós i és fàcil de xapar o de dividir
amb peces primes o llivanyes.
Picador, marès bo, compacte, net sense pèls ni barraques, especial per
picar i tallar.
Roget, de mitjana duresa, gra petit i color rogenc.
Serrador, de poca duresa sense pèls i color blanquinós escollit per serrar
en peces de poc gruix.
Blanquesta, marès blanquinós de poca consistència.
30

Pedreres de marès
Font: Vicenç M. Rosselló Verger, Mallorca el sur y sureste

31

1

L’extracció del pedreny es fa per bancades
traient les peces de pla. Amb l’escoda es fa
una regata pels tres costats que uneixen la
pedra a la resta del pedreny. Després amb la
mateixa escoda obrim una altre regata per fer
una tasconera.

2

Dins aquesta regata feta per la part inferior del
llonguer, s’hi posen dues gangalles de ferro,
posant-hi al mig els tascons amb els quals
pegant-hi cops de mall o picassó, arrabassen
les pedres del pedreny.

3

Per treure les peces es fa palanca amb un
perpal o alçaprem de ferro. Es col·loca el perpal
a la regata inferior i fent força el trencador
aixeca les peces.

4

La peça arrabassada s’ha d’adobar, treure
totes les llenques amb el tallant donant a la
peça una forma més o menys escairada.
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5

El trasllat des d’on es treu fins el caramull es
fa bornejant, és a dir, fent-la caminar de cap,
donant voltes sobre ella mateixa.

6

A vegades el trasllat de les peces es fa mitjançant
un bigalot, que és un tronc llis sobre al que es
col·loquen els mitjans i es fa rodar.

7

Amb el verduc es serren les peces segons la
mida necessària. El verduc és una serra llarga
de fulla ampla i amb un mànec vertical a cada
costat.

8

Quan l’excavació és de més envergadura per
pujar els mitjans de la pedrera s’utilitzava el
molí. col·locat a la part superior de la pedrera a
un sortint del mateix pedreny.
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Gruixos normalitzats dels mitjans

Gruix d’Emperador

Gruix de Rei

Gruix de Vint

Gruix Ordinari

Tresperdós

Llivanya

Equivalencia mides cantó i mitjà
Nom

Gruix Antic

Emperador

30

Pam i mig
Rei

Gruix actual Peces per carretada

Pams per peça

Pams per carretada Terços per peces

30

2.5

4

10

5

30

-

2.5

4

10

4

25

25

3

4

12

4

Cinc quarts

25

-

3

4

12

3.5

Pam

21

20

3.5

4

14

3,5

Vint

-

20

3.5

4

14

3.5

Perpany

20

-

3.5

4

14

3.5

Ordinari

17

15

4

4

16

3

Tresperdós

12

10

6

4

24

2

Mitja pedra/
1/2 Perpany

10

-

7

4

28

1.5

Mitja pedra/1/2 Ordinari

8.5

7

8

4

32

1.5

7

-

8

4

32

1

5.5

5

8

4

32

1.5

Terç
Llivanya

Mitjà és el nom amb el qual es designa a les peces de marès de 80cm. de llargària per 40cm. d’amplària. Cantó,
nom que es dona a Menorca i certs llocs de Mallorca a les peces de marès; la diferència rau en els gruixos que tenen
diferent nomenclatura. Els mitjans es venen per carretades i els cantons per dotzenes de terços.
Font: Miquel Fullana, Diccionari de les arts i dels oficis de la construcció
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Peces del llisar, d’inferior qualitat, tenen vetes i fan fulls.

Blocs tal i com s’extreuen

Amb l’esforç de l’extracció moltes peces s’esfloren

Blocs especials quadrats de 50x50cm i 60x60cm i de
35 o 35cm de gruix

35

Peces serrades

En la foto es veu una zona ratllada d’on s’han extret
peces mecànicament. La zona inferior, llisa, es deguda
que en aquest moment es treu picadís, sorra resultant
de picar marès.

La franja superior llisa pertany al període en que
l’extracció es feia manualment, el trencador amb
l’escoda.

A la fotografia es pot apreciar que al costat de
la pedrera en funcionament se’n veuen d’altres
d’abandonades. Quan s’esgota una pedrera s’omple
de terres i es destina al cultiu.
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3.2.1

Eines tradicionals dels picapedres
Eines per arrebassar el marès

Escoda

Mall

Gangalla

Alçaprem o perpal
Perpal de ferro o barra de fusta reforçada amb peces de ferro, que es fa
servir de palanca per alçar les peces de marès.
Escoda
Espècie de martell de punta amb mànec llarg, que serveix als trencadors
per fer en la roca les regates necessàries per a trencar i extreure’n els blocs.
Les escodes que tenen el ferro acabat amb tall a cada banda serveixen per
a regatar la roca de marès.
Falca
Tasconet, fusta de secció triangular que serveix per a ajustar dues peces
entre les quals es col·loca.
Gangalla
Cada una de les dues peces de ferro de 80cm de llargària per 4cm d’ampla i
de secció transversal que els trencadors de marès col·loquen dins una regata
feta amb l’escoda en el banc de pedra. Posen entre aquestes els tascons de
ferro, amb les quals pegant-hi cops de mall arrabassen les peces.
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Mall
Martell gros que empren els trencadors per arrabassar les peces de la
pedrera, pegant amb ell sobre els tascons de ferro.
Tascó
Peça de ferro de secció triangular que serveix per mantenir estrets dos
cossos entre els quals es col·loca.
Eines per tallar i picar

Aixol

Bec

Tallant

Martell de pica pedrer

picassa

Picassó
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Escarpre

Enformador

Aixol
Espècie de martell amb dos caps, un amb tall horitzontal i l’altre amb tall
vertical.
Bec
Martell amb un mànec de 60cm de llargària i el ferro en forma de rastell
amb tall vertical per una banda i acabat en punta llarga per l’altra. Es una
eina de molta utilitat pel seu bon cop.
Enformador o punta corrent
Eina de ferro acerat amb el tall pla i ample format per un bisell i en mànec
de fusta que usen els picadors de pedra per tallar i motllurar.
Escarpre
Barra d’acer de secció rectangular i de 25 a 40cm de llargada que te un
extrem acabat en tall i l’altre amb una cabota on peguen cops amb un martell.
Gúbia
Enformador de tall semicircular.
Martell de pica-pedrer
El que empren els picapedrers i margeners amb el ferro gros que te un cap
pla anomenat so la i l’altre acabat amb punta.
Picassa
Mitja; martell per trossejar pedres amb el ferro d’uns 27 cm i el mànec de
70cm de llargària.
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Picassó
Martell amb un ferro d’uns 22cm d’alçada amb un dels extrems acabat en
punta i un mànec d’una seixantena de centímetres de llargària.
Tallant
Eeina per picar i rebaixar pedres maressenques, consisteix amb dues fulles
amples i en tall que formen una sola peça amb un ull central o canó dins
el qual passa el cap del mànec que és de fusta. És l’eina que empren els
trencadors de marès per adobar les peces a la pedrera.
Eines per adobar

Guilleume

Maceta

Rasqueta

Verduc

Cadell
Eina que els picadors de pedra maressenca empren per fer petits canals
o goterons.
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Galga
Barreta de fusta amb una mossa on rebaix que senyala una mida
determinada de la qual es valen els trencadors per ajustar-hi les peces que
han de serrar o picar de la mateixa mida.
Guillaumé
Espècie de plana o ribot molt estret que usen els picadors de pedra
maressenca per fer motllures, rebaixos, etc. S’utilitza sobretot per a la
pedra de Santanyí.
Garlopa o jac
Eina de fuster que també utilitzen els picadors de pedra maressenca per
planejar, te forma semblant a la del ribot o plana però molt més grossa i
amb un ansa per poder fer més força.
Maceta
Espècie de martell amb el ferro robust de secció quadrada i els dos caps
plans i iguals, posat a un mànec molt curt, que en petites variants és
emprat pels mestres de cases i els picadors de pedra.
Martell de tall amb dents
El que empren els picadors de pedra per desbastar, el qual te dos talls
dentats amb dents de diferent mida.
Rasqueta
Eina que consisteix amb una peça de fusta plana i de forma rectangular
amb una cara guarnida de fulles d’acer dentades i l’altre per agafar-la que
els picapedrers empren per allisar les superfícies dels mitjans o carreus de
marès.
Raspa
Espècie de llima amb les aspreses més grosses i sortides que usen els
picapedrers per rebaixar o desbastar certes pedres mareses, matar o
arrodonir cantells.
Verduc
Serra llarga de fulla ampla i amb un mànec vertical de fusta a cada extrem
que, manejada per dos homes que la mouen horitzontalment serveix per
serrar la pedra maressenca.
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Eines per escairar

Escaire de ferro

Nivell d’escaire o de plom

Taula de plom

Escaire de picapedrer
Instrument en forma de triangle rectangle que serveix per traçar
perpendiculars o per a comprovar si una línia, la cara o costat d’una pedra
forma angle recte respecte a una altra.
Nivell d’escaire o de plom
El que està compost de tres barres generalment de fusta en forma de
triangle rectangle i un plom penjat a l’extrem d’un fil que baixa des del
vèrtex oposat a la barra de baix, la qual te en el seu punt central una ranura
vertical on s’estabilitza el fil de la plomada quan l’instrument es col·loca
sobre una superfície horitzontal.
Taula-plom
Regla ampla d’uns 80cm de llargària amb una ratlla central gravada i
paral·lela als costats on hi penja un fil amb plom.
***
La bibliografia existent que tracti el marès com a material, més concretament
dels treballs d’extracció i adob és pràcticament nul·la. Per tant, el nostre
estudi ha estat possible gràcies als testimonis d’una gent que viu o ha viscut
lligada al marès: Jaume Vidal de Santanyí que actualment edifica utilitzant
el marès és qui ha fet la casa de l’arquitecte Utzon; Francesc Perelló de
Muro fill de trencador i gran coneixedor de les tècniques tradicionals; Biel
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Riera explotador de la pedrera de Son Morell oberta encara, ell i el seu
ajudant havien arrabassat marès amb l’escoda; Biel Palou Serra de Sa
Pobla, mestre d’obra ha fet moltes cases de marès i coneix la seva tècnica
a l’obra, Jaume Capellà Pons de Pollença que té un taller d’obratge de
marès, allà vàrem poder veure moltes eines i treballs de llavors.
Però, de debò ha estat possible pel treball i testimoni de Miquel Fullana
que en una conversa que vàrem tenir a l’estiu ens va orientar i compartir
coneixements i de manera molt especial pel seu llibre Diccionari dels arts
i oficis de la construcció que ha estat el veritable suport del nostre treball.
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4

Estudi tipològic de la casa
vilatana

Entenem la casa vilatana com la que està entre mitjaneres circumstància
que la diferencia de la rural, tipològicament molt similar. Delimitada per les
proporcions del trast, porció de terreny on està previst edificar, que sol ser
de forma rectangular i allargada.
El naixement d’aquest tipus de casa fou coincident amb la creació de les
viles pel Rei Jaume II al segle XIII, com ja explicaven abans. Com dèiem les
viles es formaren on ja hi havia rafals i alqueries i una de les premisses de la
carta-pobla era que qui habitàs a una vila tenia dret a una porció de terra per
conrar; amb això volem dir que els primers pobladors (i els posteriors fins
fa molt poc) eren homes que treballaven al camp i optaren per casa la casa
aglutinada per raons de defensa, econòmiques, socials, etc. La casa haurà
de donar resposta a les necessitats d’un conrador encara que estigui en un
nucli urbà, s’hi ha de poder emmagatzemar gra, eines, bísties...21

4.1

La casa vilatana. Característiques generals

Abans de fer una classificació dels models que es donen dins una mateixa
definició tipològica farem una síntesi dels elements comuns per després fer
una anàlisi de l’evolució dels models.
La casa ocupa la part anterior del trast, la que dona al carrer seguint
l’alineació. A la part posterior hi ha un petit hort, un corral d’animals per a
l’autoconsum i petites construccions auxiliars. L’amplada de la casa és la
del solar i la profunditat està en funció dels aiguavessos.22

21 ROSSELLÓ PONS, Margalida. “Notes i testimonis de l’habitat medieval a Mallorca.”
Butlletí Societat Arqueològica Lul·liana, Tom XXXIX, 1982, pàg. 249-256
22 ROSSELLO VERGER, Vicenç Maria. “La casa urbana a Mallorca, la casa rural” a
Mallorca, el sur y Sureste. Publicació de la Cámara Oficial de Comercio Industria y
Navegación de Palma de Mallorca, Palma, 1964
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La casa està conformada per aiguavessos, n’hi pot haver un dos o tres.
Aiguavés és la part compresa entre dues parets mestres de la casa, paral·leles
a la façana i que correspon a una de les vessants de la coberta. A vegades
una sola vessant comprèn dos aiguavessos. Segons la seva situació respecte
al carrer s’anomena aiguavés de davant, del mig o de darrera.

Un aiguavés

Dos aiguavessos

Tres aiguavessos, dues vessants

L’aiguavés de davant té una profunditat mitja de 21 pams, mentre que la
part posterior no és tan regular i dependrà de si hi ha aiguavés al mig. Com
hem dit, dos aiguavessos poden trobar-se sota d’una mateixa vessant i la
seva diferenciació és fruit d’una distribució a planta baixa, separació que
no es manté a la planta pis, si n’hi ha, on tota la vessant coincideix amb
un aiguavés i és l’espai que anomenam sala (espai diàfan i molt versàtil).
Coincidint amb la intersecció de dues vessants hi ha una paret mestra frontera
entre l’aiguavés de davant i el de darrera (o del mig); el pas d’un a l’altre des
de l’interior de la casa es fa a través d’un arc, normalment és un arc carpanell
de cinc punts, ansa-paner ò carpanell molt rebaixat. Si hi ha aiguavés al mig,
el pas entre el del mig i el de darrera, per està més endarrerit dins un espai de
casa més íntim, l’arc esdevé pla. L’aiguavés de davant és la part de la casa
fins a l’arc i de l’arc fins a la part posterior és l’aiguavés de darrera.
L’alçada de la casa pot ser de planta baixa o bé de planta més pis; el pis
serà habitable o només s’utilitzarà com a porxo en funció de la seva pròpia
alçària; en tot cas la planta pis fa d’aïllant tèrmic per a la planta baixa.
La distribució de la casa és molt senzilla: quan entram a una casa des
del carrer accedim al vestíbul, que va del carrer al corral travessant l’arc
o arcs, i s’anomena “sa casa”. A partir d’aquest espai utilitzat solament
com a rebedor o també com a magatzem a algun lateral podem arribar
a totes les peces. El tros de casa del primer aiguavés dona accés a les
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Esquemes de façanes

Fig. 1b. Sense porxo

Fig. 4b. Planta pis habitable

Fig. 2b. Amb porxo

Fig. 5b. Cambra i pis habitable

Fig. 7b. Dues cambres i pis habitable
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Fig. 3b. Amb porxo i cambra

Fig. 6b. Cambra i pis habitable

peces situades aquí, que són cambres o cotxera, dependrà de l’entitat de
la casa, del nombre d’habitacions, una a un lateral o dues distribuïdes una
a cada costat del vestíbul; una de les dues pot fer funció de portassa.
La peça fonamental a la casa del pagès és la cuina (estudiarem tots els
seus elements més endavant), nucli de reunió i lloc on s’hi fa la vida, és
sens dubte l’àmbit més acollidor de la casa ja que reuneix als estadants a
les nits i a les fredors de l’hivern. La posició de la cuina en planta depèn de
les dimensions de la casa. Normalment és a un lateral del segon aiguavés.
En el cas que sigui una casa de petites dimensions la ubicació de la cuina
serà a un annex a continuació de la casa al corral, a un lateral, deixant un
passadís descobert per accedir a la part posterior del corral.
El nombre de cambres dependrà de la possibilitat econòmica dels
estadants, que està íntimament lligada amb la superfície de la casa. Si
la casa té una superfície que ho permeti hi haurà una altra cambra a la
part posterior (aiguavés del mig o de darrera) i, en el cas que tingui planta
pis, possiblement l’ús d’una part d’aquest pis serà com a graner o lloc
d’emmagatzemar, deixant lloc per a una o dues cambres.
L’accés al pis es fa des d’una escala empinada que es recolza a la mitjanera,
situada al vestíbul (“sa casa”) a un o altre aiguavés. Segons la importància
del pis i l’estatus de la casa en general serà una escala més o menys
rica en ornaments. A cases humils, o escales secundàries, a vegades van
tapades i tenen un finestró des d’on es veu si entra algú dins la casa.
Les altres construccions complementàries (cisternes, aljubs, pallissa...)
s’adossen al buc principal.

4.2

Evolució dels models que conformen una
tipologia

Per estudiar tipològicament la casa vilatana hem definit una evolució que
no és cronològica, ja que els models es donen al mateix temps, però si
formal, en funció de la capacitat superficial i de l’estatus de qui fa la casa.
Fins ara hem parlat dels elements d’aquesta casa per poder entendre’n
l’evolució. Partirem de l’essència, si és que es pot dir així, d’aquestes
cases, del model més humil, que anirà creixent en tots els sentits.
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Esquemes planta baixa

Un aiguavés

Fig. 1a

Dos aiguavessos (de davant i de darrera)

Fig. 2a.

Fig. 3a.

Fig. 4a

Sòl vestíbul

Amb cambra o
cotxera

Amb dues cambres o
cambra i cotxera

Tres aiguavessos (davant, enmig i darrera)

Fig. 5a.

Fig.6a.

Fig. 7a

Sòl vestíbul

Amb cambra o
cotxera

Amb dues cambres o
cambra i cotxera
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Model més senzill de casa, un sol aiguavés

La casa més senzilla és la compresa entre dues parets mestres, paral·leles a
la línia de façana, sobre les quals carreguen les bigues suport de la coberta, i
vessa les aigües cap al carrer. Tota la casa està sota un sòl aiguavés. Aquest
tipus de casa sols té les peces indispensables, que són la cuina i la cambra,
que és el mateix vestíbul. Algunes cases poden tenir porxo, amb utilitat de
graner i habitació. Sigui quina sigui l’envergadura de la casa sempre hi haurà
corral ja que és un element imprescindible per al pagès.
Si poguéssim imaginar-nos que la casa és un ésser vivent i com a tal
cresqués, podríem descriure l’evolució des del model inicial fins el més
complex. En un segon nivell hi trobem la casa amb dos aiguavessos,
l’aiguavés de davant i l’aiguavés de darrera. A partir de l’existència de
dos aiguavessos l’estructura de la casa dona moltes més possibilitats a la
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distribució i crea més diversitat d’estances. Es creen dos espais clarament
diferenciats i units per l’arc: l’aiguavés de davant és més impersonal,
amb l’accés al carrer no és un lloc on s’hi faci vida familiar i l’ús a què el
destinen és únicament de pas o per emmagatzemar puntualment. En canvi,
l’aiguavés posterior és on hi ha la cuina, nucli de la casa, i l’accés al corral,
normalment amb més llum que la part que dona al carrer. Quasi es podria
fer l’afirmació, i passejant pels pobles ho comprovaríem, que les cases
vilatanes donen l’esquena al carrer i la seva mirada apunta al corral, on hi
ha totes les construccions auxiliars com són el pou, la cisterna, l’hortet,
etc. fonamentals per a qui viu a la casa.
Les diferències entre els models de cases de dos aiguavessos venen
donades per l’amplària de façana i per la capacitat del trast. Dins la casa
de dos aiguavessos hem definit uns sots-models, tots tenen un esquema
bàsic idèntic i la diferència rau en la capacitat de la casa, que crearà uns
canvis de distribució en funció de l’espai disponible.
Explicam cadascun dels sots-models amb les seves particularitats (veure
esquema pàgina 49). Comencem amb el model més simple: és la casa on
l’aiguavés de davant és solament vestíbul amb un accés al porxo o pis, si
és habitable, i a l’aiguavés de darrera hi ha la cuina a un lateral. Si la cuina
en lloc d’anar a l’aiguavés és un annex al corral l’escala passa a l’aiguavés
de darrera o no es mou i al lloc inicial de la cuina hi haurà una cambra.
El sots-model següent és el que permet l’existència d’una cambra, o
portassa, a l’aiguavés de davant. En aquest cas la cuina estarà quasi
sempre a l’aiguavés de darrera o excepcionalment al corral i l’accés pot
ser per baix de la volta de l’escala que va al pis superior. El fet que el
pis sigui habitable o no és en funció de la distribució en planta ni de la
categoria de la casa, ens hem trobat amb cases molt grans i només porxo
al pis superior, encara que hi pugui haver un espai habilitat per a habitació.
Si en lloc d’una sola habitació a un lateral n’hi ha dues, una a cada costat
de “sa casa”, destinades a cambres o a portassa una de les dues, tindrem
el tercer sots-model. La situació de la cuina i la distribució de la planta pis
serà la mateixa que abans. A moltes cases d’aquest tipus el pis de dalt
té dues destinacions: l’aiguavés de davant com a sala (un espai gran molt
versàtil) i el de darrera per a cambres. L’escala adquireix més personalitat
i hom li dona uns acabats més refinats.
Dins els blocs que nosaltres representam com homogenis pot haver-hi
molts de canvis organitzatius motivats per una superfície irregular, una
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construcció per etapes amb ampliacions en diferents moments, etc.
però l’organització de la casa ve donada en funció l’estructura base dels
aiguavessos i l’enteniment de l’espai és comú.
En darrer lloc, descrivim un grup on englobam les cases amb irregularitats,
cases a diferents alçades degut que s’han fet portasses i això ha obligat
a fer cambres a ras del replà de l’escala, o s’han fet altres modificacions
que demostren que l’aplicació del sistema estructural que coneixen els
manobres és vàlid en tots els casos.

Aquest és el tipus de casa de dos aiguavessos més simple. És la casa on
l’aiguavés de davant és solament vestíbul amb un accés al porxo (pis de
dalt de poca alçada) i a l’aiguavés de darrera hi ha la cuina a un lateral.
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En aquestes cases l’amplada i distribució de la façana està relacionat
amb el nombre de cambres i si el pis de dalt és o no habitable.
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4.3

Construccions auxiliars

La importància de la cuina com a nucli de la casa on es fa la vida és
comuna a tots els models. Situada a la planta baixa, pot tenir l’espai
subdividit en dos àmbits, un de central per la foganya que pot ocupar
tota la paret del fons, 23 amb un faldar de marès que ocupa tota l’amplada
de la paret mestra. Si la casa no té bugaderia, sota el faldar de la cuina
anirà el cossi de la bugada que tira l’aigua al corral a través d’una bunera.
Complementen la cuina el banc de gerrer on posen les gerres d’aigua
bona,24 els escudellers fets de marès i algunes vegades, en molts pocs
casos, de fusta emblanquinada. L’escurador, que pot ser una cambreta a
part separada per un envà, o una obertura feta a la paret en forma d’arc
amb una pica; i quasi sempre, encastada a la paret la cuina de carbó.25 Tot
el que hem dit adreçat pels utensilis de ceràmica, coure i ferro.
Normalment també hi ha un forn que no sempre se situa dins la cuina.
Generalment és de planta circular i cobert de material refractari amb una
boca d’entrada que tant pot donar al corral com dins la cuina, al costat de
la foganya. El forn era indispensable a l’habitatge.
Fins ara hem parlat només de la casa compresa pels aiguavessos i tancada
per parets, però hi ha un conjunt d’elements, de construccions auxiliars,
que són imprescindibles per al funcionament normal d’una casa:
a- Cisterna, pous o aljubs. Són construccions per contenir aigua, la
cisterna és la que té més relació amb la casa i la seva posició no és
sempre la mateixa. Antigament estava al costat del portal d’entrada
per facilitar la tasca d’omplir-la, altres vegades està al corral o al
costat de la cuina. L’aljub és un dipòsit excavat en terra o fet d’obra,
generalment en forma rectangular de no molta fondària i cobert de
volta, que serveix per recollir l’aigua de pluja.

23 MURRAY, David G.; CANTARELLAS, Catalina. Ses nostres cases. Arquitectura
tradicional de les Balears. Ed. Caja de Baleares, “Sa nostra”, Palma, 1986
24 ROSSELLO VERGER, Vicenç M. “La casa urbana a Mallorca, la casa rural” a Mallorca,
el sur y Sureste. Publicació de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación
de Palma de Mallorca, Palma, 1964
25 GARCIA INYESTA, Neus; OLIVER SUNYER, Guillem. Cases vilatanes de la vila de
Santanyí i pobles. Ed. Col·legi oficial d’arquitectes de Balears, Palma, 1984
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Cuina de la planta baixa de Cas Metge Roig

Forn a l’exterior

Forn baix al faldar de la cuina
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El portal de la portassa està en general capcimat amb arc carpanell o rebaixat

b- Portassa. Dona accés des del carrer al corral; l’entrada sol ser un arc
carpanell de pedreny. Dins la portassa es guarden els carros i també
el gra. Moltes portasses tenen sostre o pallissa, des d’on tiraven
directament la palla als menjadors dels animals a través d’un forat. Si
la casa no té portassa la pallissa és al corral.
c- Bugaderia. El lloc destinat a fer la bugada pot ser una habitacle a part
o simplement un element més de la cuina, com dèiem anteriorment.
A les cases més humils al costat de la foganya hi ha un cossi i allà es
renta. A altres cases podem trobar un lloc al pati per rentar-hi, amb
fogons per encalentir aigua, piques per rentar i un cossi.
d- Galliner i soll. El pollastre i el porc estan molt lligats a la dieta del
pagès i quasi sempre en tindrà per a l’autoconsum. El galliner i la soll
normalment estan al fons del corral per allunyar al màxim les olors i
brutors, vora el femer que està a ras de terra i a cel obert.
Totes aquestes construccions pertanyen a un nucli central que és el corral
on, a part dels annexos, sol haver-hi un raconet destinat a hort i mai no
falten cossiols per embellir-lo.26
26 CUERDA BARCELO, JOAN. Los tiempos cuaternarios en Baleares. Ed. Diputación
provincial de Baleares. Institut d’Estudis Baleàrics, Palma, 1975
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En definitiva, els factors anomenats engendren una tipologia especifica
d’arquitectura popular, la casa vilatana, amb una organització d’espais
pròpia, condicionada per la limitació de la superfície. A la casa urbana que
neix amb la creació de les pobles, la família menestral o pagesa s’adapta a un
espai reduït, construït de manera semblant a les edificacions veïnes, d’aquí
la gran uniformitat dels carrers dels pobles en alçades i mòduls espacials.
Fins aquí hem definit una evolució de la casa vilatana. Hem establert els
tipus a partir del model més senzill, la casa d’un sol aiguavés amb les peces
indispensables. Aquesta casa es desenvolupa en profunditat, pot arribar
a tenir dos o tres aiguavessos, i segons la capacitat de la família creix
en amplària. Aquest creixement farà possible un diferenciació d’espais es
funció de la seva utilització.
Les plantes i seccions que segueixen reflecteixen les diversitats de la casa
vilatana que hem explicat al text.

Les cases es construeixen de manera semblant a les edificacions veïnes
d’aquí la gran uniformitat dels carreres ens alçades i mòduls espacials.

57

Planta baixa

Planta pis

Plantes i secció d’una casa de dos aiguavessos i només vestíbul amb corral i les
construccions auxiliars.
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Planta baixa

Planta pis

Plantes i seccions de Ca’n Mut de sa Placeta

59

Planta baixa

Planta pis

Planta baixa i planta pis d’una casa de dos aiguavessos i dues cambres amb pati i les
construccions auxiliars
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5

Anàlisi morfològic de la casa
vilatana

Abans de començar l’estudi hem recollit una narració de Bartomeu Ferrà27
que ens servirà d’introducció. A través d’aquest text podem entreveure els
interessos dels pagesos a l’hora de fer-se un habitatge i descobrir alguns
dels materials que utilitzaven que estudiarem aquí.
“...De sa pedra morta o vellanada en fa clapers que han de servir pels
fonaments dels casats no us... Aquell afany tot és per aixecar al manco un
aiguavés s’estiu que ve davant.
Y arriba es dia que ja tenen pedreny abastament; que ha replegat trenta
llenyams de poll, maldament no sien tots tallats de lluna, que han duit un
poc de calç per fer un gran pastó de fang de porc, que han hagut quatre
portes velles y un bon feix de canyes davant Pasco llavors posen ma a
l’obre...
...Per gornir ses llindes y ses cantonades empren bons perpanys de marès
y pedra viva que ha . treginat el mul a hores perdudes. Sa mescla ja es
mes gras sa y no la planyen, en lloc de poll o pi duen taulons; sa casa te
un pis y te cisterna es mitx de sa carrera y els picapedrers son set o vuyt...
... Perquè han de donar tant poc regràs, o tal vegada gens a ses pedres de
ses llindes. Perquè estalvien rost a ses cobertes. Perquè han d’axaubar de
cals y guix es lloc de referir de mescla. Perquè fent es forats de s’embigada,
han de degollar sa tudossa deses pedres compartides sense to ni so d’un
arc ansa paner. Perquè a ses cantonades dels capcés no han d’encaixalar
abastament per una part y altre. Perquè... Perquè no’n saben...”
L’esquema de treball que seguirem per analitzar el marès dins l’habitatge
com a material constructiu, s’estructura a partir d’un model de casa on hi
feim coincidir tots els elements característics d’aquest tipus de construcció
per estudiar-los. A través d’unes plantes i alçats analitzarem cada un dels
27 Bartomeu Ferrà i Perelló, mestre d’obres, escriptor i arqueòleg. Palma, 1843-1924
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elements constructius, siguin o no fets amb marès. El criteri que hem
seguit és exposar tots els elements però particularitzant i aprofundint en
els maressencs. D’aquesta manera estudiarem tot el conjunt de la casa, ja
que el fet d’estudiar únicament un material fa que el treball sigui imprecís i
més dificultós per a la comprensió global.
L’esquema seguit és:
5.1 Elements d’estructura verticals
5.1.1. Parets mitjaneres
5.1.2. Parets mestres
		

5.1.2.1. Tapial

		

5.1.2.2. En sec

		

5.1.2.3. Ajustades amb call vermell

5.2. Elements d’estructura horitzontals
5.2.1. Embigats (sostres)
5.2.2. Voltes
5.2.3. Arcs
5.3. Coberta
5.4. Partions interiors
5.5. Obertures. Portals i finestres
5.6. Paviments
5.7. Escales
5.8. Acabats de façana
5.9. Elements secundaris
5.9.1. Fumerals
5.9.2. Forn de pa
5.9.3. Estrella mostrejada
5.9.4 Pous i cisternes
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Façana
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Planta pis
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Planta baixa
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Secció longitudinal A-A

66

Secció longitudinal per l’aiguavés de darrera B-B
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5.1

Elements d’estructura verticals

Distingim dins la casa dos tipus de parets degut a la seva funció, són les
parets mestres i les mitjaneres. Des del punt de vista de la construcció
són idèntiques i el que les diferencia és que les primeres tenen caràcter
estructural mentre que les segones separen propietats confrontants.

5.1.1

Les parets mitjaneres s’aixequen sobre la línia divisòria de les
partions que pertanyen a diferents propietaris. Els paraments són massissos
amb queixals a cada un dels costats per enllaçar-hi les edificacions. Les
parets són construïdes entre les dues parts interessades o bé pel que
primer aixeca la casa i l’altre li paga un arrambatge. Un altre cas és quan
un dels propietaris cedeix l’espai necessari del seu trast per a construir-la
íntegrament llavors l’altre la paga.

5.1.2

Les parets mestres o mitjaneres estan fetes de tàpia, de pedra en
sec, de pedra ajustada amb call vermell i es pot donar la coexistència dels
diferents sistemes constructius en una mateixa paret.
5.1.2.1- Paret de tàpia. És la paret feta amb terra humida pastada
i maçonada dins un motllo, sense pedres, que en assecar-se
adquireix una certa resistència, sobretot si la terra s’hi afegeix
abeurada de calç (tàpia real). El gruix més usual és de tres pams
per a la construcció de cases.
A part de la tàpia reial es fa la tàpia arrebossada, que és la
guarnida per ambdós paraments amb una capa de morter, calç
i arena per a protegir-la contra el rigor del temps i donar-li més
rigidesa.
L’aparell bàsic en aquest sistema constructiu és la tapiera,
cadascuna de les pots llargues i amples que formen els costats
del motllo. Per tal d’entendre-ho hem reproduït el dibuix fet per
Miquel Fullana.
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La tapiera és l’aparell bàsic per a construir la paret de tàpia. Està
formada per dues posts llargues i amples paral·leles que formen els
costats del motllo.
Font: Miquel Fullana, Diccionari de les arts i dels oficis de la construcció

5.1.2.2- Paret de pedra en sec. Es la paret feta de pedres
en sec, pedres tallades regularment i posades en obra sense
argamassa que les lligui. Les pedres estan regularitzades i el
front és rectangular. També estan obrades les cares que estan
en contacte unes amb altres per donar estabilitat a la paret amb
bon seient de les pedres.
La paret seca es construeix aixecant dos paraments paral·lels
de pedres deixant un buit al mig que s’omplirà amb pedres
més petites i terres sobrants que s’han llevat d’algun terreny
per fer-lo apte per al cultiu. Segons Miquel Forteza28 el gruix tan
considerable d’aquestes parets es deu no només a la resistència
que han d’oferir sinó també a que servien de dipòsit per a les
pedres sobrants; aquesta particularitat es dona sobretot a fora
vila, estalviant viatges per transportar les pedres.

28 FORTEZA PINYA, Miguel. “Muros y cabañas. La mamposteria en seco en Baleares.”
Panorama Balear, núm. 49.Palma, 1955
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Per a l’execució d’aquesta fàbrica s’ha de vigilar que les pedres
s’ajustin al màxim entre si, procurant mantenir l’alçada de les
bancades uniforme. En la mesura que es pugui, en aixecar la
paret s’ha d’evitar produir esforços horitzontals entre les pedres,
ja que podrien provocar un lliscament perillós per a l’obra. Per
això cal picar amb un martell o posar falques, pedres petites,
entre les pedres que donen a la paret cohesió.
Si la paret feta en sec és a cara vista a cada costat es posen
unes pedres de per llarg, perpanys per fer d’enllaç.

En les parets fetes de pedres, cadascuna de les pedres llargues que agafen tot
el gruix són els perpanys, serveixen de travada.

5.1.2.3- Paret ajustada amb call vermell. Es la paret feta amb “call
vermell”, terra argilenca, vermella i atapeïda, que en assecar-se
torna dura, aquest és el sistema més estès i comú de fer les
parets dels habitatges.
Les pedres es col·loquen sobre una capa de call vermell pastat
amb aigua, compactant el conjunt a cops de martell, tasconant, a
la cara que no vagi vista, amb pedres petites per impedir qualsevol
moviment. Les pedres del mig entre els dos paraments estan
menys treballades i es col·loquen enrevoltades de call vermell
en els buits que hi hagi sense sobrepassar l’alçada marcada
pels paraments vists. Després s’omplen totes les cavitats amb
pedretes que fan de falques, o pastat sense deixar cap forat. Per
aconseguir una bona adherència les pedres han de ser anguloses.
La distribució de les pedres en aquestes parets és decreixent, les
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pedres més grosses són a la part inferior, amb una forma regular i
tan escairada que gairebé no cal intercalar-hi call vermell, com si
evidenciessin la zona de més esforç. Així com va pujant la paret
les pedres es van fent irregulars i petites, i enrevoltades de call
vermell fins el punt que formen com un mosaic homogeni.
Els casos de coexistència d’aquestes fàbriques són molt
freqüents: la que es dona més és substituir la part superior de
les parets de pedres pel tapia, segurament per alleugerir la paret.
A tots els casos (tapia, en sec o pedres ajustades amb call
vermell), els cantons, per evitar l’esllavissament de la paret i
donar-li cohesió, estan reforçats per cantoneres, peces de marès
o altre pedreny que formen la cantonada de l’edifici.

Dibuix cantonera de façana
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Els cantons de totes les parets mestres estiguin fetes de tàpia, pedres
en sec o pedres ajustades amb call vermell es reforcen amb cantoneres,
peces de marès o altre pedreny, que formen la cantonada de l’edifici.
D’aquesta manera s’evita el desplaçament de la paret.

5.2

Elements d’estructura horitzontals

Per al cobriment s’utilitzen dos sistemes: l’embigat i la volta.

5.2.1

Embigats. Els sostres d’embigat són de biguetes de fusta que
descansen sobre una paret mestra o una biga mestra. Cobrint l’embigat hi
ha una solera de sotilets, peces de marès, i a sobre les teules.
Un punt molt delicat dels sostres és el recolzament de les bigues a les parets.
La possible humitat tant de la pròpia paret com provocada pels fenòmens
atmosfèrics pot causar el podriment dels caps de bigues i l’enderrocament
d’un sostre. Una primera solució adoptada és que la distància entre el
cap de biga i el parament exterior de la paret sigui al menys igual que el
recolzament, per tal d’evitar l’agressió dels agents atmosfèrics; i en segon
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lloc protegir la biga de la humitat de la mateixa paret; per a això s’enrevolta
el cap amb rajoles de fang seques deixant una distància de 2 o 3cm que
permeten els moviments propis de la biga; si no es deixa aquest buit les
variacions de volum de la biga podrien produir moviments a la paret.
A l’hora de fer una casa és molt important el plantejament previ de l’alçada
exacta de la paret on aniran les bigues i que la superfície on van posades
sigui plana; si no, les lesions dels sostres es formen immediatament.
L’entrebigat, l’espai entre dues bigues, també s’omple de pedres amb call
vermell, enrasant la paret amb les bigues per tal de després seguir fent paret.
Les fustes emprades per fer les bigues són el poll, el pi o d’alzina; a algunes
cases més bones s’usen el tortosí i el llenyam vermell. En parlar de la fusta,
Rosselló Verger diu29: “Las vigas son con gran frecuencia de leña de chopo
o pino, puesta en maceración en agua salobre (amerat) o de maderas
importadas, abeto o “llemnyam del nord” en casa de mayor porte”. Tant el
tortosí com el llenyam vermell són fustes importades des de Catalunya, de
Tortosa i dels terrenys situats entre França i Itàlia respectivament. El que
més s’aprecia en aquestes llenyes és la seva resistència al corc més com
si sol tingués cor.30
Les bigues d’aquestes cases són de tronc rectes, no gaire escairats. A les
cases més recents són substituïdes per taulons.
A cases antigues hom troba sovint bigues travesseres centrals fetes d’una
soca gruixuda i, de vegades, d’un arbre de vaixell per tal d’escurçar la llum
de feina.31
Com dèiem abans, damunt les bigues van les peces de marès o sotilets
de 80cm de llargària per 40cm d’amplària i per 3cm de gruix. I el terra del
pis superior queda sense entrespolar; per la part inferior s’emblanquina
o es fan revoltons de guix entre les bigues. Altres cases tenen cel ras a
alguna habitació, fet amb canyissos en forma de teixit d’esquerdes de
canya lligades amb cordills que, clavat a l’embigada del sostre, serveix de
suport a la capa de guix. Però aquesta solució es pot freqüent a les cases
29 ROSSELLÓ VERGER, Vicenç M. “La casa urbana a Mallorca, la casa rural” a Mallorca,
el sur y Sureste. Publicació de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación
de Palma de Mallorca, Palma, 1964
30 BENAVENT DE BARBERA, Pedro. Como debo construir. Bosch Casa editorial,
Barcelona 1972 (8a edició)
31 GARCIA INYESTA, Neus; OLIVER SUNYER, Guillem. Cases vilatanes de la vila de
Santanyí i pobles. Ed. Col·legi oficial d’arquitectes de Balears, Palma, 1984
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de pagès que hem vist. L’acabat més comú, si és que se’n dona algun,
és l’emblanquinat de les bigues de fusta dolenta o lletja com a mesura
estètica o de higiene.

5.2.2

Volta. Segons Bartomeu Mulet, “La casa mallorquina, ya en los
primeros tiempos de la reconquista, tenia el techo de bóveda, de estilo
románico, como obra de fábrica de forma cóncava que cubria todo el
espacio situado entre las paredes o muros laterales de cada una de las
habitaciones de las casas.”32
A les cases que hem exposat la volta no es dona a tots els sostres de
la casa ni a totes les cases. De les peces de l’habitatge es troba quasi
exclusivament a “sa casa”, a alguna construcció auxiliar, com és el celler,
la bugaderia o la cuina.
La volta entesa com a sostre està feta amb marès, en canvi podem trobarla feta de pedres en sec als aljubs i de toves o teules de test al forns.
Els tipus de voltes més utilitzades són la de mig punt, de canó seguit,
que té l’intradós en forma d’arc carpanell, i la d’aresta, que és la de més
complexitat.
Ajudats pel llibre L’art del picapedrer33 explicarem les tècniques d’obratge
de les peces que conformen l’aresta i el criteri per fer la volta que se seguia
ja l’any 1693.
El primer que s’ha de fer a l’hora de traçar una volta d’aresta és entendre
com van les peces que fan l’aresta, per això explicarem com s’han d’obrar.
Al dibuix de la peça que fa l’aresta hem donat una longitud de quatre pams
i mig, des del punt m al punt n, dels quals un pam i mig és el gruix de la
pedra i els tres pams restants són la llargària (del punt 3 a n); pel que fa a
l’amplària hem donat dos pams (del punt n al punt r).
Prenem el que fa el regràs de la peça (segment a-e) de la secció de la volta
i la transportam al dibuix de la peça d’aresta, equival al segment n-0. Per
altra banda, assenyam el que camina la peça a la volta, a-c, i ho marcam
al dibuix explicatiu de l’aresta, és el segment t-u. Després unim els punts
32 MULET RAMIS, Bartomeu. “La casa mallorquina” a Historia de Mallorca. Ed. J.
Mascaró Pasarius. Tom IX. Palma 1978. (2a edició)
33 GELABERT, Josep. L’art del picapedrer, Ed. Diputación provincial de Baleares-Institut
d’estudis baleàrics. Mallorca, 1977
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Peça 1
m-n = longitut
m-3 = gruix
3-n = amplària

Dibuix guia per fer una volta d’aresta
Realitzat a partir del llibre de Josep Gelabert, L’art del picapedrer escrit al 1693

u-3 i sabent el que capalça la peça a la volta, e-c, traçam un arc des de t,
fins que talla amb l’aresta inferior de la pedra. A continuació, traçam una
línia que sigui tangent a l’arc dibuixat i que passi pel punt 3, dibuixam una
paralel.la a la línia anterior pel punt t, i obtindrem el punt x, unim les dues
línies paral·leles amb una perpendicular des de x i ja tindrem la forma de la
peça que fa l’aresta.
Per fer la volta no és necessari traçar totes les arestes d’aquesta manera,
sinó que basta treure el que caminen i el que capalcen cada una de les
peces i marcar-ho a la pedra respectiva, seguint el criteri assenyalat, ja que
s’ha de cuidar l’obratge de les peces d’aresta. per norma general s’ha de
picar primer el llit de damunt que el llit de davall.
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A l’hora de fer una volta d’aresta perllongada, una vegada senyalades les
longituds dels costats de l’espai que s’ha de cobrir es marquen les filades
d’ambdós costats. Després s’agafa el que capalça la volta al mig de la
banda perllongada (1-2) i ho donam a la part estreta (3-4) marcant l’arc
(9-4-6) i es fa coincidir el que capalcen les pedres dels dos costats, és a
dir, l’alçada 0-0 ha de ser igual a a-c, en totes les filades.
Al punt on coincideixen els ploms de les doelles van les peces d’aresta
(l’aresta 1-2-3-4).
Per traçar les peces per a l’obratge s’ha de seguir el criteri explicat
inicialment, s’ha d’agafar el regrés de cada peça i després s’ha de prendre
el que caminen i el que capalcen.

Dibuix guia per fer una volta d’aresta
Realitzat a partir del llibre de Josep Gelabert, L’art del picapedrer, escrit al 1693
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Volta del celler de can Sion

5.2.3

Arcs. L’obertura de la paret mestra des de l’aiguavés de davant
al de darrera, com ja explicaven en l’estudi tipològic, es fa mitjançant un
arc. Aquest arc és a totes les cases i l’única diferència que pot haver-hi és
la majestuositat que pugui tenir.
L’arc principal, el que separa l’aiguavés de davant del de darrera normalment
és un arc carpanell de cinc punts, arc ansa-paner o arc carpanell molt
rebaixat. Els arcs secundaris, com per exemple el que separa l’aiguavés del
mig del de darrera, solen ser plans. Tots aquests arcs estan fets amb pedreny,
pedra de Santanyí o marès segons l’entitat de la casa. A les cases en què
nosaltres ens centram, estan fets amb marès pel fet que és un pedreny
més assequible. Els estreps també són de pedreny i donen continuïtat a
l’arc fins al terra. L’imposta a quasi tots els casos fa motllures més o menys
carregades. Molts dels arcs, estan emblancats; a Mallorca gairebé tot el que
és obra està emblanquinat, fins i tot algunes motllures estan fetes amb guix i
el pedreny és llis. Només a les cases grans, on quasi sempre estan fets amb
pedra de Santanyí, més vistosa, es deixa el pedreny vist.
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La llum de l’arc és un poc més petita que l’amplada de la casa, “sa casa”.
A tots els arcs s’hi posaven a l’intradós de la clau uns ganxos que servien
per penjar-hi la romana o un llum d’oli.
Per aixecar aquests arcs es fa primer un bastiment provisional, cintra, que
serveix per sostenir les peces de l’arc. En aquest cas, també amb la volta, la
cintra utilitzada és a base de taulons de fusta. En primer lloc, se senyalen sobre
la cintra les juntes que separen les dovelles. Es comença posant les dovelles
dels caps, o extrems perquè serveixin de guies per a les altres, ambdós costats
alhora i vigilant que les juntes siguin perpendiculars a l’intradós.
No s’han d’obrar ni la clau ni la contraclau fins que no estiguin assegudes
totes les altres dovelles perquè si hi ha qualque errada, es pugui compensarla amb la clau i contraclau; per això sempre es deixaran una mica més
llargues de la mida exacta.
Antigament esperaven un mes per treure la cintra, però és més convenient
treure-la quan encara el morter no s’ha endurit. Es molt important que la
superfície en contacte entre dues dovelles permeti una bona adherència; per
això es feien els abeuradors en forma d’espina de peix (veure figura pàgina 86).

Arc Carpanell molt rebaixat
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Arc Ansa-Paner

Arc Carpanell de cinc punts
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5.3

Coberta

Les cobertes són a una o dues vessants, formant un angle diedre
amb un pendent superior al vint per cent, i acabades amb teules. La
impermeabilització en aquestes cobertes s’aconsegueix pel rost de la
mateixa coberta. El fet de no estar lligada la solera amb l’estructura permet
el lliure moviment imprescindible per a una coberta, l’element més castigat
de la construcció a causa de les variacions de temperatura.
Les bigues utilitzades són de fusta, idèntiques a les del sostre, que
normalment descansen sobre una paret mestra, encara que en alguns
casos poden recolzar-se sobre una biga comunera que substitueix la paret
mestra a la part superior, i sobre una biga sabatera a la part inferior. És
molt important, com ja dèiem quan parlàvem dels embigats, que no passi
humitat a les bigues i al mateix temps es permeti el moviment de la biga
degut a contraccions i dilatacions. Per protegir les bigues de la humitat
exterior la distància entre el cap de biga i el parament exterior ha de ser al
manco igual, així la mateixa paret fa de protecció. Per evitar que la humitat
de la paret passi a la fusta en molts casos s’adopta una solució que creim
òptima: enrevoltar el cap de biga amb rajoles seques deixant una separació
de dos o tres cm per permetre el moviment de la biga.
La solera, com ja hem dit, pot ser de cantons teuladers posats de pla i
sense que coincideixin les juntes dues filades seguides. Una altra solució
molt estesa és la canyissada, teixit fet d’esquerdes de canya lligades, que
es clava a l’embigada i fa de suport de les teules.
La teula emprada és l’àrab en forma de canal cònica d’uns 50cm de llargària.
Es col·loquen en línia de baix a dalt, primer les tires que formen canal i després,
sobre posades, les tires que fan de cobertores. Els sistemes d’entaular més
comuns són el de salt de garsa, sobre xebrons o llates col·locades de través
damunt l’ l’embigat, substituint la solera de canyís o de cantons i fent descansar
les teules pels extrems, o bé sobre solera, com ja hem dit. La primera teula
s’encalla amb morter però les altres no, ja que per capil·laritat podria passar
humitat a través del morter de les cobertores. Es convenient que la darrera
cobertora, per la part superior sigui sencera, s’aconsegueix amb una mica de
previsió, repartint el que pugui sobrar entre totes les cobertores.
L’acabat interior de les cobertes en aquestes cases és molt rudimentari,
principalment perquè el pis de dalt gairebé no s’habita i es deixa vist tant
la canyissada com els cantons o xebrons. L’únic acabat que pot donar-se
és l’emblanquinat directament, si és solera.
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Detall encontre coberta amb paret mestra

Enteulat a salt de garsa
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5.4

Partions interiors i envans

Les partions interiors de la casa es fan amb pedreny, generalment marès,
així com moltes de les construccions auxiliars al corral. Els envans no
tenen més de 10cm de gruixa i estan fets amb peces de llivanya de 5 o
7cm o de tresperdós, 10 cm. Si la paret té una funció estructural, com no
poden ser les de les construccions auxiliars, es fan més gruixudes amb
peces de vint o de gruix de rei.
Per aixecar aquests tempanells a les peces arribades a l’obra, procedents
de la pedrera, una vegada adobades els feien un abeurador pel capcer i fil,
ja que en aquestes parets interiors, pel fet de ser primes, no es posen mai
de pla sinó de cantell o de cap.
L’abeurador és una regata que es fa perquè hi corri l’abeurada. Ple de
ciment serveix, com a nervi d’unió entre les pedres.
L’abeurada és la pasta per lligar les peces, és ciment pastat amb aigua i un
poc d’arena, molt clar i ben remenat dins el cadaf o dins un poal amb bec,
que s’aboca per entre les juntes dels mitjans a fi d’omplir les regates.34

Abeuradors

34 GARCIA INYESTA, Neus; OLIVER SUNYER, Guillem. Cases vilatanes de la vila de
Santanyí i pobles. Ed. Col·legi oficial d’arquitectes de Balears, Palma, 1984
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Des de fa un temps s’ha perdut el costum de fer abeuradors que han estat
substituïts pels tascons o falques de fusta de 1 o 2 mm de gruixa que és
col·loquen a un mínim de 2cm de l’aresta. Una vegada que la peça està ben
asseguda damunt les falques s’omple la junta de filada amb l’abeurada.35
Una qüestió molt important a l’hora de fer parets de marès és que les
peces no es recolzin directament una damunt l’altra ja que això impossibilita
una bona adherència i qualsevol errada de tall podria repercutir en tota la
construcció; per tal d’evitar-ho que s’empren els abeuradors i tasconets.

Els abeuradors han estat substituïts pels tascons d’1 o 2 cm de gruix que
es col·loquen a un mínim de 2cm de l’aresta. Una vegada que la peça
està ben asseguda damunt les falques, s’omple la junta de filada amb
l’abeurada.

En els casos d’entrega perpendicular d’un envà en una paret mestra
l’envà s’enqueixala cada quatre o cinc filades fent de trava entre les dues
fàbriques.

35 FULLANA, Miquel. Diccionari de l’art i dels oficis de la construcció. Editorial Moll,
Palma, 1974
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Enqueixalat de paret mestra amb envà

5.5

Obertures de portals i finestres

“Altre temps, les úniques obertures de les cases cap a l’exterior eren el
portal i qualque finestró o finestra petita al porxo, si n’hi havia. Es tancaven,
quan calia, amb portes o portallons de fusta penjats amb corretges de
ferro, posat més o menys al mig de la paret.”36
L’obertura més important és la del portal en forma d’arc de mig punt de
dovelles amples i la llargària està en relació directa amb la importància dels
estadants, la majestuositat de l’arc dona més caràcter a la casa. A la casa
del pagès la llargària de les dovelles no sol ser superior a 75cm i estan
fetes amb marès. L’arc es recolza sobre matxons també fets de pedreny
per reforçar els punts que suporten més esforç.

36 GARCIA INYESTA, Neus; OLIVER SUNYER, Guillem. Cases vilatanes de la vila de
Santanyí i pobles. Ed. Col·legi oficial d’arquitectes de Balears, Palma, 1984
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Portal rodó, arc de dovelles amb falsa junta al bell mig

Les dovelles tenen forma de tascó i s’hi fa un abeurador en forma d’espina
de peix per on s’hi aboca l’abeurada de ciment clar. És freqüent que
les dovelles llargues aparentin ésser-ho més que no ho són en realitat,
mitjançant una falsa junta al bell mig de cada pedra.
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Abeurador de dovella amb forma d’espina de peix

La paret mestre és molt gruixuda; per això es dona una forma especial a
l’intradós que el fa més alt a l’interior que a l’exterior, a fi de poder obrir les
fulles de les portes rectangulars, no fan la forma de l’arc, i plegar-les en el
gruix del mur. A quasi totes les cases l’intradós no és de pedreny sinó de
material propi de la paret i el capialt, obertura de l’intradós, és rectangular
i en alguns casos forma un arc escarser (veure figura pàgina 91).
El portal, com ja explicàvem en l’estudi tipològic, forma part de l’eix central
horitzontal en planta de la casa, que va des del portal d’entrada fins al
corral passant per l’arc que separa els aiguavessos. El portal posterior no
entra en competició amb el d’accés: és més senzill i quasi sempre està
conformat per peces de marès formant un arc pla.
La situació del portal a la façana és variable, si la casa és de dimensions
suficientment grans per permetre l’existència de cambres als laterals de
“sa casa”, llavors el portal està en el centre de la façana, o lleugerament
desplaçat si hi ha portassa. Les cases que nosaltres estudiam són més
petites i el portal està desplaçat lateralment degut a la necessitat d’aprofitar
l’espai interior. “La prepotència del pedreny assenyala el centre d’ordenació
del frontis, cap cimat, això sí, en general, per la finestra o per una de les
finestres del porxo de dalt”.37 No hi ha una discontinuïtat de pedreny entre
el portal i la finestra del pis superior, van lligats per peces de marès de
forma rectangular per sobre de l’arc fins que arri a la finestra on també els
brancals, la llinda i l’ampit són de pedreny. A l’ampit d’algunes finestres
ressalten les motllures donant riquesa a la façana. El marès pel fet de ser
un material tou permet al picapedrer motllurar-lo.
37 GARCIA INYESTA, Neus; OLIVER SUNYER, Guillem. Cases vilatanes de la vila de
Santanyí i pobles. Ed. Col·legi oficial d’arquitectes de Balears, Palma, 1984
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Són molt freqüents les motllures a les cornises de les finestres fetes al
mateix pedreny que fa l’ampit
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Normalment es fa coincidir una finestra del pis de dalt amb el portal
d’entrada , això permet crear la continuïtat del pedreny que abraça l’eix
que formen les dues obertures.
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Eix portal-finestra, fent de lligadura una peça de pedreny.
Les dovelles de l’arc tenen
poc regràs

Eix portal-finestra, dovelles de
mig regràs

Dos eixos portal-finestra, portassa-finestra centralitzen
les obertures de lafaçana i donen continuitat al pedreny
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Les dovelles més llargues per la falsa
junta al bell mig del pedreny omple el
carcanyol i l’arc és capcimat enllaçat
amb la finestra

Les obertures obeeixen a una distribució en eixos
a la façana és important la continuitat vertical del
pedreny

Jugant amb l’eix principal de la façana estan els finestrons que han derivat,
posteriorment, en finestres fruit de la popularització del vidre. Els finestrons
tenen forma quadrada protegits per corretges de ferro, normalment en
forma de creu a una alçada on és difícil arribar sense ajuda. La situació
respecte a la secció de la paret és central, fent esplandit cap a dins i cap
a fora. També l’obertura està enrevoltada de pedreny molt més prim. Les
finestres ocupen actualment el lloc dels finestrons, i es distribueixen a la
façana simètricament organitzant altres eixos que contraresten el principal.
A la cara interior, dins la casa, les finestres, com el portal, fan esplandit que no
només envolta la superfície que ocupa la finestra. Sinó que arriba fins a baix,
i en alguns casos formen festejadors, pedrissos col·locats a cada costat de
la finestra en el gruix de la paret i que serveixen per poder guaitar d’asseguts.
La portassa és una altra de les obertures de la façana. Es un portal ample
per on poden entrar carros i amb accés a l’interior de la casa; no n’hi ha a
totes les cases; com dèiem quan definíem els tipus, a les cases de pagès
amb portassa ocupa en lloc d’una cambra. El portal normalment cap
cimat amb arc rebaixat, carpanell, pot ser de dimensions molt reduïdes,
suficients per entrar-hi el carro, i en altres casos ocupa tota la paret de la
peça, la que dona al carrer.

Jugant amb l’eix principal de la façana estan els finestrons que han
derivat posteriorment, en finestres fruit de la popularització del vidre.
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Cap-i-alt del portal d’entrada

5.6

Paviments

El paviment més utilitzat i comú a totes les cases és el trespol; fins i tot a
algunes poblacions s’ha arribat a denominar trespol al paviment en general.
El trespol és argamassa, o mescla, feta de pols de tests ben picats i
abeurada de calç bullida, pastada durant molt de temps abans d’emprarla; a vegades s’hi afegeixen maquets de torrent i grava. Se’n trespolava
tota la casa; a alguna casa gran com a motiu de decoració i també a
les altres que tenen l’estable al corral, al pas central, des del carrer fins
al corral es feia una franja de material més dur (que en diem emmacat),
trespol fet de macs, de bolls de torrent, formant figures geomètriques amb
el pedreny intercalat.
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Excepcionalment el paviment és empedrat de marès, solució més freqüent
a cases senyorials que no pas a les senzilles. El pis de dalt, que en aquestes
cases normalment servia de sala, el paviment és el mateix material de
cobriment del sostre, peces de marès, sotilets de 80x45x3cm posats de
pla damunt l’embigat de fusta.

Paviment emmacat amb pedreny
Al paviment de la planta baixa des de l’entrada fins al corral es fa, a
algunes cases, un trespol fet de macs, formant figures geomètriques.
Aquest pas central protegia el trespol de morter de grava, pols de test i
calç morta, del pas de les bísties. Al mateix temps és un motiu decoratiu.

5.7

Escales

L’escala és un element comú a les cases que estudiam. En aquest tipus
de casa la majoria de les escales són d’un sol tram o bé formen un colze
de dos escalons al començament; no estan dins una caixa d’escala sinó
recolzades a la paret mestra del lateral on es troben. La situació de les
escales a les cases de pagès no varia molt, ja que sempre se situen dins
“sa casa” a un o l’altre aiguavés.
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Constructivament estan fetes de volta de marès, peces de tresperdós.
Primerament es feia la volta de pedreny i entre aquesta volta i els escalons
es posava una capa de pedra picada sobre la qual assentaven els escalons,
però segons Josep Gelabert -en qui es basam per parlar d’escales-38
aquests tipus d’escala són molt feixugues i poc profitoses per a la vista
i l’obra. Més tard, els menestrals passaren a fer les escales de volta de
tresperdós, de pam, sense la capa de pedra picada. Això les alleugerí i les
descarregà; encastant els escalons en la mateix volta, a les peces de la
cara exterior es feia una osca de mig pam de fons (se’n diu escursinat); la
resta de l’escala, des de la cara exterior fins a la paret, es treu del escaló
perquè si ho llevessin de la volta restaria degollada i cauria abans d’hora.
És molt important que la casa tingui un bon parèixer. D’aquest bon
parèixer depèn la llargària de la rabassa de l’escala i la volta, ja que no té
compartiment just com un arc ansa-paner, ni tampoc té mida certa i depèn
del parèixer del menestral.
L’acabat de les escales sol ser amb trespol com els paviments de tota la
casa, amb el mateix pedreny sense cap tipus d’acabat o bé altres vegades,
amb lloses de fang cuit de la mida de l’escaló però sobresortint una mica.
Algunes escales tenen la contrapetja enrajolada, amb rajoles que recorden
les àrabs.

5.8

Acabat exterior

La casa popular vilatana és pobra en acabats exteriors de façana però
s’aconsegueix una perfecta harmonia entre el mitjà natural i la façana.
La façana sols es veu realçada per l’arc del portal i les finestres. El
revestiment que hom li dona és un mesclat de call vermell i grava en els
més poc acurats i el mateix amb més o menys calç en els més fins, deixant
entreveure les pedres més grosses de la paret, sobretot a la part inferior.

38 GELABERT, Josep. L’art del picapedrer, Ed. Diputación provincial de Baleares-Institut
d’estudis baleàrics. Mallorca, 1977
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El revestiment que hom dona a la façana és un mesclat de call vermell i
grava en els més poc acurats i el mateix amb més o menys calç en els
més fins, deixant entreveure les pedres més grosses de la paret, sobretot
a la part inferior.
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La línia d’intersecció amb la coberta pot tenir un acabat fet amb teules
cobertores encallades amb morter.

Aquest acabat dona una textura molt homogènia a la façana i queda
perfectament lligat amb el pedreny, a moltes cases no es fa cap tipus
d’acabat i es deixen les pedres vistes.
La façana és coronada en la línia d’intersecció amb la teulada per una cornisa
poc volada i motllurada feta amb peces de marès. A algunes cases les peces
que fan la cornisa són les de la pròpia de la coberta un poc sortides.
El frontis també pot acabar directament amb la darrera filada de teules.
Les aigües vessen directament al carrer o en alguns casos són recollides
per una canal inclinada feta de teules sustentades per mènsules de marès.
Un detall de pedreny molt corrent a aquestes cases és la fermadora, pedra
més o menys semicircular amb un forat al bell mig que, posada de través
a la façana, servia per fermar les bísties.

La façana es coronada en la línia d’intersecció amb la teulada per una
cornisa poc volada i motllurada feta amb peces de marès.
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5.9

Elements secundaris

5.9.1

Fumeral. Hem de distingir entre el fumeral i la xemeneia. Entenem
com a xemeneia el conducte que surt des de la pròpia campana de la
cuina i, per extensió, la mateixa llar. El tros de conducte que surt per sobre
de la teulada, en canvi, és el fumeral. .
El fumeral està fet amb peces de marès prim, llivanya, tallades segons les
mides dels costats, ja que normalment la part ampla del fumeral és inferior
als 80cm de llargària de les peces.

Fumerals

La col·locació del fumeral es fa el més a prop possible de la carenera de la
teulada per evitar problemes de juntes difícils que espenyin l’estanqueïtat
de la coberta.
Si la teulada on va el fumeral és més baixa que altres del seu voltant,
es fa arribar el conducte fins a una de les parets de la teulada més alta i
s’adossa al parament fins que sobrepassa la teulada més alta, això facilita
que el fum s’escampi més aviat i al mateix temps es protegeix el conducte
de l’acció del vent.
La forma dels fumerals és molt similar: té un cos massís de tronc de
piràmide i la part superior, per permetre la sortida del fum, té un acabat
que depèn de la traça i gust de qui la fa. La coberta del fumeral sol estar
feta de teules i en alguns casos és de pedreny.
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5.9.2

Forn de pa. El forn, com ja dèiem quan parlàvem dels tipus, és
un element indispensable a la casa de pagès; normalment es feia a la cuina
a un racó baix el faldar ó a algun lloc del corral prop de la casa.
La planta del forn està a una alçada de 110cm per facilitar la seva utilització i la
boca és quadrada o forma un arc escarser, d’uns 40cm d’amplària. L’interior
és una volta de mitja taronja de 150cm de diàmetre aproximadament i feta
amb peces refractàries, toves o test de teula; l’acabat és groller.
El forn té dues conduccions per a la sortida del fum: un conducte surt de
la part superior de la volta i un altre de sobre la boca, per l’exterior, però
pel fet que el forn normalment està sota el faldar de la cuina, sol se’n fa
un, el que surt directament de l’interior, aprofitant la xemeneia de la cuina
que substitueix l’exterior.
Si el forn és al corral, separat de la casa, es fa sota d’una porxada feta
aposta amb un pedrisset al costat; si és a l’exterior però coincidint amb la
cuina, s’encasta a la paret i sobresurt un tros.

Forn de pa
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Esquerra: Forn sota el faldar de la cuina. Aquests forns sol tenen un
conducte propi perquè es substitueix el de sobre la boca d’entrada pel
de la cuina. En un dels dos es veu que el conducte de sortida de fum del
forn s’unifica amb el de la xemeneia.
Dreta: Forn de pa sota una porxada al corral. Aquests forns a l’exterior
tenen dos conductes de sortida de fum un sobre la boca d’entrada i
l’altre surt des de la part superior de la volta.

5.9.3

Estrella mostrejada. Espècie de rosetó practicat a una paret
prima mitjançant perforacions o calats de forma geomètrica, formant
en conjunt un dibuix semblant a una estrella, que es troba a l’interior de
certes cases de la pagesia, la funció del qual, segons els casos, és de
gelosia per poder veure o vigilar el portal d’entrada des d’una habitació,
per donar claror a una escala o altre lloc fosc, per ventilar un rebost o
armari. Generalment el material utilitzat per trepanar l’estrella mostrejada
és el marès bo d’obrar i de poc gruix, però se’n troben fetes de guix o de
terrissa.
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Estrelles mostrejades

5.9.4

Pous i cisternes. Es difícil trobar cap casa tradicional sense
cisterna o pou. En primer lloc hem de diferenciar el pou de la cisterna; el pou
recull les aigües del subsol, les del nivell freàtic, mentre que la cisterna recull
l’aigua de la pluja caiguda sobre la teulada i de vegades l’aigua del carrer.
La cisterna antigament es col·locava a l’entrada, prop del portal del carrer,
això permetia omplir-la amb facilitat, més tard es va canviar la ubicació de
la casa i es va passar a la cuina o al corral, prop del buc de la casa, per
raons de comoditat i per evitar-se brutors dins “sa casa”. El pou quasi
sempre va al corral.
El coll de pou i cisterna pot ser molt variat. Des del fet amb pedres i terres,
els aïllats a fora vila, fins els d’aquestes cases que solen ser de marès,
pedra viva o qualsevol altre pedreny. Alguns estan molt obrats. Poden
tenir forma quadrada, els més senzills, rodona, vuitavat o formant capella.
Quasi totes les cisternes tenen almenys una pica al voltant del coll per
posar-hi el poal.
Si tenen corriola aquesta pot ser de branca de fusta o de ferros de coll.
Hi ha olla de pou o cisterna de sotil pla, de ventre d’olla i parets planes i
les que la volta està feta amb test de teula.
De totes les cisternes se’n destaca una que te el coll tot d’una peça de
pedreny de forma lleugerament troncocònica octogonal.
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Els colls de cisternes i pous poden ser en forma de capella de pedres i
terres els isolats, però els més freqüents són els fets amb pedreny prin
cipalment marès.Se’n destaca un tipus de coll de forma troncocònica
octogonal.
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6

Lèxic

Recull de paraules específiques a partir de les definicions fetes per Miquel
Fullana a Diccionari de l’art i dels oficis de la construcció.39
Abeurada: Ciment pastat amb aigua i un poc d’arena molt clar i ben
remenat dins el cadaf o dins un poal amb bec, que s’aboca per entre
les juntes dels mitjans o carreus.
Abeurador: Regata que fan els picapedrers a les pedres de construcció,
perquè hi corri l’abeurada i serveixin, plenes de ciment, com a nirvis
d’unió entre les pedres.
Aiguavés: Superfície inclinada de la teulada d’una casa. Part compresa
entre dues parets mestres d’una casa, paral·lela a la façana i que
correspon a un dels vessants de la coberta. A vegades un sol vessant
comprèn dos aiguavessos.
Aljub: Dipòsit excavat en terra o fet d’obra, generalment de forma
rectangular, de no molta fondària i cobert de volta, que serveix per
recollir-hi l’aigua de pluja.
Allitar: Encallar o ajaçar damunt un llit de morter un mitjà.
Argamassa: Mescla, morter o pastat fet amb calç, arena i aigua.
Arrambatge: Relació que s’estableix entre dos copropietaris d’una paret
mitjanera, quan un la construeix i l’altre paga la seva part
Asselmerar: Fer a la part superior d’un matxó de paret o d’un mur un
regràs o pla inclinat per recolzar-hi un arc o una volta.

39 FULLANA, MIQUEL. Diccionari de l’art i dels oficis de la construcció. Editorial Moll,
Palma, 1974
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Biga comunera: Es la biga, que va entravessada de banda a banda de
teulada i sosté els caps dels taulons o biguetes dels dos aiguavessos
que s’hi recolzen.
Biga sabatera: Biga paral·lela a la biga comunera, que es col·loca sobre
la paret que tanca un aiguavés i en la intersecció d’aquesta amb el
sostre o la teulada, per suportar els caps de les biguetes que també
recolzen per l’altre extrem sobre la biga comunera.
Bloc: Tros gros de pedra sense treballar.
Brancal: Cadascun dels dos costats d’un portal o d’una finestra, formats
per un conjunt de pedres sobre posades i sobre les quals descansa
la llinda.
Brescat: Es diu d’un carreu o mitjà, d’una pedra de marès o altre pedreny
que presenta una superfície amb molts d’ulls i petites cavitats.
Buc: Conjunt de les parets mestres i laterals d’un edifici, compreses les
embigades dels pisos i la coberta.
Buidadís: Es diu del marès fluix que fàcilment es buida.
Bunera: Forat de desaigua per on es buida l’aigüera de les cuines, les
piques de rentar o el cossi.
Cadena: Filada de pedres, poc més o menys de la mateixa alçada i posades
de través i en sec que corona i reforça les parets rústiques de tanca.
Cadaf: Espècie de gerro de cul ample, fet de terra cuita, amb un bec i un
ansa, que els mestres de cases empraven per fer-hi l’abeurada de
ciment i per abocar-la després dins els abeuradors de les peces de
construcció.
Cairejar: Fer caires a una pedra, picant-la.
Call vermell: Terreny granat, vermell, atapeït, molt sec i difícil de cavar.
Capalçar: Alçar un arc o una llinda per un dels seus costats perquè formi
esplandit.
Capcer: Part superior de la façana o de la paret lateral d’un edifici./ Cada
un dels caps d’un mitjà o cantó de marès.
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Coixí: Dovella d’arrancada; la primera peça d’un arc immediatament
assentada sobre un pilar o matxó, el sobrellit de la qual és horitzontal
i el llit inclinat per rebre la segona dovella.
Contrabrí: En una peça de pedra picada, la cara en direcció contrària al
seu llit natural en la pedrera.
Contrallit: Contrafulla, cara d’una peça de marès o carreu d’altra classe
de pedra fullosa, oposada a les capes d’estratificació, o sia, oposada
a la posició en que jeia la peça a la pedrera.
Contrapetja: Part vertical de l’escaló.
Corretja de ferro: Peces de ferro pla creuades, formant creu que es
col·loquen a les obertures dels finestrons per protegir-los.
Cossi: Recipient de test que s’encasta a la paret a la bugaderia o baix el
faldar de la cuina. Serveix per rentar-hi dins.
Dent: Cada una de les peces de pedra que es deixen sortides a l’extrem
d’una paret, especialment a la façana, a fi que les pe ces o mitjans
d’una altra construcció futura puguin enqueixalar-hi i fer lligada.
Desbastar: Llevar les parts més bastes d’una peça de pedra.
Encallar: Subjectar les teules amb morter./Ajaçar dins un llit de morter o
de fang de porc les pedres d’una paret en verd.
Escudeller: Pedrís o prestatge col·locat a certa altura i adossat a la paret
de la cuina o del rebost, per tenir-hi escudelles, plats, olles...
Escursinat: Acurçat
Esflorar: desfer-se, un mitjà s’esflora quan a causa d’esforços arriba a
rompre’s.
Esplandit: Esqueixada, eixamplament esbiaixat que es fa a les rebranques
i a la llinda de les finestres o portals de la part interior, quan la paret és
molt gruixuda, per tal d’augmentar l’entrada de claror i que les portes
i vidrieres puguin obrir-se.
Estrep: Massís d’obra o repeu que contraresta l’ l’empesa d’un arc, o
d’una volta.
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Faldar: Campana que es construeix part damunt el banc de cuina, on hi
ha els fogons, per recollir el fum.
Falques: Tasconet, fusta de secció triangular que serveix per ajustar,
estrènyer o subjectar dues peces entre les quals es col·loca.
Fil: Cantell d’una peça de construcció; cada una de les cares d’un mitjà o
carreu corresponents a la llargària i el gruix.
Imposta: Filada de mitjans amb un poc de volada, amb motllura o sense,
damunt la qual va assentat un arc o una volta.
Jaç de pedrera: Llit natural o pla d’estratificació d’una pedrera.
Llata per canal: Manera de col·locar les llates, en una teulada.
Llata: barra de fusta serrada.
Llenyam de poll: Fusta de l’arbre d’aquest nom, blanca, fluixa i lleugera,
però resistent a l’aigua.
Llenyam vermell: Fusta resinosa de color vermell fosc, semblant a la llenya
de nord, però amb un abrinat semblant al sapi vermell.
Llenca: Tara a defecte d’una pedra d’haver-se’n després un trosset.
Lligadora: Cada
rectangular,
cantonades
d’una casa,

una de les peces llargues de pedra picada i de forma
que, alternant amb altres més curtes, es col·loquen en
o costat de façana i rebranques de portals i finestres
per lligar amb les pedres.

Llit: Cada una de les dues cares més amples d’un carreu abans de
col·locar-lo en obra, és a dir, les cares que corresponen al mateix
sentit d’així com jeia a la pedrera.
Llonguer: Nom amb què els trencadors de marès desig nen al costat llarg
d’una peça o mitjà.
Maçonar: Afermar o piconar amb un maçó la terra.
Matxo: Pilar de fàbrica o part d’una paret mestra situada entre dues
obertures, que suporta un sostre o l’arrencament d’un arc.
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Pallissa: Estable, lloc on hi guarden la bístia a les cases de pagès.
Pels: Fissura o esquerda natural d’una pedra, per on es pot rompre
fàcilment.
Perpany: En les parets fetes de pedres, amb cara bona a cada costat,
cadascuna de les pedres llargues que agafen tot el gruix de la paret i
que es col·loquen intercalades. Serveixen de travada.
Pica: Peça de pedra viva destinada a rebre i contenir aigua, pot ser de
rentar i d’escurar.
Queixal: Cadascuna de les pedres que es deixen més sortides que les
altres en els extrems laterals de la façana d’una casa entre mitjaneres
perquè puguin enqueixalar-s’hi les corresponents de l’altra edificació
que es construeix al costat.
Regràs: la major amplària que tenen les dovelles d’un arc a la part oposada
a l’intradós, originada pels llits o junts de les peces que convergeixen
a un punt.
Rost: Que fa pendent.
Tempanell: Paret prima o envà de mitjans o rajoles.
Trast: Solar, porció de terreny delimitada per edificar-hi.
Trespol: Argamassa o mescla feta de pols de tests ben picats i abeurada
de calç bullida, pastada i repastada durant molt de temps abans
d’emprar-la que servia per fer paviments de cisterna i habitacions.
Xebró: Llata, barra llarga de fusta, un poc més gruixuda que la perllonga.w
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