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1. Introducció

La cultura rural està en procés de desaparèixer en pro de la modernització, i amb ella les seves estructures  

entre les que hi ha l'arquitectura de caràcter més popular. Com veurem, aquesta arquitectura és una senya de  

identitat d'un territori, la qual és tan representativa com la llengua, la història, els símbols o les tradicions  

populars.  Aquest  patrimoni  arquitectònic  sovint  és  deixat  de  banda  pels  estudiosos,  ja  que  les  seves 

investigacions acostumen a centrar-se en l'arquitectura de caràcter monumental. Però en un moment en que 

moltes  de  les  nostres  senyes,  que  ens  identifiquen com a  poble,  es  veuen  amenaçades  pel  que  alguns  

anomenen progrés,  és necessària la seva preservació i  en conseqüència el  seu coneixement.  A Mallorca  

existeix un tipus de casa clarament dominant de la qual es troben abundants mostres repartides per tota l'illa. 

Es tracta de les cases de possessió, unes edificacions de residència unifamiliar que estan vinculades a unes  

terres d'explotació agrícola.  En la seva configuració arquitectònica impera l'ordre geomètric la qual cosa es  

veu manifestat en planta, en el seu volum i en la distribució de les obertures. Així, és una idea d'edificació 

eminentment  sòbria,  contundent  i  amb una  netedat  clara  de  volum.  Per  tant,  aquests  conjunts  d'edifici 

domèstic aïllat  i  vinculat  a unes terres el  podríem definir  com l'equivalent  a la masia catalana o al  lloc  

menorquí,  per exemple.  Ens centrarem en el  cas de Mallorca ja  que no podem parlar  d'un arquitectura 

popular comú a totes les illes, són diversos i en general molt diferents els tipus que  trobem en aquestes. És a  

dir, no existeix un tipus d'arquitectura domèstica tradicional que sigui comú a Mallorca, Menorca i Eivissa,  

ni tans sols a dues d'elles.

Avui en dia estem acostumats a veure com el nostre entorn i  les nostres costums evolucionen amb gran  

rapidesa, però no sempre ha estat així, i un exemple és la perdurabilitat d'aquesta tipologia arquitectònica al 

llarg dels segles. Estem davant un tipus de casa que ha estat capaç de romandre en un lloc geogràfic concret  

durant  molts  segles,  la  qual  cosa  ens  permet  analitzar-la  des  d'una  perspectiva  històrica.  Els  canvis  i 

l'evolució sembla que es produïen casi exclusivament en el cas d'invasions i repoblaments importants en el  

territori per part d'un grup cultural diferent. La història de la casa va íntimament lligada a la història dels 

pobles, ja que és l'obra que millor reflecteix la forma de ser de la població, i en particular, la casa popular es  

considerada un art nacional. Per exemple, Josep Danès, atribueix a la masia el caràcter d'art nacional, un  

concepte que podem aplicar també a les nostres edificacions. Segons Danès, “aquestes cases reflecteixen bé 

la  manera  d'esser  d'aquests  pobles,  i  per  tant,  són  art  nacional,  en  el  que hi  ha  concentrats  elements  i  

materials purs de la naturalesa pel fet d'haver sortit de la pròpia terra”.1 La casa rural tipus, la casa aïllada, la 

vertaderament popular, és el tipus representatiu de cada territori, la única que manté una íntima relació amb  

la localitat, és a dir, la que expressa més clarament el caràcter de dependència amb el quadre geogràfic i  

social. Segons García Mercadal, els gustos, les modes i les costums de cada generació, fan que les cases no 

tinguin una permanència absoluta. Només la perennitat dels factors físics, climàtics i materials, tendeixen a 

que es formin uns tipus locals amb característiques sobre les quals poc influiran els estils.2

1  DANÉS I TORRÀS, J.: Materials per a l'estudi de la masia. Girona: Documenta Universitària, 2010, pàg. 16.
2  GARCÍA MERCADAL, F.: La casa popular en España. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1981, pàg.7.
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L'arquitectura  popular  ostenta  uns  trets  específics,  en la  majoria  dels  casos  al  marge  de consideracions 

estètiques i teòriques prèvies, com l'ús d'un llenguatge bàsic, fàcilment intel·ligible i enriquit amb el temps. 

Es  tracta  d'una arquitectura  que s'adequa a  l'entorn,  fruit  del  saber  tradicional  i  col·lectiu.  A més,  com 

subratllen  Murray i  Cantarellas,  és  una  arquitectura  sense  arquitectes,  anònima,  vernàcula,  espontània  i  

indígena.3 Així,  és un patrimoni considerat com a memòria de la nostra identitat col·lectiva. I és que la 

identitat és l'essència profunda d'una societat, i és producte d'una adaptació espai-temps, entre el territori i les  

diferents cultures que al llarg del temps l'han impregnat. Per tant, l'arquitectura popular està constituïda per  

una sèrie de pautes constructives que defineixen les característiques d'edificació de cada poble, entès com un 

conjunt humà arrelat a un territori. És la manifestació més avinent i perdurable del pas d'una cultura per un  

territori. 

El  tipus  d'edifici,  la  possessió,  que  ha  arribat  als  nostres  dies  és  fruit  de  l'evolució  d'una  arquitectura 

tradicional mallorquina fortament arrelada al territori. Es tracta d'una evolució que ha vingut marcada per la 

història de l'illa, però també per altres factors que influenciaran en la creació del tipus. Un d'aquestes factors 

és la funció, de la qual dependrà clarament l'organització i configuració espacial de la casa. La funció de la  

casa de foravila fa referència a l'àmbit productiu, en relació a les terres cultivables. Aquest factor funcional  

dels  habitatges  de la  ruralia  ens  porta  directament  al  de  la  ubicació.  La configuració tendrà  també una  

dependència amb el lloc on es troba situada la finca, ja que els recursos que explotarà dependran de les  

propietats de la terra i de la geomorfologia del terreny. A més, és important tenir en compte que les finques 

situades a  zones  de marines  tendiran a tenir  una estructura  més  fortificada.  Per altra banda,  com és  de  

suposar, els recursos i materials disponibles en el lloc condicionaran la configuració de l'edificació. D'aquests  

factors el que realment aportarà canvis en l'evolució de les nostres cases al llarg del temps és el funcional. És 

a dir, el terreny és el mateix i no varia, però la funció sí variarà sensiblement que al llarg dels segles. Llavors  

és interessant veure quins factors han estat els canviants d'aquestes funcions.

Com ja s'ha introduït, els canvis en una tipologia d'aquest caire sembla ser fruit de moments i esdeveniments 

claus en la història, com invasions i repoblaments. La majoria dels autors que dediquen els seus estudis a  

aquestes  arquitectures  no  ho  fan  des  d'una  perspectiva  històrica,  però  si  que  trobem alguns  autors  que 

encaminen les seves hipòtesis en aquesta direcció. És el cas de Carlos García-Delgado, a La Casa Popular  

Mallorquina.  Influencias  de  Roma,  el  Islam  y  Cataluña,  i  Miquel  Ballester,  a  Habitatges  

Tradicionals.Aquests  centren l'atenció en alguns moments  claus  per  a  la  història  de Malloca per  tal  de 

d'explicar  l'evolució  de  l'arquitectura  tradicional.  En  la  història  de  l'illa  hi  ha  hagut  tres  intromissions 

culturals importants: la romanització, a partir del segle I a. C; la islàmica, que es va establir definitivament a 

partir del segle X; i  la conquesta catalana, amb la presa de la capital l'any 1229. Finalment, també serà 

important per entendre l'evolució centrar l'atenció en el context al voltant del segle XVIII, amb introducció  

de  models  neoclàssics  procedents  de  Itàlia.  Per  tant,  entendre  aquests  moments  ens  ajudarà  a  analitzar  

l'evolució de l'estructura en casa tradicional mallorquina, així com també la introducció d'alguns elements 

d'estil propis de cada època. Després de determinar els orígens i entendre es transformacions, és interessant  

radiografiar el present, veure un ventall de possessions disperses que ens han arribat.

3  MURRAY, D. I CANTARELLAS, C.: Ses nostres cases. Arquitectura tradicional de les Balears. Palma: “Sa Nostra”, 1986, pàg.5.
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2. Alguns conceptes preliminars

Atés que el context on es presenta aquest treball, la Universitat de Barcelona, no és el mateix al qual pertany 

aquesta  arquitectura  estudiada,  considero  necessari  fer  alguns  aclariments  en  relació  a  la  terminologia 

utilitzada alhora de fer referències a l'arquitectura domèstica tradicional de la ruralia de Mallorca. 

A Mallorca, el concepte  possessió és equivalent al de  mas o  masia del Principat de Catalunya, al  lloc de 

Menorca o al pazo de Galícia, per exemple. És un concepte que forma part de l'univers quotidià de l'illa i no  

ofereix cap dubte, ja que serveix per designar les grans porcions de terra que pertanyen a un propietari, que 

són destinades a l'explotació agropecuària i administrades des d'un petit nucli d'edificacions anomenades ses 

cases. Així tenim per un costat  la possessió, que és essencialment una àrea d'explotació rural, i per altre els  

edificis que esdevenen el centre de gestió de l'anterior. Parlem de  ses cases, en plural, pel fet de que es 

presenta com una agrupació de construccions amb finalitats diferenciades: casa dels senyors, casa dels amos, 

tafona, celler, porxos, etc. Els senyors seran els propietaris de la finca, mentre que els amos són els que  

realment s'encarreguen de la seva gestió. A més, els amos hi viuen permanentment mentre des del segle XIX-

XX, generalment, els senyors només l'habiten esporàdicament.

A conseqüència d'aquesta possessió per part d'un propietari, en anomenar-les apareix l'encapçalament  Son,  

Can,  Cas o  Cal,  derivats  de  la  fórmula  això  d'en o  casa  d'en. Però  com afirma  Tomàs  Vibot,  resulta 

controvertit apuntar l'origen exacte del mot  possessió, però accepta que l'origen arrenca al segle XV i es 

consolida en el XVI. En aquells moments, arrel de les fortes pressions fiscals, moltes de les velles alqueries  

d'orígen àrab i la resta de propietats creades durant els segles posteriors a la conquesta, passen a ser possessió  

dels nous propietaris. Aquests pertanyen a una incipient noblesa terratinent que perpetuarà el seu patrimoni  

fins a la modernitat, a partir d'estratègies hereditàries i matrimonials.4 Així, la nova designació s'assimilarà i 

difondrà ràpidament en la societat mallorquina i ja cap a finals del segle XVI esdevé el terme més habitual,  

encara que les formes “alqueria” i “rafal” són també usades. També cal remarcar el terme utilitzat a l'hora de 

parlar  de  la  situació  d'aquestes  finques.  Es  trobaven  foravila,  que  és  la  manera  com a  Mallorca  es  fa  

referència al camp, és a dir, fora dels nuclis de població.

Per tant, al situar-nos en un context tradicional i localitzat com el que tractem, utilitzarem la terminologia  

pròpia del lloc a l'hora de designar els elements que configuren tot l'entorn de les cases rurals de l'illa de  

Mallorca. Per acabar, és necessari aclarir que al parlar de  tipus es farà en referència al sentit que li dona 

Giulio Carlo Argan, citat per García-Delgado: “el tipus ve definit per un conjunt de idees invariables en la  

forma d'un edifici, que permet qualsevol possibilitat de variació formal sense abandonar la idea original”.5 

Reflecteix un grup de característiques comuns que li donen una personalitat diferenciada respecte a altres  

tipus d'edificis. Com defineix Neus García, és l'ADN arquitectònic.6

4  VIBOT, T.: Les possessions de Mallorca. Volum I. Pollença: El Gall Editor, 2006, pàg.15
5  ARGAN, G.C. Citat a GARCÍA-DELGADO, C.: La casa popular mallorquina: influencias de Roma, el Islam y Cataluña. Palma: 
La Foradada, 1998, pàg. 23.
6  GARCÍA INYESTA, N.: “Patrimoni i Arquitectura popular” a  Les possessions mallorquines: passat i present. Mallorca: Edicions 
Documenta Balear, 2012, pàg. 389.
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3. Diferents tipologies d'habitatges

Exceptuant  les  construccions  que  cerquen  marcadament  l'ostentació,  l'arquitectura  tradicional  és  una 

arquitectura amb un gran sentit pràctic, utilitari i funcional, que pretenia economitzar al màxim els recursos  

disponibles. És una arquitectura sòbria, austera i sovint amb senzilles solucions constructives, desprovista de 

tot allò que no sembli estrictament necessari. Però això tampoc ens ha de portar a suposar que sigui una 

arquitectura  “primitiva”,  de  mala  qualitat  tècnica  o  pensada per  ser  efímera,  sinó que  en  general  és  al  

contrari. Els que encarregaven construccions eren normalment els propietaris que les havien d'aprofitar i  

volien que fossin obres ben fetes i duradores, que poguessin passar als seus descendents.

Tot i haver un tipus dominant de cases de la pagesia mallorquina,  hem de tenir en compte que es troben  

diferents tipologies d'habitatges tradicionals en la ruralia. Veurem tres tipologies que, en quant a solucions  

estructurals, no s'allunyen molt unes de les altres, en canvi sí que trobem diferències funcionals. No obstant,  

tots són d'habitatges vinculats al camp en les que trobem la netedat del volum i l'ordenada jerarquia de les  

obertures, que suggereix la relació històrica de l'illa amb els corrents mediterranis.

3.1.Construccions d'habitacle temporal

En primer lloc, cal esmentar les petites construccions que tenen la funció d'habitacle temporal,  és a dir, 

construïdes per al refugi temporal dels treballadors que  desenvolupen activitats en l'entorn rural. D'aquestes  

hi ha bàsicament dues tipologies, la barraca i la caseta. Aquí ens centrarem en la segona, ja que és la que ens 

aporta  una  major  informació  des  del  punt  de  vista  arquitectònic  que  estem estudiant.  Trobem casetes  

d'habitacle temporal en molts diversos àmbits territorials de l'illa, així com amb diversos usos. En aquestes la 

disposició de l'espai és generalment de dimensions reduïdes, amb només una planta baixa i l'interior sense 

compartimentar. Destaca el caràcter massís de les parets i normalment hi ha un portal central com a única  

obertura, el qual s'orienta cap a l'est o al sud. En el cas d'haver-hi finestres, seran escasses en nombre i molt  

petites. El material i tècnica més comuna en la construcció dels seus murs és la pedra en sec. Però també hi  

ha exemples on es combinen els murs de maçoneria de pedra picada i morters, amb d'altres de carreus. Tenen 

la planta quadrada o rectangular i el sistema de coberta és amb una teulada a una o a doble vessant. 

Jaume Andreu defineix que la tipologia de caseta més freqüent és la de 

planta  rectangular  i  coberta  d'un  sol  aiguavés,  en  la  que  les  bigues 

descansen en els murs dels costats majors i el portal situat en un d'aquests 

murs. En quant a l'augment de la volumetria es fa en planta o en alçat. 

Però el més comú és afegir una segona crugia, donant lloc a una caseta 

amb  coberta  a  doble  vessant.  Per  altra  banda,  n'hi  ha  que  arriben  a 

disposar  d'una segona altura,  cas  en el  que sol  aparèixer  una finestra 
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sobre el portal.7 Així, veiem com l'evolució volumètrica d'aquest tipus d'habitatge és igual que el de la casa  

de pagès permanent, fent que en les solucions més complexes l'única diferència sigui la divisió interior degut 

a la seva funcionalitat. És una tipus que ens apropa a l'origen del fet arquitectònic de Mallorca, ja que a  

través del seu estudi es pot trobar el fil que condueix al tipus actual de casa més senzilla de l'hàbitat rural.

3.2.La casa popular de pagès

Així,  en segon lloc  trobem  la casa popular,  la  de  pagès,  que té la funció bàsica  d'habitatge unifamiliar 

permanent en l'àmbit rural. Normalment és una casa que està ubicada aïlladament enmig de les terres de  

conreu. Es tracta d'edificacions mitjanes i petites que permeten una explotació agrícola de tipus familiar. La 

tipologia més simple de casa  és un edifici de planta baixa rectangular, d'una sola crugia i amb coberta de  

teulada d'un vessant inclinat cap a la façana principal. Aquesta tipologia connecta clarament amb la de les  

casetes, encara que en aquests casos les dimensions són majors. A més, a l'interior ja no hi ha un espai únic,  

sinó que apareix dividit  amb una cuina i  una cambra independents.  La façana façana principal  presenta  

normalment els buits disposats de manera regular i simètrica amb el portal centrat i finestrons a cada banda. 

A les altres façanes no hi sol haver obertures. A més, la façana principal s'orienta cap a l'est o al sud, de  

forma que s'aprofita al màxim el sol i es protegeixen les obertures dels temporals i freds de Tramuntana. 

D'aquesta tipologia més simple es passa a una de majors dimensions, augmentant en alçada i/o profunditat,  

és  a  dir,  afegint  una  planta  alta  i,  sovint,  una  segona  crugia.  Així  la  tipologia  més  representativa,  més 

abundant, seria una casa de planta rectangular, de dues crugies i dues plantes, i amb coberta a doble vessant 

inclinada cap a les façanes principal i posterior. A l'interior, les dues crugies se solen comunicar per un arc. 

Les  diferents  estances,  separades  per  envans,  queden disposades  de manera  simètrica  en relació a  l'eix  

central, tant transversal com longitudinal. Respecte de la façana, l'esquema de disposició dels buits manté la 

ubicació, regularitat i simetria de la tipologia simple. Sí que ara en la planta alta s'obre una finestra, sobre el 

portal d'entrada, o bé tres. Per acabar, és freqüent que a l'edifici principal s'afegeixin altres construccions 

secundàries, bàsicament per a ús agrícola i ramader. Aquests edificis auxiliars es construeixen principalment  

als laterals del cos principal. 

7  ANDREU, J.: Arquitectura tradicional de les Balears. Pollença: El Gall Editor, 2008, pàg. 35.
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3.3.Cases de possessió

La tercera tipologia és l'habitatge tradicional més senyorial, és a dir, el corresponent a les cases de possessió. 

És un tipus d'habitatge més ostentós que els anteriors, ja que correspon a les residències dels senyors, nobles  

i grans propietaris de terres, en general. Però a més de l'espai residencial dels senyors, es destinava gran part 

de la construcció a l'habitatge de l'amo, majoral i d'altres treballadors del camp com els missatgers o els  

jornalers. D'altra banda, són freqüents els exemples d'aquesta tipologia en què el propietaris no es reservaven 

un  espai  d'habitació  concret,  per  la  qual  cosa  només  comptaven  amb  l'habitatge  dels  amos  i  altres  

treballadors. També, una part considerable de l'edifici era per a l'ús vinculat a l'explotació agropecuària, amb 

graners, celler, tafona, estables, etc. Però per altra banda, hem de tenir en compte que moltes de les cases  

d'aquest tipus, no només eren el centre d'explotació, sinó que a més es convertien en el símbol del poder  

econòmic i social dels seus propietaris.

La seva estructura, com defineix Jaume Andreu8, sovint parteix d'un bloc de planta rectangular, que segueix 

les pautes generals de les tipologies de la casa unifamiliar (dues crugies i dues o tres altures). S'hi afegeixen  

altres construccions auxiliars pels voltants, aïllades o adossades al bloc principal, en sentit longitudinal o 

perpendicular. Així trobem com a resultats o bé plantes rectangulars molt allargades, i en altres ocasions, a 

partir de diferents ales, plantes en forma de L o de U. En relació a les dues últimes, és característic que es  

desenvolupi un pati interior a cel obert, anomenat clastra, que en el màxim desenvolupament arriba a estar 

tancat pels quatre costats.Aquests casos són el resultat d'una evolució per afegits en diverses fases o bé, tot i  

que en menor freqüència, ja concebuda des d'un principi. Al ser una evolució per afegits, donarà normalment  

com a  resultat  una  edificació  amb uns  volums  heterogenis,  combinant  espais  de  diferents  alçades  i  de 

diferents amplades. A més, a les façanes d'aquestes cases prolifera el nombre de finestres  i finestrons, de 

petites dimensions, en les diverses plantes.

8  Ibidem., pàg. 49.
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En quant a l'organització interior de l'habitatge, que es concentra en el bloc principal, hi ha la divisió entre  

l'espai dels propietaris i dels amos, que es pot organitzar de diverses formes, encara que la més habitual és  

destinar la planta baixa als amos i l'alta als propietaris. A les estances senyorials hi trobem diverses sales de  

dimensions considerables,  sovint  connectades  entre  sí  i  que poden actuar  com a ampli  vestíbul,  com a  

menjador o com a cambres. De la casa dels amos destaca la cuina i sovint la gran entrada, i també hi trobem 

dormitoris. Per tant, aquesta segona part ens remet a la tipologia anterior de casa popular de pagès.

En moltes d'aquestes grans cases ens trobem davant un edifici o conjunt constructiu que pot arribar a tenir  

unes dimensions importants i una relativa complexitat volumètrica. L'heterogeneïtat en el volum i en els 

elements constructius anirà molt lligat a la diversitat de funcions i a les distintes fases de construcció. Però si  

analitzem per separat els diferents cossos, en quant als aspectes arquitectònics, normalment segueixen unes 

pautes  comunes  les  mateixes  que ja  veiem en les  cases  de pagès  i  alhora  en les  senzilles  edificacions  

d'habitatge  temporal  de  camp.  Per  tant,  el  nostre  objectiu  serà  l'estudi  d'aquestes  característiques  

arquitectòniques comunes a les diferents tipologies.
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4. Funció i organització de la casa popular

El conjunt de totes les construccions aixecades en el camps, siguin destinades a habitatge o a usos de camp, 

constitueixen  el  que  anomenem  arquitectura  rural  o  rústica.  Aquí  ens  ocupem  d'un  tipus  d'aquesta 

arquitectura rural, de les cases aïllades en el camp, que han derivat en les actuals possessions, i les quals  

estan  o  estaven  destinades  a  complir  les  dues  funcions  indistintament,  la  d'habitatge  i  les  funcions 

camperoles.

La casa rural és el centre d'explotació d'uns terrenys determinats. Com diu Jaume Coll,  és el centre que 

humanitza de l'espai i es construeix com a refugi i com a eix de l'explotació del lloc. 9 Per això totes les parts 

compleixen i s'ajusten al màxim a la funció encomanada. A més, aquest tipus de casa té una major capacitat  

d'adaptació que la urbana, ja que per l'espai on es troba pot créixer sense problema segons les necessitats. El  

centre, o l'eix, de finca és el que s'anomena  ses cases,  en plural, perquè en una sola construcció és difícil 

resumir tot el cúmul d'activitats necessàries per a la vida del pagès. Per tant, la casa resumeix en una mena  

d'autarquia tota una sèrie de funcions que permeten una certa independència econòmica del pagès. A tot això,  

és interessant insistir en el caràcter que remarca aquest mateix autor al parlar de l'arquitectura popular i  

concretament de les construccions rurals, en constata que es tracta d'una arquitectura inacabada o additiva, 

és a dir, una arquitectura que creix segons les necessitats.10

El fet de que un habitatge rural sigui, abans de res, l'eix d'economia agrícola, ha donat lloc a que alguns  

estudis  classifiquin  aquestes  edificacions  no  pels  seus  materials  constructius,  ni  per  les  seves  formes  

exteriors,  sinó pel  seu pla intern.  És a dir,  classificades per la seva funció agrícola,  ja  que el  camperol  

concebrà i construirà la casa com un instrument de feina que adapta en base del tipus d'explotació i de les  

seves necessitats. Tot i que aquest estudi vagi més enllà i ens endinsem més dins el fet arquitectònic, és  

necessari conèixer i tenir en compte aquestes funcions i organització de la finca.

A la casa rural la coherència entre utilitat i estructura és més forta que als espais urbans, on els models són 

més rígids.  Al camp,  per exemple,  entre una casa de pagès  de petita propietat  i  una gran possessió,  la 

diferència funcional i espacial variarà només en els aspectes que converteixen la possessió en un símbol de 

poder.  Aquests  aspectes  els  trobem en  la  utilització  de  grans  espais  i  la  inclusió  dins  l'obra  de  detalls 

decoratius influïts per les modes estètiques del moment. En canvi, en la casa rural de pagès els espais seran 

concrets i senzills, destinats a una funció determinada.

Així,  el  funcionament de les grans possessions era semblant  al  de la petita casa de pagès.  Com ja hem 

comentat,  només  trobem  alguns  aspectes  com  la  diferència  dels  grans  espais  de  residència  senyorial.  

Generalment quan no hi havia una casa dels senyors i una de l'amo independents, l'últim ocupava la planta 

9  COLL CONESA, J.: “L'Arquitectura Popular Mallorquina: síntesi d'una ignorància sobre el patrimoni” a Elements de la societat  
pre-turística mallorquina. Palma: Govern Balear, 1989, pàg. 27.
10  Ibidem,  pàg. 26.
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baixa de la  construcció. Els alts quedaven reservats al senyor que disposava d'una gran casa, amb nombroses 

cambres i disposades el més còmodament possible, sobretot en les construccions de a partir del segle XVI.

Al parlar de la situació de les diferents edificacions o espais pel que fa a les  cases d'amos i de senyors, 

Miquel Ballester parla de tres casos.11 Un primer cas és quan trobem la casa del senyor independitzada de la 

dels amos. En aquest cas poden estar aferrades a tall d'edificacions mitgeres, superposades però amb accés  

clarament independent o físicament separades. Un segon cas és quan tenim l'habitatge dels senyors vinculat a 

la casa dels amos, bàsicament per la forma d'accedir-hi. Principalment el trobem a les plantes superiors de la 

casa dels amos, amb accés per una gran escala interior. Finalment, hi ha casos de possessions que disposen  

d'unes habitacions privades, destinades a les visites periòdiques del senyor, però que no es poden considerar  

habitatges independents ja que hi manquen dependències per a la vida d'una família, com per exemple la  

cuina. 

Separades  de  l'habitatge,  per  exigència  de  determinades  explotacions agrícoles,  es  troben  diverses 

edificacions annexes, les quals també són objecte d'estudi dins l'àmbit de l'arquitectura rural. És el cas dels 

cellers, graners, molins, magatzems, etc. Des d'aquesta perspectiva, Miquel Ballester parla de dues varietats 

d'activitat agrària que trobem majoritàriament a l'illa, la de secà i la de regadiu. 12 Els habitatges de secà es 

caracteritzen per la grandària i normalment tenen dos aiguavessos per donar cabuda a la família i a la gent  

que treballava en la finca, que era mes nombrosa que en les de regadiu. A més, en aquestes finques es  

realitzava activitat durant tot l'any. En canvi, l'activitat de regadiu es concentrava especialment en els mesos  

d'estiu,  per  la  qual  cosa  les  famílies  a  l'hivern  se'n  tornaven  a  la  vila.  A més,  amb  la  introducció  

d'infraestructures per tal de proveir-se d'aigua, en aquestes finques es limitaven els esforços en la construcció  

de l'habitatge, és a dir, de les zones de vivenda. Només hi resideix la família, ja que no és necessari tenir  

molta gent llogada permanentment, per la qual cosa els habitatges seran més senzills.

Però l'evolució de la vivenda és més complexa que el sistema econòmic corresponent, i juntament amb això,  

s'haurien de considerar tota una sèrie d'apartats referits bàsicament al micro-clima, als materials i tecnologia 

constructiva, a la disposició de l'hàbitat dins la finca, al  seu ocasional caràcter defensiu, a l'organització  

familiar  que sustenta  i,  fins  i  tot,  a  l'apartat  de  creences.  Serà  especialment  la  confluència  dels  factors  

materials i socioculturals el que millor expliqui la forma i l'estructura de la vivenda rural.13 Un cop definides 

les tipologies segons l'activitat agrària, Miquel Ballester continua amb les estructures vinculades a la defensa 

i a la seguretat. Per altra anda, també fa referència a l'habitatge segons la grandària de la finca i a la ubicació 

d'aquest dins de la propietat.14

El fet de trobar elements arquitectònics de caràcter defensiu és fruit dels perills de caràcter extern com la 

pirateria i els corsaris, que preocupaven a foravila, especialment a les finques de les marines per la seva 

11  BALLESTER, M.: Habitatges tradicionals. Palma: Edicions UIB, 2013, pàgs. 21-24.
12  Ibidem, pàg. 25.
13  MURRAY, D. I CANTARELLAS, C.: Ses Nostres Cases... op.cit., pàg. 8.
14  BALLESTER, M.: Habitatges tradicionals... op.cit., pàgs. 35-56.
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proximitat amb el mar. El perill que comportaven primer els moros i que mantingueren els turcs a partir del 

segle XVI, va ser motiu per a que els mallorquins, preocupats, es veiessin obligats a construir talaies a les 

zones costaneres. Així, les més impotents torres que trobem al voltant de l'illa es començaren a construir  

durant  el  segle XVI.  En aquesta època van començar a construir-se  a l'illa,  sobretot  en les possessions 

properes a les marines, torres de defensa de planta quadrada o circular, adossades a la resta d'edificacions. De  

fet, just després de la Conquesta, tant per defensar-se dels atacs externs com interns, moltes cases de foravila 

ja presentaven una estructura defensiva, però aquesta no tenia res a veure amb les torres de defensa que es 

farien durant els segles posteriors. Trobem així, habitatges que tenien una forta i clara tipologia defensiva,  

construïts generalment a foravila durant l'època gòtica, com per exemple Sa Torre de Llucmajor i la Torre 

dels Enagistes de Manacor. En aquestes és característic trobar un mínim d'obertures, amb una sola porta i 

poques finestres de petites dimensions, és a dir, finestrons.

En quant a la grandària de les cases  és evident que se seguiran uns criteris  de proporcionalitat  entre la 

construcció, l'extensió de la finca i l'estament social del seu propietari. Pel que fa a les necessitats agràries,  

no hi ha dubte que per donar cabuda al personal, com per emmagatzemar el producte, les cases havien de ser 

més grans com més ho era la finca. En aquestes, a més,  s'incorporen alguns avanços constructius, bons  

materials  i  elements  decoratius.  Per  altra  banda,  en  les  finques  mitjanceres,  tot  i  tenir  pocs  elements 

decoratius superflus, també notem que els elements arquitectònics són realitzats amb bons materials i traces.  

En canvi,  també hi ha els habitatges permanents situats en terrenys mínims,  on es noten a faltar moltes  

dependències. Aquí, les traces i els materials ja són més senzills, per exemple les bigues del forjat estan fora  

cairejar i  hi ha una absència absoluta d'elements decoratius.

També és important tenir en compte el factor climàtic, ja que són moltes les mesures preses per aconseguir 

una  climatització  favorable  per  a  l'habitatge.  Pel  fet  de  tenir  les  façanes  exposades  a  tots  els  vents,  

l'edificació mallorquina de foravila necessitava resguardar-se de les condicions climàtiques de l'illa. Hem de 

tenir en compte que aquestes condicions són força dispars d'una estació a l'altra, i a més, hi hem d'afegir la  

permanent humitat de l'aire pel fet de ser una terra envoltada de mar. La majoria de les edificacions antigues  

de foravila que han arribat  als nostres dies,  tenen la façana principal  orientada cap al  migjorn i  un poc  

encarada  cap  al  xaloc  (sud-est).  La  importància  de  l'orientació  és  màxima,  sobretot  per  esquivar  les  

conseqüències de la pluja i els vents i per dotar d'una bona climatització natural l'habitatge. L'orientació de la 

façana principal cap al migjorn és deguda a la recerca de les millors condicions climàtiques a l'hivern, i es  

gira sensiblement cap a xaloc, per afavorir l'existència d'ombra en la part principal de les cases durant els  

mesos de ple estiu. A més, la majoria de les obertures les trobem en la façana del migdia, mentre que a la part  

de tramuntana i llevant normalment n'hi ha poques. Sí que es disposen per tal de crear una circulació d'aire 

amb la ubicació de finestres en el mateix eix transversal de l'habitatge. Per altra banda, les parets mestres i de 

tancament de la casa són d'un gruix considerable ja que pel seu sistema constructiu disposen d'un espai  

intermig de les pedres, que normalment està farcit de fang de call vermell que actua com a pont tèrmic. 15  En 

les cobertes també trobem elements que permeten un millor condicionament climàtic, amb materials que 

15  Call Vermell és una forma d'anomenar popularment a Mallorca l'argila, és a dir, una terra de coloració vermellosa.
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faciliten l'aïllament tèrmic, com la ceràmica i elements vegetals com el canyís.

Seguint amb les solucions constructives característiques de les cases mallorquines, veurem com els materials, 

les  tècniques,  els  elements  constructius,  així  com  la  solució  dels  interiors  i  l'acabat  de  les  façanes,  

generalment coincideixen en qualsevol dels tipus de cases, a excepció d'alguns aspectes vinculats a la part  

dels habitatges senyorials. D'aquest tema són molts els autors que fan la seva aportació, però una descripció 

força clara és la que ens dona Jaume Andreu a Arquitectura tradicional de les Balears.16 Comença parlant de 

les parets mestres, després defineix els elements que trobem en les façanes i per acabar els elements de 

l'interior. A això, hi haurem d'afegir la descripció dels àmbits de la casa. 

Les parets mestres i totes les façanes es construeixen normalment amb la tècnica de pedra en verd 17, si bé, 

habitualment les cantonades i l'emmarcament de les obertures es reforça amb carreus de marès o de pedra  

viva. En canvi, els envans interiors és comú trobar-los fets amb carreus prims de marès. En relació als buits,  

en les façanes el portal més característic des de finals de l'edat mitjana és el d'arc de mig punt amb dovelles.  

Serà al llarg del segles XVIII i XIX quan es generalitzen altres tipus, com l'arc rebaixat i el llindat, amb  

llinda de dovelles o monolític. Pel que fa a les finestres, les dues solucions més representatives són la de  

finestró  amb  esplandit,  normalment  quadrat,  i  el  finestral  vertical  amb  fillola  motllurada.  Les  segones 

normalment es trobem en la planta alta, que té la funció residencial, poden aparèixer en forma de finestres 

balconeres (a partir del segle XVIII). En les cases de tres altures, els finestrons de les golfes acostumen a ser  

quadrats,  però  també  en  trobem  amb  altres  formes  com  ovalada  i  poligonal.  Jaume  Coll  aporta  una 

observació que s'ha fet sobre la mida dels buits de les construccions populars. Diu que generalment a les  

cases de pagesos o menestrals les obertures són petites, la qual cosa es feia, en primer lloc, per donar més 

solidesa a la casa, i en segon, perquè la funció d'aquestes era més de ventilació que d'il·luminació. En canvi,  

a les cases dels senyors, es pot suposar que les activitats i la vida més refinada, es feia allunyada del treball  

físic i era més dins l'àmbit casolà, per la qual cosa es requeria llum dins de la construcció. Així, aquestes 

segones cases o estances solen tenir grans vans.18

16  ANDREU, J.: Arquitectura tradicional... op.cit.,  pàgs. 56-68.
17  El paredat en verd és el que està fet amb pedres irregulars amb juntes amples plenes de morter. És el tipus de paredat que els  
romans anomenaven opus incertum.
18  COLL CONESA,J.: “L'arquitectura popular...” op.cit., pàg. 31.
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En les façanes és on trobem els elements de caràcter més ornamental i d'estil. Per exemple en les obertures es  

percep ocasionalment la presència d'elements d'estil, com en el portal forà de les cases senyorials, on es 

freqüent trobar l'escut heràldic dels propietaris esculpit  en pedra. En les cornises de les façanes, trobem 

diverses solucions, però les més representatives són les de motllura de pedra i les de teules. Les segones, en  

ocasions les trobem pintades amb motius figuratius i geomètric molt diversos. Les teules pintades o teules de 

moro, són un motiu decoratiu arrelat a l'illa des d'època medieval, tot i que no podem definir una cronologia  

exacta. Pintades normalment amb el fons de color vermell i sobre el qual es traça només el contorn de les  

figures, aquestes teules, a més del valor decoratiu, sembla ser que tengueren un valor simbòlic com a element  

de protecció de la casa.

En relació a l'acabat de les façanes, són abundants els casos en què es deixa la paret amb la pedra vista i  

s'arrebossen les juntes. En algunes cases es remarquen els buits de portals i finestres mitjançant una faixa de  

morter i/o emblanquinat. També és freqüent, normalment en la façana principal, un referit complet del mur  

que  deixa  sense  cobrir  els  carreus  d'obertures  i  cantonades.  Però  també  s'ha  de  destacar  el  component 

decoratiu aconseguit sovint amb l'esgrafiat de les façanes referides de morter, fet amb motius geomètrics,  

irregulars o simulant els carreus. 

Hi ha altres elements que podem trobar a les façanes de les cases illenques: l'emparrat, que de vegades és  

com un entramat d'estaques de fusta clavades al mur o aguantat per una filera de columnes; els pedrissos, que  

són bancs de pedra adossats a la façana; els carregadors o pujadors, uns escalons per pujar als carros o als  
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cavalls; i els fermadors, que són anelles de ferro o pedra per fermar les bèsties. 

Si  centrem l'atenció a  l'interior  de les  cases,  sempre  trobem les 

mateixes  solucions  constructives.  Per  començar,  la  majoria  de 

sostres són de bigues de fusta, i són menys abundants les cobertes 

de volta de canó o d'aresta feta a partir de marès. Al menys en els 

espais  d'habitació,  totes  les  parets  i  fins  i  tot  els  sostres  estan 

emblanquinats. Els paviments acostumen a ser de trespol de morter 

amb grava o de material ceràmic esmicolat; si bé, especialment des 

del segle XIX trobem enrajolat ceràmic en les estances senyorials. 

En canvi,  en les zones de la planta baixa, com la clastra, hi pot  

haver el paviment de lloses de pedra planes o empedrat irregular.  

Un altre  element que cal  destacar és  l'arc  de connexió dels  dos 

aiguavessos, rebaixat o carpanell, però també mitjançant una gran 

obertura  allindada.  I  l'escala,  d'obra  de  pedra,  sol  ser  de  tipus 

simple  amb  un  o  dos  replans  i  amb  arrambador  o  sense.  Als 

habitatges  senyorials  la  podem  trobar  doble,  convergent  o 

divergent.

Per acabar, respecte als àmbits de la casa,  la dependència immediata al portal principal, com és obvi, és 

l'entrada. Però aquesta dependència també apareix anomenada, a alguns inventaris, “porxo”. En diem porxo 

o entrada, aquest és l'espai més gran de tots els de la casa, tant si la casa és d'un sol aiguavés com si en té  

dos. Durant molts anys, aquest va ser un espai multifuncional, tant destinat a emmagatzemar productes del  

camp com per servir de menjador diari. Normalment l'única ventilació i il·luminació provenia del portal de la  

façana, fent que no quedés més remei que mantenir les portes obertes per il·luminar l'espai. Per tant, aquest  

fet  condicionava molt  l'arquitectura de la casa, ja que l'entrada o porxo esdevenia un espai   marcat per  

condicions climàtiques adverses, amb usos molt comunitaris i alhora separador més que unificador de les 

altres dependències de la casa, com les cambres i la cuina. Com és lògic, el terra d'aquestes dependències son 

els que han sofrit més desgast. Sol ser amb còdols o lloses de pedra, i poc sovint amb enrajolat. 
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Però és la cuina  la que es considera l'autèntic centre de l'habitatge, sobretot a les cases humils i pageses. 

Situada a la planta baixa pot tenir l'espai subdividit en dos àmbits i és corrent la presència de la xemeneia que 

a vegades invadeix tota la paret. A més, la cuina rural evolucionada conté uns elements determinats que fan  

que  totes  semblin  fetes  amb el  mateix  patró.  Però  la  variació  principal  la  trobem en  la  situació  de  la  

xemeneia, la qual havia de ser bastant gran per poder donar cabuda a tota la gent de la possessió. Miquel  

Ballester fa una classificació de les diferents varietats de cuines: les que disposen de xemeneia independent,  

on aquesta ocupa tota una habitació independent; les que la xemeneia fa cantonada dins la cuina; aquelles en 

què la xemeneia va de banda a banda de la paret, en la mateixa direcció de la façana; i les que la xemeneia 

ocupa tota la fondària de l'aiguavés.19 La cuina és una habitació molt rica i variada en quant a elements 

d'obra, precisament per la diversitat de funcions que cobreix. Així trobem diferents elements arquitectònics, a  

més  de  la  xemeneia,  dins  la  cuina:  l'escurador,  on  rentar  els  plats;  el  cossi,  on  es  feia  la  bugada;  els  

escudellers d'obra,  és a dir,  prestatges de marès emblanquinat;  bancs de pedra adossats a la paret  de la  

xemeneia; els fogons i el rebost. 

Per altra banda hi ha les cambres o habitacions per dormir, que en la majoria de cases que ens han arribat ja 

són dues o més, gràcies a la facilitat de fer compartiments que s'experimentà amb la generalització de les 

mitjanes. La situació d'aquestes a la planta baixa podia ser a un costat o a l'altre de l'aiguavés de davant,  

encara que també en trobem al segon aiguavés. Els acabats de les parets i del terra de les cambres acostumen  

a ser els millors de la casa. Però als dormitoris situats a la planta baixa, la ventilació i il·luminació és escassa,  

ja que es fa a través de finestrons. En canvi, als dormitoris situats a la planta superior, en la majoria dels 

casos presenten una obertura major. També en el cas d'haver-hi porxo superior, golfes, a més de tenir la 

funció de graner o magatzem, a vegades es destina a dormitori per a la gent del servei.

Finalment trobem la salera, el nom de la qual deriva de salar, la manera més comú de conservar els aliments 

a  l'antiguitat.  En  aquesta,  a  més  de  fer-hi  les  tasques  pròpies  de  la  conservació  dels  aliments,  s'hi  

emmagatzemen també productes no salats per conservar llarg temps. Es tracta d'una dependència situada 

quasi sempre a la part nord de l'habitatge, amb molt poca ventilació, per tal de conservar millor la frescor a 

l'estiu. L'habitació sol ser gran, disposa de prestatges d'obra i de fusta a les paret, així com també de perxes al  

sostre per penjar productes.

19  BALLESTER, M.: Habitatges Tradicionals... op.cit., pàg. 103.
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A més  de tots  aquests  àmbits,  cal  considerar  que normalment  cada  finca tendia  a  ser  autosuficient  i  a 

proporcionar els serveis bàsics als seus habitants, perquè sovint es troben en zones molt allunyades dels  

nuclis de població. Així, a més dels que hem esmentat, també podem parlar del servei religiós, la qual cosa fa  

que en algunes cases trobem una capella. A nivell arquitectònic, en les capelles sovint veiem la influència de  

l'arquitectura de culte i de l'estil del moment. També un altre servei, és el de defensa per protegir-se dels  

atacs de pirates, el que va obligar a moltes possessions properes a la costa a aixecar una torre de defensa.

Tot això ens porta a la qualificació que fa Jaume Andreu d'aquesta arquitectura, la qual anomena anònima i 

sense arquitectes.20 Aquest qualificatiu no és pel fet que se'n desconegui l'autoria, sinó perquè la identitat del 

constructor no té rellevància, en el sentit que es considera que aquest no pretén fer una obra única i original,  

sinó tot el contrari. Es vol seguir la tradició i els costums a partir de l'experiència acumulada. Així, des del  

punt de vista cultural ens trobem davant un important testimoni de la forma de vida tradicional, molt lligada 

a una economia basada en l'agricultura i la ramaderia.

20  ANDREU, J.: Arquitectura tradicional... op.cit., pàg. 21.
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5. Les tipologies constructives segons les diferents comarques de l'Illa

A mode introductori, hem de recordar que tota arquitectura tradicional obeeix a uns factors de tipus físic,  

com  el  clima,  el  relleu,  el  tipus  de  sòl  o  la  vegetació,  i  a  altres  d'humans,  com  són  els  aspectes  

socioeconòmics i culturals que han estat presents en un territori al llarg de la història. Es tracta doncs, com  

defineix Jaume Andreu, d'una arquitectura molt lligada al territori on s'ubica, la qual, sovint s'ha qualificat de 

vernàcula o autòctona.21 A això podem afegir el que diu Fernando García sobre la casa rural, la casa aïllada 

que és la vertaderament popular. Aquesta és el tipus representatiu de cada regió, la única que manté una 

íntima relació amb la geografia local, és a dir, la que expressa més clarament el caràcter de dependència amb  

el quadre geogràfic.22 Així, trobem diferències substancials entre les construccions de cada lloc, ja que són 

fruit del racionalisme diferencial de les regions naturals. El clima, els materials i també l'estructura social de 

cada poble influeixen en la disposició de la planta i  en la seva estructura que, a més, com veurem més 

endavant, canvia d'una època a l'altra de la història degut a la seva dependència immediata del factor social.

Però si ens centrem en els factors geogràfics, veiem com les edificacions de camp presenten a cada regió una  

particular fisonomia, la qual és una fidel expressió de les condicions geogràfiques. Per tant, no podem parlar 

d'una arquitectura popular comuna a totes les illes, no trobem un tipus que sigui comú a Mallorca, Menorca i  

Eivissa, ni tans sols a dues d'elles.  Fins hi tot hi ha autors que han aportat trets diferenciadors entre les  

construccions de les diferents comarques de l'illa. Aquest és el cas de Miquel Ballester, que percep algunes 

variants constructives i arquitectòniques en molts edificis segons la zona on es troben ubicades. Aquestes les 

analitza respectant la divisió comarcal oficial,  atès que s'adapta més o menys a la zonificació observada  

arquitectònicament. Així, veurem algunes particularitats de cada una de les comarques de Mallorca: la Serra 

de Tramuntana, el Raiguer, el Pla de Mallorca, la comarca de Llevant, la de Migjorn i la de Ciutat.23

5.1. Comarca de la Serra de Tramuntana

Començarem  amb  la comarca  de  la  Serra  de  Tramuntana, amb  unes  particularitats  orogràfiques  que 

influeixen a les seves construccions. Una és la dificultat en el transport de materials, la qual cosa fa que les  

construccions es facin amb materials de la zona, bàsicament amb pedra viva, ja que no es té accés d'una  

manera general al marès. Així, hi ha elements que trobem a altres comarques que aquí no se solen trobar. Per  

altra banda, a l'hora d'aixecar una edificació, són necessàries grans inversions per a l'adequació del terreny, i  

això va fer que es reduïssin considerablement els recursos destinats a la construcció de l'habitatge. A més,  

l'emplaçament que de vegades era en llocs de fort pendent,  també condicionava l'edificació. En quant  a 

21  Ibidem, pàg. 13.
22  GARCÍA MERCADAL, F.: La casa popular en España... op.cit., pàg. 10.
23  BALLESTER, M.: Habitatges Tradicionals... op.cit., pàgs. 25-31.
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l'orientació de les cases, sovint no es podien seguir els cànons establerts, ja que podia haver-hi dificultats per  

esquivar la direcció nord a l'hora d'emplaçar l'edifici dins la finca. A cada zona també trobem un cultiu  

peculiar, que en aquest cas és el de l'olivera, la qual cosa requereix edificacions annexes per l'elaboració de 

l'oli, per exemple. Això feia restar els recursos destinats a l'habitatge, així com també condicionaven la seva  

configuració. Per acabar, l'autor parla d'una incomunicació d'aquestes terres amb els corrents, estils i modes 

que anaven fent variar la tipologia de les edificacions d'altres llocs com el Pla. Crida l'atenció, per exemple, 

la substitució de molts elements que al Pla són fets amb marès, per altres de pedra viva però que intenten  

copiar les traces i formes. I també, els elements que no es podien fer amb pedra, com les cornises, es feien 

per una composició de teules, sovint de teules pintades. Per tant, tots aquests condicionants van donar lloc a 

una construcció més austera, menys càlida i sovint més costosa econòmicament. 

5.2. Comarca del Raiguer

En quant a la comarca del Raiguer, al ser una zona de premuntanya, molts dels condicionants són similars als 

de la Serra, però no d'una manera tan dràstica. Tenen en comú la utilització de la pedra, com a material, atesa  

la proximitat de pedreres de qualitats excel·lents. Gràcies a que aquesta pedra és molt dura, les construccions  

tenen  la  característica  de  ser  molt  més  sòlides  i  per  tant  molt  duradores.  Aquí  es  troben  les  millors  

construccions de tota l'illa, pel fet de disposar de molta calç i d'un bon material gravós. A diferència de la 

Serra, en el Raiguer a penes tenen dificultats amb el transport i tampoc no estan al marge de les modes. A 

més,  en  quant  a  l'agricultura  tenen  un  ventall  més  ampli  de  possibilitats.  Sí  que  la  orografia  afecta  al  

condicionament de les finques per ser cultivades, però a l'hora de situar els edificis hi ha la possibilitat de 

triar llocs més plans. Gràcies a la Serra, que actua com a barrera natural enfront als vents freds del nord, s'hi  

troben unes condicions climàtiques òptimes per a l'orientació dels habitatges. Però en aquest punt, Miquel 

Ballester afegeix que entre les poblacions que formen part d'aquesta comarca, hi ha una sèrie de municipis  

que quedarien exclosos d'aquestes observacions. Per exemple, Sa Pobla on els trets arquitectònics són més 

propers als de la comarca veïna del Pla. I també els municipis d'Alcúdia o Pollença, en els que es mantenen 

unes tipologies sensiblement diferents a la resta de poblacions d'arran de muntanya.

5.3. El Pla de Mallorca

En el  centre  de  l'illa,  en  el  Pla,  els  terrenys  argilosos  de  la  majoria  dels  seus  municipis  han  dificultat 

l'assentament  d'habitatges en molts  llocs.  A més,  el  marès  de la zona és pobre,  fluix i  buidadís,  al  que 
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s'afegeix l'escassa quantitat de pedra viva. Això feia haver de recórrer a les pedreres de comarques veïnes, és  

a dir, obligava el transport des de lluny. La gran riquesa agrícola de les seves terres per al cultiu de cereals i  

vinya,  va  ser  un condicionant  important  per la  presència de grans propietats.  Així,  les edificacions que  

trobem  en  aquesta  zona  presenten  la  característica  de  la  poca  consolidació  estructural,  degut  a  una  

fonamentació dolenta, a la manca de calç, la utilització d'argila enlloc de grava en les parets i també a la 

disponibilitat d'un marès dolent i buidadís. De fet, la pàtina que el temps ha deixat en les façanes de les 

edificacions és del color de la terra on es troben, és a dir, grisenca. En conclusió, també hi ha poca densitat  

d'habitatges petits o mitjans, que contrasta amb les espectaculars possessions de les grans propietats.

5.4. Comarca de Llevant

La  comarca de Llevant es divideix en dues parts  diferenciades per la seva orografia.  Hi ha la Serra de 

Llevant, en la qual podem trobar particularitats semblants a la zona de la Serra de Tramuntana. I per altra 

banda, les terres del municipi de Manacor, en les que es presenten unes característiques similars a les del Pla. 

Però d'aquestes dues parts, s'han d'exceptuar la zona de la marina que dona lloc a una composició diferent de  

la terra la qual es nota en les seves construccions. A més, té la particularitat de ser una zona propera a una 

costa plena de cales que servien d'amagatall per a invasors, fent perillosa la vida a foravila, per la qual cosa  

trobarem habitatges amb una clara tipologia defensiva, és a dir, amb un cert caràcter fortificat amb torres i  

poques obertures.

5.5. Comarca del Migjorn

Les característiques que han donat lloc a les edificacions de la comarca del Migjorn han estat influenciades 

per diferents factors. En quant als materials hi trobem una gran riquesa, amb la presència d'una excel·lent  

pedra arenosa, en la seva variant de marès i pedreny, forns de calç per aflorar pedres adequades i l'existència  

de molta garriga plena de material per a la seva combustió. També hi ha una presència casi absoluta del call  

vermell en totes les seves terres, que dona lloc a una pàtina de color torrat molt característic de la zona. A 

més, les terres són molt fèrtils, amb molta vinculació hortícola. Però, per les seves costes, hi ha una forta  

presència de perill d'invasions. Així, les cases ubicades en aquesta comarca presenten gran riquesa de marès i  

pedrenys, els quals permeten obtenir unes magnífiques traces i bells elements arquitectònics. Crida l'atenció 

també,  la  quantitat  de  voltes  de creueria  que hi  trobem així  com els  portals  amb llinda.  Finalment,  és 

característica la pàtina rogenca propiciada per la presència del call vermell.
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5.6. Comarca de Ciutat

Per acabar,  la proximitat amb la ciutat,  l'existència del  gran prat de Sant  Jordi  i  la presència de moltes  

possessions da caràcter residencial a la magnífica zona de premuntanya de la Serra, fan especial i diferent  

l'estudi de les edificacions rurals de la comarca de Ciutat. Trobem com element característic d'aquesta zona 

l'aspecte d'arquitectura barroca i palatina de moltes de les possessions rurals de Ciutat. Aquestes sovint són  

desproporcionades  respecte  a  l'extensió  de  la  finca,  la  qual  cosa  porta  a  tenir  en  compte  les  posteriors  

particions i ventes que es feren de les terres, així com anava creixent la ciutat.

Per tant, segons l'estudi de Miquel Ballester, com també afirma Fernando García, podem concloure que totes 

les vivendes d'una mateixa comarca solen tenir característiques comuns, materials idèntics, utilitzats de la 

mateixa forma, igual disposició i un mateix repartiment. I com a resultat de totes aquestes similituds té lloc 

una  edificació  d'aspecte  pràcticament  igual.  L'estudi  d'aquestes  vivendes,  tan  lligat  a  les  condicions 

geogràfiques naturals i humanes, constitueix el que anomenem geografia humana, pel fet de que aquesta  

geografia satisfà a les necessitats agrícoles, tan dependents del sòl i del clima, de les quals participa l'home. 24 

També es pot afirmar que els caràcters generals de les cases mallorquines són semblants per tot arreu i les 

diferències,  mínimes,  se  centren  en  petits  detalls  constructius,  decoratius  i  funcionals  propis  de  cada  

comarca.

24  GARCÍA MERCADAL, F.: La casa popular en España... op.cit., pàg. 11.
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6. L'evolució de la casa de foravila

Al voler definir l'evolució de la nostra arquitectura, com ja hem comentat, no podem negar les condicions  

climàtiques, materials i d'arrels culturals, però també, molts autors se centra en la importància del fet històric.  

Per exemple, Neus Gracia i Guillem Oliver en parlar de l'evolució de les cases de possessió comencen per  

diferenciar la línia evolutiva de les possessions mallorquines, de la dels llocs menorquins, així com també la 

de  les  cases  rurals  eivissenques.  Això  els  hi  serveix  per  demostrar  com  poden  de  ser  de  fortes  les  

individualitats illenques, com sovint trobem per tot el Mediterrani. Per tant, continuen afirmant que a més  

dels factors esmentats fins ara, aquesta evolució també és fruit d'una història, aïllada en societats tancades i  

amb influències esporàdiques característiques, en èpoques i circumstàncies diferents.25 

Garcia-Delgado, també s'interessa per aquestes línies d'evolució que han sofert les nostres cases. 26 Ens fa 

veure que avui en dia estem acostumats a veure com el nostre entorn i les nostres costums evolucionen amb 

gran rapidesa, la qual cosa ens fa pensar que una casa de trenta anys és vella. Però no sempre ha estat així, ja  

que fa segles una casa de per exemple tres-cents anys podia estar en perfectes condicions d'ús. Així, des 

d'aquesta perspectiva és fàcil entendre que els canvis en la idea de casa eren encara més lents i que el fet  

d'introduir canvis en el tipus, era molt escàs. Aquest mateix autor continua afirmant que només entenent  

aquesta situació d'immobilització al llarg dels segles, es pot analitzar amb rigor històric com un determinat  

tipus de casa era capaç de romandre en un lloc geogràfic durant segles, i com els canvis es produïen casi  

exclusivament en el cas d'invasions importants i de repoblació casi total d'un territori per un grup cultural 

diferent.

Per tant, els punts de ruptura històrica, que fan canviar la idea arrelada de casa, no poden ser altres que les  

invasions per una cultura marcadament diferent a l'anterior. Però aquesta hauria de ser una invasió violenta i  

que suposàs una casi total renovació demogràfica. I en la història de Mallorca hi ha hagut tres invasions 

culturals importants: la de Roma, a partir del segle II a. C.; la islàmica, a partir del segle VIII i que es va  

establir de forma definitiva a partir del segle X; i la de la corona catalana, la qual va prendre la capital l'any  

1229. Però en tractar-se de colonitzacions portades a terme de manera gradual i paulatina, la part de l'illa que 

no era la capital va actuar com amortiguador enfront al canvi cultural. De fet, en cap moment de la història es  

va donar una substitució massiva de la població. Així mateix, el fet que la història d'aquesta illa estigui tan 

carregada d'invasions i colonitzacions fa que les seves manifestacions culturals bàsiques, com és el cas de  

l'arquitectura, siguin el resultat de superposicions. 

25  GARCIA INYESTA, N.; OLIVER SUNYER, G.: Cases de possessió. Palma: Ed. Grafinsa, 1986, pàg. 56.
26  GARCÍA-DELGADO, C.: La casa popular mallorquina... op.cit., pàg. 25.
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6.1. La casa romana

Tot i que els altres autors consultats comencen aquesta evolució a partir de l'època islàmica, Carlos Garcia-

Delgado inicia el procés en època romana. Considera que la colonització romana va ser probablement la  

primera d'importància en la història de Mallorca, en mans del cònsol Quintus Caecilius Metellus i inclosa en 

la província de l'Hispània Citerior amb capital a Cartago Nova. La conquesta i l'arribada d'uns tres mil colons  

iberoromans,  com afirma  la  historiografia,  degueren  suposar  l'organització  i  la  planificació  del  territori  

mallorquí,  confirmant  la  voluntat  romana  d'explotar  els  recursos  agropecuaris  de  l'illa.  Per  tant,  podem 

pensar que poc després de la conquesta començaren una fase de parcel·lació i repartiment de les terres. Així,  

des del punt de vista de l'arquitectura farà la seva aparició a Mallorca, com un fet novedós, la casa-pati. És a 

dir,  els  criteris  urbanístics  i  d'edificació que Roma va introduir,  recollien les  tradicions del  Mediterrani 

Oriental, les quals s'havien forjat durant mil·lennis.27

La casa romana respon a una tipologia de sobres coneguda, a partir de la qual es produïen múltiples variants  

en quant a la dimensió al grau de complexitat distributiva. Una primera particularitat en la forma de construir  

romana és una forta idea d'ordre geomètric. L'ordre, la proporcionalitat i la simetria, com bé sabem, és una de 

les  principals  característiques  de  l'arquitectura  romana,  així  com també  d'altres  manifestacions  per  part  

d'aquesta cultura. Però com ens presenta Pedro Fernéndez Vega, no sempre les edificacions podien atendre a  

aquests factors, ja que per sobre de tot es donava pas a la funcionalitat.28 Aquest ens parla de la diversitat en 

la tipologia d'habitatges romans, en funció de la seva ordenació, de les quals centrarem l'atenció en la casa 

pati. 

Les  cases-pati  són  les  més  característiques  de  la  cultura  romana,les  vil·les,  que  les  trobem  en  major  

freqüència en les zones allunyades de les ciutats. L'estructura de la planta es divideix per mitjà de crugies,  

definides per murs paral·lels a la façana principal de l'edifici. Aquesta estructura permetia la construcció en  

fases successives, és a dir, afegir estructures fora afectar les preexistents, en el cas de ser necessàries. García-

Delgado enumera les característiques tipològiques de la casa romana, començant per la simetria formal, ja  

que hi ha un eix absidal que és visual i de circulació. Continua amb el fet del creixement per addició de  

crugies a partir de murs paral·lels a la façana. A més, cada crugia es divideix en tres espais, donant lloc a una  

alternància entre espais oberts (interiors) i espais tancats. En el cas de trobar finestres en la façana, n'hi haurà 

poques i de petites dimensions. De les diferents estances ens crida l'atenció el tablinum, la sala d'estar, el qual 

es situa sobre l'eix de simetria, característica que també veurem en les cases posteriors.29

A tot això, hem de tenir en compte que, tot i que sovint s'hagi associat la idea da casa romana amb la de pati  

interior, es tracta d'una afirmació només certa en part. És a dir, només trobem l'atrium o el peristilum en les 

cases de propietaris  amb un cert  nivell  econòmic.  En les cases populars s'haurien de conformar amb la  

27  Ibidem, pàg. 66.
28  FERNÁNDEZ VEGA, P.A.: La casa romana. Madrid: Ediciones Akal, 2003, pàg. 64.
29  GARCIA-DELGADO, C.: La casa popular mallorquina...op.cit., pàg. 69.
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primera crugia de l'edificació, deixant lliure la part posterior.

És important conèixer aquestes característiques de la cultura romana ja que qualsevol influència cultural  

posterior, s'haurà d'analitzar com una possible superposició a les permanències de la romanització. En el 

nostre cas, a partir d'aquests moments ens interessa valorar les influències de la colonització islàmica, la qual  

es  va produir  a  partir  del  segle  VIII,  per  tal  de  veure  si  varen introduir  noves tipologies  d'arquitectura  

domèstica  o simples  variacions de la  idea romana  de casa.  Així  ens  demanarem què pot  romandre des  

d'època romana fins avui, en la idea de casa popular. A aquesta pregunta, tal volta, la resposta la trobem 

alhora de comparar l'arquitectura popular eivissenca amb la de Mallorca. Es tracta d'una arquitectura de  

concepció radicalment diferent, la qual pot ser deguda al fet de que Eivissa va estar intensament colonitzada,  

des del segle VII a. C. per la cultura púnica i per tant, la seva arquitectura, presenta una clara similitud amb  

la nord-africana de les àrees menys romanitzades. Això no ocorre a Mallorca, on la romanització va ser  

profunda i les característiques de la casa romana van ser assimilades per la cultura islàmica en el moment de  

la seva introducció en el territori.

6.2. Època Islàmica

Una altra data important en la història de Mallorca és la de l'any 902, a partir del qual l'illa entrà a formar 

part d'al-Andalus. En aquests moments la cultura islàmica es va instal·lar a Mallorca, per la qual cosa estem 

davant un nou inici de culturització i poblament de l'illa. De fet, durant el període en què la cultura islàmica 

va estar instal·lada, l'illa va viure distintes èpoques, començant per la dependència dels califes omeies de  

Còrdova,  llavors  al  regne  de  Dénia;  també  va  ser  emirat  independent  fins  a  l'ocupació  per  part  dels 

almoràvits i, finalment, pels almohades.

En aquesta època, quasi la meitat de la població es concentrava a la Madina (actual Palma), on vivien unes 

vint-i-tres  mil  persones.  Una  part  de  la  població  vivia  a  foravila  però  hi  havia  pocs  i  petits  nuclis  de  

població.30 També s'ha de tenir en compte que el paisatge rural de la Mallorca que van viure els musulmans  

res  té  a  veure  amb  l'actual,  ja  que  hi  havia  molta  menys  terra  cultivable  que  en  l'actualitat.  El  patró  

30  BALLESTER, M.: Habitatges tradicionals... op.cit., pàg. 65.
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d'assentament per cultivar aquesta terra s'organitza entorn de dues formes bàsiques, l'alqueria (qaryak) i el 

rafal  (rahl).  Helen Kirchner  aporta  la  definició extreta  de P.Guichard,  el  qual  descriu la  qarya com un 

llogaret rural habitat per una comunitat pagesa, caracteritzada per constituir un grup humà d'origen comú,  

tribal o clànic. I el model de rahl, segons el mateix autor, que seria una explotació privada, preferentment 

situada als voltants de les ciutats.31 Per altra banda, Miquel Ballester a l'hora de definir l'alqueria recull les 

definicions de diversos autors. Per exemple, Rosselló Vaquer diu que l'alqueria era una possessió més o 

menys gran amb cases agrupades; per G. Alomar és simplement una unitat d'explotació de cultiu; i per a 

Rosselló Verger és una estructura agrària de més importància econòmica i humana que el rafal. D'aquests  

mateixos autors recull la definició de rafal. Segons Rosselló Vaquer era una possessió petita d'una sola casa;  

per Alomar era una unitat d'explotació agrícola de rang i, generalment d'extensió, inferior a l'alqueria; i per  

Rosselló Verger era una explotació agrícola que sovint no disposava de cases.32

Per altra banda, alguns autors també afirmen que les alqueries podien agrupar alguns rafals, basant-se en el  

fet  que  després  del  repartiment  moltes  extensions  de  terres  donades  als  nous  pobladors  disposaven 

d'alqueries  i  diversos  rafals.  Però,  com afirma  Ballester,  desconeixem  si  abans  eren  o  no  del  mateix 

propietari, per molt que s'afirmi que durant el repartiment es va mantenir l'estructura de propietat deixada  

pels musulmans. Alguns autors també han afirmat que les alqueries eren més aviat centres de producció  

agrícola, mentre que els rafals correspondrien a una explotació més aviat ramadera. Però Miquel Ballester no 

està d'acord amb aquesta hipòtesi, ja que afirma que segons les dades històriques que han arribat de les  

vendes durant el segle XIII, molts rafals disposaven de terres de cultiu.33

La definició de l'alqueria i el rafal ha estat molt estudiada com a estructura de propietat o com a estructura 

agrària, però, com eren les edificacions que en formaven part? García-Delgado fa un extens estudi sobre la  

casa andalusina d'època musulmana, però en dóna una visió general i comparativa amb arquitectures d'altres  

llocs sota la influència de la mateixa cultura a la mateixa època. Tot i que a continuació veurem quines són  

les aportacions d'aquest autor, no seria molt adient generalitzar en quant a l'estructura d'aquestes edificacions  

en relació a tots els territoris islàmics de l'època, ja que com és lògic, s'ha de tenir en compte el substrat  

preislàmic de cada territori. És a dir, la tradició i les tipologies preexistents abans de l'arribada d'aquesta  

cultura. Així mateix, també és important tenir present la geomorfologia del territori, en relació als recursos  

que ofereix, la qual cosa veiem reflectida per exemple en la utilització de diferents materials.

García-Delgado diu que no és casual que en tota la zona ocupada per al-Andalus, en els segles del seu  

apogeu, la casa popular sigui de característiques tipològiques molt semblants. A l'hora de fer la seva proposta 

d'estructura ens introdueix una tipologia, la del  bit. El bit popular o bit “rifeny”, és un tipus d'edificació 

popular que es troba al nord-d'Àfrica, concretament a la zona del Marroc. L'autor estableix una relació clara  

31 GUICHARD,P.:  Structures sociales dans l'Espagne musulmane,  (París,  1977) Extret  de KIRCHNER, H.:  La construcció de  
l'espai pagès a Mayurqa. Palma: UIB, 1997, pàg. 51.
32  ROSSELLÓ VAQUER, ALOMAR i ROSSELLÓ VERGER extret de BALLESTER, M: Habitatges tradicionals... op.cit, pàg.67.
33  Ibidem, pàg. 68.
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entre  la  planta  del  bit  i  la  del  tipus  més  simple  de l'arquitectura  andalusí  a  Mallorca i  Andalusia.34 La 

distribució és a base d'una sala única repartida en tres espais. El nivell intermedi es destina a vestíbul o cala, 

un lateral a dormitori i l'altre a cuina o estable. En algunes ocasions trobem dos pisos. A més, en aquesta  

vivenda de camp no existeix ornamentació ni a l'interior ni a l'exterior, a diferència de la vivenda urbana 

àrab. En quant a la coberta no hi ha relació, ja que en aquest cas nord-africà es tracta d'una coberta plana.  

També l'autor ens afirma que podem trobar aquest mòdul elemental de vivenda bit, de tres cossos, en altres 

àrees mediterrànies com a Grècia, Tuníssia, Andalusia i Mallorca.

Sigui per la repressió exercida pels conqueridors cristians o per la diferència en les tècniques constructives,  

el cert és que no tenim restes completes per saber com devien de ser les edificacions d'aquesta època. Miquel  

Ballester ens indica que en els repartiments posteriors a les conquestes cristianes, aquestes edificacions les  

anomenaven “casas moriscas” a la Península i “albergs sarraïns” als llocs conquerits pels catalans. Aquests 

albergs sarraïns eren considerats excessivament petits, i això feia que a foravila fossin rebutjats i utilitzats  

com a dependències  per  animals,  cellers,  etc.35 Segurament  aquestes  coincideixen amb la  tipologia  que 

descriu García-Delgado i que hem comentat anteriorment. Però Ballester continua destacant que hauríem de 

tenir en compte que hi podria haver una certa diferència arquitectònica i constructiva pel que fa a les distintes  

èpoques de dominació àrab de les illes. Per exemple, al principi, quan més intervenció constructiva hi degué 

haver per reconstruir l'illa i acomodar-la a la cultura musulmana, els nous pobladors provenien generalment  

del sud de la Península, amb condicions climàtiques molt semblants a les nostres. I a les darreres etapes de la  

dominació  àrab,  la  procedència  nord-africana  dels  governadors  ja  no  devia  tenir  tanta  influència  en 

l'arquitectura, ja que la major part de les infraestructures necessàries estava construïda. Per tant,  Miquel  

Ballester conclou que les arrels arquitectòniques les hauríem de cercar més a al-Andalus que no pas al nord  

d'Àfrica, encara que ambdós tipus no devien diferenciar-se gaire.

Així, passarem a veure com García-Delgado parla de la casa andalusa, de la qual diu que encara que es  

puguin trobar moltes característiques nord-africanes, no és estrany que també algunes de les característiques 

de la casa romana s'hagin mantingut amb major puresa. Al-Andalus va ser la regió en que la cultura islàmica 

va adquirir la seva màxima expressió i de la que Mallorca hi formava part, però la colonització romana havia  

deixat una important emprenta en aquest territori.  Així,  l'autor afirma que: “el refinamiento andalusí del 

califato debió sin duda de asimilar i continuar la evolució del tipo milenario de casa-patio que habían llevado 

a cabo griegos i romanos”36 A més, com passava a Roma, la casa-pati unifamiliar andalusa respon a un nivell  

social mitjà o alt. La casa popular és de dimensions més reduïdes, amb una primera crugia, immediata a la  

façana, la qual presenta una distribució en tres espais. Aquesta és la tipologia més freqüent de casa popular  

andalusí rural, la qual cosa es pot veure com un tipus simplificat de la casa romana i també com l'equivalent  

del  bit  rifeny del  nord  d'Àfrica.  Per  tant,  en  les  àrees  perifèriques  de  la  Madina  i  en  les  zones  rurals  

predominava la versió modesta d'aquest tipus que es redueix a la primera crugia.

34  GARCÍA-DELGADO, C.: La casa popular mallorquina... op.cit., pàg. 88.
35  BALLESTER, M.: Habitatges tradicionals... op.cit., pàg. 69.
36  GARCÍA-DELGADO, C.: La casa popular... op.cit, pàg. 91.
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Posant en conjunt les poques publicacions respecte al tema de l'evolució d'aquesta arquitectura en època 

islàmica i  el  poc que ens  deixa entreveure  la  nostra  arquitectura,  Miquel  Ballester  extreu una sèrie  de  

conclusions sobre els materials i les tècniques constructives emprades:37

– La construcció de les parets normalment es feia de tapial, així com també de paret en verd que es  

podia bastir amb la col·locació de les pedres amb el sistema d'espiga o d'espina de peix, molt utilitzat  

ja abans pels bizantins. A més, el gruix dels murs de molts jaciments s'acosta als 55cm. (FOTO paret 

verda amb les pedres en espiga)

– Les obertures a l'exterior de les cases a foravila serien el portal llindat i les finestres petites i altes per  

preservar la intimitat interior.

– De la coberta, Ballester afirma que les informacions que tenim són confuses. Però la tècnica de forjat 

de taulons, amb canyissada i teula a sobre devia ser la més utilitzada a foravila i ho seguirà sent  

durant molts anys després, ja en època cristiana. També diu que hi ha autors que aposten per la 

presència de la coberta plana, tan comuna en altres llocs del Mediterrani.

– En relació a la distribució interior, i en la mateixa línia que defensa García-Delgado, diu que no es  

devia  diferenciar  gaire  de  la  casa  rectangular  romana,  dividida  en  tres  cossos.  Els  musulmans  

andalusins i magrebins a penes van variar l'estil de la casa, ja que ells mateixos provenien de ex-

colònies romanes i compartien part del mateix patrimoni arquitectònic. De totes formes, l'ús que es 

feia de la casa musulmana era molt diferent del que se'n farà després de la conquesta cristiana. Per 

exemple,  utilitzaven  les  sales  d'una  manera  més  polivalent,  és  a  dir,  els  espais  no  estaven  tan 

diferenciats.

– Generalment la cuina era un element que no estava integrat dins de la casa, perquè més aviat es  

cuinava en el pati, sota un petit porxo.

– Els acabats interiors no són tan importants com ho seran en la casa cristiana, tot i l'existència de les  

estores, les parets referides en blanc devien ser les protagonistes.

– A l'exterior de la casa de foravila, ens quedaríem amb el dubte de si hi havia un pati completament 

tanca,  com hi  havia en les zones urbanes.  Però sigui  com sigui,  s'ha de tenir  en compte que el 

caràcter  de  recolliment  de  la  carrera  de  davant  de  les  cases,  plena  de  vegetació  i  envoltada  

d'edificacions auxiliars, per animals i magatzems, seria una reminiscència d'època àrab adoptada pels 

nous pobladors cristians, ja que també es dona en les cases rurals de Catalunya.

En resum, la casa popular rural més modesta, es reduïa a la primera crugia del que era el tipus de vivenda 

andalusí de les classes acomodades. Aquesta prenia com a idea bàsica la casa musulmana del nord d'Àfrica, 

de casa-pati, però alhora també agafava característiques procedents de l'aportació romana. Així, el tipus de 

vivenda més comú en l'època islàmica a Mallorca, era la vivenda mediterrània ancestral de casa-pati, que 

com havia ocorregut en totes les zones colonitzades per Roma, s'havia vist influenciada i modificada pel  

model romà. Per tant, entenem que un canvi polític no implica un radical i immediat canvi cultural, ja que  

existeixen molts caràcters arrelats en la població que no es modifiquen fàcilment, així com també veurem 

amb el següent període.

37  BALLESTER, M.: Habitatges tradicionals... op.cit., pàgs 72-73.
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6.3. Després de la Conquesta

Com deia, la substitució d'un model cultural i econòmic no és una cosa senzilla de portar a terme. Per això, el  

canvi de l'arquitectura de tradició àrab per una tradició cristiana no va ser cosa de dos dies. Ballester explica  

que sovint, a Ciutat, es va utilitzar la nova arquitectura com a forma de demostrar la imposició d'una nova  

realitat  cultural  i  religiosa.  Però les infraestructures més aviat  pràctiques,  que no representatives,  es van  

mantenir durant una llarga temporada.

L'últim dia  de 1229 les  tropes  catalana-aragoneses  comandades pel  rei  Jaume I,  varen assaltar  Madina 

Mayûrqa, la capital de l'illa en època musulmana. Es sap que alguns pobladors de l'illa, que varen sobreviure, 

fugiren de la ciutat per a refugiar-se en el camp i les muntanyes. De fet, per fer-mos una una idea de la  

contundència d'aquesta ocupació basta en veure el poc nombre de restes monumentals d'època islàmica que 

han  sobreviscut  fins  als  nostres  dies.  Així,  el  canvi  polític  i  ideològic  que  va  significar  l'arribada  dels 

conqueridors al poder de l'illa, va ser evident i radical, però com ja hem dit, una cultura tan arrelada en la  

població, com era en aquells moments l'andalusí, no s'elimina fàcilment a no ser que hi hagi una substitució  

massiva de la població.

S'ha d'inscriure la conquesta de Mallorca dins el marc de la Reconquesta, en la que hi va haver una intenció 

de suplantar la població de les terres conquerides pels colons cristians, tant els castellans com els catalans-

aragonesos. Un cop conquerida l'illa, els seus ocupants redacten, no sense dificultats en posar-se d'acord, el  

Llibre dels Repartiments.38 Els llibres dels repartiments són documents amb la missió d'especificar els drets 

adquirits pels diversos participants en la conquesta d'un territori andalusí sobre el botí aconseguit. Es tracta 

per tant, de la manera de dividir i adjudicar allò que s'ha conquerit, amb la qual cosa es fa un inventari de  

béns immobles (les terres o cases i els beneficis sobre aquestes) que el rei ha de repartir entre els seus homes.  

El Repartiment instal·là a Mallorca un feudalisme molt proper al llavors existent a Catalunya, fins i tot amb  

l'aplicació  dels  Usatges.  Però  l'evolució  interna  i  la  desaparició  d'alguns  dels  magnats  més  importants, 

donaren  lloc  a  l'aparició  d'un  feudalisme  autòcton,  que  es  basaria  en  unitats  més  petites  que  les  grans  

porcions que s'havia fet en el Repartiment. Cal tenir en compte també, que en el darrer lloc de l'escala social  

instituïda pel Repartiment, s'hi trobaven els musulmans que a més havien estat totalment desposseïts de les  

seves terres.

A partir d'aquí hem de tenir en compte que les alqueries d'època musulmana, després de la Conquesta, van 

començar  a  perdre  el  seu sentit  originari,  ja  que foren parcel·lades,  dividides  o annexades parcialment.  

D'aquesta manera sobrevisqué el nom d'alqueria però en un context molt diferent al d'època islàmica.39 El 

rebuig per l'arquitectura musulmana va ser patent des d'un principi, ja que les cases resultaven petites als  

nous pobladors, el sistema dispers dels habitatges rurals no agradava i hi havia manca d'una arquitectura 

38  SOTO, R.: Còdex Català del Llibre dels Repartiments de Mallorca. Barcelona: J.J.de Olañeta, 1984, pàg. 7.
39 SOTO,  R.:  “Abans  de  les  possessions.  Les  formes  d'organització  territorial  a  la  Mallorca  Medieval”  a  Les  possessions 
mallorquines: passat i present... op.cit., pàg. 47
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avinent als gustos dels grans terratinents que havien de dominar gran part del territori forà. Però així com a la 

Madina es va força un canvi arquitectònic important, a la part forana el rebuig vers l'arquitectura no es va  

deixar sentir per les circumstàncies del moment, de tal manera que no es va calcar el model d'habitatge  

català.40 Interessant  és  l'aportació  de  García-Delgado,  en  afirmar  que  entre  els  canvis  culturals  que  pot 

provocar un fet com la Conquesta, el que ofereix una major resistència al canvi és precisament la idea de 

casa. És a dir, hem de tenir en compte que una casa, com a construcció, pot sobreviure fàcilment més de deu  

generacions, la qual cosa permet un arrelament del tipus. Per tant, es poden destruir els edificis, però no la  

idea que la població té de construcció de casa.41

El mateix autor ens porta a prestar atenció a la idea de casa que portaven els catalans a Mallorca a partir del  

segle XIII, de la qual podem diferenciar dos tipus: la casa rural (casa pairal), la qual allotja tan als senyors 

com als servent, i que a posteriorment a Catalunya va derivar en la masia; i per altra banda, la casa gòtica  

popular urbana,  de parcel·la estreta i  profunda.  Però el  que a nosaltres realment ens interessa és la que 

García-Delgado anomena  “casa  parial”,  tipologia  què  freqüentment  s'ha  intentat  relacionar  amb la  casa 

romana.  Però per al  nostre autor aquesta hipòtesi  no és vàlida ja que desvincula l'origen del  mas de la  

tipologia romana, atès que el relaciona a la invasió franca (carolíngia) de finals del segle VIII, hipòtesi en la 

qual  no  entrarem ja  que  ens  desviaria  molt  del  tema  que  ens  ocupa.  No  obstant,  no  oblidem que  les  

influències externes incideixen en un moment de la història i adquireixen una trajectòria particular en funció  

de les permanències culturals preexistents. Però és important tenir en compte aportacions d'altres autors com 

Fernando García, que tot i tractar-se d'estudis posteriors, en parlar de la masia accepta la opinió que l'origen 

d'aquest  tipus  és  fruit  de  la  continuïtat  del  curs  tradicional,  que  enllaçaria  amb  la  vivenda  romano-

mediterrània.42

Però tornem a centrar l'atenció en la idea de casa que portaren els catalans a partir del segle XIII i com va  

influir en l'evolució posterior de l'arquitectura rural existents en aquells moments a Mallorca. Així, tractarem 

de definir quins són els elements d'importació catalana i quins són permanències del model andalusí anterior.  

De fet, com veurem, això ens portarà a conèixer les raons per les quals a Mallorca no hi ha masies, i en el seu  

lloc trobem un altre tipus de casa rural (les possessions). El tipus de casa popular que porten els catalans a  

Mallorca parteix de la base de dos antecedents: la torre i la sala. Però al llarg dels segles XII, XIII i XIV,  

l'evolució del mas inicià una transformació que el porta de l'espai únic de la sala, amb una nau, al tipus  

definitiu de masia de tres naus. Per tant, en el moment de la conquesta aquesta evolució no estava més que 

començada, la qual cosa porta a afirmar que la casa rural que els catalans portaren a Mallorca, no tenia molt  

a veure amb la masia que coneixem ara. És a dir, no van portar el tipus de masia de tres naus i murs de 

càrrega  perpendiculars  a  la  façana.43 En  definitiva,  s'estava  produint  a  l'illa  un  encontre  entre  aquesta 

arquitectura  franco-catalana  (com anomena  García-Delgado),  rústica  i  funcional,  i  l'arquitectura  d'arrels  

andalusines de tradicions clarament mediterrànies. Per tant, la idea andalusina de casa-pati i la idea catalana 

40  BALLESTER, M: Habitatges tradicionals... op.cit., pàg. 76.
41  GARCÍA-DELGADO, C.: La casa popular mallorquina... op.cit., pàg. 102.
42  GARCÍA MERCADAL, F.: La casa popular en España... op.cit., pàg. 49.
43  GARCÍA-DELGADO, C.: La casa popular mallorquina... op.cit., pàg. 106.
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de sala, varen ser a partir de 1229 les llavors de l'arquitectura mallorquina.

Així, s'ha de deixar constància que la continuació d'estils i de tècniques arquitectòniques arrelats a l'illa,  

abans de la conquesta cristiana, no suposen la seva adopció total per part dels nous ocupants, sinó que seran  

modificats  i  acondicionats  en  relació  a  la  nova  situació.  Per  tant,  aquesta  barreja  d'estils  i  d'elements 

arquitectònics  esdevindrà  una  nova  arquitectura,  en  edificis  de  nova  planta  o  fortament  rehabilitats. 

Majoritàriament, els habitatges de foravila d'època anterior a la conquesta, seran considerats petits i per tant  

es rebutjaran com a habitatges i es destinaran a dependències per als animals o magatzems.44 De fet, la sala 

de la casa catalana ocupava la primera planta de l'edifici, a diferència de la casa mallorquina andalusí, on les  

estances de la planta baixa eren les que complien aquesta primera funció. Serà a partir de la Conquesta quan 

la casa mallorquina ubicarà la sala d'acord amb la situació que tenia a Catalunya, és a dir, en la primera 

planta. Per tant, la sala en la casa mallorquina mantindrà el caràcter representatiu heretat del tipus català,  

convertint-se en un espai simbòlic.

Per tant, la persistència del model de casa andalusina durant la nova etapa cristiana es va donar tant en la  

rehabilitació dels antics albergs sarraïns com als habitatges de nova planta. Però Miquel Ballester, a més del  

tema de la disposició de la sala, afegeix altres elements que es diferenciaran respecte de l'època anterior, com 

és ara la traça dels portals i els materials utilitzats. Els materials de l'estructura variaran i s'abandonarà poc a 

poc el tapial, donant lloc casi exclusivament a la paret verda. També hi haurà una certa diferència en la  

distribució.45 Però, tots els canvis no seran prou significatius perquè el model andalusí desaparegui del tot,  

sinó que més aviat evolucionarà fins a crear una arquitectura que considerem pròpia. Els nous costums van  

forçar canvis importants, com el fet de que les dependències multifuncionals sarraïnes van haver de donar  

pas a dependències d'usos més restringits,  com seria la cambra de dormir matrimonial.  Així veiem com 

Ballester descriu les característiques d'aquestes edificacions en època cristiana:

– Inicialment la planta de la nova casa a foravila es devia construir d'un sol aiguavés, encara que en  

trobem de més evolucionades que en tenen dos.

– A l'interior, com a mínim, la planta es trobava dividida amb una habitació a cada costat de l'entrada.  

Amb una cambra de dormir a un costat i un altre espai amb xemeneia a l'altre. Aquesta separació es  

devia fer generalment amb paret verda. 

– Per a les parets mestres durant el segle que es va produir la conquesta, a més d'utilitzar-se la paret  

verda encara s'utilitzava el tapial,  atesa la utilització de mà d'obra forçada i esclava musulmana. 

Malgrat que a Mallorca el tapial no s'ha abandonat completament, cada cop va anar donant més pas a 

la paret verda, la qual trobem en gran quantitat a l'illa.

– Crida l'atenció la col·locació de les pedres durant els primers anys després de la conquesta, ja que hi 

ha  una  tendència  a  utilitzar  la  forma  d'espiga,  pròpia  dels  sistemes  constructius  sarraïns.  A les 

cantonades exteriors es faran les cantoneres de marès, material que serà un dels protagonistes de  

l'arquitectura de la nova etapa que s'inicia.

44  BALLESTER, M: Habitatges tradicionals... op.cit., pàg.77.
45  Ibidem, pàg.79.
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– El portal principal tindrà una traça de mig punt, donant més importància a l'estètica que a la part 

estructural. Les obertures de ventilació continuaran sent els finestrons menuts i elevats.

– La coberta serà inclinada amb la part baixa a la façana i el bigam sense cairejar.  A més, com a  

plataforma de suport utilitzaran la canyissada, sobre la qual hi haurà la mateixa teula que utilitzaven 

els seus antecessors.

Llavors,  tot  i  que  es  manté  la  idea  estructural,  ens  trobem davant  una  arquitectura  que  poc  a  poc  va  

abandonant algunes de les tècniques constructives antigues. A més, anirà augmentant les formes i els volums 

afegint a les edificacions primitives més crugies i amb el creixement en altura. A l'interior també hi haurà una  

evolució en la distribució, sobretot amb l'aparició dels envans, o com s'anomenen a Mallorca, les mitjanades.  

Però s'ha de puntualitzar que a partir del segle XIV aquest desenvolupament en l'arquitectura entrarà en un  

període  d'estancament,  ja  que  Mallorca  viurà  una  sèrie  d'esdeveniments  tràgics,  com la  pesta  i  males  

anyades, que no seran gens beneficiosos per a la construcció.

6.4. Època Moderna

Passats aquest període d'estancament, al llarg dels segles moderns, entre el XVI i el XIX, seran constants les 

reformes i els engrandiments experimentats en les construccions arreu de l'illa. Aquest fet és  degut a que 

estem davant  un ascens social  de  les  famílies  pageses,  l'habitatde de les  quals  serà  un signe inequívoc 

d'aquest ascens. En aquest moment en què la vivenda rural inicia la seva prosperitat, no va desaparèixer el 

sentit pràctic d'aquestes edificacions, però sí que veiem l'acceptació, amb molta mesura, d'alguns ornaments 

que  faran  perdre  una  mica  l'austeritat  que  les  havia  caracteritzat  fins  ara.  Però  això,  sembla  ser  que  

principalment va passar a les finques situades en llocs allunyats de la residència vilatana dels propietaris. En 

les propietats on hi havia la vila propera pràcticament només es va mantenir l'habitatge dels amos, ja que les  

visites dels propietaris es limitaven a una jornada pel fet de tenir la possibilitat d'anar i tornar el mateix dia. 

Ballester, afegeix un altre motiu per a la implantació de la casa dels senyors dins de les possessions. És degut  

a què el fet de pertànyer o tenir pretensions al braç noble, o militar, forçava una escala de valors, entre els  

quals hi havia el patrimonial. S'havia de demostrar posseir habitatges i comoditats dignes de l'estament. 46 

Aquest fet explicaria la sumptuositat de moltes cases rurals senyorials, que semblen excessives si tenim en  

compte la seva condició de segona residència o fins i  tot  temporal  o de pas,  ja  que aquests propietaris  

acostumaven a tenir més propietats repartides per l'illa.

Es començaren a produir modificacions importants a les cases rurals de les grans propietats. Poc a poc, es  

construïren  diversos  edificis  que  s'agrupaven  entorn  d'un  espai  a  cel  obert:  la  clastra.  A més  de  les  

construccions destinades a vivenda i a instal·lacions productives, especialment a partir del segle XVI trobem 

la construcció d'un gran nombre de torres de defensa en aquestes edificacions, degut a la pressió corsària. Es  

46  Ibidem, pàg. 23.
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tracta de la integració de torres defensives, moltes de les quals originàriament devien ser exemptes. Aquest  

panorama defensiu el  trobem principalment en les  possessions properes  a les zones de marina o en les  

situades en indrets de pas. Però aquesta explicació defensiva no se sosté en en tots els casos, atès que hi ha  

torres que s'han d'entendre més aviat com a símbol de poder.

És a partir d'aquests moments quan podem començar a parlar de possessions ja que, com indica Neus García, 

aquestes són la conseqüència d'una estructura social  nova a l'illa que sorgeix després de la Conquesta i  

evoluciona fins arribar a un punt de plenitud als segles XVII i XVIII.  Neix del repartiment de terres de 

conreu a cavallers i prohoms que participaren en la colonització. Per tant, és en aquests moments quan es 

produeix la consolidació del model de la casa de possessió.47 Durant el segle XVIII es va accentuar el desig 

de construir en el camp àmplies mansions, allà on les famílies de la classe noble i burgesa tenien finques  

rurals. Influïts per un moment d'extraordinari desenvolupament de la riquesa i per les idees de la Il·lustració,  

que donava més importància a la natura, s'emprengueren aquestes importants deformes de les cases que ens  

han arribat fins ara i són tan característiques del paisatge de Mallorca. Però, com assenyalen A. Alonso i S. 

Sebastián, no totes les edificacions seran de nova planta, sinó que el més corrent serà fer l'ampliació de les  

velles  construccions per  tal  de  remodelar  el  conjunt.48 Per  tant,  encara  trobem restes  importants  de les 

edificacions antigues en els nuclis de les actuals possessions. A més, també és curiós veure com en el cas de  

les construccions de nova planta d'aquests segles, encara se segueixen moltes característiques tipològiques de 

les edificacions d'etapes anteriors. 

47  GARCÍA INYESTA, Neus: “Patrimoni i Arquitectura popular...” pàg. 389.
48  ALONSO, A. I SEBASTIÁN,S.: Arquitectura Mallorquina Moderna y Contemporánea. Palma: Gràficas Miramar, 1973, pàg.137.
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Així, normalment trobarem unes edificacions configurades a partir de dues crugies i amb dues o tres plantes, 

en les que les cambres es disposen al voltant de les sales centrals. Sí que en aquests moments veiem una  

important  aportació  en  la  configuració de les  façanes,  on  ja  hi  ha  un major  nombre  i  dimensió de les 

obertures,  com balconades  i  tribunes,  tot  i  que  encara  seguint  l'estricte  ordre  simètric.  Es  tracta  de  la  

consolidació d'un model arquitectònic, al qual, a més dels trets de caire més estructurals, hem d'afegir les 

influències de diferents estils arquitectònics, especialment a partir d'aquests moments. Així doncs, els punts 

següents seran dedicats a veure de quin tipus d'influència estilística parlem i a continuació de la definició  

més exhaustiva del model consolidat de casa de possessió.
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7. La influència dels diferents estils arquitectònics

Com diu Jaume Andreu, una característica bàsica de l'arquitectura tradicional és que les seves solucions  

constructives es transmeten de generació a generació al marge dels estils propis de l'art “culte” de la élit de  

cada època.  El  qualificatiu  “popular”,  que sempre va lligat  a  aquesta  arquitectura,  obeeix al  fet  que és  

coneguda i acceptada pel poble com un fenomen que li és propi. Es tracta, en general, d'una arquitectura amb 

un gran sentit pràctic, utilitari i funcional, sovint amb solucions senzilles i sòbries. Però aquest fet no implica  

necessàriament  la  inexistència  de  la  preocupació  estètica  i  ornamental.49 A més,  com  hem  dit,  hi  ha 

construccions que cerquen clarament l'ostentació. De fet,  Miquel Ballester no dubta a l'hora d'afirmar la  

influència  d'estils  arquitectònics  en  elements  dels  habitatges  de  foravila.  Però  en  aquest  sentit,  l'autor  

comença a analitzar els elements a partir de la Conquesta.50

La conquesta cristiana de l'illa va arribar tard per poder disposar d'elements romànics. Així, pel que fa als 

habitatges de foravila res no tenim, llevat que donem per bona la procedència romànica que alguns autors 

veuen als portals d'entrada de mig punt amb dovelles, com a reminiscència importada des de Catalunya. Però  

no és el nostre cas ja que els situem en època gòtica. Si ens centrem a partir d'aquesta època, després del  

Gòtic, veurem elements d'influència renaixentista, barroca i finalment, del Neoclassicisme. A foravila però, 

sovint, l'arquitectura no experimenta amb les modes, sinó més aviat amb les necessitats. Per això, Ballester  

afirma que a pesar d'aquests estils, la tipologia constructiva de la casa de foravila, a partir del Renaixement  

no va canviar gaire, només petits elements aïllats que deixen entreveure el pas de les modes i dels estils. En  

les cases mitjanceres veurem aplicats alguns d'aquests elements, com ara motllures, traces, etc.; però serà en 

les grans possessions on s'aplicarà de manera més general l'estil en voga. Així doncs, Miquel Ballester ens fa 

veure alguns elements que ens poden ajudar a la identificació de l'estil de l'àrea rural de Mallorca i alhora  

aproximar la seva data de construcció.

7.1.Elements d'època gòtica

A Mallorca, com ja hem comentat, l'activitat constructiva dels primers anys de la conquesta degué ser bastant 

escassa, limitant-se a l'adaptació d'edificis de l'època anterior així com s'anaven assentant a l'illa els nous 

colons.

Les construccions que tenen un cert caràcter de fortificació, presenten una planta i alçat molt  similars a 

algunes construccions de la mateixa època a altres llocs del Mediterrani. L'edifici serà de planta rectangular,  

de  dues  altures  i  amb  dependències  annexes  en  la  part  posterior  o  als  laterals.  En  quant  als  elements  

decoratius, sempre estan fets amb marès i fins i tot de pedra viva. Entre aquests trobem algunes motllures de  

traça gòtica, cornises, arcs ogivals a l'exterior i a l'interior. En les façanes hi predominen les obertures de mig  

punt, sobretot a l'entrada principal, així com també en les finestres que poden ser de mig punt, geminades,  

49  ANDREU, J.: Arquitectura tradicional... op.cit., pàg. 14.
50  BALLESTER, M: Habitatges tradicionals... op.cit., pàgs.61-65.
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conopials i coronelles. A més, es troba l'aplicació de la volta de creueria en capelles i altres estances auxiliars  

com les bodegues.

7.2.Elements d'època renaixentista

En el segle XVI ja podem parlar de període renaixentista, però malgrat això, la majoria dels edificis de la  

part forana en el que podem veure una forta influència renaixentista,  daten de principis del segle XVII.  

Mallorca, pel fet de ser un centre neuràlgic del comerç a la Mediterrània, va adoptar el nou estil arquitectònic 

d'una manera molt semblant a les formes i traces aplicades en la zona de la península italiana. Així veiem 

com s'introdueixen noves formes arquitectòniques en els habitatges rurals més ostentosos.

Desapareix la traça ogival  en els  arcs i  els  portals,  però es 

manté la traça escarsera per a molts arcs que separen els dos 

aiguavessos, així com el mig punt per als portals d'entrada. En 

quant als portals interiors, es faran més amples i amb llindes 

pròpies del portal romà. Les finestres també es presenten amb 

la llinda romana. Els finestrons de les plantes baixes es tornen 

més  grossos  i  sovint  ressalten  l'esplandit  de  fora  amb  la 

motllura.  Les  escales  es  fan  un  poc  més  lleugeres.  I  els 

elements  ja  no  sempre  es  deixaran  amb  pedra  vista,  com 

passava en el període anterior, sinó que es compaginaran amb 

acabats referits. Aquests acabats, normalment senzills, poden 

remarcar el perímetre de les obertures o per exemple simular 

carreus plans. 
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7.3.Elements del Barroc

D'aquest estil no trobem gran influència a les construccions foravileres, llevat de les de gran envergadura  

constructiva. Els portals d'entrada segueixen construint-se generalment de mig punt. Les escales seran més  

lleugeres i apareixen els arrambadors de ferro imitant balustrades. Només alguns portals de capella adopten 

les formes caràcteristiques del Barroc, encara que de traça molt senzilla. Els balcons comencen a fer acte de  

presència. Els forjats són de fusta de bigam cairejat, però encara es construeix alguna volta de creuria.

7.4.Elements neoclàssics

El Neoclassicisme a Mallorca comença a finals del segle XVIII i es va perllongar durant tot el segle XIX.  

Però així com en les cases de pagès pràcticament no notarem aquest estil, en les cases de possessió, sobretot  

del voltant de Ciutat, sí que s'aplicarà el nou estil. Aquest bàsicament es notarà en les grans obertures que  

presenten les façanes, així com en els jardins i accessos a les finques.

A les cases mitjanes, de petites possessions, es començaran a aplicar de manera sistemàtica les finestres en la 

planta baixa, deixant-se de construir els típics finestrons. A més, les cornises d'aquestes es faran més grosses.  

Els portals, durant aquesta època molt rarament es fan de mig punt, la gran majoria són de llinda romana o 

amb arc rebaixat. Les façanes van referides, sovint sense mostrar cap element de marès ni pedra. Per acabar,  

com a característica important a tenir en compte és que ni la distribució ni el conjunt de l'edificació variaran  

gaire  des  dels  inicis  del  Renaixement.  Així  podem trobar  cases  construïdes  a  finals  del  segle  XIX que 

presenten una distribució i unes formes molt semblants a les de mitjan segle XVI. Per la qual cosa podem dir 

que és en època moderna quan es consolida el model de casa de possessió que ens ha arribat fins ara.

També és important tenir en compte, en aquest context d'introducció de models neoclàssics procedents de  

Itàlia,  tant la configuració de les façanes, com la projecció d'uns exteriors amb grans espais enjardinats.  

Aquests jardins normalment es projecten a partir de l'eix central que ve marcat per la façana de les cases, i es 
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solen configurar a partir d'una successió de plans a diferents alçades. La vegetació també es disposa de  

manera ordenada i simètrica a partir d'aquest mateix eix, i es combina amb una important aparició de l'aigua 

en fonts, recreant un ambient mediterrani d'herència clàssica. Aquesta herència la veiem clarament en el fet  

de que ens remet a les vil·les romanes d'època clàssica, després de passar pel filtre del neoclassicisme italià.  

Així si ens fixem en la configuració d'algunes finques, com per exemple Raixa, podem veure reminiscències 

de vil·les clàssiques, com en el seu moment es van projectar les vil·les palladianes a Itàlia. A més, en el cas  

de Raixa, el projecte d'ampliació i la planificació dels jardins, en el segle XVIII, va ser obra de l'arquitecte  

italià Juan Lazzarini. Aquest fet que, testimonia la contractació d'artistes procedents de la mateixa Itàlia, fan 

innegable l'assimilació de models neoclàssics italians de la mà de grans propietaris promotors.

Tot i així, a excepció de casos significatius, l'aspecte conjunt sol ser d'una gran sobrietat seguint les pautes 

constructives populars i de caràcter defensiu. Tan sols amb algun detall de sofisticació senyorial, com l'escut,  

les finestres balconeres o una galeria, o llotja. És amb els elements de confluència i diferència entre les  

arquitectures “casolanes” i les de senyor, on podem percebre el diàleg existent entre l'arquitectura popular i 

l'arquitectura “d'estil”. 
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8. La consolidació del model de possessió

L'origen de les possessions el podem cercar, en línies generals, a la segona meitat del segle XV, és a dir, quan 

començaren les transformacions que conduïren a la formació de la possessió com a una unitat complexa  

d'explotació i organització agrària. Es començaren a produir importants modificacions en les cases de les 

grans propietats rurals. De fet, algunes de les construccions de les que ens han arribat trets arcaics demostren  

com en aquesta primera fase incidiren tant en les instal·lacions productives com en les zones de residència  

dels senyors, les quals s'anaren adaptant a paràmetres estètics italianitzants, com ja hem comentat.51 Per tant, 

des del punt de vista cronològic, s'abraça un àmbit bastant dilatat, ja que en alguns casos estem parlant de 

construccions que es començaren a aixecar a finals de l'edat mitjana, fins a una majoria que data entre els 

segles XVI i finals del segle XIX.52 Però d'aquest àmbit, la majoria de fonts situen la consolidació del model 

de possessió en la segona meitat del segle XVII, de la qual cosa hi ha tres indicadors bàsics: la demografia,  

els inventaris i les transformacions arquitectòniques.

Per tant, no podem parlar de “possessió” fins aquests moments, entre els segles XVI i XVIII, com a un 

conjunt destinat a l'explotació agropecuària en el qual s'integren les terres i les cases. Tot i que sí que trobem 

una  relació  en  quant  a  la  tipologia  arquitectònica  de  ses  cases d'aquests  moments  amb  les  anteriors 

edificacions,  com ja sabem. Llavors,  no podem utilitzar el mateix concepte per designar-les però sí  que 

trobem una relació en la forma. Per exemple, ha estat molt citada una definició de “possessió” formulada per  

l'Arxiduc  (1871-76):  “finques  on  cal  un  parell  de  treballadors,  almenys  per  llaurar  i  que  contenen  un 

habitatge per als amos o parcers i, de vegades, per als propietaris”.53 Les possessions agrupen tota una sèrie 

d'activitats socials i productives del tipus d'explotació agrària que li són pròpies. 

La producció quedava en mans de l'amo o majoral i mà d'obra temporera en temps de collita. Per això, és  

necessari disposar d'estances suficients per acollir els treballadors. Però alhora, els senyors o propietaris que 

residien a Ciutat o a la vila es podien reservar una o vàries habitacions en les cases. Així mateix, en els  

exemples més representatius compten amb una vivenda completa situada a la planta noble, la primera, i amb  

entrada independent des de l'exterior.

Les  estructures  de  les  cases  de  possessió  es  distribueixen  a  partir  d'un  patró  fixe  que  combina  les 

característiques arquitectòniques illenques, que entronquen amb la tradició constructiva mediterrània. Com 

venim dient, les cases són com un tot constructiu que aglutina diverses dependències: la casa dels senyors, la  

dels amos i la resta de dependències destinades a les tasques d'explotació agropecuària. Les edificacions 

tenen entre una i tres plantes. A la planta baixa se situen la majoria de les dependències pageses. En el cas  

d'haver-hi primera planta, o planta noble, aquesta es dedica casi exclusivament als estatges dels senyors, i  

51  BERNAT, M. I SERRA, J.:  “Reflexions sobre el  concepte de possessió” a  Les possessions mallorquines: passat i  present. 
Mallorca: Edicions Documenta Balear, 2012. pàg. 65.
52  ANDREU, J.: Arquitectura tradicional... op.cit., pàg. 22.
53  ROSSELLÓ I VERGER, V.: “La possessió, articuladora de l'espai rural: imatge  realitat d'un sistema d'explotació esvaït” a Les 
possessions mallorquines:passat i present.... op.cit., pàg. 21.
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alguns cops és el graner. I la planta superior, en tot cas, és al damunt de la casa dels senyors on hi sol haver  

cambres per al personal de servei. 

Les construccions s'organitzen en bucs rectangulars de parets mestres, en general d'un o dos aiguavessos,  

annexes entre sí linealment i formant el tancament de la clastra o el recer de la carrera. Les cases es troben  

precedides  per  una  carrera  o  franja  de  paviment  exterior  empedrat  que  serveix  per  delimitar  l'espai.  

L'amplària  dels  aiguavessos  sovint  té  una  llum de  poc  més  de  quatre  metres,  i  amb l'ajuda  de  bigues 

travesseres,  arriba  a  als  cinc  metres  i  mig.  Les  parets  mestres  són,  en  general,  de  carreus  de  pedres 

encaixades amb morter de calç i terra o grava. Les cantoneres solen ser de carreus escairats, i els brancal i  

arcs de les obertures també, obrades gairebé sempre en llis,  fetes d'arenisca fina o pedra calissa com el  

marès.

A les cases on prima l'arquitectura popular, les cobertes són a una o dues vessants cap a les façanes llargues, 

és a dir, cap a les principals. Quan hi ha tres crugies, la coberta també es ressol a dues vessants. Però també  

trobem una solució de coberta composta del tipus de quatre vents, tot i que aquest és un sistema sofisticat  

que  tan  sols  es  dona  a  cases  de  senyor  de  certa  categoria  i  modernitat.  L'embigada  sol  ser  de  bigues  

cairejades o de troncs de fusta que poden estar reforçats amb bigues travesseres, tot amb diferent finura  

d'escaire segons la destinació de la cambra i l'època de construcció. A les grans sales de senyor, els llenyams 

poden recolzar-se en jàsseres travesseres, de secció més gruixuda, tot deixat a la vista i ben enllestit. Hi ha 

cops que la planta baixa, o part d'ella, està coberta amb volta, la qual cosa permet una major seguretat al  

trespol  de  la  planta  noble,  sobretot  per  a  les  llums  de  majors  dimensions.  Aquestes  voltes  les  trobem 

especialment en els estables i cellers, però també en les dependències habitables dels pagesos. Es tracta de 

voltes de canó o d'aresta, fetes de pedreny o marès. Exteriorment les cobertes són normalment de teula àrab,  

però  trobem  alguns  terrats  que  gairebé  es  redueixen  a  cobrir  les  estances  laterals  sobre  voltes.  Però 

actualment, moltes cases de senyor gaudeixen de terrasses modernes enrajolades.

A l'interior, en el cas d'haver-hi vàries plantes, hi trobem les escales de pedra fetes sobre una volta també de  

pedra que fins el primer replà estan sobre un peu d'escala massís. En quant als acabats interiors, els trespols  

dels estatges dels pagesos solen ser de morter de grava i calç. Els estables i les dependències de molt d'ús les  

trobem enllosades amb pedres planeres i en alguns ocasions amb còdols grans. Per altra banda, els estatges 

dels senyors gairebé sempre estan pavimentats amb rajola de gerrer o amb llosa d'arenisca. En quant a les 

clastres i els patis el terra és de còdols, normalment alternats amb pedres llargueres que formen dibuixos. Els  

enllestits dels paraments interiors es presenten generalment emblanquinats,  però les voltes poden quedar  

vistes. Per la seva banda, l'embigat de fusta es deixa vist, i només s'amaga en el cas de fer falses voltes 

decoratives en alguna cambra.

En l'aspecte exterior de les cases de possessió és característic la sobrietat, i com adverteixen Garcia i Oliver,  

s'hi endevina l'amor vacui.54 És una tendència de grans superfícies sense imponents obertures ni decoració de 

54  GARCIA INYESTA, N.; OLIVER SUNYER, G.: Cases de possessió... op.cit., pàg. 228.
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cap tipus, tan arrelat a l'arquitectura mallorquina. Això ho trobem en els tipus més antics, on les façanes es  

presenten com a grans plafons de parets nues i buides, tan sols interromputs pel relleu de qualque recer o el  

buit d'un finestró. En les façanes principals pràcticament només destaca el portal forà, concentrant l'atenció 

de la façana ja que aquesta marca l'eix de la composició simètrica d'aquesta. De la tipologia de porta, Murray 

i Cantarelles ens fan una seriació cronològica interessant.55 Ens parlen d'uns primers exemplars composts per 

una  llinda  pètria  d'una  sola  peça,  després  apareix  l'arc  de  mig  punt,  i  més  tard  es  comencen  a  veure 

exemplars d'arcs rebaixats i allindats en la seva evolució més recent. Aquest esment i atenció que incialment  

tenen els portals, s'estendrà després a les finestres, que seran realçades amb l'ús del cromatisme i de la pedra.

Però les cases de senyors seran més obertes, on la finestra serà un element molt típic. A més, els balcons i les  

finestres balconeres en aquestes cases, apareixen a partir del segle XVII. Fins i tot alguns cops s'obren o es  

complementen amb una galeria o llotja, que seria hereva de la loggia italiana. En general, les baranes dels 

balcons, així com les de les escales, són de ferro i molt senzilles.

Els detalls ornamentals són molt pocs i senzills. Les formes més elaborades que són les més antigues es  

troben als brancals de finestres i portes d'època gòtica i renaixentistes. A les edificacions més modernes,  

aquestes ornamentacions del brancals es poden considerar com a casos excepcionals. Trobem l'excepció dels 

escuts familiars a les possessions de propietaris aristòcrates, el qual es situa sobre el portal forà. En general 

aquesta  ornamentació  són detalls  d'estil  (manierista,  barroc o  neoclàssic)  que es  troben en  algun portal 

exterior, però gairebé mai a les finestres que tenen forma de rectangle. La resta de detalls ornamentals de  

pedra  es redueixen a cornises volades de balcons, i està clar que a columnes, arcades i capitells de porxades i  

galeries. En el cas de tenir en parament exterior referit, la senzilla ornamentació sol ser esgrafiada. Poden 

incorporar diverses decoracions, que daten del segle XVIII, amb faixes o elements geomètrics simples com 

semicercles concèntrics. Per acabar, el voladís de la teulada és de poca volada, que en els edificis auxiliars  

just estan formats per teules, mentre que en els bucs d'habitatge tenen cornisa de pedra més o manco obrada.  

A Muntanya i  al  Raigues,  hi  ha ràfecs volats amb una,  dues o tres fileres de teules girades,  a vegades  

decorades amb grafits, conegudes com a “teules de moro”.

Hem enfrontat la descripció de les principals característiques arquitectòniques de les cases de possessió a tota 

l'illa, essent conscient de que es tracta d'una visió general per la qual cosa no es pot arribar a segons quin 

grau de concreció i detall. En aquest cas, s'ha adjuntat una informació annexa on s'expliquen casos concrets  

d'aquest tipus, que ens han perdurat fins als nostres dies arreu de tota l'illa. Es tracta d'exemples que ens han 

ajudat a definir aquest tipus més general d'arquitectura domèstica i tradicional del camp de Mallorca.Amb tot 

això, hem vist com la casa de possessió s'adapta a le exigències del nou  modus de viure, del nou tipus 

d'estructura econòmica i social que es va consolidant a Mallorca. Aquestes cases s'han anat transformant en 

funció d'unes condicions, exigides per la pèrdua de pes de l'agricultura i per tant la pràctica desaparició del  

protagonisme  de  la  casa  de  possessió  com a  eix  de  l'economia,  a  qual  cosa  ens  porta  a  treure  unes  

conclusions enfocades en les perspectives de futur d'aquestes cases.

55  MURRAY, D. I CANTARELLAS, C.: Ses Nostres Cases... op.cit., pàg.7.
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9. Conclusions i perspectives de futur

Durant la segona meitat del segle XIX i les primeres dècades del XX moltes de les grans propietats seran 

venudes pels antics propietaris. En molts casos passaran a mans de la burgesia o de pagesos enriquits, però  

en altres casos, les possessions seran parcel·lades i venudes a propietaris menys poderosos. A més, al llarg de 

la primera meitat del segle XX, una sèrie de causes motivara la fi de l'edificació d'aquestes construccions i  

l'abandonament de moltes de les existents. Entre aquestes causes, Jaume Andreu destaca els canvis en les 

tècniques i  sistemes de construcció, la mecanització i  tecnificació de les activitats  tradicionals o la crisi  

agrària, amb el corresponent despoblament rural.56 Aquests fets els podem veure com un punt més, una etapa 

més, en l'evolució del tipus de casa rural de la nostra illa. Com en tots els períodes, hi ha unes causes que  

porten a uns canvis, tot i que en aquest cas no es tracta d'una colonització important, sinó més bè per raons 

internes  a  nivell  econòmic  i  social.  Avui,  la  continuïtat  d'aquestes  cases  es  defineix  més  en  funció  de 

variables que no són el fet de ser la unitat de producció de l'economia pagesa, ja que ha passat a ser un lloc 

de treball  per qui  encara continua o pretén continuar visquen de la terra;  o s'ha convertit  en residència  

secundària dels que treballen a Ciutat; o fins i tot, en centre d'activitats econòmiques pròpies de la situació  

actual, com restaurants i hotels. Així, com resumeixen García i Oliver, l'anàlisi del que va ser la casa de 

possessió, ens permet comprendre com evolucionava una societat que tenia en la terra i els seus productes 

quasi els únics mitjans de subsistència. Era un micro-cosmos que aglutinava i reproduïa un sistema social 

fonamentat en l'estructura de les classes agràries.57 Les configuració de les cases de possessió té una història, 

però sobretot  és  part  de  la  nostra  història,  la  qual  és  important  conèixer  per  poder  enfrontar  els  greus  

problemes de conservació al que estan exposades actualment.

Per afrontat els temes relacionats amb la rendibilitat actual d'aquest patrimoni comú que ens ha arribat, el  

llegat cultural, la problemàtica de la seva preservació i el seu potencial per a ser destinades a nous usos, és  

necessari estudiar-ho des d'una perspectiva històrica.  Hem de disposar d'elements de judici suficient per 

justificar les decisions preses en el moment de portar a terme intervencions en aquesta arquitectura. Així, 

veurem com l'arquitectura popular del passat és la que presenta una major adaptació basada en una millor  

simbiosi  home,  medi  i  arquitectura.  Però  com  afirma  Jaume  Coll,  les  circumstàncies  de  la  societat  

mallorquina  dels  darrers  anys,  han  conduit  el  fet  constructiu  pel  camí  d'una  “arquitectura  falsa”,  no  

autòctona, oblidant l'essència de la realitat de l'arquitectura popular de sempre.58 La ruptura amb les formes 

tradicionals no han enriquit l'experiència arquitectònica, sinó que podríem arribar a dir el contrari, ja que en 

general ha creat una arquitectura sense el caràcter propi del lloc on es troba. El mateix Coll cita a Rafael de  

la Hoz Arderius d'un article de la revista Arquitectura,59 el qual diu que l'arquitectura popular és biològica, 

“és producte del complex equilibri de tots els factors que conformen la vida, sense excepcions”; evolutiva, 

“està engendrada mitjançant l'evolució d'aquells prototipus que han sobreviscut la història per ser aptes”; i  

56  ANDREU, J.: Arquitectura tradicional... op.cit., pàg.22.
57  GARCIA INYESTA, N.; OLIVER SUNYER, G.: Cases de possessió... op.cit., pàg. 26.
58  COLL CONESA, J.: “L'Arquitectura Popular Mallorquina: síntesi d'una ignorància...” op.cit., pàg. 24.
59 DE LA HOZ, Rafael a “Encuesta entre arquitectos sobre arquitectura popular” a Arquitectura. Any 16, nº192, desembre de 1974. 
Extret de COLL CONESA, Jaume: “L'arquitectura popular mallorquina: síntesi d'una ignorància...”op.cit., pàg. 25.
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ecològica, “per ser la resposta econòmica particular de les necessitats específiques del clima i habitants d'una  

regió,  és  a dir,  és  la  casa  construïda amb la  terra  que surt  dels  seus  fonaments”.  D'acord amb aquesta 

definició podem concloure que l'arquitectura popular tradicional és la que millor s'adapta al medi, la que 

aporta unes solucions més vàlides en el seu context.

Per tot això, es necessària una tasca d'estudi d'aquest fet arquitectònic per poder-la recuperar d'una manera 

apropiada i sota una evolució coherent que lligui el passat amb el present. Si tenim a l'abast les solucions, si  

coneixem els elements que han perdurat en aquesta tipologia, es podran portar a terme unes intervencions 

sobre les obres preexistents que no alterin l'essència, així com també es podran fer noves obres més adients  

al nostre modus de viure. D'això, si ens centrem en el tema de la intervenció sobre el patrimoni que ens ha 

arribat, no només és interessant com a senya d'identitat cultural i social, sinó també com un mitjà ecològic i  

econòmic que concilia amb el medi on es troba. De fet,  en els últims anys hem assistit  a un procés de  

recuperació d'aquests espais, però algunes d'aquestes adaptacions han resultat veritables atemptats contra el  

patrimoni. Això ens fa pensar en la manca d'estudis seriosos, fins fa relativament pocs anys, que servien per a  

conèixer més de prop aquesta herència cultural. Aquest fet va plantejar la necessitat d'organitzar una sèrie de  

mecanismes legals,  per part  dels  municipis  i  dels organismes de govern,  que facilitessin la conservació  

d'aquestes  construccions  amb  un  caràcter  de  protecció.  Per  tant,  com es  pot  veure  amb  aquest  estudi,  

actualment ja disposem d'una major quantitat de recursos, de fonts més específiques que tracten el tema. Tot i  

això, encara hi ha la necessitat de disposar d'estudis més exhaustius a nivell evolutiu per tal de veure més  

concretament quines són les herències passades que han sobreviscut fins als tipus actuals de les cases de  

possessió.

Arribats a aquest punt, és interessant veure el cas d'una intervenció portada a terme recentment, la qual ha  

estat molt criticada des del punt de vista de la falta de rigor proteccionista del patrimoni. Es tracta del cas de 

la finca de Raixa, una possessió que és tot un referent per a la població de l'illa, és un símbol de la història  

d'aquesta, que ha estat rehabilitat durant els últims anys en mans del Consell de Mallorca.
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Però primer cal introduir i definir aquesta finca, que es troba dins el terme municipal de Bunyola, a la falda 

de la Serra de Tramuntana, i en direcció a la badia de Palma. Raixa formava part d'una alqueria àrab que  

després de la Conquesta va passar a mans del Comte d'Empúries. Successivament aquesta va anar passant a 

mans de diferents famílies fins que al 1620 fou propietat dels Despuig, fins al segle XX. La intervenció més  

notable portada a terme en aquesta edificació data de l'any 1793, quan el bisbe i cardenal Antoni Despuig i  

Dameto, decidí habilitar aquesta propietat de la seva família, com a lloc de descans i seu de la seva col·lecció  

arqueològica. Antoni Despuig, al llarg de la seva vida es va interessar molt pels temes culturals i artístics,  

sent un entusiasta mecenes i col·leccionista. Així, aquest caràcter il·lustrat del cardenal, trobà a Raixa el lloc 

perfecte on harmonitzar l'estructura agrícola preexistent amb la idea de casa senyorial, on la natura i el plaer  

estaven conjugats.60 Per això es va inspirar en el model de les vil·les italianes, especialment romanes, de les 

que  Despuig  era  coneixedor,  fins  al  punt  que  per  portar  a  terme  aquest  projecte  va  comptar  amb  la 

col·laboració d'arquitectes i escultors italians.

Aquests treballs de reforma i ampliació s'han establit en dues etapes: la que va afectar als jardins i l'ampliació 

arquitectònica.  En la  primera,  la  intervenció en  la  zona  enjardinada,  van seguir  els  esquemes  habituals 

d'aquests moments en les zones mediterrànies. Es tracta de dues àrees, el jardí alt i el baix, els dos amb un  

caràcter clarament italianitzant al comptar amb escales, brolladors, elements escultòrics,etc. Del jardí alt,  

situat en la part posterior de la casa, destaca l'escala monumental que coincideix amb el tram de l'eix central 

de  l'edificació.  Per  la  seva  banda,  el  jardí  baix,  es  troba  al  davant  de  la  façana  principal.  De  planta 

rectangular,  es combina el  paisatge agrari  amb una arquitectura enjardinada amb una pèrgola i  una font 

circular.61

En quant a l'ampliació arquitectònica, es va fer una modificació conservant el nucli preexistent, el qual passa 

a ser destinat a usos agrícoles. Aquest es va unir a la nova construcció mitjançant el pati o clastra central,  

donant lloc a una estructura amb quatre ales d'edificació. En la façana que es troba en la cara sud, destaca la  

galeria de la planta noble. Es configura per mitjà d'una sèrie d'arcs de mig punt sobre columnes toscanes que 

defineixen un avançament respecte a la línia del mur, pel que possibiliten l'existència d'una terrassa superior. 

El conjunt de Raixa exemplifica la transformació estètica que es va donar a Mallorca al voltant del segle  

XVII i XVIII, la qual té una orientació cada cop més classicista, influïda per l'italianisme. 62 Segons Catalina 

Cantarelles, “el projecte de Raixa respon a una forma mixta que intentà conjugar pretensions de palau amb 

una estructura agrícola, que era la pròpia i tradicional de la finca. No obstant això, el binomi residència  

senyorial i espai camperol no podia desenvolupar-se a un nivell d'equivalència estricta, era necessari destacar 

el primer i proclamar-ne la preeminència. Per això Despuig mantingué la casa existent com a zona destinada 

a  tot  el  relacionat  amb  la  producció  agrícola,  i  li  afegí  una  ala  en  la  part  posterior  destinada  a  casal  

senyorial”.63

60  SEGURA, M. I VICENS, J.: Possessions de Mallorca. Volum III. Palma: Edicions Teix, 1989, pàg.42.
61  MURRAY, D.G. I VALERO i MARTÍ,G.: Raixa. Història i Patrimoni. Mallorca: Consell de Mallorca, 2003, pàg. 67-74.
62 Ibidem, pàg. 23.
63 CANTARELLAS  CAMPS,  Catalina:  La  Arquitectura  Mallorquina  desde  la  Ilustración  a  la  Restauración.  Palma:  Institut 
d'Estudis Baleàrics, 1981, pàg. 69.
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L'Arxiduc Lluís Salvador (al Die Balearen) en parla de Raixa, afegeix que el museu que hi havia, va ser obra 

del cardenal Antoni Despuig i Dameto, on es troben tresors de l'art recollits durant els llargs anys de la seva  

estança a Itàlia. Aquesta descripció ens porta a parlar de la recent restauració i rehabilitació de les cases, ja  

que sembla ser que no s'exposen totes aquestes peces. A principis del segle XX, el propietari de la finca va  

vendre a l'Ajuntament de Palma la major part de les estàtues romanes i pompeianes que hi havia al museu.  

La polèmica recau en el fet de que amb la recent rehabilitació i obertura de les cases, no s'han exposat  

aquestes peces en la possessió, trobant-se emmagatzemades i algunes exposades en el Castell de Bellver.

La finca de Raixa, al 2001, va ser adquirida per la Fundació Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient i 

pel Consell de Mallorca. En aquests moments la finca va ser declarada Bé d'Interès Cultural (BIC) amb el  

grau de protecció A- és a dir, protecció integral. El projecte de restauració de Raixa, segons el Consell de  

Mallorca, es va iniciar l'any 2003, amb l'objectiu de convertir aquesta possessió en un centre d'interpretació  

no només de la finca sinó també dels valors mediambientals, històrics i antropològics que representa. Així  

s'ha donat lloc, com els mateixos promotors diuen, a un centre d'interpretació de la possessió i de la Serra de  

Tramuntana. Des del mateix Consell de Mallorca afirmen: “La restauració de l'edifici principal va tenir com 

a  principi  fonamental  la  preservació  dels  elements  més  significatius,  recuperant  materials  i  sistemes  

constructius originals, així com respectant la configuració espaial”. Però en realitat no s'ha respectat res: ni  

elements constructius, ni materials, ni sostres, ni revestiments, ni trespol, ni il·luminació... Fins hi tot s'ha 

omplert la casa amb projectors, televisions, focus i mobles de disseny actual. La qual cosa ens remet a la  

Normativa Urbanística del Pla General de Palma (BOIB 2 de desembre de 2004), en la que entre altres coses 

especifica  que  en  les  intervencions  a  edificis  catalogats  amb el  grau  de  protecció  A,  s'ha  d'emprar  els  

materials d'acabats i solucions constructives característiques de les tipologies tradicionals.

Després de tot, hem de tenir en compte que l'arquitectura és una herència de la nostre identitat, essent les  

possessions una de les manifestacions més evidents i perdurables del pas de la història de la nostra Illa. Així,  

alhora de donar nous usos les autoritats culturals haurien de controlar les intervencions i adaptacions en 

aquestes per tal de garantir que es porten a terme sense perjudicar el valor arquitectònic i el caràcter de 

l'edifici. Tot i que també som conscients de que no sempre és possible assumir el grau de conservació desitjat  

ja que per afavorir l'habitabilitat ens veiem obligats a incorporar instal·lacions i sistemes actuals. La idea de  

que el patrimoni és una herència del passat i que hem de conservar en el present per transmetre en el futur, 

pot  semblar  una  visió  romàntica  i  poc  pràctica  alhora  d'actuar  i  resoldre  aquestes  problemes.  Però  és 

necessari per tal de no esborrar la nostra història, ni les senyes d'identitat d'un poble.
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APÈNDIX I: descripció d'exemples de cases de possessió

A continuació es presenten una sèrie d'exemples representatius de cases que ens han arribat fins als nostres  

dies.  La  selecció  d'aquests  exemples  en  concret,  és  fruit  de  la  voluntat  de  voler  presentar  un  ventall  

representatiu  de  les  diferents  zones  de l'illa.  Per  altra  banda,  també  s'han  escollit  perquè  ens  permeten  

distingir un major nombre d'elements característics de la tipologia arquitectònia que ens ocupa en aquest  

treball.

Entre aquests exemples pot sobtar el fet de no introduir la finca de Raixa, però és degut a que aquesta ja s'ha  

comentat i descrit al parlar de les perspectives de futur d'aquestes cases. A més, també cal remarcar que, a 

l'hora de fer  aquestes breus descripcions,  la majoria de la informació ha estat  extreta de la pàgina web  

Possessions de Mallorca, i només en el cas de no ser aquesta la font, es citarà el lloc de consulta.

POSSESSIONS DE LA SERRA                                                                                                                         

Sa Granja (Esporles)

La finca de Sa Granja, en els seus orígens va ser una alqueria islàmica, essent adjudicada després de la  

conquesta de Mallorca al comte Nuño Sanz, qui alhora al 1239 la va donar als monjos cistercencs de Poblet.  

Posteriorment, al 1447, va ser venuda a Mateu Vich, i en 1665 passà a ser propietat de la família Fortuny, qui 

a finals del s. XVII la reformà i amplià.64

El conjunt, actualment, ve definit per una planta irregular, resultant dels annexes incorporats. S'articula al  

voltant d'una clastra amb el terra empedrat amb còdols, i en la que hi ha l'escala d'accés protegida per un  

voladís. De les quatre ales que envolten el pati, la principal al costat est i la del costat sud coronada amb una 

llotja barroca que recorre tota la seva amplada. En la façana principal, les obertures estan disposades de  

manera  simètrica.  Al  centre  un  portal  de  mig  punt  adovellat  que  marca  l'eix  de  simetria  amb  les  

corresponents  finestres  de  cada  planta.  Dues  zones  enjardinades  completen  l'entorn  més  immediat  de 

l'edificacio, on trobem algunes fonts i brolladors.

64 GAMBUS,M.; MASSANET,M.: Itinerarios arquitectónicos de las Islas Baleares. Palma: Govern Balear, 1987,  pàg. 107.
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Miramar (Valldemossa)

Una altra possessió a esmentar, en aquest cas dins el terme de 

Valldemossa, seria Miramar, que com el seu nom indica està 

situada sobre la costa de la Serra. Ens interessa especialment 

perquè la seva construcció té el seu origen en 1276, quan el 

rei  Jaume  II,  per  petició  de  Ramon  Llull,  fundà  aquí  un 

col·legi missioner, tot i que ja era propietat dels cistercencs 

del Monestir de La Real des del temps de la Conquesta, per 

donació  del  comte  Nuny Sanç.  Però  durant  uns  segles,  el 

col·legi va anar perdent la seva funció, servint tan sols com 

habitació dels ermitans. Fins que l'any 1601 el rei Felip III donà la casa, amb tots els seus privilegis al  

clergue Onofre Nebot, de la casa dels trinitaris. En 1811, per decret de les Corts de Cadis, Miramar, o la  

Trinitat, va ser posada a la venta la qual cosa implicà l'ensorrament de part de les cases. Però finalment, al  

1872,  l'arxiduc Lluís Salvador va adquirir  la  propietat,  restaurant  les restes de l'edifici,  aportant  un cert  

caràcter classicista propi de l'època.65

En temps de l'Arxiduc, la casa de Miramar consistia únicament en una quarta part de l'antic edifici que tenia 

un pati al centre, ja que només quedava en peu un l'edificació d'un dels costats. El mateix autor descriu que la 

casa és un edifici  senzill  amb sostre a  doble  vessant,  revocat  en estil  esgrafiat  i  té  una torre  de secció  

quadrada en el costat nord. Continua: “ Tots els objectes que es troben a les habitacions provenen de la  

industria local mallorquina i la casa ha de ser, una casa de camp a l'estil mallorquí”.

També ens indica la presència d'uns arcs gòtics que s'han salvat de l'ensorrament i una capella de l'antiga  

església amb el sostre de bigues sostingut per grans arcs ogivals. A més, afegeix la menció a uns relleus de 

marbre policromat, que afirma datar del segle XIII.  Finalment, l'autor ens indica la presència d'una creu 

renaixentista i una làpida de marbre amb una creu barroca, que segurament va estar sobre una portalada.66

Així, com ens descriu Miquel Segura, amb l'adquisició de Miramar per part de príncep austríac, aquesta  

possessió fou objecte d'una profunda reforma la qual aportà al casal i als jardins la serena majestuositat que 

encara gaudeix.67 El que ens trobem actualment al arribar a la possessió, són els jardins i el claustre gòtic, 

datat del segle XIII.  En les cases, convertides actualment en un museu, hi ha la primera sala on trobem 

mapes de l'Arxiduc, vora la qual hi ha la tafona, modernitzada. La tafona ocupa una estança rectangular amb 

una coberta a dos aiguavessos. En el bloc principal, i més antic, la façana és de tres plantes amb un portal  

forà de mig punt i la torre de defensa de secció quadrada que s'aixeca a l'esquerra. L'ornamentació de la  

façana conserva l'esplèndid esgrafiat que va inspirar a l'Arxiduc, amb decoració geomètrica. Aquest bloc  

antic, que fa ela amb el de la tafona, també està cobert per dos aiguavessos que a l'interior es projecten a  

partir de dues crugies. Per acabar, cal mencionar la capella, la qual actualment només ocupa el lloc d'una de 

les capelles laterals de l'antiga església, i fou pràcticament reconstruïda en el segle XIX. Presenta una coberta 

amb un tram de volta de creueria, en la que hi ha la clau amb l'escut dels Habsburgs i decoració estrellada.

65 LLUÍS SALVADOR, Arxiduc d'Àustria: Mallorca. Las Baleares descritas por la palabra y el dibujo. (Die Balearen) Palma: La 
Foradada, 2000,  pàgs.432-434.
66  Ibidem, pàg. 434-435.
67  SEGURA, M. I VICENS, J.: Possessions de Mallorca... op.cit., pàg. 49.
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Raixeta (Bunyola)

L'Arxiduc Lluís Salvador, després de parlar de Raixa, diu que prop d'aquesta es troba la finca de Raixeta, que 

també era propietat del comte de Montenegro, la qual també va ser una antiga alqueria. Raixeta s'anomena 

Raixa d'Amunt al cadastre de 1773 i apareix ressenyada al Mapa de Mallorca del Cardenal Despuig (1784),  

amb la grafia “Raxate”.68  És indiscutible que la història de Raixeta va lligada a la de Raixa. Fins i tot Helena 

Kirchner defensa la hipòtesi, en el seu estudi de l'espai pagès a la Bunyola islàmica, de que l'assentament de  

l'actual Raixeta seria fins i tot anterior al de les cases de Raixa: “cal penar que l'emplaçament originari de  

Raixa es trobava on ara hi ha Raixeta”. 69

Aquestes cases però no eren un lloc per a l'esplai, sinó destinat a la feina. Hi ha una clastra en la part de 

davant que alhora actua com a carrera, i amb un coll de cisterna circular enmig. L'edifici principal té la 

façana orientada a migjorn i presenta un alçat de dues plantes, amb dos portals de llinda, el de la casa dels  

senyors i el de la casa dels amos. En el de la dreta, d'accés a la casa dels senyors, apareix l'escut comtal amb 

les armes dels Despuig. En la segona planta hi ha cinc finestres quadrades. A l'interior de la casa senyorial,  

tot i el lamentable estat de conservació, encara hi trobem restes de la cuina amb la foganya i la campana. Al 

segon aiguavés hi ha restes d'un molí de sang amb les quatre pedres de base. L'ala esquerra de la clastra  

conté la tafona, a la que s'accedeix per un portal de llinda, on hi ha restes de les bigues, piques i al fons dos  

graners amb volta de canó. Dins aquest espai hi ha una peça de pedra amb la inscripció de la data de 1770.  

Per acabar, hi ha un altre bloc exempt, a l'altra banda de la carrera, el qual sembla que estava destinat a feines  

agrícoles i a cotxeria. Aquest bloc té dues plantes d'alçat i una escala d'accés exterior.

Tot i el mal estat de conservació d'aquestes cases, al quedar abandonat i trobar-se suficientment aïllades,  

Raixeta constitueix un bon exemple del  tipus constructiu al qual es dedica aquest estudi.  És una de les 

edificacions on millor podem veure l'estructura d'una arquitectura rural pròpia de l'illa, gairebé inalterada,  

només pel fet d'estar deshabitada i pel pas del temps.

68  MURRAY, D.G. I VALERO i MARTÍ,G.: Raixa... op.cit.,  pàg.82.
69  KIRCHNER,H.: La construcció de l'espai pagès a Mayurqa... op.cit., pàg. 240.
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Binifaldó (Escorca)

Situada al peu del puig Tomir, és a dir, en el centre de la Serra de Tramuntana, aquesta propietat es correspon  

a una antiga alqueria islàmica, com indica el topònim Binifaldó (etimologia: “fills de haldun”). De fet ja  

apareix  en  el  llibre  del  Repartiment,  de  1232,  amb  la  grafia  Benihaldon70.  Després  de  la  Conquesta 

correspongué a l'Orde del Temple i més tard, a l'Orde de l'Hospital. En el primer terç del segle XIV ja passà a  

mans de diferents famílies, però seguint sota el domini directe de l'Orde de l'Hospital. El 1682, Binifaldó fou 

llegada al Santuari de Lluc, i ja a l'any 1897 la possessió fou incautada per l'Estat suscitant controvèrsies per  

part del bisbat. Finalment, l'any 1985, les cases foren restaurades per part del Ministeri d'Agricultura per a  

dedicar-les a una escola de natura.

Les  cases  presenten una planta  en forma d'ela,  amb la  façana 

principal orientada al nord-oest. Aquesta orientació no és comú, 

com ja hem comentat, però s'ha d'entendre des del punt de vista 

de l'adaptació a la geomorfologia del terreny muntanyós on es 

troba. Es tracta d'una edificació amb una estructura compacta que 

té  un  alçat  de  dues  plantes,  amb  la  particularitat  de  que  les 

obertures no estan disposades de forma simètrica. La baixa amb 

el portal forà en forma d'arc lleugerament rebaixat, tres finestres 

rectangulars i  dues d'arc també rebaixat.  Per la seva banda,  el  

primer  pis  mostra  cinc  finestres  quadrangulars.  La  distribució 

interior actual ha esta adaptada a les necessitats  de l'escola de 

natura, tot i que no és difícil esbrinar com era antigament ja que 

segurament seguia els paràmetres típics descrits fins ara. També 

seguint els esquemes tradicionals, la coberta és a dues vessants 

cap a les façanes llargues.

70  Extret de l'article de la web on cita a R.Juan Mestre: Escorca. Apuntes para la historia del municipio. Palma: Calima, 2002.
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POSSESSIONS AL RAIGUER                                                                                                                          

Son Vivot (Inca)

Tenim noticies d'aquesta finca des d'abans del segle XVI, 

que es feia dir Son Suau. Però a l'any 1581 passà a ser 

propietat de Pere Vivot, i ja es documenta amb el nom de 

Son  Vivot.  Es  configurava  com  el  nucli  d'un  conjunt 

senyorial de propietats,  entre les quals hi havia diversos 

rafals  i  molins  d'aigua,  per  la  qual  cosa  ens  podriem 

remetre a època islàmica.

Més tard, durant el segle XVII es va portar a terme la una 

reforma  del  casal  per  promoció  de  la  comtessa  de 

Formiguera (esposa del comte Mal), la qual era propietària 

en aquests  moments.  Així  es  fer  unes  obres  d'ampliació de les  cases  i  de  la  capella.  Durant  els  segles 

següents, les intervencions es centraren en les parts dedicades als treballs agrícoles, en especial al celler.

Es tracta d'unes cases de grans dimensions, articulades al voltant d'una clastra oberta. La façana principal,  

que s'aixeca davant una carrera de terra, té dues plantes i porxo. El portal principal, curiosament desplaçat  

lleugerament a l'esquerra de l'eix de simetria, és de mig punt amb dovelles de marès i brancals de pedra viva. 

Aquest està coronat per l'escut de la família Sureda, de la comtessa, i amb la inscripció “AIN 1672”. Les  

finestres de la planta baixa i del primer pis tenen els brancals de marès o de pedra viva, i en la tercera planta 

hi ha eles finestrons apaïsats, fora seguir l'eix de simetria de les finestres inferiors. El pas d'entrada està  

cobert amb volta d'aresta en el primer tram i bigues en el segon.

A la part dreta de la façana hi ha una torre de secció quadrada amb tres plantes, sota la qual hi ha el celler. En  

la clastra hi ha un coll de cisterna de pedra viva i de secció quadrada.

Trobem la façana principal amb un referit, però la resta de façanes i la torre són de paredat en verd. 

En quant a la coberta és a dues vessants amb teula àrab.

S'Estorell (Lloseta)

La primera referència que trobem és de 1438, quan Joan 

Fuster  comprà  s'Estorell  a  Francesc  Burgués.  Passà  per 

diverses famílies fins que a principis del segle XX, la gran 

finca fou dividida i la part més extensa amb les cases, fou 

adquirida pel financer Joan March i Ordines.

L'alçat és de tres plantes, que es converteixen a dues cap a 

la dreta  degut  al  desnivell  del  terreny.  Crida l'atenció el 

gran portal forà d'arc de mig punt adovellat de pedra, amb 

carcanyol  de pedra.  Aquest  està  coronat  amb un escut  i 

amb  una  placa  que  mostra  una  inscripció  que  diu:  “D 

Ramon Burgues, Çaforteza y Fuster, Cta de Sta M d Formigera, feu esta obra 1688”. A la dreta hi ha el portal  

de l'antiga capella d'estructura llindada i amb una obertura en forma d'òcul a sobre. El portal forà comunica, 

passant pel vestíbul amb volta d'aresta, amb una clastra.
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Banyols (Alaró)

Probablement el topònim originàriament prové del fet de ser una alqueria musulmana, i s'hi documenta una 

mesquita islàmica fins el segle XIV. També surten relacionades en el llibre del Repartiment de 1231, quan 

Guillem Puigdorfila, favorit del rei Jaume II adquirí la finca. Va ser d'aquesta família fins a 1764 quan passà  

a  mans dels Fortuny,  arrel  d'un contracte matrimonial.  Finalment,  a principis del  segle  XX els  Fortuny 

vengueren la possessió a la família Vidal, la qual la mantingué fins a l'any 2005.

La façana principal té dues plantes amb el portal forà d'arc rodó adovellat de pedra viva i amb els carcanyols  

també marcats. Aquest està coronat per l'escut dels Puigdorfila i per sobre d'això s'obre un porxo amb tres 

arcs de mig punt, que correspon a la primera planta. Les finestres de la planta baixa són rectangulars i les de  

sobre de perfil quadrat. Tot articulat a partir d'una clastra, des de la qual s'accedeix per dos portals separats, a 

la casa dels senyors i a la dels amos. També al voltant de la clastra trobem una gran tafona.

Son Seguí (Santa Maria)

Aquesta finca ja surt documentada en el segle XIII com una alqueria i va passar per diferents mans, sense  

destacar intervencions importants, fins que al segle XVIII Nicolau d'Olesa reformà les cases profundament. 

La façana de les cases s'aixeca davant d'una carrera tancada per tres costats, com si fos una clastra. Té un  

alçat de tres plantes i el portal principal s'obre a l'altura del primer pis amb accés per una escala que acaba en  

el replà cobert per una porxadeta amb dues columnes corínties. Rere la façana sobresurt la part alta d'una 

torre de defensa, de planta quadrada i amb coronament de merlets. El bloc de l'esquerra dona accés a la casa 

dels amos, amb la data de 1708, mentre que en el de la dreta hi ha la capella. L'Arxiduc Lluí Salvador, parla  

d'aquest oratori del que diu que és molt antic i ho testimonia l'existència d'un document de l'any 1667 on  

indica que s'ha de celebrar missa tots els diumgendes i festius.71

71  LLUÍS SALVADOR, Arxiduc d'Àustria: Mallorca. Las Baleares... op.cit., pàg.518.
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Jornets (Sencelles)

L'alqueria dels Jornets es documenta l'any 1390, en el 

testament  de  Pere  Marimon,  el  qual  habitava 

l'alqueria.72 Passant  per  diferents  mans  que  donaren 

lloc a successives reformes en funció de les necessitats. 

Actualment aquesta possessió és propietat de la família 

Planas Gual de Torrella.

La façana de les coses de Jornets ens mostra les dues 

plantes  d'alçat.  Aquesta  està  ornamentada  amb 

esgrafiats  geomètrics i  un presidida per  un portal  de 

mig punt adovellat, coronat amb l'escut de Llebrés de 

Jornets documentat al segle XVI. A l'esquerra hi ha un bloc afegit d'una planta amb coberta d'un aiguavés i  

una escala exterior que condueix a la pallissa. A la dreta hi ha una portassa que comunica amb l'espai que 

ocupa el celler, bastit l'any 1767 com indica una inscripció, i que recorda que la producció vinícola d'aquesta  

finca va ser molt important.

Sa Torre de Can Font (Sineu)

Documentada per primer cop a principis del segle XV es tracta d'unes 

cases de dues plantes on la façana principal s'orienta a migjorn. De 

nou trobem el portal forà de mig punt amb carcanyol, però en aquest 

cas els brancals de la part inferior són de pedra viva, mentre que la 

resta és de marès.  A l'esquerra del  portal  hi  ha un contrafort.  A la 

cantonada de l'esquerra hi ha un rellotge de sol amb la data de 1859, i 

de fet, és en aquesta zona on havia la torre que dóna nom a la finca, i  

de  la  qual  encara  hi  ha  les  parets  mestres.  Als  costats  del  bloc 

principal, com és freqüent, trobem altres volums constructius dedicats 

a activitats pageses.

Albenya (Algaida)

Albenya era una alqueria islàmica i d'aquesta època prové 

el nom, que en àrab significaria la construcció.73 Després en 

el  repartiment  correspongué  a  Astruc  de  Tortosa  i 

posteriorment canvià diverses vegades de mans fins que al 

segle  XVII  passà  a  mans  de  la  família  Morell,  la  qual 

encara en conserva la propietat.

Són unes cases de gran possessió amb un alçat de tres pisos, 

portal  forà  de  mig  punt,  sota  un  balcó  i  amb  finestres 

rectangulars.  Cap  a  l'esquerra  de  la  façana  observam un 

petit coll de cisterna adossat a la paret i un bloc afegit que 

té el portal d'arc rebaixat. Hi ha un altre bloc adossat al lateral, que crea la clastra posterior, el qual està  

72 Extret de l'article de la web on es cita ROSSELLÓ VAQUER, R.; BENNASSAR, O.:  Història de Sencelles i Costitx. Palma: 
Conselleria de Cultura, 1993. pàg. 147.
73  LLUÍS SALVADOR, Arxiduc d'Àustria: Mallorca. Las Baleares... op.cit., pàg.572.
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cobert per dos aiguavessos en perpendicular als del cos principal.

És importat fer referència als sistemes de canalització de les aigües a Albenya ja que encara mostren restes  

de drenatge d'època musulmana.

Son Real (Santa Margalida)

L'ocupació històrica del lloc és molt antiga, ja 

que les cases velles es situen sobre un antic 

assentament  talaiòtic.  La  finca  però  es 

documenta al segle XIV amb el nom de rafal 

d'en  Rubert,  i  és  al  segle  XV  quan  el 

propietari va ser Real Mòger, de qui adoptà el 

nom  la  possessió.  La  possessió  passà  per 

diverses  mans  fins  que  al  2002  la  família 

Morell Magraner va vendre la finca al Govern 

Balear.

La possessió compta amb cases velles i noves, 

i  les  terres  arriben  a  ocupar  fins  a  una 

important línia de costa. El conjunt de les cases velles engloba les antigues cases dels senyors i dels amos,  

que es centralitzen amb una portalada d'arc rebaixat que comunica amb la clastra. A més, a l'esquerra hi ha 

un portal de llinda que és l'accés a l'antiga capella vella, actualment un graner, que té dues finestres d'arc  

ogival. En aquest conjunt de les cases velles trobem restes d'elements molt arcaics, com les restes de la torre  

de defensa embeguda en les cases, ja que es troba a toca amb la costa. La clastra amb sòl empedrat rústic, té  

una planta quadrada i acull al centre un coll de cisterna.

L'interior mostra la divisió en dos aiguavessos, a l'esquerra del primer l'escala a la planta noble i el segon 

acull la cuina que conserva elements molt antics com la foganya i la pica d'una peça. Per dintre trobem més 

restes de la torre de defensa, els murs de la qual tenen un gruix de 90cm.

S'Alqueria (Santa Margalida)

L'emplaçament on es troba aquesta possessió fou ocupat en època remota tal 

i com demostra la cova artificial que hi ha a l'interior de la clastra, o hi ha  

restes d'una vila romana i la continuada ocupació des d'època islàmica amb 

l'alqueria anomenada Sarracil.

La part de les cases que és més antiga està configurada a partir d'un sol  

aiguavés, que combina un paredat irregular amb els cantons de marès. En 

aquesta part hi ha dos portals d'accés de mig punt, un que porten a una sala 

longitudinal  coberta amb colta de canó rebaixat,  sobre la que es situa le 

planta noble. L'altre portal dona accés a la clastra, al fons de la qual hi ha la  

citada cova artificial. Més tard s'afegí l'ala est, amb un ample portal forà i  

nombroses finestres emmarcades amb carreus de marès. I més recentment 

s'afegí la darrera ala que tanca la clastra, dedicada a dependències agràries.  

Aquesta  possessió,  a  més,  tenia  una  torre  de  la  que  només  queden  els 

fonaments, i per tant era una possessió fortificada.
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Sa Jordana (Son Servera)

Apareix  ja  al  Llibre  del  Repartiment  de  Mallorca,  com una 

antiga alqueria denominada Dal-Huarani, possessió que Jaume I 

es va reservar per a ell mateix i que després la va cedir a l'Infant 

Pere de Portugal.74  A partir de la primera meitat del segle XVII 

passa a mans de diferents famílies, i l'actual propietari és Pere 

Sanxo i Sureda.

Les  cases  es  configuren  a  partir  d'una  clastra  empedrada  a 

manera de carrera tancada per tres costats. En el nucli central hi 

ha la casa dels amos, a la planta baixa, i la dels senyors, a la  

planta superior.  Als laterals trobem diverses dependències com la tafona,  al  portal  de la qual  hi  ha una  

inscripció que posa 1717. Aquesta tafona es troba en perfecte estat de conservació. També trobem la capella, 

un molí de sang i un forn de llenya.

Son Fortesa (Manacor)

Possiblement,  l'actual  possessió de Son Fortesa era el centre 

d'una  important  alqueria  islàmica.  Per  la  seva  situació,  fou 

objecte d'atacs corsaris, la qual cosa explica la configuració en 

forma  de  fortificació.  Així  veiem  com  les  cases  estan 

envoltades per una muralla exterior de planta quadrada, amb 

contraforts  i  merlets,  la  qual  sembla ser  d'orígen islàmic. Té 

dos portals forans, fruit d'una antiga divisió de les cases en dos 

arrendaments.  El  portal  principal  que  és  d'arc  de  mig  punt 

adovellat,  dóna  accés  a  una  clastra  que  envolta  la  peça 

principal de les cases. Aquest bloc té forma de torre o casa fortificada de planta quadrada amb unes mènsules 

en la part superior. Als costats hi ha dues cases destinades a l'habitatge dels amos o majorals, les dues amb 

portal rodó i alçat de dues plantes. A la clastra hi ha un coll de cisterna de secció octogonal i també hi ha  

l'accés a la capella, de planta rectangular coberta amb dos trams de volta d'aresta.

Sa Torre dels Enagistes (Manacor)

Es  troba  en  els  terrenys  de  l'antiga  alqueria 

islàmica Ancrad, que fou donada per Nunó Sanç a 

Pelai Nuniç. En el segle XVII els Nuniç cediren 

l'edifici a la Companyia de Jesús, per la qual cosa 

adoptà  el  nom actual  ja  que  enagista  equival  a 

jesuïta.  Tot  i  que,  més  tard,  l'Arxiduc  també 

l'anomena Can Ribera.75 Passa per diverses mans 

privades  fins  que  l'any  1982  fou  adquirida  per 

l'Ajuntament  de  Manacor  declarada  monument 

històric-artístic nacional. Actualment és el Museu 

d'Història de Manacor.

74  SOTO,R.: Còdex Català del Llibre dels Repartiments de Mallorca. Barcelona: J.J.de Olañeta, 1984.
75  LLUÍS SALVADOR, Arxiduc d'Àustria: Mallorca. Las Baleares... op.cit., pàg.555.
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Aquesta construcció constitueix un dels millors exemplars de l'arquitectura gòtica civil, de l'àrea rural de 

Mallorca. La base de l'edificació data del segle XIV i fou ampliada a finals del segle XV. La façana té un  

alçat de dues plantes, amb un cos central corresponent al que era la torre. És interessant la combinació de les  

obertures ja que hi ha el portal forà de mig punt adovellat, finestres espitlleres, finestres geminades i d'altres  

rematades amb forma d'arc conopial. A l'interior, trobem diversos tipus de cobertes: la primera sala amb  

embigat,  la segona amb una coberta de volta d'aresta i una tercera sala, de grans dimensions, amb volta 

rebaixada. Hi ha també una gran sala en forma d'ela amb dos arcs escarsers.

Hi ha una clastra que articula les edificacions en la que hi trobem una escala que porta al primer pis, amb un  

portal d'arc de mig punt. A l'interior hi ha una sala principal la qual es cobreix amb una coberta de bigues 

sostingudes  per  mènsules.  D'aquesta  sala  destaquen  els  paraments  ornamentats  amb  pintures  on  es 

representen escuts i diferents temes al·legòrics com un home amb un estel.

POSSESSIONS A LA COMARCA DE MIGJORN                                                                                         

Es Rossells (Felanitx)

Es Rossells es configura com un petit nucli de tres cases i diverses 

dependències agrícoles, que ja al segle XIII es documenta com un 

rafal. Les cases principals tenen una façana de dues plantes amb el 

portal forà rodó i sobre una de les finestres hi ha la data de 1791. 

Aquestes tenen la coberta a do aiguavessos, però hi ha un altre bloc 

cobert per quatre aiguavessos. En la part posterior trobem un antic 

pou que mostra la data de 1689.

Son Danús Vell (Santanyí)

Fou l'alqueria islàmica de Binilassar, denominació que es mantingué 

fins al segle XVII, i que el 1289 ja es documenta com a propietari a 

Berenguer Danús.

La façana té dues plantes d'alçat i un portal forà allindat. Hi ha la 

torre  de  defensa  a  l'esquerra  de  planta  quadrada  i  amb  mènsules, 

datada del segle XVII. En la planta alta es situa la casa dels senyors, 

en la que els dos aiguavessos estan separats per una arcada, enmig de 

la qual hi ha la data de 1675 i el nom de Joan Danús. La clastra es  

troba al  darrera de les cases i  dona accés als  estables amb un arc 

diafragma ogival, de tradició medieval.
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Sa Vall (Ses Salines)

La possessió de sa Vall apareix documentada l'any 1285, quan va 

ser posseïda per Arnau de Torrella. Però al 1383, la família Torrella 

ja la va vendre, passant per diverses mans. L'any 1884, l'Arxiduc 

Lluís Salvador escriu al Die Balearen: “La finca més important de 

Santanyí (ara Ses Salines), i a la vegada una de les més gran de 

l'illa, és Sa Vall, propietat del marquès del Palmer...Es situa prop 

del  mar  i  la  casa de Sa Vall  o s'Avall  es veu rematada amb un 

campanar de grans dimensions,  amb clastra i  torre quadrangular 

unida  a  l'habitatge  per  un  arc  ogival.  Sa  Vall  compte  amb 

nombrosos i grans edificis annexes.”76 El 1919 el financer Sr. Joan March Ordinas comprà la possessió al  

marquès de Palmer. El 1942 s'iniciaren les obres de reforma de les cases, dirigides per l'arquitecte Gabriel  

Alomar, i actualment la finca és propietat de la família March Delgado.

La façana principal de les cases que s'aixeca davant una gran carrera, té dues plantes d'alçat i dos portals  

d'arc de mig punt que corresponen a la casa dels amos i a la dels senyors. En la façana trobem finestres  

trífores i altres amb motllures neogòtiques, i un coronament de voladís de fusta. En la part esquerra, la façana  

té tres alçades, on el primer pis mostra finestres balconeres. I a la part de la dreta hi ha un portal neobarroc  

un terrat i una torre de planta quadrada d'origen medieval. En la casa dels amos hi ha un espai cobert de  

quatre trams amb volta d'aresta articulats per mitjà d'un pilar central. En quant a la zona enjardinada, ens pot  

remetre a Raixa, ja que trobem brolladors, escultures, la casa de les nines, etc.

POSSESSIONS DE CIUTAT                                                                                                                             

Son Berga (Establiments, Palma)

La construcció actual és fruit d'una remodelació de 

1776,  sent  propietat  de  la  família  Zaforteza.77 El 

traçat  és  rectangular,  amb  planta  baixa,  noble  i 

golfes. Una clastra central , amb un pou, defineix 

l'organització  de  l'espai  intern,  ja  que  al  voltant 

d'aquesta  es  troba  l'edificació  en  tres  blocs 

diferenciats tots amb cobertes a doble vessant.

La  façana  principal  concentra  el  màxim d'interès 

d'aquesta  construcció,  recorrent  a  un  esquema 

simètric determinat per l'eix que conformen la porta 

d'accés, dovellada, la llotja superior amb tres arcs sostinguts per columnes jòniques, i finalment el rellotge de 

sol que està sobre aquesta. La casa del dels senyors, com és habitual, es troba en la primera planta del bloc  

principal. A aquesta planta s'accedeix per mitjà d'una escala senyorial que es troba en l'arcada porticada, i que 

porta a la gran sala que és una galeria amb els retrats dels avantpassats de la família. En el bloc annexe al  

principal, baixant unes petites escales, hi ha les bodegues les quals estan constituïdes per quatre trams de  

volta d'aresta i amb un pilar central. L'altre bloc de cases pertany a la casa dels amos i a les dependències per 

a usos agrícoles.

76  LLUÍS SALVADOR, Arxiduc d'Àustria: Mallorca. Las Baleares... op.cit., pàg. 589.
77  LLUÍS SALVADOR, Arxiduc d'Àustria: Mallorca. Las Baleares... op.cit,. pàg.509.
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Una menció especial mereixen els dos jardins, un al davant de la façana principal i l'altre delimitant amb la  

carretera  principal.  El  primer  es  configura  a  partir  d'un  gran  rectangle  en  el  que  es  troba  una  pèrgola 

sostinguda per columnes dòriques i al voltant tarongers i una avinguda de palmeres. L'altra zona enjardinada,  

que és més extensa, està disposada a partir d'un traçat geomètric que potencia el sentit de perspectiva. Tot  

seguint les pautes estètiques de caràcter classicista pròpia de les intervencions portades a terme en aquesta  

època en les diferents propietats senyorials de l'illa, com ja veurem en altres exemples.

Sarrià (Es Muntant, Palma)

Hi ha constància documental de l'existència de Sarrià ja en el 

segle XIV. No es sap res en relació a l'adjudicació d'aquestes 

terres  en el  Repartiment,  però sí  que hi  ha  una teoria  sobre 

l'origen del nom. Aquesta està en relació al torrent de Bàrbara, 

que neix pràcticament dins de la possessió, la qual cosa podria 

haver influït en la denominació d'aquesta per comparació amb 

el  barri  de  Sarrià  de  Barcelona,  de  semblant  condició 

orogràfica.78

El  1457  la  possessió  de  Sarrià  era  dels  Armadams,  que  en 

aquests  moments  també  eren  els  senyors  de  Raixa.  Miquel 

Segura continua dient que potser el personatge més important de la història d'aquesta finca fou Joan Lluís  

Berard i Armadams, el qual va finançar una companyia  d'armes amb la que va guerrejar per Milà. Aquest  

mateix, al 1608, va vendre la finca als Llabrés, i d'aquests va anar passant a mans de diverses famílies fins  

als Guasp Coll de García-Ruiz, que són els actuals propietaris.

En els segles XVII i XVIII les cases sofriren importants transformacions, donant lloc al palau rural que 

trobem avui en dia. Segons el mateix autor, Segura, es tracta d'un edifici de gran influència renaixentista i  

barroca italiana, al qual les successives reformes han anat donant més i més categoria. La façana principal,  

orientada a migjorn, té un alçat de quatre plantes en la part de l'esquerra i de tres a la dreta. El portal forà és 

d'arc de mig punt adovellat amb marès i pedra viva en la part  inferior. Les finestres es situen simètricament.  

Davant aquesta façana hi ha un jardí presidit per un brollador i diverses escultures barroques. El vestíbul o 

l'entrada, amb coberta de dos trams de volta d'aresta, dóna a la clastra al voltant de la qual s'articulen els  

quatre blocs edificats. És interessant la capella de planta rectangular de grans dimensions, dividida en quatre  

trams i presbiteri. El primer tram és amb volta de canó rebaixada i els altres amb volta d'aresta. Per altra  

banda, hi ha l'ala amb la tafona, les cotxeries i altres estances d'ús agrícola. I l'ala, on la façana presenta tres  

plantes d'alçat, que és la corresponent a la casa dels amos. Finalment, per mitjà de l'escala de la dreta de la  

clastra, s'accedeix a la casa dels senyors amb una distribució interior per mitjà de grans sales en les que 

trobem un gran nombre d'obres d'art que van des de pintura flamenca a escultures italianes i altres objectes  

de mobiliari.

78  SEGURA, M. I VICENS, J.: Possessions de Mallorca... op.cit., pàg. 86.
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