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Ha passat un poc més d’un any des de que se celebraren les IV Jornades d’Estudis Locals
de Felanitx, organitzades de manera conjunta entre el Centre Cultural - Ajuntament de
Felanitx i l’associació d’Amics dels Closos de Can Gaià, fins a les darreres tasques d’edició i
maquetació de les seves actes, que constitueixen el present llibre. Durant aquest temps
els autors han acabat de completar, polir i compondre les idees que de manera clara i
brillant exposaren a la Casa de Cultura el desembre de 2016. Tot sovint la tasca d’escriure
no és senzilla i molt menys la d’ordenar un discurs perquè quedi entenedor. Des dels
Amics dels Closos volem agrair-los el temps i l’esforç que han posat en la redacció dels
seus treballs, més si tenim en compte que molts d’ells no tenen per costum exposar-los en
públic o, fins i tot, no s’havien plantejat mai presentar-los a unes Jornades. Amb tot,
també hem de dir que en alguns dels textos els hi manca la revisió final dels autors, bé per
maca de temps o perquè la donen per bona. Si s’observen algunes errades o imprecisions
en demanan per endavant disculpes, una lectura crítica sempre hauria de servir per
avançar.
Dins del nostre calendari d’activitats, possiblement, tenim dues fites periòdiques que,
malgrat el temps i l’esforç en dur-les a terme, ens fan més il·lusió. La primera, és el sopar
de recreació històrica que cada estiu ens permet conèixer millor les diferents societats que
han anat poblant aquest territori, així com gaudir de les seves menges. En segon és, sens
dubte, l’organització de les Jornades d’Estudis Locals. Des d’aquestes línies, tornam a
oferir el compromís de l’organització de les V Jornades l’any 2019, esperant tornar a
gaudir de la col·laboració de l’Ajuntament (tant des de la Regidoria de Cultura com des de
la mateixa Batlia). Sigui com sigui, fem una crida a participar-hi!

Miquel Àngel Vicens i Siquier
President de l’Associació dels Amics dels Closos de Can Gaià

Per a un poble és essencial (i estratègic) conèixer la seva història i la seva cultura, no sols
per raons acadèmiques sinó sobretot per edificar un futur que sigui millor que el passat. I
una manera molt especial i important de fer-ho és celebrant unes Jornades d'Estudis
Locals. L’element d’implicació i de participació, així com el fet de compartir i tractar
aspectes a vegades oblidats precisament pel món acadèmic, és el que dona caràcter a
l’activitat.
Al desembre del 2016 vàrem tenir l'oportunitat de gaudir de la quarta edició amb unes
ponències d’alt interès. Poguérem conèixer més aspectes de la nostra història però també
aprofundírem en altres aspectes com el folklore, el feminisme, l'educació, els esports, la
fotografia... tots ells molt transcendents per conèixer de més a prop el nostre passat, el
present i, és clar, tenir indicis del futur.
Aquesta publicació, que transcriu totes les ponències que es varen presentar, és una eina
molt útil per difondre el nostre àmbit més proper i promoure el coneixement d'aspectes
felanitxers. Per a l’Ajuntament és un obligació de molt agradable compliment i alhora un
honor poder col·laborar amb l’edició d’aquestes quartes jornades, així com ja es va fer en
les anteriors edicions.
Cal agrair a l’Associació d'Amics dels Closos de Can Gaià la gran tasca que han fet per
organitzar, altre cop, aquestes Jornades d'Estudis Locals. Per tant, només em queda
desitjar que es torni a organitzar, com més aviat possible, la cinquena edició.
Esper que aquest llibre que teniu a les vostres mans serveixi per agafar més consciència de
la nostra realitat com a poble, i que també serveixi per donar el seu fruit. Entre tots
podem fer avançar Felanitx cap a una millor convivència. Més informació, més
coneixement serveixen per apuntalar un Felanitx millor.

Joan Xamena i Galmés
Batle de Felanitx
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1956, UN ANY DAMUNT EL MOLL DE PORTOCOLOM
Joan Mestre Ramis
MESTRE, J. (2018). 1956, un any damunt el moll de
Portocolom. IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx: 149-166

PORTOCOLOM. BREU HISTÒRIA.
A finals del s. XVIII (1793) l’Ajuntament va tractar de la construcció d’un modest moll
executat l’any 1828, això és, trenta cinc anys després.
El camí entre Felanitx i Portocolom es va realitzar entre 1834 i 1843, és a dir, en nou anys.
L’any 1854 es va habilitar la Duana. Les seves dependències es dugueren a terme l’any
1857, pagades per subscripció popular.
1880.- 6 de juny L'ajuntament i l'Ateneu d'Agricultura Industria i Comerç, demanen al
ministre d'Hisenda que la duana de Portocolom s'habiliti per importar cereals, llegums,
llenya (per fer bocois) i cèrcols de ferro.
Entre 1880 i 1882 s’escomet un important dragatge, el de “sa Fonera”, des de la bocana,
amb calats de 4 i 5 metres. Es va tornar dragar l’any 1926. Es va dragar novament els anys
1931-1932 i ja als anys 1972-1973.
Als voltants de 1875 la fil·loxera de la vinya va atacar França. Creix la demanda de vi per
part de França. Portocolom es converteix en el punt de sortida del vi de Felanitx i
contrada. Del 1881 al 1891 assoleixen xifres espectaculars: al 1883 són 14,4 milions de
litres, arribant a la xifra dels 15 milions al 1891, però al mateix 1891 - 1892 la plaga arriba
a les nostres vinyes i França ha recuperat la producció aturant la demanda, provocant
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quasi de cop el final de l’època daurada de Felanitx, amb conseqüències dramàtiques
(Xamena, 1975; Casasnovas, 2007)
1882, Antoni Maura intervingué perquè Portocolom fos declarat d'interès General. Va
intercedir per què fos enviada a Felanitx una col·lecció de llibres per fer una Biblioteca
Pública (Rosselló, 2012). Al desembre, l’ajuntament el nomena fill adoptiu i s’encarrega el
retrat a Antoni Ribas.
1883, capitalistes que esdevindran accionistes del Banc de Felanitx varen comprar a uns
comerciants catalans, el vapor “Rápido”. Al gener, Antoni Maura Montaner (Diputat) va
arribar a Portocolom a bord d’aquest vapor que va ser rebatejat com a “Santueri”, on se
l'hi va fer una gran festa de rebuda. El 8 de juny, Portocolom és declarat port d’interès
general de segon ordre, coincidint amb el moment de gran l’exportació de vi a França.
Aquest mateix any es va fundar el Banc de Felanitx i el 20 de juliol, dia de la patrona del
poble, Santa Margalida, va sortir el primer número del setmanari “El Felanigense”.
El 29 de desembre de 1886 resta constituïda la Junta de armadors, naviliers i consignataris
de Portocolom.
La carretera d’Es Port a finals del s. XIX era una carretera de tercer ordre, que vol dir de
4,5 m. d’amplada i 1,5 de voravia, i en els moments del gran tragí, s’hi arribaven a trobar
fins a 500 carros en filera carregats de bocois de vi. Estava en molt mal estat, encara que
el “peons caminers” l’adobessin diàriament
L’espigó, els molls de ribera i les rampes empedrades per carregar i descarregar els bocois
de vi per mar, són de l’any 1890. És el moment de l’aturada el moviment comercial, i
varen ser utilitzats a darrere hora de la l’exportació de vi.
L’any 1926 hi havia 230 habitants en uns 60 habitatges.
Al s. XX, l’any 1934 arriba l’electricitat des de la farinera de s’Horta. La de GESA ho fa l’any
1959, comprant la xarxa de distribució a Antoni Mestre Barceló i el seu fill Pedro Mestre
Ferrer, “Cordellina”.
“De l’any 1940 al 1959 s’exportà una quantitat considerable de lignit de les mines de
Firella” (Xamena, 1975: 246)
El Decret del 5 de juliol de 1946 classifica novament els ports quedant la categoria de port
de refugi:
L’any 1952 es va instal·lar el telèfon, mitjà de comunicació molt necessari per incrementar
les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies, i en general per una activitat com
la del tràfic navilier.
L’any 1956, que és el que ens ocupa, és “l’any de sa neu” (Figura 1). Hi van haver unes
nevades excepcionals, arribant a acumular gruixos de 60 cm. La primera es va produir els
dies 2 i 3 de febrer i a més hi va haver una repetició el dia 11. Hi van haver efectes
adversos en els arbres fruiters, ametllers, garrovers i oliveres.
L’any 1958, per tant dos anys després del que ens ocupa, es va reformar el traçat de la
carretera i es va asfaltar.
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EL 1956
Per situar-nos des del punt de vista econòmic als voltants de 1956, a l’estat espanyol es
trobava en el període denominat “autarquia” (1940-1959) amb la influència en política
econòmica dels sectors més nacionalistes espanyolistes. Significa un període de
depressió, deteriorament de las condicions de vida i retrocés econòmic, el més greu dels
darrers 160 anys. Estem en el 1956, segons diferents autors (Garcia, 1987; Sudrià, 2001;
Roca, 2010) l’any 1951 o 1952 no se va arribar al PIB de 1935, per els efectes de la guerra.
Fins a l’any 1959, incapacitat de cobrir la demanda d’energia amb protestes de fa 15 anys
dels industrials per les restriccions gravíssimes de subministrament d’energia elèctrica
(Vidal, 1950; Roca, 2010).

Figura 1: 1956 any de sa neu. Plaça de ses Palmeres (Arxiu Mn. Pere Xamena)

Aïllament econòmic de l’exterior per raons polítiques, tant internes com externes; la
pesseta no té convertibilitat oficial, per tant s’han de fer els pagaments de les
importacions directament amb divises, aconseguides de les minses exportacions.
Escassetat de recursos arrossegats del col·lapse econòmic de la guerra. Al règim del
dictador no l’hi preocupava tant l’economia com el control social. L’autarquia dura fins al
1959 en que el Pla d’Estabilització, amb directrius del Banc Mundial i la direcció dels
tecnòcrates de l’Opus Dei, estableixen una política econòmica liberalitzadora, una
obertura al exterior amb l’establiment d’un tipus de canvi de la pesseta.
Concretament la situació a Felanitx i Portocolom en aquest any 1956, era econòmicament
de recuperació, amb l’obstacle del nacionalisme econòmic de l’autarquia, amb sectors que
demanen una política liberal, com els comerciants de Felanitx, que volien més llibertat de
comerç exterior de l’ametlla amb que “hi guanyaríem tots”.
Des de l’any 1922-23 la sortida de carbó del propi terme municipal per Portocolom ja
tenien certa identitat als voltants de 300 a 500 Tones l’any. L’explotació de les mines de
Firella a la postguerra era més intensa i ja amb criteri empresarial. El transport d’aquest
carbó fins al moll d’Es Port, era una aventura. No s’hi anava per s’Horta, ja que el camí
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estava pitjor. Es voltava per la Vila. L’obertura del carrer Santueri perllongat fins a la
carretera de Santanyí estava feta de l’any 1942. Quan es tenien noticies que s’havia
d’embarcar carbó, es posaven d’acord el transportista de la mina i el “caminer”, per “fer
feixina” i arreglar clots i bonys de la carretera.
El personal per feines de càrrega i descàrrega al moll, era contractat a jornal entre
agricultors. Concretament hi havia contactes i relacions entre consignataris del moll i
coneguts seus de Cas Concos, S’Horta i Es Carritxó, que esporàdicament, els necessaris,
eren avisats per fer el jornal d’estibadors a Portocolom. La càrrega del carbó a la mina la
duien a terme miners i transportista.

LES DADES
Anem a veure el que succeeix a Portocolom, i concretament sobre moll comercial durant
l’any 1956. Les dades de moviments de vaixells i mercaderies dels diferents ports de les
Illes, originalment recollides per Obres de Port (avui Ports de les Illes) són més assequibles
a les Memòries de la Cambra Oficial de Comerç, però sempre es presenten en dades
agregades, resumides, expressant el nombre de vaixells entrats i sortits, a vegades
especificant quins són a vela i quins a vapor, sense identificar-los; donant el total de totes
les tones descarregades i carregades, sense especificar quines mercaderies són, ni tampoc
la procedència o el destí.
En canvi l’any 1956, excepcionalment, a la Memòria de la “Cámara Oficial de Comercio
Industria y Navegación”, COCIN, es presenten les dades sense resumir, detallades per
vaixell, amb les partides de cada mercaderia transportada, així com la seva procedència o
destinació, amb la data corresponent del viatge.
Les partides, són cada un dels diferents grups de mercaderies que transporta el vaixell,
especificant el format del subministrament, si és empaquetada o a l’engròs, amb el pes de
cada agrupatge de paquets i el del total transportat. Es pot donar el cas d’haver en el
mateix viatge dues o més partides de la mateixa mercaderia destinades però a diferents
clients.
Una mancança important de la informació de la Memòria d’aquest any és que ni les
partides, ni el viatges estan valorats en pessetes, ni tampoc el conjunt del total d’entrades
i sortides i, per tant, no podem disposar de la balança de pagaments. Només en sabem el
dèficit o el superàvit en termes físics de tones de la balança comercial.
El moviment comercial que anem a analitzar es dona amb Catalunya com a procedència,
amb qui hi havia una relació més freqüent i quasi exclusiva, en el cas de Portocolom, i en
1
quant a destí és el del Llevant peninsular. Es tracta per tant de navegació de cabotatge i
la terminologia emprada per el moviments de mercaderies és la d’entrades i sortides, o a
vegades carregades i descarregades, però no en diem importacions i exportacions, que
són termes utilitzats quan es tracta de comerç exterior, amb l’estranger.

1

Navegació de cabotatge és la navegació comercial de port a port que es fa al llarg de la costa, orientant-se
amb ella.
152

IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx

Aquest conjunt de dades com són: els vaixells, els viatges, les partides i les tones
transportades i el seu calendari, ens permeten tenir una idea al detall del moviment, i de
l’economia que comporta, amb les seves diferents tasques de transport i tasques
productives. Primer, la que es dona sobre el moll durant un any, l’organització de la
càrrega i la descàrrega, juntament amb el transport d’origen o destinació, i les tasques de
la producció de les mercaderies sortides i quines són aquestes, així com les que es duran a
terme amb les mercaderies entrades, comptant, evidentment, amb les diferencies entre
els anys.

MOVIMENT GENERAL DE MERCADERIES
En quant a les mercaderies entrades tenim un total de 120 partides detallades en les
seves variants, per exemple, 16 varietats de llenya segons el tipus d’arbre del que
procedeixen i segons el format, ja siguin taulons, posts o rotllos. Si totes aquestes variants
les resumim per gèneres i similars, ens resten les següents mercaderies:
ENTRADES
Mercaderia

Quilos

Ciment (Portland + Natura)

1.953.174

Llenya Diversa

975.305

Blat de moro

73.660

Farina de blat

57.120

Maquinaria

50.300

Vins diferents tipus

43.190

Dovelles Diverses

41.734

Uralita

15.600

Productes químics

10.133

Paper comú

5.962

Material Terrosos

4.917

Ferro

2.837

Camió remolc

1.380

Ampolles buides

1.169

Conserves

1.160

Pinso per animals

680

Pintures

440

Sacs buits

83

Làmpades enllumenat

15

Taula 1: mercaderies entrades

153

1956, un any damunt el moll de Portocolom

De les mercaderies de sortida tenim 40 partides al detall, que resumides ens dona 11
gèneres diferents:
SORTIDES
Mercaderia

Quilos

Carbó

2.117.000

Maons “Ladrillos”

156.000

Càrritx

128.778

Garrofa Torcejada

40.500

Tàrtars i altres elaboració de vi

19.891

Pedra i carreus

14.500

Residus ossos

1.400

Bocois buits

600

Cadires de llenya

350

Corda d'espart

300

Premsa per empaquetar

300

Taula 2: mercaderies sortides

Si fem una síntesi de les tres mercaderies més importants de les entrades i les sortides
amb el seu pes percentual en importància en quantitat de les entrades i sortides, podem
confeccionar la balança comercial reflectida al quadre nº3, en que es pot observar un
desequilibri comercial en dèficit de 758 Tm.
ENTRADES

Tm

%

1.953

60,30

Carbó

Llenya diversa

975

30,12

Blat de moro

74

Altres

Ciment (Portland + Natural)

TOTAL ENTRADES

SORTIDES

Tm

%

2.117

85,38

Maons “Ladrillos”

156

6,29

2,28

Càrritx

129

5,19

236

7,30

Altres

78

3,14

3.238

100,00

2.480

100,00

TOTAL SORTIDES

Taula 3: Balança comercial Portocolom 1956

Sintetitzant es pot dir que bàsicament, en aquest any, entrava ciment i llenya I sortia
carbó.

LES ENTRADES: EL CIMENT I LA LLENYA
Les entrades de 1.953 Tm de ciment en sacs de 50 quilos, que són 39.060 sacs, és un
indicador de l’activitat constructora, la major part destinada a la població local, encara
que ja hi havia construcció per residents estrangers, a Cala D’Or per exemple, però no era
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la construcció de turisme de masses com la que hi va haver a partir del 1960,
principalment d’hotels.
Aquest ciment que arribava és l’anomenat Portland, o ciment “negre”, que s’havia
introduït d’una forma més general a la postguerra, amb un consum que anava en augment
per les noves prestacions, que s’entenien superiors i millors en comparació al ciment
natural o ciment “mallorquí”, també nomenat en aquells moments ciment “blanc”. Hem
de tenir en compte que encara no havia arribat el que serà reconegut posteriorment com
ciment “blanc”, que era un ciment artificial, Portland, produït amb una barreja d’àrids
sense contingut de ferro, que és el que dona la negror, anomenat també “Griffi”, que era
la marca del que es fabricava a Vilanova i la Geltrú que arribarà més endavant.
El consum del Portland a l’any 1956 ja assolia una xifra prou important. S’anava
generalitzant el seu coneixement i per altre banda, la construcció anava creixent. Aquests
factors donaven peu a moviments de capitalistes, que venien de principis dels anys 50’s,
per a la implantació d’una fàbrica de Portland a Mallorca. En aquells moments (1956)
estaven en fase de constitució, inicialment dues societats, que negociaren fusionar-se, ja
que duplicar la inversió per el mercat illenc les feia inviables. Varen constituir Portland de
Mallorca, S.A. (1958) per fer la fàbrica a Lloseta, a on tenen la pedrera a prop, que varen
inaugurar i començar a produir l’any 1960.
Hi ha una partida d’entrada de ciment natural, amb quantitat així mateix de 70 Tm. És una
partida estranya, en principi, ja que en aquest any 1956 hi havia en funcionament a
Mallorca 36 fàbriques de ciment natural. És cert, com informava l’enginyer en cap de la
Delegació de Mines, que el ciment “mallorquí” no estava estandarditzat i cada cimentera
donava una qualitat diferent, i en general no gaire bona. Per donar sortida a aquest
problema tècnic i econòmic, l’enginyer proposava la instal·lació d’un laboratori que
pogués contrastar qualitats i així corregir defectes i homogeneïtzar la fabricació i el
producte. Seria interessant per aquest motiu, saber a on va anar o per qui era, ja que es
pot tractar d’un ciment natural o de més qualitat que el fabricat aquí, o per motius tècnics
d’escassetat puntual de producte d’algun fabricant.
Els antecedents d’entrades de ciment per Portocolom daten de 1918. A la “Estadística
Minera”, EM, el ciment artificial “Portland”, comença a esmentar-se a l’any 1910. Tenim
representats en la Figura 2 aquestes entrades, en que es pot observar que fins l’any 1922,
en que arriba a 360 Tm, no hi ha una quantitat considerable, amb una evolució d’alts i
baixos i l’aturada de la guerra, arribant l’any 1940 a les 1.400 Tm com el 1934. Aquesta
variabilitat tan acusada s’explica per la baixa quantitat en que ens movem, que prové d’un
baix consum per què és car, quasi bé exclusiu per obres de construcció individualitzades.
De les mercaderies entrades destaca també la llenya que se situa en segon lloc en
importància amb una quantitat de 975 Tm, que sense ser una quantitat extraordinària, per
la destinació a petites empreses de Felanitx, és una xifra considerable, més modesta que
les partides entrades pel Port de Palma, destinades a empreses i magatzems grans,
distribuïdors per a tot la Illa.
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Figura 2: Entrades de ciment a Portocolom de l’any 1918 a 1940 (a partir de dades de BCOCIM)

Les varietats de llenya entrada van a la industria del moble o a la de construcció,
principalment. Trobem des de llenya ordinària per la construcció, o per fusteria basta
(grollera) així com per les varietats dels arbres d’on procedeixen. Hi ha llenya de
castanyer, d’om, de plàtan, de poll, de freixe, o llenyes exòtiques d’Àfrica com, la teca o
caoba procedents de Guinea. També presentada en formats diferents com són, troncs,
taulons, posts i posts primes afegides, o en rotllo, per feines fines de marqueteria o
mobiliari distingit.
Després de la llenya en consideració a la quantitat, tenim els productes per fer pinsos
destinats a la ramaderia, com és el blat de moro o els pinsos ja fabricats. El blat de moro
cultivat aquí en extensions reduïdes, quasi testimonials, ja que necessiten condicions
afavorides d’aigua i donant produccions insuficients fins i tot per la pròpia explotació,
s’entén que, aquestes entrades siguin destinades a fabriques de pinsos.
També hem tingut històricament un dèficit de producció autòctona de blat i farina de blat.
En el cas d’aquest any l’entrada és ja de farina feta. Pot ser es tracta d’una varietat d’un
blat idoni per alguna activitat o producte específic del sector.

LES SORTIDES: EL CARBÓ DE FIRELLA
Encara que la qüestió energètica s’anava “normalitzant” als anys 50’s de l’escassesa patida
als anys 40, la demanda de recursos energètics era elevada. El carbó era utilitzat
principalment en la transformació en electricitat, també les cimenteres eren
consumidores com a combustible, i altres industries per fer vapor, principalment la tèxtil,
o casos dispersos com la lletera ILMA, S.A. que feia llet condensada, la cervesera Rosa
Blanca, o la vidriera de Can Llofriu.
El fet és que a Firella, Felanitx, hi havia l’explotació i extracció de carbó per mines des de
feia anys. Al s. XIX l’any 1868 es varen embarcar cap a Cartagena 28 tones per Portocolom.
A la post guerra es va fer més organitzadament, com empreses, i per tant, més visibles
comercialment, cosa que va permetre la venda a fora de Mallorca per cobrir necessitats
energètiques.
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Figura 3: Carbó sobre el Moll de Portocolom (Arxiu Mn. Pere Xamena)

Figura 4: Imatge del “santió”, pals del vaixell en forma de “V” (Arxiu Mn. Pere Xamena)

El fet és que a Firella, Felanitx, hi havia l’explotació i extracció de carbó per mines des de
feia anys. Al s. XIX l’any 1868 es varen embarcar cap a Cartagena 28 tones per Portocolom.
A la post guerra es va fer més organitzadament, com empreses, i per tant, més visibles
comercialment, cosa que va permetre la venda a fora de Mallorca per cobrir necessitats
energètiques. Comptant amb la proximitat d’es Port pel tràfic marítim, a més les relacions
comercials amb la Península eren locals, les sortides del carbó es feien per Portocolom.
El carbó era auto inflamable i s’havia de tenir en compte encara més en el transport, per
risc d’incendi al estar més ventilat. Es col·locava en forma de serralada al centre de la caixa
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del camió i es compactava, banyant i a tocs de pala. En arribar al Port, aquesta serralada
es tirava sobre el moll, per dos homes, amb pala de mà a cada banda del camió (Figura 3).
Dels caramulls sobre el moll fets descarregant els camions, s’omplia un caixó que estava
enganxat per un cable a una corriola manejada pel “santió” (Figura 4) un pal inclinat, unit
per la base a un pal principal del vaixell, que tenia moviment de rotació al voltant seu, i
feia la feina d’hissar el caixó ple de carbó, fent la translació estirat per un mariner o
estibador, voltant cap dins el vaixell fins a l’indret de la bodega a on es baixava i es
descarregava per mitjà d’una trapa del fons del caixó. Un cop buit, s’havia de compondre
dins la bodega, repartint la càrrega uniformement. Aquests procés es feia a la inversa per
descarregar el carbó al seu destí.
Treballades d’aquesta manera les 2.117 Tm., de carbó, resulten moltes tones.

PROCEDÈNCIA I DESTÍ DE LES MERCADERIES
Procedència
La procedència en percentatge dels viatges és l’expressada a la Taula 4.
Procedència

% dels viatges

Barcelona

68 %

Blanes

20 %

Roses

8%

Palamós

4%

Taula 4: percentatge dels viatges de cada procedència

Com dèiem totes les entrades venen de Catalunya, principalment de Barcelona i carregats
de ciment i llenya, però també d’altres mercaderies, com: ampolles buides, carbur de
calci, sulfat de carboni, dovelles diverses, diversos materials de ferro, maquinaria, pinso
per ramat, Uralita o diversos tipus de vins.
Ciment en sacs de paper de 50 quilos, a l’engròs, manejats de un en un, dins la bodega i en
el moll, descarregats del vaixell amb una xarxa. La procedència del ciment és en un 89% en
quantitat de Barcelona, al manco embarcat al seu port i segurament procedent de les
cimenteres properes, com la del Garraf o la de Moncada, més probablement la primera,
que té un port exclusiu per el que podria rebre carbó de Firella com a contrapartida. Un
10% procedeix de Blanes i un 1% de Palamós.
De les altres procedències, entren igualment ciment i llenya. El blat de moro, farina de
blat, vins, vins espumosos, i materials terrosos es reparteixen.
Destinació
La quantitat de carbó que va sortir aquest any amb les destinacions esmentades al quadre
nº 7, a on s’especifiquen en percentatges que representen del conjunt en nombre de
viatges i de tones transportades.
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Es pot observar que els viatges de carbó a Alacant anaven més carregats que els que
anaven a Barcelona, així com, on es veu més clarament, els que anaven a Palamós duien
més carbó que els que anaven a Blanes.
Carbó

Viatges

Tm.

Alacant

54,55 %

73,53 %

Barcelona

36,36 %

19,07 %

Blanes

04,55 %

01,67 %

Palamós

04,55 %

05,72 %

Total

100,00 %

100,00 %

Taula 5: percentatge de la destinació del carbó

La distribució del percentatge de viatges per totes les destinacions està reflectida al
quadre nº 8, en que la major part són amb destí a Alacant, que com hem vist és la
destinació més elevada del carbó, juntament amb Barcelona. A Palamós hi va carbó, a
Àguiles càrritx i corda d’espart, a Maó i Eivissa maons (“ladrillos”) i a Cadis i Málaga i
Sevilla garrofa trossejada.
Destinació

Viatges %

Alacant

66,09 %

Barcelona

18,15 %

Palamós

4,84 %

Àguiles

3,52 %

Maó

2,42 %

Eivissa

1,94 %

Blanes

1,41 %

Málaga

0,85 %

Sevilla

0,40 %

Cadis

0,38 %

Total

1,00%
Taula 6: percentatge de la destinació dels viatges

Moviment de vaixells
Totes aquestes mercaderies varen ser transportades per 21 vaixells diferents, que en total
varen realitzar 60 viatges, 51 dels quals en direm viatges senzills, d’un sol sentit, és a dir,
per descarregar o per carregar i 9 viatges dobles, vol dir carregats tant de vinguda com
d’anada.
Els noms d’aquests 21 vaixells que varen fer escala a Portocolom durant el 1956, amb el
nombre d’atracaments que realitzaren, s’esmenten en el Quadre 9, a on podem veure
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com el vaixell Cala Moltó, , realitza més visites que els altres amb molta diferència, ja que
el segon en fa una quarta part. Es pot dir que el Cala Moltó era ben conegut a Portocolom,
i quasi familiar entre tripulació i estibadors del moll, així com amb els consignataris del
Port, i agents de Duanes, la família Artigues Rosselló “Randa”.
Nom

Atracaments

Naviliera

Cala Moltó

24

San Guillermo

6

Rada de Palamós

3

NV

Cala Tuent

3

NM

Cala Llamp

3

NM

Virgen Dolorosa

2

Cala D'Or

2

José Mª Costa

2

Cala Millor

2

Berta Costa

2

Cala Fornells

1

Marqués

1

Rada Castellón

1

NV

Cala Pi

1

NM

Gibralfaro

1

Cala Castell

1

San Bernardo

1

Cala Murta

1

NM

Playa Blanca

1

NC

Gloria Mª R.

1

Mercedes Candia

1

NM

NM

NM

NM

Taula 7: Vaixells que al 1956 varen atracar a Portocolom
(NM: Naviliera Mallorquina. NV: Naviliera Valenciana. NC: Naviliera Ciudadelana)

La comunicació de l’arribada de vaixells la feia l’armador, la naviliera, als agents de
Portocolom, amb cert temps d’anticipació, sense concretar encara amb exactitud el dia i
hora de l’arribada. Quan el vaixell ja havia partit del lloc de procedència, el patró per
“ràdio costera” anava donant dades d’aproximació i afinant dia i hora d’arribada. Des del
moment de l’avís de la naviliera, es feien les gestions amb transportistes i estibadors, per
tal de sincronitzar la càrrega o descàrrega.

160

IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx

Quasi bé tots els viatges, per no dir la totalitat, venien amb uns condicionaments de
càrrega i/o descàrrega, en quant al terminis per deixar enllestit el vaixell. Condicionaments
acordats entre armador i client de la mercaderia transportada, o només per part de
l’armador que necessitava complir la programació a mig termini dels viatges, i no tenir
temps morts que endarrereixin complir el compromís amb els clients. Aquest termini
s’anomenava “planxa”. La planxa és el temps que té el consignatari per lliurar el vaixell
enllestit. El vaixell podia venir amb “planxa” d’un dia, que volia dir que en un dia havia
d’estar descarregat, en cas contrari, el consignatari del moll s’havia de fer càrrec dels
perjudicis que ocasionava l’incompliment, import que podia estar estipulat prèviament,
per dies o per hores.
No hem pogut, per ara, completar amb informació addicional, a quina naviliera pertanyien
tots els vaixells, ni les tones de registre brut (Tm. TRB) de cada un, cosa que ens permetria
saber quin percentatge de càrrega portaven en el moment d’atracar a port.
21 vaixells fan 60 viatges portant 160 partides de mercaderies, 120 d’entrada i 40 de
sortida. De les d’entrada 32 viatges porten ciment, 18 viatges porten llenya. Del ciment en
4 viatges hi venen 2 partides. De la llenya en 11 viatges porten més d’un partida, només 7
viatges porten solament una partida. Que hi hagin més quantitat de partides de llenya
obeeix simplement a que hi ha més varietats.de llenya
En tot cas, sabem per diverses fonts orals, que vaixells de 300 TRB, no podien atracar al
moll, ja que tocaven fons. Igualment, si venien de buit, un cop carregats podien quedar
encallats, cosa que comportava, o bé haver de descarregar altre cop o intentar desencallar
fins ésser dins la fonera, arrastrant amb barca de bou o des de terra amb tractor.
Segons informació de Antoni Artigues (1928) que va exercir d’agent consignatari les TRB,
dels que venien estaven entre 150 i 200 TRB, amb els que no hi havia problemes de tocar
fons. En tot cas, el patró o l’armador s’informaven prèviament el calat del moll, com
també el consignatari s’informava del puntal del vaixell si era el cas que no hagués estat
mai a Portocolom.
En quant al pes per viatge dels vaixells, ordenats de major a menor, veiem en les taules
següents quins són i el pes carregat en un sol viatge, i el nombre per intervals de tonatge.
Per viatge

Vaixell

Tm viatge

24/10/1956

Berta Costa

207.891

28/11/1956

Berta Costa

170.000

9/3/1956

Virgen Dolorosa

165.290

16/12/1956

Mercedes Candia

158.778

4/5/1956

Cala Pi

158.170

28/11/1956

Gloria Mª R.

155.000

29/9/1956

Cala Millor

150.000

Taula 8: Vaixells de 150 a 200 Tm.
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Per viatge

Vaixell

Tm viatge

13/1/1956

Cala Tuent

145.140

6/6/1956

Cala D'Or

143.520

23/4/1956

Cala Moltó

140.390

13/3/1956

Rada Castellón

140.000

26/6/1956

Cala D-Or

132.902

19/6/1956

Cala Castell

127.000

31/3/1956

Cala Tuent

125.000

4/5/1956

Cala Pi

125.000

7/1/1956

Rada Palamós

120.000

30/8/1956

Rada de Palamós

120.000

24/7/1956

Rada de Palamós

107.000

10/9/1956

Cala Millor

100.000

Taula 9: Vaixells de 100 a 150 Tm.
Per viatge

Vaixell

Tm viatge

6/2/1956

Marqués

93.490

30/6/1956

San Bernardo

90.000

4/12/1956

Cala Tuent

89.874

10/11/1956

Cala Llamp

86.028

21/1/1956

Cala Moltó (Entrada)

84.412

16/2/1956

Cala Moltó (Endrada)

82.360

15/5/1956

Virgen Dolorosa

77.000

2/8/1956

José Mª Costa

73.000

17/3/1956

Cala Moltó

71.351

16/4/1956

Cala Moltó

60.945

9/1/1956

Cala Fornells

60.000

26/3/1956

Cala Moltó

56.360

21/1/1956

Cala Moltó (Sortida)

54.000

15/11/1956

Cala Llamp

50.500

11/12/1956

Cala Moltó

50.000

16/2/1956

Cala Moltó (Sortida)

50.000

Taula 10: Vaixells de 50 a 100 Tm.
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Són 35 viatges dels 60 que porten més de 50 Tm (el 58,3%) i 25 porten menys de 50 Tm.
(41,7%) La mitjana general de tots els viatges és de 95 Tm/Viatge, i si observem la mitjana
per vaixell, del total transportat en relació als viatges efectuats tindrem la Taula 11.
Vaixell

Mitjana Tm

Mercedes Candia

158.778

Gloria Mª R.

155.000

Cala Pi

141.585

Berta Costa

140.454

Rada Castellón

140.000

Cala D'Or

138.211

Cala Castell

127.000

Cala Millor

125.000

Virgen Dolorosa

121.145

Cala Tuent

120.005

Rada de Palamós

115.667

Taula 11: Mitjana per Vaixell de carga transportada / Viatge

Dels 21 vaixells, 11 (18,3%) porten una mitjana superior a les 100 Tm, amb la qual cosa
sembla no s’aprofitava al màxim la capacitat de càrrega dels vaixells, ja que desconeixem
el TRB de cada vaixell.
Com a curiositat del lèxic mariner hi havia una expressió que implicava un procediment
normativitzat. Es podia donar el cas que durant el viatge, per mala mar o altres
incidències, s’hagués perdut càrrega, per exemple, de sobre la coberta, anant a parar al
mar. En aquest cas s’havia de enregistrar a l’ajuntament el que s’anomenava “protesta
d’averia”, que consistia en anar a l’ajuntament patró i consignatari (aquest per
acompanyar al patró que normalment no sabia on era l’ajuntament ni tenia mitjans fàcils
per desplaçar-se) per fer la declaració de la càrrega perduda i tenir un document
oficialitzat de l’incident.
La distribució dels viatges, atracaments, per dies de la setmana és la següent: dilluns: 14,
dimarts:17, dimecres: 5, dijous: 7; divendres: 6, dissabte: 10 i diumenge: 1. Es pot observar
que certa concentració es dona a principis de setmana, dilluns i dimarts, així com el
divendres. La distribució per mesos, dels 60 viatges, en aquest any 1956 és l’expressada al
quadre nº 12
Gener: 6

Febrer: 3

Març: 6

Abril: 6

Maig: 8

Juny: 6

Juliol: 4

Agost: 4

Setembre: 3

Octubre: 4

Novembre: 7

Desembre: 3

Taula 12: Distribució dels viatges per mesos
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La distribució no presenta grans diferències de concentració, és bastant regular, essent els
de major afluència, el maig i el novembre i els de menor els de tres viatges febrer,
setembre i desembre.

COMPARACIÓ AMB DADES DE L’ANY 1953
Per altra banda tenim les xifres de l’any 1953 (Taula 13), xifres més resumides d’un any
proper com per establir una comparança de mercaderies i tones. Es tracta però de
mercaderies diferents que les del 1956 en que es pot apreciar un comerç que es va
desenvolupant. Resumint es varen carregar per sortida 1.530 tones de carbó amb
destinació a Cartagena. En aquest cas es tracta d’un centre de distribució de carbons tant
espanyols com provinents de Gran Bretanya. En aquest 1953 any hi ha la partida
important de farratges i llavors que representen 2.094 Tm., de sortida.

Taula 13: entrades i sortides de mercaderies per Portocolom l’any 1953

CONCLUSIONS
Moure un total de 5.718 tones de mercaderies, sobre el moll de Portocolom, carregant i
descarregant una diversitat de partides amb formats que presenten cada una la seva
peculiaritat de moviment i complexitat d’estiba o desestiba, coordinats amb el transport
de terra per complir “la planxa”, significa haver de tenir una organització sobre el moll,
que ha de ser el més eficaç possible.
Aquesta responsabilitat d’organització recau sobre el consignatari del Moll, que ha de
sincronitzar als diferents agents que intervenen en el procés d’entrada i sortida dels
vaixells.
En el any que ens ocupa els consignataris del moll eren en Antoni Artigues Rosselló (18971965) i els seus fills Bernat (1932-2016) i Toni Artigues Nicolau (1928) que amb
l’experiència acumulada s’anaven adaptant a les noves circumstàncies per millorar el
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servei, invertint en innovacions de millora de la productivitat, que feien de Portocolom un
actiu econòmic molt important per l’economia de Felanitx i la seva contrada.
El “progrés” que consistia en vaixells de TRB cada vegada més gran, i per tant amb més
puntal, ja no podien atracar al moll, va acabar amb el caràcter comercial de Portocolom,
encara que aquest va resistir fins als anys 80’s.
Amb aquest repàs a les xifres de l’any 1956, ens adonem de quines activitats tenien certa
preponderància en aquell moment i en quin entorn productiu es movia l’economia de
Felanitx. Hem vist com la importació de ciment i llenya i l’exportació de carbó, marquen el
caràcter productiu de l’economia local d’aquell any 1956.
Per altre banda constatam la importància de Portocolom en la vida econòmica de Felanitx:
sortida al mar amb condicions comercials, via marítima, transport navilier, que si bé al
segle XIX, va protagonitzar l’època daurada de l’economia de Felanitx, posteriorment va
seguir essent un actiu primordial adaptat a la capacitat de producció i a l’exigència
comercial del moment. La veritat però, és que històricament l’activitat econòmica de
Felanitx ha estat fonamentada principalment en l’agricultura, donant sortida, per
Portocolom, als excedents a mercats peninsulars, entrant productes industrials, com el
ciment per la construcció local o la llenya per la industria del moble, també de mercat
local. L’actiu potencial de Portocolom, en una època determinada, hagués pogut
desenvolupar una activitat industrial, essent l’entrada de primeres matèries industrials i la
sortida de bens industrials cap a mercats exteriors. Aquesta possibilitat, però, no era
contemplada i sempre ens ha estat aliena, primer per l’absència significativa de capital
amb cultura industrial, mancança de tècnics amb formació, seguint amb desconeixement
de la demanda i mercats exteriors. L’exemple de fàbriques de fil, de tintes per tenyir, del
sabó que tenia fama, esmentada per l’Arxiduc, o artesanies diverses, haguessin pogut
aprofitar la proximitat de Portocolom. En el moment en que el transport havia de ser per
via marítima, l’actiu del port va restar infravalorat.
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