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Sistemes h¡dráulics i assentaments andalusins
a la partida de Manacor
Eugin ia Si t jes i  V i laró1

I L'autora actualment és beneficiária d'una beca de recerca per a la formació de professorat universitari del Ministeri d'Educació i Cultura.

El que presento és part d'un estudi de tesi doctoral en curs sobre els assentaments rurals i els sistemes hidráulics anda-
lusins de la pari de Manacor. Primerament, vull descriure el métode emprat per dur a terme aquest estudi; en segon lloc,
fer una breu introducció a la zona d'estudi i, finalment, descriure alguns dels sistemes hidráulics andalusins de la part de
Manacor.

El métode emprat per dur a terme aquest estudi ha estat el de l'arqueologia hidráulica, els procediments de la qual poden
considerar-se com una forma d'arqueologia del paisatge o d'arqueologiaagrária, tot ique amb una característica específica
que la caracterilza:la reconstrucció planimétrica dels espais irrigats originals andalusins (Kirchner i Navarro, 199311994).
Aquest rnétode té els seus inicis en els anys vuitanta, en diversos treballs de camp dirigits per Miquel Barceló i ha estat,
per arc, posat en práctica de forma sistemática a Menorca i Eivissa, ien estudis regionals o puntuals en algunes zones de
Mallorca, el País Valenciá, Andalusia i el lemen.

El métode de l'arqueologia hidráulica consisteix a combinar fonts d'informació de procedéncia diversa: I'estudi de la to-
ponímia, I'análisi de la documentació escrita, la prospecció hidráulica i la prospecció arqueoldgica (Kirchner i Navarro,
1993/1994). L'estudi'de la toponímia permet detectar noms andalusins que han perdurat fins a l'actualitat, tot i que poden
haver sofert canvis. En segon lloc, l'estudi de la documentació posterior a la conquesta catalana ha proporcionat informa-
ció sobre les alqueries i els rafals d'dpoca andalusina. Les principals fonts documentals per la part de Manacor són: /a
Remenbranga de Nunó Sang, que és el document de repartiment de la part que pertocá a aquest magnat, iel fons docu-
mental de I'Escrivania de Cartes Reials, un conjunt de documents notarials que fixaren per escrit les vendes i els establiments
fets després de la conquesta. Tota la informació documental, peró, s'ha de contrastar amb el treball de camp. Primerament,
la prospecció hidráulica, que consisteix a cartografiar els espais de conreu irrigat, les seves canalitzacions i les estructures
hidráuliques. l-objectiu de la prospecció és reconstruir el disseny original dels sistemes hidráulics, saber quina era la mor-
fologia i la superfície originals i quines ampliacions s'hi van dur a terme després de la conquesta. També és necessária la
prospecció arqueológica per situar les zones de residéncia andalusines estretament relacionades amb els espais irrigats.

El 'juz i la partida de Manacor

En época andalusina hi havia una divisió en 13 'juz o districtes a Mayurqa (Barceló, 1984: 95; Soto, 1994: 348). Aquesta
divisió en districtes servi de base per al repartiment feudal de I'i l la, tot i que amb modificacions; per exemple foren dividits en
dos el districte de Bunyula-Musu i el de Gignaw-Bitrah. Després de la conquesta catalana de Mallorca l' i l la es repartí entre
el rei en Jaume i els magnats que pariiciparen en la conquesta. Un dels magnats que aportá més recursos i homes fou el
comte Nunó Sang, a qui amb el repartiment de l'illa pertocaren una part de Ciutat, Bunyola i Mugo, i el 'iuz de Manacor.
Tal com la part del rei fou inventariada en el Llibre del Repartiment, també es féu inventari de la part de Nunó Sang, a la
Remenbranga.

La Remenbranga recull una divisió interna dins el districte de Manacor, en cinc partides: Manacor (actualment Manacor i
Sant LlorenE des Cardassar), CaQor (que seria I'actual terme de Porreres, part de Montuiri i part de Felanitx), Falinis (que co-
incideix aproximadament amb el terme de Felaniü), Canpos (aproximadament l'actual terme de Campos), Adia M part sud:
Santanyí i ses Salines) (Mut i Rosselló, 1993: 48). La zona objecte d'estudi és la partida de Manaco¡ que era la de majors
dimensions del districte de Manacor i ocupava els actuals termes de Manacor i Sant Lloreng des Cardassar.

La Remenbranqa llista un total de 173 alqueries i rafals a la partida de Manacor. Les alqueries i els rafals eren les unitats de
poblament en época andalusina, que també incloien I'espai de gestió agrícola i ramadera. Després de la conquesta feudal el
noms alqueria i rafal passaren a denominar les terres d'un possessor i, per exemple, dins de l'alqueria d'un individu podien
haver-hi quedat integrades les terres de diferents alqueries andalusines.
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Mapa dels distrtctes andalusins de Mallorca (font: Barceló, 1984:
95; Soto, 1994: 34&.

Partides dins el distr¡cte de Manacor (font: Mut, Rosselló 1993: 48)

Els sistemes hidráulics andalus¡ns i els molins hidráulics andalusins de Manacor
S'h¿n ident i f icat  17 s is temes h idrául ics i  quatre mol ins h idrául ics andalus ins a la  par t ida de Manacor,  dels  quals,  a causa de
la brevetat de I 'article, només se'n descriuran sis: el sistema hidráulic de la font de s'Hospitalet (Manacor), la font de Llodrá
(Manacor) ,  e l  s is tema hidrául ic  i  e ls  mol ins de Bal le ix  Manacor (sa Val l  de la  Nou,  Manacor) ,  la  font  i  e l  mol Í  de ses Planes
(Sant Llorenq), la font de Tánger i els horts de Balafi (Sant Llorenq) i la font des Molí d'Aigua (Sant LlorenE des Cardassar).

La font de s'Hospitalet
La font de S'Hospitalet neix al vessant d'un tossal, a I 'altura de les cases de s'Hospitalet d'en Vives, a I 'altre cantó de la car-
retera PMV 40I-4 (a 120 metres d'aquesta). Es tracta d'una font natural, un ullal, el cabal de Ia qual és canalitzat cap a un
safareig de 5 x 5,5 metres, que está elevat respecte de les terrasses regades. A la part baixa del safareig hi ha una portella,
per regular la sortida de la bassa, a partir de la qual l 'aigua era canalitzada per una canal que permetia regar la primera
parcel' la de sota el safareig. Al cap de 6,5 metres la canal queda estroncada, peró se'n conserva un altre tram més endavant,
al segon nivell de terrasses. Per tant, la canal que sortia del safareig devia continuar fins al segon nivell d'amargenament.
Es conserven tots el trams de canal que transcorren aferrats al mur de conienció de les terrasses, pero no es conserven els
trams d'unió entre la terrassa superior de la inferior (moli probablement estroncats pel pas de maquinlria agrícola).
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Així doncs, les quatre primeres terrasses eren regades mit-
janqant una canalització, ja que aquesta s'ha conservat
parcialment. lVlés avall en el vessant, queden encara les
terrasses inferiors, peró no s'hi ha observat trams de sé-
quia conservats. A partir de la cinquena terrassa hi ha mol-
ta vegetació, en l 'actualitat. No es pot descartar, pero, que
antigament es regués tot l 'espai del vessant f ins a arribar al
torrent que circula per la cota més baixa de la vall, anome-
nat el torrent des Rafal o regueró dels Cinc Quartons.

En tot cas, el que s'ha pogut comprovar és I 'existéncia d'un
espai de regadiu, actualment abandonat tot i que el safa-
reig és ple, que ocupava com a mínim cinc terrasses en un
vessant forga pronunciat. Es tracta, per tant, d'un sistema
hidráulic de vessant, amb la captació al vessant i l 'espai de
conreu amargenat. La superficie del sisiema hidráulic és de
0,41 ha en total.

El sistema hidráulic de la font de s'Hospitalet está clarament
relacionat amb un jaciment situat tres metres per sobre la
font, just per sobre Ia línia de rigidesa del sistema hidráulic.
Aquest assentament andalusí degué gestionar l 'espai irrigat
al vessant. Tant per la morfologia del sistema hidráulic con-
gruent amb la d'altres espais irrigats andalusins estudiats
(Sitjes, 2004) com per la proximiiat del jaciment mencionat
és plausible pensar que aquesi sistema hidráulic fos gestio-
nat  en época andalus ina.

Sistema hidráulic de la font de s'Hospitalet.
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La font de Hodrá (Manacor)

La font de Llodrá está situada molt a prop de la carrete-
ra entre Manacor i Felanitx (la C-7I4), al punt on hl ha el
trencant cap a Son Maciá. UaqüÍfer de la font de Llodrá és
captat a través d'una mina. El pou mare está descobert: és
un clot d'uns 2 metres de profunditat. Del pou mare surt
la mina que permetia treure I 'aigua del pou a I 'exterior. No
s'han observat pous de ventilació al l larg del trajecte de la
mina mesura 32 metres ité la sortida al peu del turó de Son
Amengual, concretament al cantó nord d'aquesi, just on co-
menEa la plana de Llodrá. La mina és quadrangular, feta de
blocs de pedra rectangulars i el traEat és recte des del pou
mare fins a la sortida de la font (fi7 7). A la sortida de la font
hi ha un joc de portelles que permeten regular la direcció
del rec, cap al cantó est i oest del sistema.

Les sdquies principals tenen diferents fibles que permeten
desviar part del cabal cap a les parcel' les situades al nord
de la séquia (cal dir que hi ha el camí de la font de Llodrá
al mig i, per tant, cal fer passar les canalitzacions per sota
el camí). Al cap de 140 metres des de la font hi ha la cone-
guda bassa dels horts de Llodrá, una bassa de 700 m3, on
s'acumula el cabal de la font (figura 5).

A partir de la bassa les parcel.les són totalment quadran-
gulars, excepte la parcel.la que ocupava I'antic molinot
de Llodrá, un enginy moliner hidráulic d'época moderna.
D'aquest molí, el que en queda és un murgruixut, amb restes
calcáries a I'exterior (fig. 7). Segons testimonis orals, temps
enrere la séquia continuava prenent altura i anava a parar
al cup d'un molí, del qual ara no queda prácticament res.

La séquia principal del cantó esquerre acaba al cap de 850
metres. No se sap amb exactitud fins on es pot regar, com
a máxim, des de la font de Llodrá, perqué es tracta d'una
zona molt plana on no hi ha desnivells del terreny que im-
pedeixin la circulació de I 'aigua. En tot cas, peró, el parcel-
lari indicat a la fig.5és amb tota seguretat I 'espal que s'ha
irrigat f ins a temps recents. Els sobrants d'aigua d'aquest
sistema hidráulic van a parar al torrent de Son Fangos, el
qual, després dels torrents Justaní i Caparó, desemboca al
torrent de na Borges.Figura 5. Sistema hidráulic actual de la font de Llodrá

La séquia de I 'oest del sistema hidráulic permet regar la plana del cantó més occidental del sistema. Així, des d'aquesta
séquia es podia irrigar I 'espai comprés entre la séquia mateixa i la séquia central. La séquia té un recorregut arrodonit iforma
un parcel' lari que es distingeix clarament dels camps quadrangulars i regulars de la resta del sistema hidráulic de la font de
Llodrá. Aquest parcel.lari és molt més semblant als parcel.laris de sistemes irrigats andalusins coneguts fins ara (Sitjes, 2004).

Sortida de la mina de la font de Llodrá.
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Paret amb restes calcáries del molinot de Llodrá
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fespai actualment irrigat es pot observar a la figura 5. Les
parcel.les són molt regulars, fruit d'una parcel.lació moder-
na. En total, doncs, són 11,4 hectárees d'horts regats en
l'actualitat, mitjanqant uns 2270 metres de séquies princi-
pals (sense tenir en compte les canals de distribució). En
canvi, el sistema hidrdulic original de Llodrá, que es pot dis-
cernir clarament per la morfologia diferenciada del parcel-
lari modern, tenia un total d'1,87 ha i una sola séquia de
rec que feia uns 370 metres aproximadament (figura 8). Cal
dir que en els plánols de P. d'Alcántara Penya de 18591 el
sistema hidráulic ja apareix representat en la forma actual.
Així doncs, les ampliacions fetes sobre el sistema original ja
s'havien construit amb anterioritat a miijan segle XlX.

Al cantó sud-est del turó de Son Amengual hi ha un jaci-
ment andalusí. Així doncs, hi ha un assentament andalusí
a 250 metres de la font. La situació del jaciment mostra la
preferéncia pel cantó més assolellat del puig i més arrecerat
del vent.

El topónim Llodráapareixdocumentat justdesprés de la con-
questa. Correspon al topónim Lodran de la Remembranga,
de 14 jovades. La menció documental coneguda més an-
tiga, tret de la Remembranga, és un document de donació
de Nunó Sang als monjos cistercencs:

El sistema hidráulic de Balleix Manacor (sa Vall
de la Nou)
El sistema hidráulic de la Vall de la Nou té origen en la co-
neguda font de na Memória o font de sa Vall. Es tracta d'una
font de mina en la qual es poden distingir, com a mínim,
dues fases constructives diferents (figura 9).

A partir de la font, l 'aigua és canalilzada per una séquia de
85 cm d'amplada i 45 d'algada, que al cap de 3 metres es
bifurca en dues canals principals: una transcorre en direc-
ció nord-est i l 'altra, en direcció sud-est. La primera té un
recorregut de 3100 metres de llargada i permetia regar una
superfície máxima de 56,7 ha. Aquesta séquia té dos molins
hidráulics integrats en el traEat i a la zona coneguda com es
Ventador es bifurca en dues canals de rec. Pel oué fa a la
séquia del sud té una longitud de 1600 metres i permetia
irrigar una superfície de9,7 ha. fespai irrigat está construit
a dos nivells d'amargenament diferents.

Figura 8. Sistema hidráulic original de la font de Llodrá

10 juny 1233 - El comte Nunó Sang dóna als monjos de Poblet les alqueries Ataymi, Benirma i les alqueries o rafals Rapani,
Benilfalu, Benelagix, Beniali i Rahal Albetz. Aquests honors confronten "ab oriente in terminum de Uudran (...)u.2

Un altre document primerenc és de I'any 1243, quan Guillem de Llodrá va vendre un rafal, que confrontava amb el rafal de
Santa Eulália i el rafal de Llodrá.3

No hi ha constáncia documental de l'existéncia d'un molí als horts de Llodrá durant el segle Xlll (de l'Escrivania de Cartes
Reials) i les mencions documentals conegudes del molí es remunten a l'época moderna. Per tant, s'ha descartat que pugui
tractar-se d'un molí d'época andalusina. Les mencions d'horts i d'una sÍnia ala plana de Llodrá fan plausible pensar que el
sistema hidráulic original ja existís, peró, en époques anteriors a la conquesta:

1266 - Joan de Marí va establir un honor, que és suficient per tres parells de bous, a la seva alqueria de les Algorfes d'en
Llodrá. A quarta i delme dels fruits. Si hi fan hort i venen hortalissa li han de donar delme i tasca. També hi podrá fer hort en
Jacomí Menjavaca, vora la sínia.a

Figura 9. La font de na Memória

Figura 10. Restes del cup del molí de Can Granot

r Aivl\¡ ,  At ia' i  oe Peciro r,re Alcántar¡ Penya [, i tcolau, 1859, secció 10
:  i l c ra  r  An i r i ¡a i ,  i982 :  18C¡  187.
I i.CR ,:1+.1. f, 6,i v; ifosse ió, i!]77: i.B.
'  i 'C¡l  345, í .  '21?¡ '¡ :  Rossei ló. 1)7 1: 122
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Figura 11. El sistema hidráulic de la font de na Memdria.

Així doncs, en el moment de mdxima posada en conreu fou
un espai irrigat de 66,4 ha i 4.600 metres de l largada, amb
dues séquies principals i dos molins hidráulics integrats en
el traqat. Aquest seria, per tant, l 'espai máxim que es va
irrigar, marcat per les línies de rigidesa del sistema hidráulic
(les dues séquies principals i el torrent de na Borges). No
obstant, ni en el moment de máxima posada en conreu del
sistema (quan es van reali lzar els establiments i les rompu-
des dels segles XIX i XX) no es van regar en la totalitat aques-
tes 66,4 ha. En primer l loc, perqué hi ha parts del sistema
on la canal circula per sota el nivell del sól i no permetia el
rec (per exemple la zona del Camposanto on la séquia és
només de transport); en segon lloc, perqué els marges més
propers al torrent eren zones pantanoses la major part de
I'any o estaven sense deforestar, tal com s'ha pogut docu-
mentar en els olánols d'establiments moderns fets a sa Vall.5
A l'Aths de Pedro de Alcántara Penya Nicolau, de 1859,6 es
pot observar com el traqat de la séquia nord del sistema és
diferent: la séquia de la terrassa superior, coneguda com la
sdquia de les Rotes Noves, no existia a mitjan s. XlX. El ma-
teix nom, Rotes Noves, ja indica que foren terres rompudes
novament, i que les parcel' les de la terrassa inferior existien
préviament a la construcció de les noves. Al planol tampoc
s'hi pot observar el parcel' lari de rotes actual que en aquell
moment molt probablement tampoc no existia.T

Hi ha dos jaciments arqueologics catalogats com a andalu-
sins en aquesta vall, les coves del Voltor (o de Son Montserrat
-jaciment 33/39) i les coves de sa Pleta (jaciment 26/68).
Aquestes són coves naturals retocades i amb estructures
constru'ihes. Als voltants de les coves com també al vessant
on es troben, hi ha cerámica andalusina. A més, les coves
de sa Pleta estan situades sobre el molí de Can Granot, a
230 metres d'aquest. Hi ha, també, a I'altre costat del tor-
rent de na Borges, el jaciment des Rafalet Drac (jaciment

núm.26158), situat a uns 500 metres del sistema hidráulic,
un talaiot reocupat en época andalusina.

En dur a terme la prospecció arqueoldgica es va localitzar un jaciment no catalogat prop de I 'hort de sa Vall, que está situat a
uns 150 metres del sistema hidráulic. També es vanlocali lzar fragments de cerlmica andalusina al talaiot des Molí Paperer
(jaciment 25/56), que está situat a tan sols 5-10 metres de la canal idel molÍ.

Al segle Xll l es documenten topdnims andalusins en aquesta vall ialguns topónims catalans que substituiren noms an-
dalusins: l'alqueria Benjorbana amb el rafal Benimaria,s I'alqueria Cenia,s el rafal Agut,10 l'alqueria Benicudialr i l'alqueria
Teulada. Aquest últ im nom, I 'alqueria Teulada, s'ha pogut identif icar amb l 'alqueria Balleix Manacor de la Remembranga,
que té 8 jovades (Sitjes, 2008), i fou I 'alqueria que degué gestionar els dos molins hidráulics de la vall, ja que segons la
Remembranga són els "l l  molins de Balleix". El topdnim Balleix Manacor está compost per dues parts, Ball ish i Manqur;
aquestasegonapartdónainformaciódel  grupclánic ,e ls  Manqur.LaformabereberManqurdonátambénomal  d is t r ic te,h i
ha dos altres assentaments Manqura l ' i l la, tal com es pot observar en el següent mapa: Mancor de la Vall (en el juz'd'lnkan)

i l'alqueria Mancorme Abeniara (Felanitx).

El primer bloc de parcel.les original d'época andalusina té una superfície d'1,85 ha ial f inal d'aquest bloc hi ha el molí
hidráulic conegut actualment com es Molí Paperer (veure la figura 11), que té una zona de residéncia just per sobre el

5 Han estat diverses les fonts modernes consultades per obtenir rnformació dels espais de conreu irr igats preindustr iais. Fntre aquestes fonts

s'han consultat:  primerament, l ' "Apeo de 1818" (Arxiu Municipal de Manacor); en segon loc, les diverses seccions de l 'At las de Pedro de

AlcánIara Peña, de l 'any 1859, i ,  quant a la part de l¿ Vall  de la Nou, especialment l 'nExpediente de aprobación del plano de establectmiento

de l  p red io 'Va l l  de  la  Nou ' " ,  V I11 .2 .2 .2 . ,  Arx iu  Mun ic rpa l  de  Manacor .

6 Secció 43, val l  de la Nou, Arxiu Municipal de Manacor.
'SÍ que s'observa aquest parcel. lan de rotes en el mapa d'establ iment del "predio La Vall  de la Nou,, de 1924, quan sa Vall  era dels ger-

mans Truj i  lo. En aquesr planol ja s observe" els parcel. lar is de rotes afegifs. que nomes ocuoen algunes 70nes. on la séquia lranscorre per

sobre el nivel l  del só1. En algunes parts properes al torrent hi ha parcel. les amb oálamos" o nprado,. Aixd indica que ai principi del segle XX,

moment de máxima posada en conreu oe azona, encara hi havta espais amb vegetació de r ibera o de prat, en qué no havien desforestats

ni cult ivats.
8 Any 1267 , ECR 643, f .  51.

e Any 7278, ECR 349, f" 141, i  any 7286, ECR 349, f .282v.

ta Any 1294, ECR 353, f. 169.

11 Documentada el 1294 (ECR 343,f.  IB2).
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moli. El segon bloc de parcel les, de 5,05 ha, tenia al f i-
nal el segon molí hidráulic que tancava el sistema. A partir :-
d'aquest molí, anomenat actualment el molí de Can Granot,
es retornaven els sobrants d'aigua al torrent de na Borges
Les tres zones de residéncia de la part f inal del sistema po- :
dien compartir aquest últ im bloc de parcel.les del sistema :.
h idrául ic  or ig inal .

En resum, s'ha aconseguit discernir les parts originals del l
sistema hidráulic de sa Vall de les ampliacions realitzades .
durant els segles XIX i XX. La morfologia de la vall, amb un
fons molt ampli i planer, i les fluctuacions periddiques del
torrent, van propiciar que els parcel.laris antics fossin cons-
truits en zones externes al fons de vall i  a nivells superiors r.

al tálveg de la vall. En cas contrari, no podien ser espais de
regadiu estables. Amb les obres de drenatge modernes es
va poder ampliar i estendre el cultiu irrigat també al fons de :

vall, encara que aquestes rompudes modernes, les rotes, : '

són clarament discernibles del parcel.lari original.

Un cop emprada l 'aigua per moldre, els sobrants d'aigua
que sortien del carcavá anaven al torrent per un regueró,
o bé tornaven a la canal de reg. Aquesta canal de pedra
encara es conserva tota coberta de romegueres i permetia
regar la franja entre aquesta i el torrent, f ins al pont que i
creua el torrent, a parlir del qualja no s'observen fragments l
de canal i, per tant, es devien retornar els sobrants d'aigua
al torrent. L'espai irrigat de ses Planes tenia una superfÍcie
de2,49 ha,  1,6 ha de les quals són anter iors a l  mol Í  i0 ,89
ha estan situades després del molÍ.

Pel qué fa als assentaments andalusins de la zona, convé
dir  que h i  ha un jac iment  andalusÍ  c larament  v inculat  a la
font de ses Planes, que és el núm 44/67, tal com es pot \
observar a la següent figura. Hi ha altres jaciments una mica
més separats del sistema: al nord el jaciment de sa Begura,
número 44144; i al sud del sistema el jaciment 44156, silu-
at a la sortida de la vall de ses Planes, a una distáncia de
1.200 metres del sistema. A la documentació posterior a Ia
conquesta s'ha pogut constatar que sa Begura corresponia
a | ' a | q u e r i a B e n i a m o r i e | r a f a l N a d i a e n é p o c a a n d a | u s i -
na. Els documents mostren que hi havia més alqueries i
rafals en aquesta vall o en zones properes a aquestes, que \
no s'han pogut situar amb precisió, per ara, com l'alqueria
Maxil laris, l 'alqueria Beniboxera, el rafal Benihadira i el rafal
Azeohi la .

Després de la conquesta no s'esmenta als documents el 
\

nom andalusí de I 'alqueria propera al sistema hidráulic de
sesP |anes .E |sca ta |anspaSSarenadenomina r -ho ,d i rec ta -
ment, el Verger: i

1242 - Pere Arnau i muller Maria venen a Pere Vianer la
part que tenen a certa alqueria i un rafal al l loc anomenat
Verger, en el terme de Manacor.l3

Figura12. EIs segments Manqur a I'illa de Mallorca

Ses Planes i
La font de ses Planes, també anomenada es Gorg, és un ullal situat dins el mateix torrent de ses Planes. Uns 30 metres més )
avall de la font, en un punt on el torrent fa un gir de més de 90o seguint les corbes de nivell del terreny, I 'aigua era derivada
mitjanEant un assut, del qual no queden restes en I 'actualitat. A més es va l levar totalment la canal en aquesta primera part
del sistema per fer accedir la maquindria agrícola a I 'espai de conreu i s'ha tret prácticament tota la canal que est¿ dins les
terres que pertanyen a sa Begura.12 Al cap de 330 metres, ja fora de la finca de sa Begura, la canal sí que está conservada i
porta al safareig del molí, de 14 x 15 metres. A partir de Ia sortida del safareig la canal comenqa a prendre algada respecte
el nivell del torrent i en el punt més alt fa un gir de 90o i es dirigeix al cup del molí. Aquí la canal está construlda sobre un
mur elevat, f ins que desembocava al cup del molí, que té una alqada d'uns 4 metres. Dins el casal del molí encara es pot
observar l 'espai de les moles, com també restes d'una llar de foc a l 'altre extrem del casal.

1
I

Feniamor
ftqfsl ¡.ladin

A¡eSh¡fa
He¡ri$qrfs
Benib*xa¡s
Br*¡ih¡drs

"-ffiffi*

Figura 13. El sistema hidráulic de ses Planes i els noms de les
alqueries i rafals que eren en aquesla zona.

i :  Així doncs, en aquest tram la canai s'ha pogut reconstruir observani les poques restes qre en queden, seguint ies corbes de nivel l  i  grácies
a les rndrcacions dels pagesos de la zona.
1 :  ECR 342,  f .  63 ;  Rosse l ló ,  1977:706.

40



7262- Dalmau Negre estableix a Bernat Calvó un hort que té al Verger. Confronta amb hort de Pere Vianer, vinya de Na

Santoliva i séquia que passa enmig de dita vall. 1263 - Pere Vianer ven a Bernat Calvó, un hort enrevoltat de séquies, a I 'al-
queria Verger. Confronta amb vinya de Na Santoliva, hort del dit Vianer i hort de n'Andreva.14

El molí de ses Planes és mencionat en nombroses ocasions a la documentació, al l larg de l 'edat mitjana i també en época

moderna. Es pot identif icar clarament per les confrontacions amb l 'emplaqament de l 'actual molí de ses Planes, tal com es
pot veure al següent document:

Abril 7402- Bernat Janer i muller Subirana van establir a Antoni Taularí un molí d'aigua amb cases, sÍquies i part del Verget,

a la milícia de Ramon Lluli. Confronta amb ses Planes i la Mitjana de Guil lem Bagur.15

Encara al segle XIX hi ha mencions documentals del molí, per exemple el 1831 Maria Pasqual té terres al Pou Vell de Sant

L lorenq,  que confronten amb el  camí que condueix a l  mol í  d 'a igua.16

La superf íc ietota l  del  s is tema hidrául ic  or ig inal ,  doncs,  són 2,49ha,  que probablementeren compart ides per  més d 'una a l -
queria. Aixd s'ha comprovat amb la prospecció, ja que hi ha tres jaciments propers al sistema hldráulic i, també, amb l 'estudi

documental  que ha permés re lac ionar  d iversos topdnims andalus ins amb aquesta val l .

[a font de Tánger i els horts de Balafi (Sant Lloreng)
La font está situada dins la possessió de Tánger i es tracta d'una font de mina. faigua provinent del pou mare és duta, mit-
jangant una canalització subterránia que mesura 200 metres, en direcció a les terres férti ls del fons del reguerÓ, els Horts

de Balafi. Un cop ha sortit a l 'exterior la canal aboca el seu cabal en un safareig d'obra moderna. A la part de sota d'aquest

safareig hi ha un altre safareig adossat al primer, d'obra més antiga, recobert d'incrustacions calcáries, d'una gruixa entre

10 i 15 cm. Des d'aquestes basses situades a la part alta del regueró, I 'aigua era canalitzada per tal d' irrigar un seguit de

terrasses del fons del mateix regueró, amb un parcel.lari que destaca clarament dels camps de secá de l 'entorn. En aquest

sistema hidráulic la distribució de l 'aigua es feia mitjangant torns de rec, encara vigents en I 'actualitat. Segons testimonis

orals es donaven 8 hores de reg per cada mig quartó de terra.

Jaciffientde É**E"=_-Cases de Tenja
- ¿4¡s1

:

qFont de Tánger
;..", I

I 44164 -*---*+
Jaciment des
Puig Negre {Falafi}

Lalqueria de Tánger está a 625 metres de la font i a 900
metres dels horts. La zona de residéncia andalusina de
Balafi está a 650 metres dels horts i a 875 de la font. Es des-
coneix e l  nom andalusÍ  de l 'assentament  de Balaf i ;  en canvi ,
el nom de Tánger és clarament anterior a la conquesta ca-
ta lana i  apareix  a la  Remenbranqa i  a ls  documents de l 'ECR
poc després de la conquesta. S'ha pogut identif icar al l l istat
de la Remenbranqa amb l 'alqueria Atangi, de 4 jovades. El
nom at-Tandj = el tangerí, és un denominatiu d'origen (Mut,

Rosselló 1993: 129). Hi ha nombroses mencions documen-
tals d'aquesta alqueria poques décades després de la con-
questa, per exemple, el 1264 Berenguera, esposa de Genís
Geronés, va establir la meitat de l 'alqueria Tánger.17

La superf íc ie tota ldels is tema hidrául ic  és de 1,59 ha,  que
segurament eren compartides pels dos assentaments an-
dalusins, atesa la proximitat dels dos jaciments respecte el
sistema hidráulic. Pel que fa a la longitud del sistema, la
séquia principal té una llargada total de 260 metres.

La font des Molí d'Aigua
La font des Moli d'Aigua está situada a tocar de la carrete-
ra PM-403, a la sortida de Sant Llorenq des Cardassar en
di recc ió Son Servera.  Sembla que I 'u l la l  bro l lava en e l  punt
on actualment hi ha un espés canyar i esbarzer, aferral a la
carretera. Aquesta font actualment no raja, perd havia estat
una font molt cabalosa , a partir de la qual es va construir un
extens sistema hidráulic.

Des del punt on brollava l 'aigua, arran de la carretera, es
pot observar una can¿l que es dirigeix al mig del sementer
anomenat  e l  p la des Mol í  d 'Aigua i  va a parar  a un pou d 'uns
5 metres de fondária. Enmig del sementer hi ha un altre pou
que sembla que tenia insta l . la t  a lgun g iny per  t reure I 'a igua
a Ia superfície. Des del primer pou es perd el rastre de la ca-Figura 14. Els horts de Balafi.

r4 ECR 347, f .  265v; Rossel ló,7977: 116.

15  Rosse l ló ,  I97B:  I12 .
15  ECR 964,  p .362.

17 ECR 347, f .249 v; Rossel ló, 1977: I19
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nal f ins al cap d'uns 250 metres, en el punt on acaba el pla
des Molí d'Aigua. A partir d'aquest punt la séquia transcorre
a pocs metres del torrent, paral.lelament a aquest, f ins al
punt que, vorejant un tossal, es fa c¡rcular la canal al costat
del camí que va de la vila a sa Tafona. Des de la font f ins a
l 'últ im trencant que duu a sa Tafona, al cap de 1330 metres,
I 'espai irrigat té una superfície de 3,48 ha. Aquesta primera
part del sistema té una morfologia semblant i no se separa
ma¡ gaires metres del torrent. A partir d'aquí, com veurem,
la distáncia entre Ia canal i el torrent será molt major, tenint
el parcel.lari una morfologia diferent a la d'aquesta primera
part del sistema, tal com es pot observar a la figura.

Després de 1330 metres després de la font, la séquia tomba
en direcció nord-est, seguint el camí que duu a la casa de sa
Tafona i, en aquest punt, la séquia passa per dins del garat-
ge de la casa. Just passades les cases la séquia es bifurca.
El primer ramal continua aferralal camí que va de sa Tafona
a Son Sureda. Abans d'arribar al trencall de Son Sureda, al
cap de 300 metres després de la bifurcació, el cabal de la
séquia s'acumula en un safareig de 12 x 16 metres. A partir
del safareig surt una canal que, seguint les cotes de nivell,
voreja el camí de Son Sureda per sota i permetia regar un
ampli espai f ins al cap de 592 metres, on desemboca al
torrent.

El segon ramal de la bifurcació que hi ha just passades les
cases de sa Tafona, es dirigeix cap al sud-est. Seguint el
desnivell del terreny es va construir un aqüeducte que per-
met mantenir el nivell de la canal a certa alqada i, per tant,
regar a I'altra banda del torrent, que está a un nivell superior
a les terres de sa Tafona. Aquest segon ramal té una llarga-
da de 516 metres de canal principal, amb algunes séquies
secundáries que permeten irrigar els diferents camps.

Figura 14. Sistema hidráulic actual de la font des Molí d'Aigua

l-espai regat des que s'agafa el camí de sa Tafona i f ins a desembocar al torrent és de 16,64 ha. La l largada total d'aquesta
segona part del sistema, tenint en compte les dues séquies, és de 1400 metres. Les terres que es regaven des d'aquesta
séquia del f inal del sistema eren camps molt grans, de secá, totalment diferents de la part inicial del sistema hidráulic.

En total el sistema tenia una llargada de séquies de més de270O metres i una superfície máxima de20,I2 ha, la qual no
es regava intensivament, sinó que la major part són camps de secá que en moments puntuals eren irrigats (principalment
els de les zones més apartades de la font). Aquest sistema hidráulic fou ampliat modernament i l 'única part que pogué ser
original és l'espai irrigat inicial, proper al torrent i a la font, a Jutlar per la seva morfologia i perqué és la part més prdxima al
molÍ desaparegut, que está documentat al segle Xll l,

Cal dirque hi ha diversos jaciments propersaljaciment, tal com es potveure alafigura. Hi ha un altre jacimentandalusíuna
mica més apartat (el núm 44173), dins la possessió de Son Sureda.

S'ha pogut comprovar, per via documental que al Cós de Sant Lloreng hi hagué, a I 'edat mitjana, un molí hidráulic que tenia
origen en aquesta font, fet que ha quedat fossil i tzat en la toponímia del l loc, "el Pla des Molí d'Aigo". Cito alguns documents
del mateix segle Xll l que mencionen el molí hidráulic, que en aquest moment era de la família Pardines:

1284- Bernat de Pardines i muller Saura varen vendre a Guerau Carrió un molí i tros de terra per preu de 7 l l iures i mitja.18

13 octubre L287 - Guerau Carrió ven a Romeu Blanquer un molíamb un tros de teffa a ell contigu que té en el terme de
Bellver. Aquest molí i tros de terra I 'hagué Guil lem Carrió, germá de Guerau, de Bernat Pardines i de la seva esposa Saura,
I 'any 7285.\s El molí, edificat amb el tros de terra, es troba situat dins un rafal que se l i ha venut anteriorment, dins del qual
també hi ha I 'església de Santa Maria de Bellver.2o

Aquest era un moli molt probablement existent en época andalusina,2l i fou emprat després de la conquesta. Grácies a Ia
documentació s'ha pogut relacionar aquest molí que al segle Xll l era de la família Pardines amb el molí de l 'actual Cós de

18 ECR 349,  f .  227;  Rosse l ló , I97B:78.
1'q ECR 960, 85 v, Anys després, el 18 de luny de 1845, es menc ona també una <acequia de un molino de agua" entre els confrontants
d'una terra oblecte de venda .s ta en d cho lugar y parale l lamado el Cos' (ECR 966,374 v). Agraeixo a T. Gorries i  S. Matamala que em
donessin coneixement d'aquestes mencions documentals.
'?OARI \ , {  RP Pergamins ,  s .  X l l l ,230  iECR 351,  f  .282v-283 v ;  G i l i ,2000:  38 .
2r De fet,  en ei document esmentat del l .2B7 s'esmenta l 'existéncra de.cartes antigues, sobre els censos del molíque s'ha dit .
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Sant LlorenE, ja que l 'emplaqament era el mateix, a la part sud de l 'actual poble de Sant Lloreng, dins un rafal que també
incloi 'a I 'església de Santa Maria de Bellver, I 'emplaqament de la qual és el mateix que l 'actual església parroquial.22

Hi ha també documents d'época moderna on es segueix mencionant el molí del Cós de Sant Lloreng i que permeten con-
firmar el seu emplaqament amb precisió a la zona que ha quedat fixada toponímicament com el pla des Molí d'Aigua, com
es pot veure per exemple en un document del 18 de marg de 1808, en qué Juana Maria Soler, muller de Lloreng Vives,
denuncia posseir tres quartons de terra al l loc de Sant Llorenq, al districte del Cós, que confronten, entre d'altres, amb la
séquia del molí d'aigua d'Agustí Mas. Un altre documenl del 22 d'agost de 1861 permet situar amb precisió l 'emplaqament
del molí on el toponim ha quedat fixat, ja que les terres objecte de venda, situades dins La Cova, confronten amb el torrent,
amb la possessió de les Toltes, amb molÍ de la consort de D. Benito Morey i amb dita possessió de la Cova.23

En resum, el molí hidráulic que s'ha documentat al segle Xll l estava srtuat al Cós i s'ha pogut emplaqar amb precisió al pla
des Molíd'Aigua, grácies a I 'estuditoponímic idocumental. El sistema hidráulic en la seva part inicial ha estat molt modificat
tot i que fou clarament l 'espai irrigat original. Les importants ampliacions posteriors van permetre irrigar un espai de fins a
20 hectárees.

Gonclusions
S'han localitzat i estudiat els sistemes hidráulics andalusins de la partida de Manacor i els quatre molins hidráulics andalu-
sins. Els cirlculs de les superfícies dels espais irrigats de Manacor donen una mitjana de superfície de 1,6 ha. Cal dir que hi
ha un sistema, el de la font de na Memória (Vall de la Nou), que amb les seves 6,9 ha fa pujar la mitjana de superfície dels
sistemes hidráulics de Manacor. Si no tenim en compte aquest sistema al calcular la mitjana de superfície el resultat és de
I,O4ha, xifra coherent amb els resultats obtinguts en altres estudis de prospecció hidráulica realitzats. De fet, un inventari
recent va mostrar com de 161 sistemes hidráulics andalusins estudiats seguint el métode de I 'arqueologia hidráulica la
mitjana de superfície era de 1,1 ha (Sitjes, 2OO4:75). Aixó ara es torna a comprovar en aquests sistemes de la partida de
Manacor.

Les grandáries dels espais irrigats eren congruents amb les dels grups que els conreaven. Grácies a l 'estudi d'aquests espais
i de les estructures hidráuliques que manejaven podem conéixer les pautes d'assentament inicials d'aquests migrants. El
primer procés era la construcció de I 'espai agrari. Tot aixd implicava la mobil ització dels coneixements técnics adequats amb
els quals estaven dotats els grups de pagesos migrants. lJopció preferent va ser la construcció d'espais de conreu permanent
i de sistemes d'irrigació associats a aquests espais

Segons la Remenbranga els molins hidráulics andalusins de Manacor eren quatre: els dos molins "de Balleix,, el molí de
nFacher" iel d'uAben Bunel". Aquests quatre molins hidráulics andalusins han estat identif icats iestudiats. La prospecció
hidráulica ha permés localitzar-los i distingir-los d'altres molins hidr2¡ulics que foren construits posteriorment. Els molins ude
Balleix' són, com ja s'ha vist, els dos molins de la vall de la Nou (el molÍ paperer i el de Can Granot). Els altres dos molins, el
de nFacher, i el d'uAben Bunelí, corresponen als altres dos molins que estan a I 'actual terme de Sant Llorenq des Cardassar:
el molí del Cós de Sant Llorenq i el de la vall de ses Planes. Tret del molí del Cós de Sant Lloreng, del qual no en queden
restes, els tres molins restants tenen el mateix tipus técnic: eren molins hidráulics de cup i roda horitzontal. La homogeneitat
del t ipus técnic dels molins ja s'havia comprovat en I ' inventari i t ipologia de 161 sistemes hidráulics andalusins mencionat,
on tots els molins hidráulics andalusins eren de cup i roda horitzontal (Sitjes, 2004: 87). També l 'emplaqament dels molins,
tancant blocs de parcel.les o al f inal del sistema, es repeteix en el cas dels molins de la partida de Manacor.

Pel qud fa a Ia selecció del l loc de residéncia s'ha comprovat que estava condicionada per la prévia selecció de l 'espai agrí-
cola. Aquestes zones de residéncia estaven preferentment situades en els vessants sud dels turons (perqué reben més llum
del sol i estan més resguardades dels vents del nord) i en zones elevades, sempre fora dels espais potencialment inundables.
Els iaciments estudiats al terme de Manacor confirmen aouesta preferéncia.

" Gil i, 2000: 38-39
,- 'ECR 963,  129.
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