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Adobs en la Murada 

de la Ciutat de Mallorca 

(1450-1500) 

M A R I A B A R C E L Ó C R E S P Í 

La murada, esserit l'élément material mes característic i definidor de la con
dicio urbana a l'època medieval, constitueix una de les maximes preocupacions 
per part del Gran i General Conseil ja que a l'arribar al Quatre-cents es boba 
en un lamentable estât de conservació. Es tractava del darrer recinte musulmà, 
el quart que ha vi a tengut la ciutat i que fou construit, probablement, cap a 
mitjan scgle XI I . 1 

En les deliberacions sastengudes pel Gran i General Conseil durant la se-
gona meitat del segle X V , aîxi com en anys anteriore i també de la centuria 
següent, es manifestava any dañera any la nécessitât urgent d'adobar les mu-
rades davant lestât rum ós que presen ta ven en conjunt i a les portes en concret. 
Tot i que Ramon Muntaner (i altres) insistía en la seva Crònica que la Ciutat 
de Mallorca "es de les forts aiutati del món e de les milk murades..." arribant 
als darrers anys del segle X V diversos indrets del recinte fortificat han de ser 
reparats en repetides ocasions. Per aìxò Zaforteza Musolcs dirà "la tantas veces 
¡emendada cuarta muralla",- Durant aquests anys, però, es duran a terme no
mes reparacions parcials per a consolidar de manera puntual la velia murada 
musulmana fins que a finals del scgle X V I es començarà la construcció del 
cinque i darrer recente que ha tengut la ciutat, nou pía general de defensa amb 
les se ves Urdes de circumvalació i els scus bahiards ideat per l'enginyer italià 
jacobo Paleara, àlias Fratin, qui arriba ací el 1575 i que mes tard seria subs-
titu'it pel seu germà Jordi. 

La prcocu pació de l'admi lustraci ó per resol dre les necesitáis de la defensa 
(murada i portes) i de la infraestructura urbana de la ciutat (molí, síquia de 
laigua i altres indrets) molt sovint tardava en reflcctir-se en realitzacions con
cretes i deixar de ser simples páranles. Tal volta per les despeses que aquesta 
problemàtica generava, la imatgc d'una ciutat décadent queda ben palesa a la 
documeutació coetània. 

1 Sobre les distinles opinions quam a datar aquest quart recinte de la murada, vegi's. B A R C E L Ú 

C R E S P I . Maria: Cintai de Mallorca en el transís a la Modernität. Palma, 1 9 8 8 . Pg. 6 4 . 

2 Z A F O R T E Z A M U S Ó L E S , Diego: La ciudad de Palma. Tomo I, Palma, 1 9 5 3 , Pg. 6 6 . 
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Entre les causes que obliga ven a la implantado, de manera molt fréquent, 
de l'impost del tali en la segona meitat del segle XV lu figuren la fortificado 
i tot allò dérivât del problema que la defensa representava per a Tilla de Mi-
Horca. Així, la recaptació d'aquest impost. considérât com a de carácter "es
traordinari", en moites ocas ions es va encaminar a afrontar una nécessitât pre
cisa i actual com era l'adob de la murada. Algún s casos concrets d'acords del 
Gran i General Conseil en aquest sentit sóli: 

— 11 abril 1464. S'insisteix en el recaptament d'uns dîners mitjançant ur 
tali, amb l'objectiu d'efectuar obres a la murada. IJCS obres devien ser urgents 
perqué aquest non tali l'aprovà el Gran i General Conseil quan encara estava 
en procès de cobrament l'anterior dones s'indicava que "aquest tali se ordonns 
ara emjìerò que no jos levât ne exécutât fins tatui se gite nt attès que encara corte 
l'altre tali ja fet"? 

— 8 gener 1467. Es decideix posar en circulacio un t ili, d abist illenc, per 
valor de 3.500 lliures de les quais 1.800 havien de destinar-sc a obres de Ics 
murades de la Ciutat.4 

— 9 gener 1478. Es torna determinar fer un tali de 2.500 lliures indíe.mt-se 
que "io tali és fet per adobs de murs e cè<fuies" 

— 14 gener 1483. S'estabieix un altre tali per afrontar íes nécessitais mes 
urgents i entre elles els "adobs de murs"" 

— 9 gener 1484. Es delibera sobre obres necessaries a diferents indrets 
urbans i "axí en los murs".'1 

Ara bé, els problèmes concrets solien afectar, en general, a les portes se-
gons indica la documentado. Aqüestes eren éléments essencials tant des del 
punt de vista funcional com simbòlic ja que eren instruments de la dialéctica 
dins/fora la ciutat, és a dir, posaven en contacto el nudi tuba i l i resta d'Illa 
sent el Hoc d'entrada i sortida de gents i mercaderíes. 

Vet ací algunos dades documentais sobre les esmentades reparadons. 

Porta de Santa Catalina. 

La documentado es fa ressô, de manera reiterada, de la nécessitât d'adobar 
aquesta porta. Ja el 14 de gener de 1440, i abans, es parlava que la torre de 
la porta de Santa Catalina estava en perill i que era mester reparar-la dones 
"si aquella caye seria occasió de gran dan",8 

a A.R.M., A.G.C. 9, f. 3t . 

•t A.R.M., A.G.C. 10, f. 11. 

3 A.R.M., A.H. 2.100, f. 1. 

fl A.R.M., A.H, 3.016, foli solí, 

r A.R.M.. A.G.C. 12, f. 4. 

" A.R.M.. A.G.C. 3, f. 77. 
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El 23 d'agost de 1454 Guillem Vilasclar, picapedrer, d'una part i els jurats 
de la Universität de la Ciutat i Regne de Mallorca de l'altra part, signen un 
conveni que contempla els capitols pels quais es comprometen "en fer la obra 
del moU e del peu de Sancta Caterina" .* ÎYl (pie es refereix a aqucst segon in-
dret s'indica que "en el peu de Sancta Catherine tpii és fora U) portai de Sancta 
Catherina" s'hi troben dos forats, un en la cantonada "la via de Sancta Cathe-
rina" i l'altre en el terç del dit peu "la via de Ciutat", eis quais "haiats a tornar 
dels dits grahons, so és, de grahons de larch quel dit peu és jet e ampla e gruix". 
Sembla referir-se el text al mateïx tipus de graons utilitzats en l'adob del moll 
el quai s'havia de fer a causa també d'un gran forât о cova menjada per la mar. 
Els dits graons ha vieil de ser "de set en vtujt palms de hmch de pera de Raffal-
beijt de les plusses forts e dos palms de ampla e hun palm e mig dolt". I a la 
part interior tot s'havia d'omplir de reble i argamassa "ajudant-se de pertrets qui 
aqul son hoc e si en la Riera о vom de mar sen troben per reblar qiie de aquells 
se pusque plenir". Per acpiest treball els jurats prometeTcn pagar dels béns de la 
Universität 150 llinres a Guillem Vilasclar, quantitaat que s'entregaria en très 
terminis: 50 lliures de present, altres 50 lliurcs a la meitat de l'obra i les 50 
restants en acabar-Ia. Dia 11 de jnliol de l'any scgùent es donaven per acabades 
les obres. 

No obstant el 1459 hi torna baver referèneies documentais insistint de bell 
nou en eis problèmes de les obres de la porta de Santa Catalina. Dia 9 de gener 
entre els molts assumptes tractats en les deliberacions del Gran i General Conseil 
es pari a va de "adobar e reparar lo peu del portal de Santa Catalina о de Por
tupi".1" El tenia es repetia en la sessiô del 3 de marc. 1 1 

Un any després, cl dia 11 de juny de 1460, els jurats tornen signar un altre 
contracte amb el mestre Vilasclar perque "cum turris et murus site lo peu por
tales vulgariter nuncupati de Sarw.ta Catharina indigeret nuixima feparacione".12 

Les obres d'adob es conerctaven en un peu de la bestorre de la porta que supo-
sarien: a) "primo en les cantonades de ta dita bestorra qui.s son desfetes ha mes-
ter dues dotzenes de gresons qui haien tstyt palms de lonch e dos palms de ampla 
e hun palm e mig de alt tot palm de Manueller с los dits gresons sien de pedra de 
Reffalbeirt fort de les plasses relexades de la ilia", b) en ci mur de l'empit la re-
paraci6 de très forats "que.n son sortides les jredres" per la quai cosa s'han mas
ter sis graons de la mateixa qualitat i mesura de pedra que la indicada anterior-
ment. El preu acordat és de 20 lliures, a pagar en dos terminis, indicant, aixô 
si, que Guillem Vilasclar "sia tengut a fer bona obre stable e rebedora a cone-
guda de mestres". 

Arribant cl 1464 eis problèmes no ban аса bat de resoldre's. Aixi el dia 8 
de gener els honrats jurats proposareu al Conseil "la Separatio del mur de la pre-

1' A . R . M . . E . U . 1 0 . f, 4 8 . 
Aquesl documenl està transcrìi per Antoni Pons cn el "B .S .A .L . " 2 6 , (Palma, 1 9 6 2 ) , Pg. 2 1 1 . 

Està citai, enlre altres, per: A I . O M A R , Gabriel: Guitton Sagrerà y la arquiteclura gòtica del si
glo XV. Barcelona, 1 9 7 0 . Pg. 2 3 4 . S E V I I . I . A N O C O I . O M , Francisco y Poe M U N T A N E R , Juan: Ilistoria 
del puerto de Palma de Mallorca. Palma, 1 9 7 4 . Pg. 3 8 8 . 

10 A.R.M., A.G.C. 7, f. 9 6 . 

11 A.R.M. . A.G.C. 7, f. 1 0 0 v. 

12 A.R.M., E.U. 12 , f. 12 v. 
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sent ciutat del quai ha cahuda ceña part près lo portal de Sancta Catarina' .1À 

Tres dies niés tard, el dimecres 11 de gener s'arriba a un conveni entre cls jur:its 
i Pere Montserrat i altres picapedrers en relació a la pedra que lian de tallar 
"per la obre la quai de présent se deu comensar en la part del mur de la présent 
Ciutat la quai és cahut per lo portal de Santa Catarina devers la mtir"?4 Pere 
Montserrat es comprometía a lliurar ais jurats: a) 100 graons de pedía de R i -
falbeig boiia i avantajada per posar en l'obra del mur de Santa Catalina 0 a l a 
on li será indicat. Cada grao ha via de tenir el gruix de pedra de galga i l'ani-
plària de pedra rodona disminuint de 8 a 5 palms i havia de ser pagat a rao de 
12 diners el palm del dits graons. b) també havia de lliurar 25 dotzenes de pediw 
de galga provinent de la mateixa pedrera per a la dita obra a rao de 19 sous 
la dotzena. L'entrega de tot aquest material es fana a terminis, és a dir, 50 
graons durant el mes de gener i la resta en el mes de febrer. 

Semblants contractes es signen antb el picapeder Miquel Jordi, empero 
en aquest cas ha de lliurar la meitat deis graons a partir de la data del con
tracte fins a finals de mes i tot el restant al llarg de! mes de febrer; amb Macià 
Segual, per 50 graons de la mateixa pedra, forma i preu i 12 dotzenes i mitja 
d'altra pedra; amb Maten Forcîmanya, per 150 graons de la mateixa pedra i 25 
dotzenes de pedra de galga "al for e preu segons ha pmmès la dit Pere Mont
serrat e en la. forma e manera de la sua obligado". I afegia "e per asso attendre 
e complir ha obligat si mateix personalment en nom de deposit e comanda e 
tots sos béns"; amb Cristófol Vilasdar, .per 50 graons i 12 dotzenes i mitja de 
pedra de galga també en el marc de les m a te i ses condición s que els picapedrers 
anteriors; i encara amb dos mestres mes que eren Joan Vilasclar i Bernât Truyol, 
per 50 graons i 25 dotzenes de pedra de galga. 

En eîs anys següents i amb certa freqiiència, la porta de Santa Catalina 
o la murada en els seus voltauts seguirá essent objecte d'atenció prioritaria 
en el context deis adobs en el conjunt del recinto emmurai la t de la Ciutat de 
Mallorca. 

De lacta de la sessió del Cran ¡ General Conseil celebrada el dia 9 de gener 
de 1466 es recull aquesta dada: "aquella part de mur h quai és fora lo portal de 
Santa Catarina e ha mester que prest h i sia acorre gut los quais lochs del dit mur 
se poden ara r'eparar e adobar ab molt metjs quantitat que no jaran si caherí'.™ 

El dia 9 de gener de 1488 es repetía que "l-t murada de la présent Ciutat 
fui manaster gran reparado e signantment la murado de la porta de Sancta 
Caterína detrás la vinija de Anthoni Massanet la qual maiuissa gran ruma per 
forma que si promptament no hi sen) provetjt será duhta no fassa gran chin 
•per que laoors hi seria manaster gran summa cíe pecunia".™ 

Coincidint amb el mateix dia 9 de gener pero de 1499 es deia "com sia de 
molta nécessitât atiabar la muralla de la Ciutat envers Sancta Catarina davant 
les cases ele mossèn Johan Angahits e Tomiis Soler".1' 

Els exemples seguirien encara durant gran part de la centuria segiient. 

13 A.R.M., A.G.C. 9. f. 27 v. 

i* A.R.M., E.U. 12, f. 99-100 v. 

15 A.R.M., A.G.C. 10, f. 4. 

1 « A.R.M., A.G.C. 13, f. 42. 

tí A.R.M., A.G.C. 17, f. 7 v. 
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Porta del Sitjar. 

El mes probable és que no hi bagués una coincidencia exacta quant a la 
ubicado de les portes del quart amb les del cinque recinte, aquest aixecat a 
finals del segle XVI i del que disposam d'informacio mes o menys ben precisa. La 
porta del Sîtjar no s'esmenta en el darrer recinte. Aixt, maîgrat aquests dos re
tintes discurrissin d'una manera generalnient paralclla, en la documentado del 
segle XV sí apareix la porta del Sitjar, 1 8 

Del dia 24 de marc de 145S es coneix un contracte convengut entre els 
honorables jurats i Guillein Vilaselar pel quai el mes tre pícapedrer es compro
metía "a totes ses despeses axt de ses nuins com de pertret en tornar e radifficar 
ta volta del pont de la porta del Citgar en la forma e matiera que solté star e 
aquell empedrar en la forma e manera que soli e s£«r*\1" Els jurats li donaren per 
contrapartida, primerament, tot el llenyam de fusta que bi havia en el pont al 
mateix temps que la pedra existent en el dit portal del Sitjar tant a la part 
interior com exterior. Una vegada acabada l'obra li pagarien 30 lliures.2 0 Tot 
just transcorreguts dos mesos, concreta ment el 26 de maig, el dit Guillem Vilas
elar "confessa que.s tenia per content de tot so e quant havia hacer per fer los 
dits ponts e los dits honorables jurats se tingueren per contents rie la obre que lo 
dit VilascUir havia feta menants los dits cupítols e obligations esser cancellats. 
Présents per testimonia en Miquel Sani e ]ohcm Codonyer" . 2 1 Les obres, dones, 
es don a ve n per acaba des. 

Però al cap de deu anys, el dia 3 de febrer de 1468, els jurats tornaren 
signar un altre contraete "sobre lo trast del mur qui és caijgut entre la pona del 
Citgar e la porta Plegadissa de la présent Cìutat", en aquest cas amb els pica-
pedrers Bartomeu í Pere Cifra. El contraete contemplava, entre altres, aquests 
punts: a) els dits picapedrers havien de reedificar el trast de mur, que estava 
enderrocat, amb pedra de Rafalbeig construïtit cl P E U D E la mateixa manera que 
aquell quo ja estava fet a la bestorre nova la quai cs trohava al costai del mur 
caigut. b) el trast s'havia de paredar amb ducs pedrés de fil i unii biiursenc per a 
Iligar millor l'obra amb la reblada. La reblada o mescla havia de scr feta d'a-
questa manera: una senalla de grava nova, una sen ali a d'argila de la que sortia 
del mateix trast i una senalla de cale. El P I Ì T C D A M E N T de pedra s'havia d'a-
beurar de calç i d'arena prima del Coli d'en Rebassa o de la vinya de n'An-
tuni Colom porque aquesta classe d'arena "fa bona liga ab la calç e millor 
que no fa la arena qui.s salada" ?2 c) des de l'obra de pedra en amunt s'ha
via de tapiar de bona argamassa coni la D E la bestorre nova. La mescla de 
I'argamassa de tapiar estaría composada de dues senalles de grava nova de la 
Riera, una d'argila i tres de ealç. d) el crai enregistrât a la bestorre per la cai-
guda del mur seria ben adobat, lligat i fortificai, e) els jurats determinaren que 

is BAKCEI.6 CRESPI , Maria: Op. cit. Pgs, 67-7!. 

1» A.R.M., E.U. 11, f, 74. 

20 Aquesta quantitat es per ies obres efectuades en el pont dc la porta del Sitjar perd tambg 
per les del pont de la porta de Santa Fe. El llenyam prov6 d'ambdos poms, 

21 A.R.M., E.U. 11, f. 74-74 v. 

22 A.R.M., E.U. 13, f. 101. 
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t i cap mestrc de les obres seria mestre Mateu Forsimanya "a consell del qual 
¡0 dit Ciffra ha\e a ffer la ditv obre"f) el preu concordat per aquesta obra 
(eis jurats hi posarien la calc) fou de 500 lliures a pagar dels bens de la Univer
sität. La dita quantitat es pagiria de la forma segiient: 1/4 d'entrada, 1/4 quan 
s'hauria fet im ter9 de l'obra, 1/4 acabat un altre terc de l'obra i 1/4 finalitzada 
Iota l'obra. Per part dels pieapedrers responien eis seus propis bens i per part 
dels jurats eis de la Universität. 

Porta Plegadissa. 

Tal com hem indicat al parágraf anterior les obres realitzades pels Cifra 
es concretaren en un fragment de la murada compres entre la porta del Sitjar 
i la porta Plegadissa esseut aquesta també afectada pels adobs. Es tractava de 
la porta de Berboled musulmana que no coincidint exactament amb l'emplaca-
ment de la del cinqué recinte no devia estar niassa allunyada de la de Jesús, 
porta que devia el sen nom al convent de Jesús que els frares franciscans teníen 
extramuros dones es trobava en les seves immediacions.2'1 

Del 5 de juliol de 1491 tcnim informació d'un cas curios en reía ció al pont 
de la porta Plegadissa, cas que no afecta, pero, al sistema defensiu. Els jurats de
liberaren i determinaren posar-hi de bell nou un retxat de fusta perqué es sabia 
que "cotidiatuiment per personas de pocha conscicricia jan e cometen fraus (...) 
occultament de nits e de dia pessan devall lo pont de la porta Plegadissa aportant 
torment a molra Setis pendra albará (...) no cessan en fraudar la molitge". La dita 
retxa bauria de pagar-se deis di neis de la molitja i les despeses que su posaria 
serien bestretes per mossén Joan Miró com a cullidor aquell any del dit impost21-' 

Porta de la Porte lia, 

Correspon a la d'Hicolbelet de l'época musulmana i també al llarg del 
segle XV necessita obres de reparació. El dia 20 d'agost de 1468 els jurats amb 
en Bartomeu Cifra concordaren els capítols que baurien de regir "sobre la fá
brica de htm forat qui s'és fet en la plassa del mirador de la Portella".25 Els capí
tols pels quals va prestar fermanea Guillem Vilasclar, a favor del dit Cifra, espe
cifica ven: a) el mestre picapedrer ha vía de posar totes les pedrés o graons que 
la mar havia remogut en el trast del Mirador i tornar paredar les matekcs pe
drés o graons i si feia falta posar-ne de nous. b) que el mestre "haie metre tant:; 
graons qtuints serán niaster en lo dit forat del ferm fins lia on pugen los grahon:: 
vells e daquí amurtt tanta pedra de galga quant sera master fins sia dos lo forat 
e a la part detrás sia jxiradat de bon rehila ab aquellas pedrés qui si trabaran 

sa Ibidem. 

2 4 B A R C E L Ó C R E S P Í , Maria; Op. cit. Pgs. 68-69. 

25 A.R.M., E.U. 13, f. 123 V.-124. 
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qui son exules de la obra e que lo dit rablumcnt sia jet a bona argamassa e lo 
acabament e littament de les pedrés o graons sia jet de cale e de arena nrima 
del Coll den Rabassa". c) per dur a terme la dita obra serien necessáries vnit 
barcades de roques amb la barca den Joan de Menorca o consemblant. 2 8 Cada 
viatge d'aquesta barca costava 110 sous, és a dir, e!s vuit viatges sumarien 44 
lliures. En concepte de feina es pagaricn 40 lliures. La quantitat total es satis-
feria la meitat "de presents" i les lliures restante en acabar l'obra. 2 7 

Porta de Santa Fe. 

Un altre contracte conegut en la línia encaminada a adobs puntuáis de la 
murada i mes concreta ment a les distintos portes de la mateixa és el de dia 
26 de maig de 1451 concernent a l'anomenat portal de Santa Fe. Els jurats con
venen en aquest cas amb els picapedres Antoni Prats i Perc Monserrat "de tallar 
e aportar a la Pórtela de la présent Ciutat de Mallorques a llurs proiñes messions 
e despeses tants grahons com hauui master en la torra o bestorra la quai nova-
ment se ja, es fabrica en la porta o portal de Sancta Fe axí grans com pe
tits".** S'indiquen les mides deis graons que serán de 7 palms de Montpeller de 
llarg per ais grans i 5 palms per ais petits. Al mateix temps els esmentats picape
drera prometeren aportar durant la setmana següent a la data del contracte "una 
barcaria o tots si poden", referint-se ais graons serien de pedra de Rafalbeig i que 
els jurats els pagarien "sis sous per (¡uascumi pessa o grabó axí deis grans com 
deis jyetits". 

Aquesta porta tornará ser motiu d'atenció per part deis jurats (atencíó de
rivada de les déficients conditions en que es tro bava) el 1458 quan dia 24 de 
maig Guillem Vilasclar signa uns capítols per tal de "retornar los ponts de la 
porta del Citgar e de la porta de Sancta Fe" . ü t l Quant a aquesta darrera es sub-
ratUa que el dit Guillem ha de bestreure totes les despeses tant de feina com 
de material per retornar i empedrar cl pont del portal de Santa Fe i deixar-Io 
tal com solía estar. Els jurats aportarien, apait de la paga estahlerta, "la pedra 
qui és en lo portal deis asseunadors e los dm pilars qui teñen lo guindar del portal 
de Sancta Fe, so és, fins en aguáis deis marlets".'M 

El 16 de marc de 1463 el Gran i General Conseil assignava 750 lliures per 
adobar les murados de la Ciutat, el molí i la cuberta de la casa de les armes. 

28 En la Portella d'en Fiisscr —com se la concilia a! menys en el seglc X I V — era el lloc 
de dcscmbarcamcnt de les embarcación* dedicades al transport de la pedra (barques de ribera). A 
ia mateixa plaça de la Portella hi havia un mercal de pedra, 1-1 P. Gabriel Llompart diu al res
pecte: "La piedra de construcción se tievaha de un sitio a otro mediante navegación costera, ya que 
tas canteras se ahrian ordinariamente en las tomas de ta misma orilla marina, donde hoy aun 
muestran las grandes cicatrices que abrió en ellas el levantamiento de la ciudad". L L O M P A R T , Gabriel: 
Sagrermna minora. " B . S . A . L . " 39 (Palma, 1983). Pg. 412. 

2T En el document s'aprecia un error a l'hora de comptabilitzar les 44 lliures en concepte de 
viatges i les 40 en concepte de la feina ja que es duna com a summa total la quantitat de 80 lliures. 

28 A.R.M., E.U, 9, í . 43. 

29 A.R.M., E.U. 11, f. 74. 

30 Veure nota 13. 
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D'aquesta quantitat 300 lliures anaven destinacies a adobar alguns peus "en lo 
trast ilei mur qui és del sperò qui.s din de n'Ahillà, hlanquer, firn al portai de 
Santa Fe en què ha mester" ?x 

Com a de tali curiós en rei a ciò a la porta de Santa Fe podem afe gir que ci 
24 de novembre de 1488 cls magnifics jurats coneediren a Gabriel Domènech, 
blanquer, l'ùs dels porxos i cases "qui stati sohre lo portai de Sanate Fe".32 

Abans exercia aquest us Pere Canet, també blanquer, que ara hi renimela. S'esta-
bleLx un pacte pel qual Gabriel Domènech e s t à obligat a "tenir en condret les 
taultìdes de UtS dites cases y porxo" i satisfer cada any la quantitat de 20 sous 
a una dona (no s'espeeifica el nom) "per lo passale de les sues cases per les 
(piah se jmge a la murada".*3 

Altres indrets de la murada. 

Un altre exemple de contraete amb l'objectiu d'adobar "aiptcll peu lo qual 
se ha a ffer en lo mur de la dita Ciutat entre la Porta de Sanct Anthoiri de 
Pàdua e la porta del Tempie davan lo petfró" és el de dia 29 de gener de 1473 
tonvengut entre els jurats i els picapedrers Pere Cifra i Bernât Marsà. Les con-
dicions són sìmilars a les ja conrgudcs en altres casos destacant que el material 
sigui de bona pedra pieada de Rafalbeig a raó de 40 sous la dot/eoa "mesa en 
ohm".*** 

El 9 de gener de 1466 entre les prineipals coses que calia adobar es se-
nyala "lo mur qui és en lo sperò de la Calatrava lo qua} està en punt de caura"',SB 

Tenim constància documentai d'altrcs intervencions d'obres envers la mu
rada però no afecten clarament l'entremat defensiu. El dia 16 de maig de 1449 
els jurats a requeriment dels defenedors de la mercaderia els concedeixen per
mis per fer "hun forat o arquet a cosi e tnassió del dit collegi en la murarla de
vant Tort de la dita lotge per lo qual puxan metra las dites barques a cosi e 
massió lur en guisa que hi dites barques no fassen nose en los pessatges del pont 
de fusta. E aximatex las gents no hagen occasió de fer sutzura devant las fi-
nestres de la dita lotge".™ A la sessiò del Gran i General Conseil del 3 de marc 
de 1459 s'insistia en la proposició de reparar, a més d'altres indrets, ci mur de la 
Ilotja. 8 7 

ai A.R.M.. A.G.C. 9, f. 

M El P. Gabriel Llomparl documenta lambé unes cases sìtuades sobre ci portai de la Por-
Iella corresponenls —segons l'inventar!— a Peie Matcs. picapedrer de! segle XIV. 

L L O M P A R T , Gabriel: Pere Mates, un constmrtor y escultor trecentista en ìn "Ciutat tìe Ma-
llorques". "B.S.A.L." 34 (Palma. 1973). Pg. 97. 

Un cas semblant es dona sobre ei portai de Santa Catalina (1451). A.R.M., E.U. 9, f. 200. 

« ! A.R.M., E.U. 18, f. 314 v. 

3-1 A.R.M., E.U. 15, f. 29. 

ss A.R.M., A.G.C. 10, f. 4. 

:<fl A.R.M., E.U. 18, f. 106. 

3 7 A.R.M., A.G.C. 7, f. 100 v. 
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EI 16 de mare de 1463 s'acordava destinar per reparacions 60 lliures per un 
peu a la murada prop del portal deis boters, SO lliures per un neu a la murarla 
davall la casa den Bartomeu Negre, 50 lliures per un peu en "lo mur" prop de 
la font de la Portella i 40 lliures per un peu a la murada darrera la font de la 
torre del moli, 3 8 

Eis jurats de la ciutat concedi ren lVis i lliuraren el 5 de maig de 1470 a 
Bartomeu Cifra, picapedrer, una cova "qui és contigua a hi munulei de la present 
ciutat sots lo monestìr de Santa Clara" per a que la manten gii i co nd reta i no 
perjudiqui la dita murada.3 8 

I el 20 de maig de 1474, eis mateìxos jurats donen llicència a Joan Bulitxer, 
pescador, per poder fer "una porta a towi torra de la murada ile la present ciutat 
davant la daracana en la qual ¡mga teñir e salar peix" indicant, però, que no 
perjudiqui la Universität.4 U 

Ilavent-se realitzat certes obres en la murada prop de la casa de l'honorable 
Joan Angeláis es dubtava si "la dita obra de la muralla no fes vinguda ha roijna 
a causa de la casa e hun albe Ilo del dit folian AngeUits" .4Ì Eis jurats per venfi-
car-bo hi enviaren ci vesador de la Ciutat i mestres de la obra qui dictaminaren, 
segons consta en data del 13 de desembre de 1499, "com la dite rui/na de la 
muralla no venia per res de la casa del dit Angeláis sino a causa de Ui mar 
que de continu bat e cava acpjella"*2 

Amb tot l'exposat és ben evident la imatge d'una murada malmesa pel pas 
dels anys. Com a solució momcntània es manifesta la necessitai dado bar-la, solu-
ció, però, que no resol el problema de manera definitiva. 

ss A.R.M., A.G.C. 9, i. 

•i» A.R.M., E.U. 14, f. 63 v. 

*o A.R.M., E.U. 15, f. 129. 

*l A.R.M., E.U. 22, f. 52. 

42 Ìbidem. 




