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1. INTRODUCCIÓ 

"La casa ha estat sempre el fidel reflex de la manera de viure de les gents; reflex de les seves necessitats 

espirituals i materials, i reflex també del seu treball, responent sempre a les condicions físiques de la 

localitat, al clima, als materials del país i als mitjans constructius ". AA.VV (2005): Memorias Jornadas 

Técnicas Conmemorativas del Centenario de Gonzalo Càrdenas. Madrid 

L'ornamentació de les volades amb la tradició de les "teules pintades" és una de les 

escasses pràctiques purament plàstiques que trobem a la vivenda popular. Formen part d'una 

tradició des del segle XVI, d'una important difusió als segles XVII i XVIII i les darreres a finals del 

segle XIX. Aquestes decoracions protegien i decoraven les cases de l'arquitectura popular 

com també les de les esglésies, casals i possessions dels pobles des del sud de França, 

Catalunya, València... però a Mallorca conserva les ornamentacions més riques i diverses. Els 

motius representats solen tenir missatges que donen al producte un valor simbòlic, religiós. 

Actualment no existeix pràcticament protecció a Mallorca sobre aquest art tan peculiar, 

moltes teules inventariades a finals dels anys 80 ara ja no existeixen. Sí que a algun poble es 

troben catalogades i es tenen en compte com un bé patrimonial com és a Fornalutx. També 

trobem teules museïtzades al Museu de Muro, a Sant Bonaventura de Llucmajor i al Casal Can 

Xoroi, Fornalutx. La preocupació de perdre aquest patrimoni és degut a la seva desaparició: 

teulades renovades i teules pintades tirades; teules col·locades en altres cases; teules tretes de 

les volades per penjar-les a les parets, repintades etc., l 'estat de conservació de les que 

queden és en molts casos dolent, una de les principals causes és la mala manipulació de 

l'home. Creiem que la desconeixença del seu valor, la poca difusió i la nul·la protecció per part 

de les autoritats ha fet que actualment no quedin més que alguns testimonis del que abans era 

un element molt ric a les cases dels pobles. La conservació i restauració de les teules pintades 

creiem que és absolutament necessària. 

El meu interès per aquest tema va començar l'estiu del 2006 en restaurar una part del 

fons teulogràfic 1 del Casal de Can Xoroi (Fornalutx) on hi tenen una sala amb aquestes 

decoracions exposades de forma permanent. El nombre de donacions de teules pintades al 

Casal ha augmentat considerablement fins al dia d'avui en contraposició a la desaparició de 

moltes de les volades decorades de la Vall de Sóller. Hem cregut necessari revisar les volades 

pintades de Sóller per demostrar que ja no podem deixar perdre les poques que queden. 

1 Concepte aportat per Castaldo i Vicens. (Castaldo & Vicenç, 1960) 
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1.1FONTS 

Les fonts consultades d'aquesta investigació són diverses: 

Fonts Bibliogràfiques 

La majoria de la bibliografia consultada pertany a articles científics que són aportacions 

a revistes especialitzades, butlletins, a jornades d'estudis locals o a congressos, sobre zones 

concretes de l'àmbit geogràfic. Cal tenir present que moltes vegades els estudis són fets per 

persones que, pel fet de residir-hi o per altres motius, tenen un precís coneixement de l' 

indret. Sovint trobem catalogacions basades en un exhaustiu treball de camp, normalment 

s'agafa l'àmbit geogràfic d'un terme municipal o, a vegades, d'una comarca. Veiem que alguns 

no presten gaire atenció a la etnografia i es centren només en el treball de camp, creiem que 

hi ha d'haver un equilibri entre el treball de camp sistemàtic i l'afany d'escriure els seus 

resultats. 

Trobem ressenyes sobre les teules pintades a partir de la segona meitat del segle XX 

fins a l'actualitat, remarcant els anys 70 i 80. A mode d'exemple hem consultat les revistes 

següents: Estudis Baleàrics, Miramar, Pòrtula, Butlletí Informatiu de Ceràmica, Congresos de 

Etnología y tradiciones populares, Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, Narria etc. Trobem 

una primera onada de publicacions a finals dels anys 60 (Castaldo & Vicenç, 1960; Busquets & 

Mascaró, 1964; Coll, 1974 etc.). La primera publicació és de l'any 1960 a Sóller (Castaldo & 

Vicenç, 1960), aquests anys també hi ha publicacions a Catalunya (Deloncle J . , 1965; Esteve, 

1967; Caner, 1970 etc.). A Mallorca cal destacar els articles de Jaume Coll que tracta d'una 

manera molt completa els aspectes generals com el cas concret de la Vall de Sóller. Als anys 

2000 apareixen articles a Jornades d'estudis locals a pobles de Mallorca (Molada, 1996; 

Canyelles, 2001 etc.). Com a bibliografia que no és directament sobre les teules pintades però 

que fa referència a la casa des d'un punt etnogràfic, cal destacar la bibliografia catalana i 

francesa (Amades, 1935, 1938; Camps Arboix, 1969; Fillipetti & Trotereau, 1978). 

Fonts Arxivístiques 

Primer de tot hem de dir que no s'ha trobat documentació d'època que parli de les teules 

pintades. Les inscripcions antroponímiques a les teules les hem cercat a alguns arxius. Entre els 

documents escrits consultats en els arxius públics trobem els Llibres d'estims i de cadastres 

(Arxiu Municipal de Sóller); Protocols notarials (Arxiu del Regne de Mallorca) on hi trobem 

testaments dels noms inscrits a les teules pintades de Sóller (com per exemple Antoni 
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Busquets); Llibres de Baptismes (Arxiu Parròquia Fornalutx), on hem trobat els fills d'Antoni 

Busquets, seguint la pista d'una inscripció a una volada "Mestre Antoni Busquets i sos fillos". 

Respecte als documents gràfics hem consultat les fotografies que ens ha proporcionat 

Jaume Pinya sobre l'exposició que es va realitzar a Sóller l'any 80. Són de gran interès algunes 

imatges que són testimoni de volades actualment desaparegudes, també serveixen per veure 

l'estat en què es trobaven abans de reformes posteriors. 

Fonts Orals 

Entre les fonts orals, tenim present els propietaris i usuaris dels edificis amb volades 

pintades. En el cas de persones majors ens aporten una valuosa informació sobre les reformes 

fetes. Igualment aquests informadors ens són molt útils a l'hora de localitzar finques. 

Els objectes 

Finalment, una tercera via de recerca ha estat encaminada cap al treball de camp, 

escollint Sóller, on s'havia d'accedir, en la majoria de casos a propietats privades. Són la font 

principal d'informació en la qual ens basem. Hem de tenir present que partim de l'estat en què 

les construccions han arribat a l'actualitat i, per tant, en molts de casos les reformes o el 

deteriorament per abandonament fa que siguin molt importants les altres fonts, com les orals 

o arxivístiques, per poder esbrinar quin era l'estat de conservació fa 30 anys. Quan es fa la 

visita a les construccions s'intenta observar i conèixer el màxim d' aspectes possibles. Es tracta 

d'acumular la major informació possible per tal de fer la descripció. Per aquesta recollida 

d'informació utilitzem dues eines bàsiques de treball: les fotografies i l'emplenament de la 

fitxa. 

A l'hora de realitzar la visita a un edifici ens hem trobat amb diversos problemes. 

Primerament, hem de tenir en compte que es tracta quasi sempre d'immobles de propietat 

privada, de manera que la possibilitat de poder visitar-los depèn bastant de la bona voluntat 

dels propietaris. Un altre inconvenient són els casos de construccions totalment abandonades i 

en estat ruïnós, fins i tot algunes ja quasi esbucades del tot. 

Tant els objectes que provenen de la mateixa volada com els que hi ha musealitzats 

han estat agrupats conjuntament al catàleg. Hem cregut necessari crear un model de fitxa 

concret de les teules pintades i adjuntar-les a manera de catàleg, elaborat amb un gestor de 

base de dades (Filemaker Pro). 
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Altres 

Les que anomenem a continuació formen part de fonts analítiques i de gestió. Alguns 

exemples són: l'anàlisi físico-química de les capes pictòriques publicat per Coll, J . (1987), 

models de gestió dels museus amb teules pintades (Casal Can Xoroi (Fornalutx); Museu de 

Muro (Muro); Convent Sant Bonaventura (Llucmajor); Museu de Mallorca; Musée Catalan Arts 

traditionelles (Perpinyà) etc.); informes de les restauracions subvencionades pel Consell de 

Mallorca (Església de Sóller, 2007; Convent de Mínims (Sineu), 2007; Can Moranta 

(Binissalem), 2007 etc.). 
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1.2OBJECTIUS 

La finalitat última d'aquesta recerca és el coneixement de les teules pintades com un 

bé patrimonial a conservar. 

En funció de la referida finalitat els objectius plantejats són els següents: 

1. Consulta i revisió de la bibliografia sobre les teules pintades. Aquesta consulta es 

realitza a un triple nivell: les Illes Balears, la producció relativa a València, Catalunya i 

sud de França majoritàriament. 

2. Localització de teules pintades inèdites. 

3. Caracterització de les teules pintades, donant exemples locals contrastats amb altres 

zones. 

4. Estudi i catalogació (amb un model de fitxa) de peces de Sóller, degut a la riquesa 

d'aquestes decoracions. És necessària una revisió del catàleg de peces conegudes 

conservades in situ i als museus. 

Per tal de complementar els objectius principals de la recerca plantegem a mode d' 

hipòtesi una sèrie de preguntes que s'aniran formulant durant el transcurs d'aquest estudi, 

s'intentarà respondre a les preguntes següents: què, qui, on, quan, com i perquè. 
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1.3 PLANIFICACIÓ METODOLÒGICA 
Cal tenir present que en aquesta investigació s'ha realitzat en convergència multidisciplinària, 

ja que les teules pintades s'han de relacionar amb l'entorn físic i humà. Per tant, és necessària, 

des de la història de l'art, una aproximació a disciplines com història, urbanisme, etnologia, 

geografia etc. 

Primer s'ha realitzat la recerca bibliogràfica, que ha permès establir bastants trets 

generals i de l' àmbit de la matèria, així com un sistema de treball i després s'ha realitzat 

l'observació directa. Aquesta primera part de la investigació ha estat de tipus empíric. La part 

pràctica que és el catàleg (basat en el treball de camp) ha seguit una metodologia quantitativa. 

Per tant, hi ha hagut una part descriptiva, i una posterior ordenació i interpretació, amb 

l'anàlisi i síntesi de la informació recopilada. Hem creat un model de fitxa adaptat per fer el 

catàleg. Creiem que és molt important l'elaboració i aportació de documentació escrita i 

gràfica, de forma que aquest doble llenguatge faciliti la comprensió del tema. 

El primer apartat, Caracterització, és una descripció detallada i dividida en subtemes, 

desenrolant un estat de la qüestió sobre el tema que tractem. Dins d'aquest apartat parlem de 

Localització (indrets de fora de l'illa on també hi ha teules pintades) i Cronologia (quines són 

les primeres decoracions trobades). Després parlem de simbolisme (el sentit protector a la 

casa), temes representats, estils pictòrics (fem referència a algunes inscripcions que ens poden 

donar pistes de qui era l'autor i estils), tècnica d'elaboració i estat de conservació (l'estat 

actual de protecció). 

Cronograma 

El primer que s'ha realitzat ha estat una revisió de les fonts bibliogràfiques per establir 

la proposta del treball. Una vegada tinguda una idea general de l'estat de la qüestió s'ha anat a 

fer el treball de camp, en aquest cas fotografiar i inventariar les volades de Sóller. Amb tot 

aquest material s'han establert resultats quantitatius. La part teòrica de la investigació ha 

requerit de la consulta amb detall de les fonts i d'una divisió per temes per ordenar les 

característiques de les teules pintades. 
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Fitxa 

Aquesta fitxa està destinada a que sigui operativa (una pàgina amb dues cares) perquè la seva 

funció és donar la informació específica de la volada. El que hem volgut és crear molts apartats 

per tal de només escriure el necessari i anar omplint amb creuetes. 

Explicació de cada un dels apartats: 

Referència 

Les referències són per orientar-nos en el catàleg. Seguiran una numeració ordenada segons 

les zones amb edificis amb teules. 

Adreça 

Carrer, camí, carretera, zona geogràfica etc. 

Nom popular 

Molt comú a les cases/finques de poble conegudes, totes solen tenir un nom popular, com per 

exemple Can Coixí, Can Pintat etc. 

Tipus de Construcció 

És bàsic saber en quin tipus de construcció ens trobem les teules pintades. Ho hem dividit en 

els següents apartats: Popular urbà, senyorial urbà, església, popular rural, possessió petita, 

possessió gran i altres. 

Coordenades UTM 

Les coordenades geogràfiques per ubicar l'edifici. S'utilitzaran el sistema de coordenades 

UTM. 

Ubicació actual: in situ/dins de la casa/Museïtzada/desaparegudes 

Aquest apartat és molt important. Les teules que es troben a la volada són les "in situ". També 

en trobem a dins de la casa com a decoració penjades a la paret. Sabem que hi ha teules de 

Sóller que han estat donades o dipositades al Casal de Can Xoroi (Fornalutx) i també les 

inclourem a l' inventari. També pot esser que ens trobem en casos en que anem als edificis 

amb teules inventariades en anys anteriors i que ara ja no existeixen, ho apuntarem a teules 

desaparegudes, ja sigui perquè s'ha refet la teulada per una de nova i es desconeix la ubicació 

de les teules o per altres raons. 
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Autoria Cronologia 

D' aquest apartat és molt necessari la part cronològica. La cronologia s'omplirà amb la data 

exacta si es té o a partir de l'estil pictòric es posarà l'època aproximada (segles). De moltes en 

desconeixem l'autor però en algunes podem saber l'estil pictòric, amb el traç del dibuix podem 

comparar volades de diferents edificis i potser veure coincidències i autories. 

Número filades teules pintades 

Podem trobar de una a fins a tres filades de teules pintades, s'ha d'especificar a cada cas. 

Elements entremitjos entre paret i volada 

Si hi ha elements entremitjos entre paret i volada: com per exemple motllura de guix, pedra 

etc. 

Descripció 

Inscripcions 

Les inscripcions s'apunten a n 'aquest apartat. Es separa amb / / cada teula, per exemple: DE 

/ LO / AN / Y / 17 / 74. 

Temes representats 

Aquí s'explica si a la mateixa volada hi ha només una temàtica representada, per exemple 

només motius florals o si per el contrari per exemple hi trobem inscripcions, motius 

geomètrics i florals. 

Número total de teules pintades 

El número de teules pintades totals ens ajuda a tenir una idea de l'extensió de teules a cada 

edifici. 

Motius representats 

Aquí parlarem del que veiem teula per teula, especificant en detall els motius representats: un 

ase, personatge que fuma etc. 

Número de teules per tema 

Aquest apartat l'hem dividit en els més abundants: geomètric/abstracte, vegetal, zoomòrfic, 

eines i estris; antroponímic, fantàstic; astral, religiós; arquitectura, naval; indesxifrable/altres. 

Aquí creiem convenient posar el número de teules que trobem de cada motiu diferent per 

després poder fer un recompte dels més abundants segons el grup. El darrer: indesxifrable/ 
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altres és on posem les teules en que no veiem el dibuix representat, per la pèrdua de les capes 

pictòriques. 

Tècnica i estat de conservació 

Decoració: part còncava/part convexa 

La decoració es pot trobar tant a la part còncava (teula cobertora) de la teula com a la part 

convexa (teula canalera). 

Estat de conservació 

Com que és una fitxa i no ens podem estendre massa en explicacions hem dividit l'estat de 

conservació en: bé, regular, dolent, ruïnós. 

Colors 

Els colors utilitzats poden esser el blanc (capa de preparació calç), vermell o almangra (òxid de 

ferro), negre (carbó), verd i/o blau. 

Alteracions 

El tipus d'alteracions que podem trobar són: fragmentades, despreniments de les capes 

pictòriques, sals, pintura de paret (moltes cases han pintat les teules amb pintura de paret), 

ciment (és molt comú trobar teules tapades amb ciment), contaminació (de cotxes, fums) i/o 

observacions/altres (on s'explicarà algun detall diferent dels esmentats). 

Observacions 

Aquest apartat ens serveix per apuntar alguna cosa rellevant o complementària que no entra 

dins la fitxa. 

Bibliografia 

La bibliografia consultada fent referència a n' aquest edifici, volada o teula. 

Fotografies 

En aquest apartat posem les teules més destacables de la volada (inscripcions, dates, 

representacions curioses) i una fotografia de la façana de l'edifici. 
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2. CARACTERITZACIÓ 

2.1 Localització 

Segons Coll, J . (1993) les teules pintades són aplicacions populars ornamentals, una mescla 

entre art popular i artesania rural, de caràcter ocasional però amb una intensa tradició i que 

ens aproximen al mon espiritual de les creences. Les teules pintades són un element de 

l'arquitectura i específicament formen part de les construccions populars. 

Aquestes decoracions les hem trobat a tot tipus d'arquitectura menys als anomenats 

edificis utilitaris com per exemple els cellers, colomers, pallers etc. Potser vindria a reforçar el 

funcionament de ritu de protecció associat a la marca social i apropiativa del mon agro-

pastoral proper (Deloncle, 1965). Les teules pintades que hem trobat fins ara es troben a 

alqueries o municipis molt petits de pocs habitants, a cases de camperols, possessions petites 

o grans, cases de menestrals, casals o posades i esglésies. Podem dir, després d'haver estudiat 

les fonts que on trobem amb més abundància aquestes decoracions és a l'Antiga Corona 

d'Aragó: Mallorca, als Pirineus, Catalunya i País Valencià 2. A l'àmbit de la Península ibèrica 

també trobem teules pintades a Castella la Manxa. Manifestacions emparentades en trobem a 

Aragó, La Rioja, País Basc. França també té abundància de teules pintades a la zona dels 

Pirineus. Un testimoni puntual d'aquestes decoracions s'ha trobat a Xile i trobem 

manifestacions emparentades a Brasil. Tot seguit anomenarem els pobles on hi ha volades 

decorades, encara que per tenir una visió de conjunt hem elaborat uns mapes per regions que 

facilitaran la lectura que i que es troben a l' apèndix. 

A les Balears a l'única illa on es decoraven les volades és a Mallorca 3, amb més 

quantitat a la zona Nord, però amb exemples a pràcticament arreu. Els pobles amb més 

abundància de decoracions és sens dubte a Fornalutx i a Sóller 4 amb una varietat i riquesa 

notable. El primer document que parla sobre teules a Mallorca és del 1960 (Castaldo & Vicenç, 

1960) sobre la Vall de Sóller. Pocs anys després es deixa constància de les teules pintades de 

Can Morante de Binissalem (Busquets & Mascaró, 1964) i s'inaugura en aquella mateixa 

dècada el Museu Etnològic de Muro (Rosselló, 1966) on hi ha teules pintades. Al Museu de 

Mallorca hi ha una teula trobada a Can Burdils, sense exposar al públic. Jaume Coll (1974, 

1987, 1993) s'interessa per aquest tema als anys 70 i seguirà publicant en anys posteriors 

2 Apèndix. Mapa 1. Pàg. 129 3 Mapa 2. Pàg. 130 4 Mapa 3. Pàg. 131 

14 



sobre Sóller i afegint a la llista altres pobles (Alaró, Andratx, Biniarroi, Bunyola, Campanet, 

Capdellà, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Jornets, Manacor, Mancor de la Vall, Marratxinet, 

Montuïri, Orient, Puigpunyent, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i Vilafranca). A Capdellà també 

en documenta Mascaró Pasarius al 1973 (Mascaró, 1973). Als anys noranta hi ha tot un seguit 

d'aportacions com la de Marratxí a la Revista Pòrtol (Molada, B. 1988, 1993, 1996), a 

Valldemossa a la Revista Miramar (Canellas, 1989). Les Jornades d'Estudis Locals acullen 

publicacions sobre teules a Santanyí (Aguiló, 1999), Santa Maria del Camí (Canyelles, 2001) i 

Lloret de Vistalegre (Jaume & Ramis, 2010). Fa pocs anys s'han documentat les teules del 

Convent de Sant Bonaventura de Llucmajor (Rosselló, 2010), del la Vileta de Palma que es 

troben al Casal de Can Xoroi de Fornalutx (Matheu & Pinya, 2010), Lloseta, Selva i Son Espases 

de Palma 5. 

A Catalunya 6 les comarques que tenen aquestes decoracions la majoria estan tocant 

els Pirineus: l' Alt Empordà, el Ripollès i la Garrotxa. També en trobem al Plà de l'Estany, 

Baix Empordà i Gironès. Més al Sud i tocant a la costa en trobem al Penedès i al Maresme. De 

totes les publicacions s'han de subratllar les de Deloncle, J . (1965) i de Caner, P. (1970). El 

primer escrit a Catalunya és de Deloncle, J . (1965) sobre el Ripollès (Molló i Sant 

Joan de les Abadeses). Després Esteve, L. (1967) anomena municipis del Baix Empordà 

(Pals, Romanyà de la Selva, Castell d'Aro, Fanals d'Aro, Sant Miquel de Cruïlles, Torrent, 

Ullastret i Calonge) i del Penedès. La majoria d'aquestes poblacions són molt reduïdes i les 

decoracions només s'han trobat a un edifici o dos de cada una d'elles. En canvi Calonge és 

més gran i hi havia 6 més cases amb teules pintades, va esser estudiada en profunditat pocs 

anys després per Caner, P. (1970). La primera publicació de teules a l'Alt Empordà (Maçanet 

de Cabrenys) fou de Badia, J . (1973), afegí també altres indrets del Baix Empordà (Parlavà, 

Foixà, la Pera, Ultramort, Llampaies, Santa Margarida (Palafrugell)), del Gironès (Móra de 

Viladesens) i del Plà de l'Estany (Vilamarí). Als anys vuitanta tenim dues publicacions més, la 

primera d'Aguiló, C. (1982) que troba teules al llogaret Cinc-Claus al Baix Empordà. El darrer 

autor Lladó, J . (1989) aporta un altre municipi de l'Alt Empordà (Santa Maria de Vilabeltran) 

i les comarques de la Garrotxa (Beuda) i del Maresme (Canyamars). 

A Aragó hi ha un municipi del que en parla Jaume Coll (1973), a la província de Teruel: 

Mora de Rubielos (Ràbanos, et al., 1981), però després d'haver consultat la font directa no 

5 Segons Pinya, J . (2009). 

6 Mapa 4. Pàg. 132. / Degut al boom turístic amb la conseqüent remodelació del municipi, creiem que 

. - J i/ • t • de Caner, P. (1970) deuen quedar poques mostres. després de l' inventari > \ / i r i 
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hem trobat cap referència explícita a les teules pintades, sí que dóna exemples de protecció de 

la casa on menciona la flor del card amb una finalitat profilàctica7. 

La província on trobem més teules pintades de la Comunitat Valenciana 8 és a 

Castelló, majoritàriament a les comarques d'interior. Quasi la majoria d'aportacions 

bibliogràfiques de Castelló són de Coll, J . (2000). Les comarques de l'Alt Maestart i 

Alcalatén tenen major nombre de municipis amb teules. Alt Maestrat: Culla (26 edificis) 

inventariat per Mesado, N. (1989); Villafranca del Cid (23 edificis), Catí, Atzeneta, Tirig, 

Benassal catalogats8 per Coll, J . (2000). Les següents comarques seran aportacions de Coll, 

J . (2000) menys la de Sogorb de l'Alt Palància per part de Labarta & Barceló (1986). 

Alcalatén: Benafigos, Alcora, Les Useres, Vistabella del Mestrat, Xodos. Baix Maestrat: 

Alcalà de Xivert, Sant Mateu. Ports: Cinctorres, Mirambel (frontera amb Terol). Plana Alta: 

Vilafamés, La Barona (Vall d'Alba). Planta Baixa: Aín, Eslida. Alt Palància: Sogorb (Labarta & 

Barceló, 1986) i Xóvar. A l'article de Coll, J . (2000) també esmenta de passada municipis de 

les comarques del Sud 9 de la Comunitat Valenciana. Trobem casos més aïllats a la Província 

de València: Safor: Valldigna (Chabàs, 1889; Ribera, 1889; Labarta & Barceló, 1986); L'Horta 

Oest: Paterna (Almarche, 1924;Mesquida & Amigues, 1986). A Alacant: La Marina: 

Marquesat; Vinalopó Mitjà: Elda (Mestre, 1982). 

De Castella - La Manxa n'hi ha a Conca, a la zona nord (La Alcarria i a la Serranía 

Media). Totes les aportacions són de Coll, J . (1985). Els indrets són municipis de pocs habitants, 

exceptuant el cas de Cuenca, capital de Província, on els exemples són molt abundants 

(17edificis). A l' Alcarria trobem quatre municipis: Vindel, Villar de Domingo García, Valdeolivas 

i Alcantud (d'aquests tres darrers no especifica edificis ni carrer). De la Serranía Media hi ha: 

Conca, Villaconejos de Trabaque (18 edificis) i Palomera. De la província de Guadalajara parla 

d'un municipi amb teules, el Recuenco, just tocant la comarca d'Alcarria, l'inclou a l'article 

sobre Conca per haver pertangut fins a la reforma administrativa del SXIX a n' aquesta 

Província. El llibre Tejas y tejares de Guadalajara (Castillo, 2007) esmenta un municipi a la zona 

Est quasi tocant a Teruel, a la comarca de Senorío de Molina: Tortuera. A Valladolid també hi 

ha teules pintades (Gonzàlez, 1989). (Veure Mapa 6. Pàg. 134) 

A les regions on trobem més teules a França és al Sud, a les comarques del Rosselló, 

Aspres, Confient i al Vallespir. (Mapa 7. Pàg. 135). La majoria pobles petits 

7 De totes maneres es demanarà a Coll, J . si ens pot donar més informació al respecte. 
8 Mapa 5. Pàg. 133./ Entenem que és una aportació de Coll, J . (2000) perquè no posa cap nota 

bibliogràfica. 
9 Alt Vinalopó: Biar. Alcoià: Banyeres. Marina Baixa: Finestrat. Racó d'Ademús: Castellfabib. Deduïm que 
hi ha autors que han escrit sobre aquests indrets, però els desconeixem: "Per manca d'espai 

i d'aprofundiment no posem les referències bibliogràfiques" Coll, J . (2000) 
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(300-1000habitants). Hi ha l'excepció de les teules a Perpinyà, la capital del Pirineu Oriental. 

Les Fonts dels indrets provenen en gran part de Deloncle, J . (1986) que aportà dades de 

Catalunya i fa un recull d'una gran quantitat de poblets, la majoria del Rosselló. Badia, J . (1973) 

aporta un poble del Confient: Sant Miquel de Llotes. Al Rosselló en trobem a: Perpinyà (Castell 

Rosselló), l' Estagel, Llauró, Baixàs, Fourques, Baho, Bula d'Amunt, Bulaternera, Queixàs, Calce, 

Calmelles, Camélas, Castellnou, Corbera de les Cabanes, Cornellà de la Ribera, la Bastida, la 

Roca d'Albera, el Voló, el Soler, Montoriol, Montesquiu Albères, Pesillà de la Ribera, Sant 

Esteve, Sant Genís de Fontanes, Sant Marçal, Sant Miquel de Llotes, Tellet, Terrats, Toluges, 

Vilallonga dels Monts, Vives, Ribera Ampla, Vall de Riuferrer, Prunet i Bellpuig, Reynés, La 

Bastida, Hostalets, Monturiol, Villalonga dels Monts. El segon lloc on hi ha més d'una casa amb 

teules és al Vallespir (Castell de Cremadells al Pirineu Oriental), Cortsaví, el Tec, Montferrer, 

Prats de Molló, Sant Joan de Pladecorts). Les Aspres (Sant Miquel de Llotes, Vivès), el Confient 

(Garrotxes) i les Alberes (Deloncle, J . 1986). Fillipetti & Trotereau (1978) afegeixen fotografies 

en color de teules decorades a les zona del Rosselló. La darrera menció a Catalunya és als anys 

80, Albertí, S. (1983), sobre Thuïr a les Aspres. 
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Teules als Museus 

Les teules pintades les trobem a Museus de tipus etnogràfic. A Mallorca en podem trobar 

exposades al públic de manera permanent a dos indrets. Fora l'illa on en tenim constància és a 

Perpinyà. A Mallorca on trobem teules pintades musealitzades és al Museu Etnològic de Muro 

(Rosselló, 1966), on hi ha les primeres peces a disposició del mon científic. Al Museu de 

Mallorca tenen sense exposar al públic la teula trobada a Can Burdils (Aguiló, et al., 2009). Fa 

pocs anys es trobaren i es restauraren teules pintades al voladís del Convent de Sant 

Bonaventura de Llucmajor (Rosselló, 2010). Els temes representats són motius naturals i 

lletres de mesures considerables que pareixien formar una dita que no s'ha pogut desxifrar. En 

feren una exposició permanent el 2008 al mateix convent i que es conserva actualment. 

També es troben teules al Casal de Can Xoroi 1 0 (Fornalutx) on hi ha una col·lecció permanent 

de les donacions a l'ajuntament o dipòsit temporal de la gent de Sóller i Fornalutx. Aquestes es 

van inventariar i restaurar i ara les podem veure exposades (Pinya, J . ; Matheu, C. 2008, 2010). 

El cas de Can Xoroi. Fornalutx. 

El terme de Fornalutx juntament amb Sóller és el poble amb les representacions més riques de 

l'illa. A l'actualitat hi ha inventariats vint i sis edificis amb teules pintades. 

El setembre de l'any 2000, el pintor Jaume Pinya a expenses de l' Ajuntament de 

Fornalutx coordinà una mostra de les col·leccions de teules pintades que resten dins les cases 

particulars, sensibles a n' aquest art tan singular, destapant magnífics exemplars i que 

ampliaren els ja inventariats. L'any 2004 el restaurador D. Antonio Perla, restaura les teules 

pintades del casal municipal de Can Xoroi, fent clara la certesa de que les teules pintades es 

poden conservar. La iniciativa de l' Ajuntament de Fornalutx de dotar una sala i donar un 

impuls a la conservació d'exemplars de teules pintades intentant la seva restauració i 

catalogació, constata la premissa de que el patrimoni cultural dels pobles es pot salvar si hi ha 

voluntat de fer-ho. Així i tot no es pot considerar un museu perquè té moltes mancances, el 

poc pressupost que es dona només serveix per obrir-ho al públic dues vegades per setmana i el 

manteniment és mínim. En tots aquests anys les donacions de teules ha fet que el fons 

teulogràfic sigui considerable. Les donacions són de particulars, la majoria tenen alguna teula a 

casa i creuen que donant-la o deixant-la en dipòsit al Casal se'n tindrà millor cura que tancada 

al garatge o al magatzem de casa. A la sala de Can Xoroi, habilitada per aquesta mostra, es 

poden contemplar una diversitat de teules pintades, procedents de donacions al municipi i de 

1 0 El Casal de Can Xoroi és una antiga casa amb tafona que ja fa uns anys pertany a l'ajuntament. S'hi ha 

habilitat una sala amb vitrines amb les teules i planells explicatius. 
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col·leccions privades. Exemplars que arriben amb un estat de conservació irregular i en alguns 

casos de irreversible situació. 

A la Casa Pairal de Perpinyà als anys vuitanta hi havia una sala dedicada a les teules 

pintades de la zona, actualment en queden algunes exposades. Vàrem contactar amb la 

responsable de col·leccions del Museu i ens va dir que les teules provenen de l'antic Convent 

de Jesuïtes de Perpinyà. Conta que actualment tenen al Museu la representació de la típica 

cuina del Mas català i que al sostre hi ha teules pintades, suposem que són lloses pintades, no 

de volada. De totes maneres sabem que de teules pintades en tenen en dipòsit. 
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2.2 Cronologia 

Antecedents 

Segons Coll, J . (2000) les volades decorades poden estar formades de teules, com és el cas de 

Mallorca, o de rajoles o cairons. Segons l'autor, del socarrat valencià, abans anomenats rajoles 

primes, neixen les teules pintades. Proposa denominar el terme socarrat a les rajoles amb la 

decoració que cobreix la totalitat de la superfície, mentre que les teules o rajola de volada 

serien les decorades de forma incompleta (Coll, J . 1995). Ja al 1977 Llabrés, J . (1977) apunta 

la similitud en quan a la tècnica d'elaboració 1 1 entre el socarrat i les teules pintades. 

Es diferencien pel suport, però la tècnica pictòrica és semblant. Els primers socarrats 

adornant la volada els trobem a l'antiga Mesquita de Xara (Valldigna, València). Molts 

d'ells estaven decorats amb inscripcions alcoràniques datades del SXV i SXVI (Chabàs, 

1889; Ribera, 1889; Gonzàlez, 1944). Un altre exemple de socarrats de volada prové de 

Paterna (Almarche, 1924). Finalment també s'en trobaren a Benaguasil (Almarche, 1924). Els 

contexts que acompanyen aquests materials daten de la segona meitat del SXV o inicis del 

XVI. 

Socarrat. Mesquita de Xara 

Cronologia 

Els exemplars més antics de teules pintades trobats fins avui daten de la segona meitat del 

S.XV (Mesquida & Amigues, 1986), pel seu context, provenen d'un pou de ceràmica trobat a 

Paterna (comarca de l'Hort Oest, València). Les decoracions estaven pintades per la part 

convexa i els temes representats amb més freqüència eren les escates i la mà de Fàtima 1 2 . 

1 1 Soares, L. (2007) demostra que els socarrats també estaven pintats amb òxid de ferro i negre carbó 
damunt una capa de calç, semblant a la tècnica al fresc. 
1 2 Veure fotografia pàgina següent. 
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Amb les teules també hi trobaren socarrats. Segons Coll, J . (1985) l'aparició en el mateix indret 

de teules i socarrats evidencia l'estreta relació entre ells. A més, el fet de que les teules 

estiguin decorades per la part convexa indueix a pensar que estaven a la volada damunt dels 

socarrats. La substitució del socarrat per la teula pintada es degué realitzar per simplificació 

tècnica (Coll, J . 1982). Segons l'autor aquesta pràctica ornamental s'originaria a l'àrea 

llevantina (Paterna i Manises) i influiria sobre tot el llevant, des d'Alacant fins al Rosselló 

(França); a la zona de Conca fins a Burgos. Segons Deloncle (1986) aquesta pràctica prové, 

probablement, dels principis del segle XIV, època en la qual el Comptat del Rosselló i les Illes 

Balears feien part del mateix reialme. 

Teula amb mà de Fàtima. Paterna. SXV 

És curiós que a tota la geografia les primeres decoracions són del SXVI i l'apogeu és als 

SXVIII i X IX 1 3 . No sabem perquè és així, hi ha qui creu que les decoracions a les masies 

catalanes es començaren a decorar després de la Guerra de Remences (SXVI), quan passaren a 

ser plena propietat dels seus constructors, deuria esser un símbol de reafirmació de la 

propietat (Badia, 1973). Potser era un acte simbòlic de protecció per l' excessiva càrrega fiscal 

que caracteritza aquests segles? 

La fita de l'origen de la volada decorada de Mallorca és una teula trobada a Palma, a 

Can Burdils, antic Museu de Mallorca. Tenim dues dates possibles: de la segona meitat del 

SXV 1 4 , segons la tipologia de lletra de tipus cúfica o dels voltants del SXI I I 1 5 . Un altre exemple 

posterior són les teules del SXVI de Binissalem (Torre de Can Morante). Es pot deduir que quan 

es rompien les teules de la volada es substituïen per noves i es pintaven, perquè s'han trobat 

dues dates diferents en la mateixa volada 1 6 . Tant els dibuixos com les inscripcions responien 

1 3 Quan apareixen les primeres teules prefabricades. 
1 4 Informació donada per Coll, J . 
1 5 Aguiló,R.; Bernat,M. et al.. En temps del Rei en Jaume. Museu de Mallorca. 2009 
1 6 1541 i 1668 a la Torre de Can Morante (Binissalem). Hi ha una diferència de 127 anys (Busquets, 
Mascaró, 1964) 
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als gusts de l'època. Finalment un darrer exemple de les més antigues es troba a Biniaraix 

(Sóller) amb una teula amb la data de 1580 (Castaldo & Vicenç, 1960). 

Teula amb inscripció cúfica. Can Burdils. Museu de Mallorca 

A Catalunya la cronologia més antiga que coneixem és del SXVI al Baix Empordà, amb 

dues dates del mateix any: 1630. Una de Sant Miquel de Cruïlles (Esteve, 1967) i l'altre de 

Parlavà (Badia, 1973). Com a data tardana trobem la de 1863 també al Baix Empordà, a 

Calonge (Caner, 1970). A Conca la data més antiga prové de la mateixa capital de la província, 

del 1646 al Convent de Carmelites. També trobem altres dates de segles posteriors fins al segle 

XX. A França on trobem la data més antiga és a Perpinyà, del 1647 a l'església dels Carmes. La 

gran majoria també són del SXVI11 i XIX. La data més recent és del 1867, 220 anys separen les 

dues dates (Deloncle, 1965). 

Manifestacions emparentades 

Cal parlar també d'altres tipus de decoracions sobre suport ceràmic en arquitectura que no 

són només les teules pintades com són les teules inscrites, cairons inscrits, espanta bruixes, 

socarrats i maons de ràfeg (Coll, 1993). De teules inscrites en trobem a molts indrets, un llibre 

que en deixa testimoni és el llibre Tejas que hablan (Àlvarez & Martínez, 2011). Diez, Remis, & 

Pradillo (2004) també en fan constar de grabades amb laberints (Àlava), mà de fàtima (Jaén), 

teules de llop (Valladolid) etc. Podem també esmentar de passada com a decoració a les 

volades els antefixes 1 7 a les tègules planes romanes. A indrets més llunyans trobem 

manifestacions curioses com les plaques ceràmiques pintades de Baba Jan (Museums, 2000). 

Baba Jan es troba a la província Iraní de Luristàn. 1 8 Com també les teules esmaltades en blanc i 

blau de Brasil (Bracante, 1981) del SXIX, decorades amb motius florals en blau. 

1 7 Antefixa: f ART En l'arquitectura clàssica, motiu ornamental molt freqüent col·locat en el coronament 
de les cornises per tal de dissimular-hi l'extrem de les teules. (http://www.diccionari.cat/) 
1 8 Va esser ocupada des del 3000 aC, però la seva prosperitat va esser entre 900- 700BC. Aquestes teules 
provenien d'una habitació on les parets estaven pintades de vermell i blanc, possiblement una sala per 
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Placa ceràmica. Iran 

rebre visitants importants. Hi havia més de 186 plaques que podrien pertànyer al sòl del pis 

superior.(Simpson, J . , Conservador Auxiliar, The British Museum). 
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2.3Simbolisme 

No volem caure en els tòpics poc fonamentats on es presta a interpretacions perilloses, 

malgrat tot, no creiem que es pugui deixar de banda les creences populars en relació a la casa. 

Hi ha qui creu que el fet de que la decoració es trobi en un indret de l' edifici poc visible no és 

motiu suficient per a cercar-hi altres interpretacions que la purament ornamental sobretot en 

les darreries del SXIX (Badia, 1973). Creiem que com més tardanes són les decoracions el 

significat protector va desapareixent i es transforma en un element decoratiu. Les primeres 

manifestacions d'aquest art popular segons la majoria dels autors té un sentit simbòlic i 

protector de la casa. Ja per a Schneider (1946) les teules pintades són símbols, traspassant lo 

purament decoratiu. A Catalunya, Esteve (1967) i Caner, P. (1970) també es decanten per la 

funció d'allunyar els maleficis. Castaldo & Vicenç (1960) suposen que la funció és més aviat 

religiosa per l'abundància de motius representats (creus, cor de Maria, Jesús). La majoria de 

teules pintades trobades fins al dia d'avui pertanyen als SXVII fins al XIX. En aquella època la 

societat estava profundament vinculada amb la religió però també les creences populars hi 

convivien. Rosselló, J . (2010) no refusa el significat protector de la teulada, Àlvarez (2011) en 

un estudi publicat recentment també es decanta pel marcat caràcter simbòlic. 

D'alguna manera està emparentada amb els ritus de construcció i de coronació de la 

casa, semblant a aquelles ornamentacions que trobem a diversos elements de la casa. Així, els 

panys, les baules, les reixes, les portes, finestres o llenyams de fusta, etc. solen presentar 

alguns petits motius decoratius que formen part de la manera tradicional d'acabar les obres. 

Algun d'ells versemblantment de caràcter protector, com són les manetes de quatre o tres dits 

que es solen posar als extrems de les baules, que en darrer terme evoquen el símbol protector 

de la ma punxeguda, el hamsa musulmà, element contra el mal d'ull (Coll, J . , 2009). O altres 

que trobem a diferents indrets de la Península Ibèrica com són la pota de seglar, la branca 
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d'olivera o la flor de card . Des de segles enrere l' actitud de l'home de protegir el seu espai 

enfront al seu entorn és evident. Des del punt de vista sociològic, segurament les teules 

tingueren finalitats variades i complexes, el que és segur és que a l'arquitectura popular sí que 

trobem una gran quantitat de creences i pràctiques rituals entorn a la casa (Serra i Pagès, 

1923; Amades, 1935). De dites populars en relació a la teulada en trobem moltes, com per 

1 9 L a flor de card, segons la cultura popular, servia per protegir dels monstres nocturns. Si algun esperit 
maligne pretenia entrar a la casa s'havia d'aturar per contar els nombrosíssims pels i el dia el sorprenia 
sense haver acabat de contar-los. 
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exemple "de tejas abajo o de tejas arriba", les teules són el punt de trobada entre els dos 

móns. 

La casa com a lloc protector és comú d'una manera molt explícita a la casa antiga 

romana que tenia les seves divinitats pròpies de la llar (Fillipetti & Trotereau, 1978). Era 

l'escenari on es produïen els principals ritus de pas de la vida de l'home: naixement, boda i 

mort. Aquests actes suposaven canvis importants que implicaven un risc del que s'havien de 

protegir amb ornamentacions a les teulades, com els espanta bruixes i les teules pintades 

(Díez, M., 2004). Trobem un exemple curiós, la teula de llop: animal fantàstic mescla de lleó i 

morro de porc. Segons Àlvarez (2011) quan el vent passava pels cinc orificis del cap es produïa 

un so aterrador que s'assemblava a l' udol del llop i segons les dites populars els llops 

responien, així es permetia als homes localitzar-los i defensar-se. 

Teula de llop. SXVIII. La Rioja 

Si els habitants d'aquestes cases ja no coneixen el significat i si la seva utilització s'ha 

abandonat des de fa temps, encara tenen un valor estètic no menyspreable. Igualment moltes 

representen el motiu de dents de llop (Alvarez & Martínez; 2011; Castillo, J . ; 2007) o el gall, d' 

on coneixem el seu caràcter protector. Trobem molt freqüentment i per tota la geografia 

espanyola, inscrites dins l'argila de les teules invocacions destinades a protegir la casa. També 

teules pintades dins de la teulada, amagades. En els petits detalls funcionals, la casa rural 

planteja l'etern problema del significat profund dels seus diferents elements. Si evitem donar a 

tota costa un sentit màgic, cal igualment no rebutjar a priori la seva part simbòlica, i no cedir a 

la configuració d'una funció constant estètica. 
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2.4Temes representats 

Inscripcions i motius pintats 
Els motius pintats solen esser representacions en una mateixa teula. En una mateixa 

volada es poden trobar temes molt diferents entre sí, o bé tenir tots el mateix tema: per 

exemple només tenir motius geomètrics o vegetals. 

Els temes representats els dividirem en dos grans blocs, seguint la metodologia de 

Jaume Coll. Primer parlarem de les inscripcions per la informació que aporten, com les 

cronològiques que ens permeten saber la data d'execució de l'obra. Després treballarem els 

motius pintats dels quals en trobem de temàtiques molt diferents, com per exemple 

representacions de personatges fantàstics. 

Inscripcions 

Coll, J . (1987) al seu article fa un anàlisis de les inscripcions i les divideix en cinc tipus: 

cronològiques, antroponímiques, religioses, refranys i altres, classificació aquesta que hem 

adoptat per raó de la tipologia informativa. 

Cronològiques 

Les inscripcions cronològiques són essencials per conèixer tant la data d'execució de l'obra 

com la data de la construcció de l'edifici. 

A Mallorca Busquets i Mascaró (1964) aporten la inscripció cronològica més antiga 

trobada fins al dia d'avui, del 1541 a la Torre de Can Morante (Binissalem). Castaldo i Vicens 

(1960) aporten la data més antiga de Fornalutx del 1560, juntament amb una invocació en llatí 

a una casa devora l'església. A més d'una altra també del mateix segle: a Biniaraix, 1580. Coll, 

J . (1987) al revisar l' inventari no va trobar mai la teula del 1560. Ell considera la data més 

antiga és la de Biniaraix, 1580. La data més moderna trobada a la Vall de Sóller és del 1843 2 0 . 

A Sóller trobem les dates següents: 

1580. Can Ribera. Biniaraix 

1611. Can Vives. Alqueri del Comte 

(...) 

1681. Cas Bernats. Sa Figuera 

1707. Posada de Cas Xorc. 

1717. Can Ull de Déu 

1717. Can Gordo. Inèdit 

2 0 Can Corona. Sóller 
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174... Can Rei. Biniraix 

1771. Can Ruat. 

1775. Can París. Biniaraix 

1779. Can Gamundí 

178... Can Quito. Alqueria del Comte 

1797. Cas Boter 

1799. Can Tès (volada desapareguda) 

1800. Cas Vicari 

1836. Can Xapaies. Sa Figuera 

Religioses 

Les inscripcions religioses les dividirem com fa Coll, J . (1987): en invocacions, oracions i 

anagrames. Les invocacions són en llengua comú (el català) com per exemple noms: 

Jesús, Maria i Josep; anagrames: IHS. Les oracions són en llatí. Els anagrames trobats a Sóller 

són IHS, i el cor de Maria. Castaldo i Vicens (1960) aporten dues oracions en llatí: una 

pregària a Sant Sebastià 2 1 per tal que aquest intercedeixi a Jesucrist que no arribi l'assot de la 

pesta i una altra dedicada al nom de Jesús, trobada a Biniaraix 2 2. 

A la Torre de Can Morante a Binissalem es troben versicles corànics 2 3 que també 

formen part de les inscripcions religioses. Cal recordar que també a Sant Bonaventura de 

Llucmajor (Rosselló, 2010) hi ha una eulògia, oració, text sagrat , referència bíblica o frase 

d'algun expert en llengua o literatura, que de moment no es pot esbrinar ni el context ni 

l'origen del text emprat. Al Museu de Mallorca, aleshores anomenat Can Burdils, es trobà un 

fragment de teula, el més antic fins ara trobat (mitjans SXV), amb una inscripció cúfica al 

centre. 

2 1 Apunten a més, que hi havia una talla de Sant Sebastià a la casa, que datava de la mateixa època. 
Casa propera a l'església. Can Cicerol. Carrer del Vent, n1. Fornalutx. 
/OB(e)ate/Sebasti/ane.../.../cede/pro nov/AD D(o)mi/num Jesum/Chistum/Ut a 
peste/sive/mor/./bque/sue(?)/yem(?)/oras yosa(?)/ 
2 2 Carrer Trinitat. Biniaraix. / IN/NO/MI/NE/ IHS/NE/S/ IE/VI / . . . /CT/ IA/BART/BADA//F. fv /TURFF.V/1580. 
Catàleg. Ref. 11. Pàg. 57 
2 3 "Per Déu, l'Altíssim". "No hi ha més Déu que Al.lah. Mahoma és el profeta de Déu" (Busquets i Mulet, 
1964). El propietari tenia un assistent de nacionalitat marroquina i de parla àrab, qui de ben segur pintà 
les teules (Rosselló, 2010). 
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Refranys 

De refranys 2 4 només n' hem localitzat un a Mallorca, a Fornalutx que diu "Qui com és jove no 

treballa com és vell jeu a la palla", tota una frase de saviesa popular. Potser l'analfabetisme 

de l'època explicaria que només n'hi hagi un. Trobem altres tipus d'inscripcions singulars, com 

per exemple a Sóller la d'un dibuix d'un ocell on davall hi ha escrit "corvus" 2 5 . També la cara 

d'una dona i a baix el nom "Maria" 2 6 . 

Motius pintats 

Alguns exemples de volades tenen una gran varietat temàtica que ens recorden el nostre 

folklore i com bé apunten Castaldo i Vicens (1960) són els mateixos homes i animals de 

les nostres "rondalles" o dels nostres "betlems". Molts d' una expressió que és 

estranyament ingènua i plàstica que ens recorda a la configuració d'èpoques 

prehistòriques. De motius geomètrics o abstractes 2 7 en trobem moltes varietats: en 

quadrícula, dibuix d' escacs, motius romboides, espirals, puntejats, línies en diagonal, línies 

ondulades etc. Potser els motius geomètrics podrien significar l'esquematització d'un espai 

agrari, fins i tot una topografia simbòlica del medi envoltat (Deloncle, 1985). Els motius 

més representats al Vallespir, a les Aspres i al Rosselló és un triangle color de teula al centre 

amb la punta al cim feta amb la calç blanca (Deloncle, 1986). Lladó, J . (1989) afegeix que al 

Vallespir eren anomenades Dents de Llop 2 8. 

Dent de llop. Rosselló. 

Els motius vegetals 2 9 són dels temes més representats, en trobem de tot tipus: 

cascalls, roselles, cards etc. Segons Castaldo & Vicenç (1960) a les teules pintades de Sóller les 

característiques de les flors són de tipus liliàcies 3 0 i les fulles solen esser trifoliades i 

Inventariat per primer cop per Mascaró, J . (1962)./Qui/ com/es/jove/no/tra/balle/com/es/vell/ jeu/a 
la/pa/l la/. Es Poador. C/Font, 1. Fornalutx 
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1 Carrer Germanes Casesnoves. Can Ull de Déu. Sóller. Catàleg. Ref. 15. Pàg. 65 
Carrer Astúries. Can Guixa. Sóller. Catàleg. Ref. 07. Pàg. 51 

2 7 Apèndix 
2 8 Informació donada segons Lladó, J . (1989) per una persona major del Vallespir. 

Apèndix 
3 0 Flors liliàcies: solen tenir sis pètals i sis estams. Tenen simetria radial. 
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compostes. Serra, J . (2006) també veu representats circells . Els animals representats més 

comuns són la somera, el gall, el ca, l'ocell, ànecs, pollets, el peix etc. El gall té una significació 

mítica: com diu Pella, J . (1883) el culte al gall acompanya la fuga dels dimonis, desperta 

l'aurora i fa aixecar els homes. D'eines i estris trobem el càvec, la falç, l'escala, el molí, la gerra. 

Són molt interessants les figures antropomòrfiques 3 3 com cares, de cos sencer, realitzant 

alguna acció, apareixen figures masculines o femenines de cos sencer vestides amb el vestit 

típic mallorquí, senyors amb vestit de cort etc. Aquests darrers estan fortament influenciats 

per les majòliques catalanes del segle XVIII (Castaldo & Vicenç, 1960). Trobem pagesos 

realitzant feines del camp, actes festius com ballar, tocant algun instrument etc. Són curioses 

les temàtiques imaginàries de diables 3 4 i monstres o personatges de llegendes com per 

exemple el gat calçat 3 5. A moltes cases trobem la representació del sol, la lluna i estrelles. 

Segons Deloncle (1986) l'abundància de motius estel·lars i solars té un vincle amb al calendari 

agrícola i festiu. Els temes religiosos són molt importants, n'hi ha pràcticament a cada casa: el 

cor, la creu, sants, creu dels improperis, l'àngel custodi. Els elements arquitectònics són més 

escassos: el portal, la casa, la torre. I per acabar, el vaixell, pintat a moltes cases. 

3 1 Circell: és una tija, fulla o pecíol especialitzat del que se serveixen certes plantes trepadores per 
subjectar- se a una superfície o altres plantes. 
3 2 Apèndix 
3 3 Apèndix 
3 4 El dimoni que a Mallorca es planta en els carrers els dies de festa, és un dimoni grotesc, trapella, quasi 
familiar. Regeix la festa i convida a la gent a que hi participi i que es diverteixi. 
3 5 Trobat a Perpinyà. (Deloncle, 1985). 
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2.5Estils pictòrics 

Autors 

Es creu que l'autor de les teules pintades deuria ser en el major dels casos el mateix propietari 

(Amades, 1935). Segons Jaume Coll (1987) també podria esser el mateix mestre d'obres, o un 

semi especialista (com el matancer o sanador) que es dedicava a temps parcial a decorar 

teulades i que era ajudat pels fills o nins de la casa, com a acte festiu. En molts casos la gent 

del camp o dels pobles no només es dedicava a una ocupació principal, sino que juntament 

amb l'activitat principal en practicaven altres de secundàries, molt variades (Limón, 1982). 

L'home de camp és capaç d'improvisar amb resultats bastant acceptables un gran nombre de 

feines pròpies d'altres oficis. En alguns casos on veiem incripcions en llatí hi deuria haver 

influència de gent culta (clergue o lletrat) que escrivia els models de les inscripcions i l'autor els 

copiava. L'aspecte d'intentar esbrinar autories a partir dels noms escrits a les teules és molt 

tentador i particularment interessant per esbrinar questions com la difusió de la pràctica, 

autoria i la relació d'aquesta amb la propietat efectiva de l'immoble. Nosaltres amb el que hem 

consultat no hem arribat a cap conclusió per manca de temps. 

A Sóller, Jaume Coll (1987) troba que hi ha dos pintors que eren els mateixos 

propietaris de l'edifici a Fornalutx: "Pedro Antonio Mayol 3 6 " i "Pere Vicens". També a 

Fornalutx, un tal Antoni Busquets 3 7 que pintà la volada amb els seus fills l'any 1771. Nosaltres 

no hem pogut arribar a aclarir qui era exactament aquest personatge, el llinatge Busquets al 

poble de Fornalutx és molt comú i faria falta un treball d'investigació més profund per 

resoldre-ho, només hem aclarit algunes coses que tot seguit explicarem. 

S'han trobat dos noms de diferent família: Antoni Busquets "Gornés" i Antoni Busquets 

picapedrer "Escodre" (Coll, J . 1987). Gràcies a l'ajuda de Jaume Pinya que també s'ha 

interessat per aquest tema hem aclarit que Antoni Busquets picapedrer "Escodre" tingué els 

f i l ls 3 8 en anys posteriors a la creació de la volada i que no és possible que fos ell l'autor de les 

teules pintades. Per tant, queda eliminat un nom a la llista de possibles autors. Tampoc creiem 

del cert que fos Antoni Busquets "Gornés" el pintàs la volada, una de les raons és que els seus 

fills a l'any 1771 no eren precisament nins, tenien 20 anys o més. 

3 6 A.M.S. Cadastre 1796, tom II, p400. 
3 7 Edifici de Can Cerdà. Fornalutx. /Lo fabricare/donde maqui ase millor i no li cap mojar/ Mestre Antoni 

Busquets i sos fillos/als 1771 16 d'Agost/. 
3 8 Llibre de Baptismes Parròquia de Fornalutx. APF 1755-1782 

30 



A la Vall trobem altres inscripcions antroponímiques. Ens faltaria consultar els cadastres 

d'aquestes cases i aquests períodes per establir alguna hipòtesi 3 9 per poder extreure més 

informació. Les inscripcions són les següents: Antoni Codera 4 0 del 1897 (Ca sa Dida), Pere 

Maol 4 1 del 1697 (Cas Conco) i F.F.V. 4 2 del 1580 (Can Ribera). 

Estils pictòrics 

Castaldo i Vicens (1960) creu que la riquesa de l'estil pictòric es diferencia segons l'estament 

social, a les humils les decoracions són més pobres i més insegures. Coll, J . (1987) no diferencia 

una riquesa pictòrica major als edificis nobles, perquè creu que no existeixen condicionants 

econòmics al tractar-se d'un art del poble. Per intentar trobar alguna relació entre volades i 

estil pictòric el que hem fet primer és agrupar-les per cronologia. Després hem comparat les 

volades i hem trobat algunes semblances que a continuació anomenem. 

El que hem observat és que com més recent és la volada més mans de pintors hi ha i 

més desigual és el seu conjunt. Les volades més antigues presenten un disseny molt més 

uniforme i estan fets per una sola persona. A mesura que passen els anys la deixadesa és més 

visible. 

A Sóller hi ha l'obra de quatre pintors diferents. Nosaltres aportem una casa a l' inventari 

fet per Coll, J . (1987): 

3 Pintor de Can Tamany 4 3 . Circa 1740. Característic pels dibuixos de talls i flors amb fulles 

retallades. Localitzat també a Can Penya 4 4 . 

4 Pintor de Can Font 4 5 (volada desapareguda). Són característics de temes florals, molt 

cuidats. Localitzat també a Can Quito 4 6. 

5 Pintor de Montcaire 4 7. Temàtica floral combinat amb tres colors. Dibuix amb abundant 

línia inspirat en el brodat del SXVIII. Localitzat també a Can Ull de Déu 4 8 . Nosaltres afegim 

3 9 Només hem pogut consultar a l' Arxiu Municipal de Sóller. Estims Generals 1695. 3.396, per veure si 
trobàvem alguna connexió entre Pere Maol i Cas Conco però la recerca hauria d'esser més extensa. 
4 0 Catàleg. Ref. 31. Pàg. 95 
4 1 Catàleg. Ref. 35. Pàg. 103 
4 2 Catàleg. Ref. 11. Pàg. 57 
4 3 Catàleg. Ref. 41. Pàg. 114 
4 4 Catàleg. Ref. 40. Pàg. 112 
4 5 Aquesta volada ja no existeix, al catàleg hi ha una fotografia a Can Quito. Pàg. 45 
4 6 Catàleg. Ref. 06. Pàg. 45 
4 7 Catàleg. Ref. 16. Pàg. 67 
4 8 Catàleg. Ref. 15. Pàg. 65 
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un altra casa amb el mateix estil: Can Gordo , que pertany al mateix any que Can Ull de 

Déu, del 1717. 

6 Pau Busquets. Localitzat a Fornalutx 5 0 i a Sóller a dues cases. A Sóller n' hi havia a Sa Coma 

(la volada ja no existeix) i a Ses Planes (no hem pogut inventariar). 

A altres indrets com a Fornalutx trobem les teules tricolors de dues cases amb el mateix 

estil pictòric, amb un efecte molt decoratiu. Són les cases de Binibassí i Cas Vicari Solivellas, 

Circa 1781. 

Binibassí. Fornalutx. Cas Vicari Solivellas. Fornalutx 

4 9 Catàleg. Ref. 38. Pàg. 109 
5 0 C/Ecónomo Caparó, 13. Fornautx; Ca Madò Maria des Mayol i Can Penya a Sóller. 
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2.6Tècnica d'elaboració 

Tant la tècnica com els materials utilitzats pertanyen a una època preindustrial, aprofitant 

l'economia de mitjans, la tècnica ha estat la mateixa des dels orígens, no presenta canvis de 

materials al llarg dels anys, són els mateixos de quan es varen concebre. 

Les teules d' arreu de les nostres cases són unes peces arcades, d' argila cuita, formant 

una ampla canal i un poc més amples d' un cap que de l' altre, que s' empren en tires 

imbricades, començant sempre per baix, o sia, per la volada que dona al carrer, i que pugen 

fins arribar a l' anguila superior, que és la filada de teules encallades que recorre tota la 

longitud dels dos aiguavessos. La tècnica primitiva de fabricació de les teules ha arribat 

gairebé fins els nostres dies, i és summament senzilla. Fins fa molt poc temps es feren a mà, 

emprant uns recipient motllos on s' hi dipositava i es pitjava el fang, que després s' anivellava 

amb una rasadora, per fer llisa i plana la cara superior. En la sola d' aquest recipient s ' hi 

escampava arena o cendra, per evitar que s' hi adherís el fang. Llavors es treia i se li donava la 

curvatura amb un instrument de fusta. Una volta eixuta només faltava polsar-la damunt uns 

xebrons perquè secàs i passar-la després pel forn per a la corresponent cocció. (Llabrés & 

Vallespir, 1983) 

Sobre l'elaboració de les teules pintades, Deloncle (1986) ens diu que quan encara la 

teula estava calenta, just sortida del forn es pintava perquè la calentor ajudava a una major 

penetració de les capes pictòriques. La tècnica era la següent: es submergia la teula dins la 

lletada de ca lç 5 1 uns deu o quinze centímetres. Quan la calç encara no s'havia assecat del tot es 

pintava amb pigments naturals mesclats amb l'aigua de la pròpia calç, en definitiva, era com 

un fresc molt rudimentari. Trobem dos tipus de teula pintada, la que té les capes pictòriques a 

la part còncava de la teula i la que té les capes pictòriques a la part convexa. Les teules d'aigua 

es feien servir de canal, per desguassar l'aigua de pluja de la teulada, i tenien la decoració a la 

part convexa. Les teules de volada habitualment tenen la decoració a la part còncava. Com diu 

Coll, J . (1974) a les zones del pla de Mallorca trobem teules sense capa de calç. En canvi a les 

zones de muntanya solen tenir la preparació al fresc. Els pigments utilitzats són l' almagre o 

òxid de ferro, negre (carbó), ocre i en rars casos el verd i el blau. Jaume Coll al 1987 afegeix un 

apèndix amb els anàlisis químics fets del blanc de calç (carbonat càlic), negre (carbó vegetal) i 

vermell (òxid de ferro). A Mallorca un exemple amb ocre i vermell és a Sant Bonaventura de 

5 1 La calç, des de molt enrere, tingué una altra utilitat també important. Que ens ho diguin sinó, les 

blanques parets a Menorca i a les Pitiüses on aquesta febre pel blanc de la calç arriba al paroxisme. 
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Llucmajor (Rosselló, 2010). Hem sentit a dir que les teules estaven pintades amb sang, com les 

pintures rupestres, encara que nosaltres no n' hem trobat cap durant aquests anys en que 

hem estat restaurant. Castaldo i Vicens (1960) esmenta que en alguns casos a Sóller en lloc 

d'utilitzar la tècnica al fresc rudimentària s'utilitzaven pigments mesclats amb oli o grassa, ho 

desconeixen, faltaria dir on exactament s'ha trobat aquesta tècnica diferent. Sí que trobem 

també casos en que s'ha utilitzat el verd 5 2 i el blau 5 3 . Hem vist també que alguns socarrats 

estaven elaborats amb capa de calç i òxid de ferro (Faria, 2007) el que ens apropa més a les 

teules pintades. 

5 2 Veure Catàleg. Ref. 15. Pàg. 65 
5 3 Cases de Binibassí. Actualment desaparegudes. 
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2.7 Estat de Conservació 

Les volades de qualitat, amb ornamentació i ben conservades no són molt abundats. 

Actualment a Mallorca no existeix cap protecció patrimonial específica envers les teules 

pintades. Encara que a Fornalutx sí que estan incloses en el catàleg municipal, no obstant en 

cap moment s'especifica el nombre de teules ni els seus dibuixos. Hem pogut veure la 

desaparició de volades en pocs anys: teulades renovades i teules pintades tirades; teules 

col·locades en altres cases; teules tretes de les volades per penjar-les a les parets, repintades. 

L'estat de conservació de les que queden és en molts casos dolent, una de les principals causes 

és la mala manipulació de l'home. Creiem que la desconeixença del seu valor, la poca difusió i 

la nul·la protecció ha fet que actualment en quedin només un testimoni. 

A mode d'exemple és molt comú veure les teules pintades tapades per la canal, ciment 

o pintura de paret després d'haver fet una reforma de la teulada, teules cobertes de fum de 

xemeneia, altres que s'han tirat o han estat robades en refer teulades. La contaminació dels 

cotxes tapa completament les capes pictòriques i les ennegreix a més de debilitar-les. Veiem 

que les cases que es troben fora de la zona de trànsit estan en més bon estat de conservació 

en general. Les condicions meteorològiques tampoc ajuden: canvis de temperatura, pluja, 

humitat, calor etc. poden empitjorar la seva conservació. La bona tècnica d'execució també és 

fonamental, trobem teules que es mantenen en més bon estat perquè la tècnica d'execució 

del fresc arcaic és millor, on la calç i el pigment formen una capa dura i sòlida. En canvi si no és 

així les capes pictòriques es debiliten, es desprenen, sobretot el vermell que és més sensible. 

De totes maneres des de fa uns anys s'han realitzat un seguit d'intervencions de 

conservació - restauració arreu de l'illa. Una d'elles és la de la Parròquia de Sóller, restaurada 

per l'empresa Mitra, on es varen consolidar les poques teules pintades que quedaven a la 

volada del lateral esquerra de l'església. Fa pocs anys es trobaren i es restauraren teules 

pintades del voladís del Convent de Sant Bonaventura de Llucmajor, s'han restaurat les de Can 

Morante de Binissalem, també volades de Sineu i Jornets. També es trobem teules restaurades 

al Casal de Can Xoroi, Fornalutx (Pinya, J . ; Matheu, C. 2008, 2010). La finalitat que s'ha seguit 

per restaurar aquestes peces ha estat d' una restauració arqueològica: intervenint el mínim 

possible, sense alterar la seva essència estètica, però conservant la seva estructura i capes 

pictòriques per que no es degradi més. 
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3.TREBALL DE CAMP 

El treball de camp s'ha realitzat catalogant les volades del terme de Sóller, fotografiant les 

teules i omplint les fitxes del catàleg. Amb els resultats obtinguts hem inclòs al treball 

característiques concretes que hem trobat que complementen la investigació. 

Creiem que és molt necessari haver fet el treball de camp per veure de primera mà 

com són, en quin estat es troben, on es localitzen i quines han desaparegut 5 4 . Hem trobat 

algunes traves a l'hora d'inventariar algunes volades que han quedat sense catalogar 5 5 degut a 

que en la majoria es troben a finques tancades la major part de l'any. A les cases del centre de 

Sóller no ens ha estat difícil fotografiar les volades perquè estan a peu de carrer. La dificultat 

més gran s'ha trobat en aquelles cases a zones rurals on hi hem hagut d'accedir a peu i en 

alguns casos hem trobat tancat. 

Després d'haver fet el recompte hem trobat un total de 60 edificis i n' hem pogut 

catalogar un total de 40. A més, hem observat que alguns propietaris han pintat les volades de 

les seves cases fa pocs anys de manera anecdòtica. Hem dividit la recerca de volades per zones 

geogràfiques: Biniaraix , Alqueria del Conde; Sóller Centre; La Figuera; El Port. Després hem 

anat a catalogar les volades de cases rurals o finques: a la Figuera, Port de Sóller etc. A més 

hem anat al Casal de Can Xoroi per catalogar les teules procedents de Sóller i que s'han inclòs 

al catàleg 5 6. 

Resultats 

La catalogació de les volades pintades de Sóller ens ha permès fer un recompte quantitatiu de 

diferents aspectes com són la tipologia més comú d'edifici i els temes més representats. 

5 4 Can Corriola, Can Pau, Can Font, Sa Coma, Can Tès, Son Sales, Can Bresques, Can Xapaies, Can Bon 
Jesús, Can Ozones, Can Capet, Son Llampaies, Can Det, Can Ferro. 
5 5 Ses Planes, Bàlitx d'Amunt, Can Verí, Can Bon Jesús, Can Pati, Can Fiolet, Can Màlec, Can Fiol. 
5 6 Apèndix. Llistat d'edificis amb teules pintades a Sóller. 
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Tipologia d'edificis 

Temàtica de les teules pintades 

• geomètric/abstr. 

vegetal 

arquitectura 

naval 

Indesxifrable/altres 

El tema representat més comú és el vegetal, seguit del geomètric/abstracte i motius 

indesxifrables. 
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4.CONCLUSIONS 
A manera de balanç podem dir que les teules pintades han generat un volum historiogràfic 

escàs i presenta encara moltes llacunes per a la investigació. Per exemple, no disposem més 

que d'aproximacions puntuals relacionades amb la presència d'aquesta decoració a altres 

indrets de la Península i a fora. Més enllà d'algunes contribucions que han tractat aspectes 

parcials del tema, no s'ha realitzat encara cap estudi de conjunt, que reculli de manera 

detallada totes les iniciatives. Aquest treball vol contribuir a cobrir aquesta mancança, amb el 

benentès que la nostra intenció no és esgotar el tema, si no únicament oferir una aproximació 

a les teules pintades que pugui esser d'utilitat per estudis posteriors. 

El que hem intentat amb aquesta investigació és: 

1. Crear un model de fitxa prou específic i adaptat per a catalogacions futures de teules 

pintades. 

2. Observar la manca de conservació i la desaparició de moltes volades en el període 

breu de 30 anys. 

3. Catalogar el màxim possible de volades. 

4. Elaborar uns mapes geogràfics de teules pintades amb finalitat comparativa. 

Hem observat que no hi ha un predomini d'aquest art a un tipus d'edifici en concret, encara 

que la major part es troba a cases populars urbanes i rurals, també hem trobat a possessions, 

casals, posades i fins i tot parròquies. Aquesta gran varietat ens dificulta arribar a alguna 

conclusió relativa al tipus de propietat i estructura socioeconòmica. 

Hipòtesis: 

Han sorgit més preguntes que respostes: 

1. Perquè trobem un buit cronològic tan gran en el segle XVII, i en canvi al segle XVIII 

trobem moltes volades pintades? La major part de teules pintades trobades a tota la 

geografia pertanyen a l'antiga Corona d'Aragó, és coincidència o és un nexe 

important? 

Propostes: 

1. Revisió i investigació documental de les inscripcions antroponímiques de Sóller, camp 

específic de la nostra investigació, per intentar esbrinar alguna aspecte més sobre 

autories. 

2. Protecció de les teules pintades per part de l'Ajuntament de Sóller. 
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5. CATÀLEG 

Seguidament adjuntarem les fitxes corresponents al treball de camp. Al catàleg també hi ha 

teules fora de la volada, com a dins de la casa o al Casal de Can Xoroi. 
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6. APÈNDIX 
6.1 Esquema utilitzat al treball de Camp (procedent d'inventaris anteriors que ens 

orientaren en la recerca del treball de camp). 

Direcció Nom Inscripcions Data 

teula 

Data 

edifici 

Cons. Observacions 

Esglèsia st 
bartomeu 

Parròquia 1756 1747-55¬ 
62 1782 

Vent. Seu de 
la Creu Roja 

Can Coixí CAN XOROI 

St bartomeu, 
7 

Cas boter /ALS 26/1797/AS/ 1797 1525, 
1797 ? 

Hospici, 8 Posada de 
Montcaire 

Mateix autor que ca n'ull de Déu 

Avinguda 
Astúries,5 

Can Guixa ANY/ALS/IHS/Anag 
rama Marià 

1784 estilitzades 

De la mar, 7 Can Mo x 1740 

Isabel II, 24, 
25,27,28 

Can corriola /Als 26 Abril de 
1808/ 

1809 Restaura 
des. 

El num 25 no té teules, encanvi el n 28 sí. El 
dibuix està perfilat. 

Isabel II, 
36,38 

Ca sa 
patroneta 

dolent Tapades de calç 

Jesús, 2 Posada de cas 
Xorc 

ANY 1707 1707/ 1797 ?? 

Plaça los 

Caídos 

Can Fiol. Es 

castellet 

1609 

José Antonio 
Primo de 
Rivera,7 

dolent 

Gral. Mola, 
114 

Can pau 

Mirto, 2 Can capellana dolent Multicolor 
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6.2 Llistat d'edificis amb teules pintades al Municipi de Sóller. 

Biniaraix 

Alqueria 

del Conde Sóller Centre La Figuera El Port 

Teules 
Museu 
Fornalutx 

Ses Planes Can quito Parròquia Can bardí Bàlitx damunt Can Realí 

Can Ribera 

Ca na 

margalida des 

clot 

Can Coixí Cas bernats Can fiolet 

Can Queixal 

Can Det Can Ozones Cas boter Can Penya Can màlec 
Can 

Domingo 

Can Ferro Can capet 
Posada de 

Montcaire 
Can Tamany Son Sales 

Can Galilei 

Can Rei Can Vives Can Guixa Can gordo Hotel Edén 
Francisca 

Humbert 

Can París Can Tès Can Mo Can Pati Son Llampaies 

Can Gamundí Can corriola Ca na raola Can Domingo 

Can cambuix Ca sa patroneta Can Verí Ca sa dida 

Posada de cas 

Xorc 
Can bon jesús 

St. 

Salvador i St 

catalina 

Can Fiol. Es 

castellet 
Can bresques Can Maco 

Can Pitis Cas conco Can Ruat 

Can pau Can Xapaies 

Can capellana 

Posada de cas 

Xorc 

Can Fiol. Es 

castellet 

Can ull de Déu 

Sa coma 

• 

José Antonio 

Primo de 

Rivera,7 
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6.3 Dibuixos. Els més representatius per temàtiques, de les teules de Sóller. Clara Matheu 
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6.4 Mapes geogràfics de les teules per zones. 
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Mapa 5: Les teules pintades a Castelló, València i Terol 
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Mapa 6: Les teules pintades a Castella-La Manxa 
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