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 Aquestes il·lustracions compartides no ens aporten gaires coses ja que tor-
nen a repetir els mateixos criteris que ja hem comentat. L’única diferència és 
que, al mateix banderí, hi trobam dos elements: Porto Cristo sempre es troba 
representat, i hi pot compartir l’espai amb Manacor o amb les coves del Drach. 
No hem trobat cap banderí que unís Manacor amb les coves.

 La separació entre les dues imatges pot ser diversa; així, es pot utilitzar una 
simple línia de color que ubiqui cada lloc. Però també podem trobar banderins 
que deixin que la separació la faci algun element folklòric. Aquests tant poden 
ser un pagès amb una xeremia, una pagesa amb una gerra o qualsevol altre per-
sonatge amb diferents elements autòctons (il·lustració L).

Conclusions

 Manacor va tenir una importància cabdal en la reproducció d’imatges que 
feien els banderins. Així, només té Palma per davant i supera un dels llocs turís-
tics per excel·lència com és Valldemossa.

 Al contrari del que va passar a la resta de zones turístiques, Manacor va 
tenir presència en les il·lustracions. Era normal que la tenguessin tant les coves 
del Drach com Porto Cristo, però és molt més estrany que ho tenguès la Vila. 
Només Alcúdia amb la murada i Sóller amb l’església varen tenir banderins sen-
se ser costaners (Valldemossa és un cas a part), però cap d’ells amb un nombre 
tan important com els que representen el poble de Manacor.

 Els banderins il·lustrats ajudaren a confeccionar la visió que tenien els tu-
ristes de tot el terme. El souvenirs eren útils per fer extensiu el que havien vist 

en la seva doble vessant: la primera, com a negoci, i la segona, com a mostrador 
al món.
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Un espai per a les arts plàstiques: l’escola de dibuix i 

pintura de Guillem Puerto

Bàrbara Duran Bordoy

 Els espais d’aprenentatge d’arts plàstiques sempre han estat presents a Ma-
nacor. Seguint els esquemes d’ensenyament més clàssics, diferents mestres de 
dibuix i pintura han exercit la seva tasca, molt sovint oblidada.

 Aprendre a dibuixar, o aprendre «pintura», sempre ha estat una cosa apre-
ciada per les classes benestants, com ho era també tenir coneixements musicals. 
Existien, en el cas de les arts plàstiques, uns esquemes determinats: les primeres 
passes solien ser la reproducció de models clàssics.

 L’escola de Guillem Puerto seguí un model totalment diferent. Sense obviar 
que dels models clàssics sempre s’aprèn, Puerto aconseguí despertar la consci-
ència artística en els seus alumnes. Coetani i amic de molts artistes del Manacor 
dels seixanta —Miquel Brunet, Martí Binimelis i Llorenç Ginard— la seva salut 
feble no li permeté projectar-se de manera decidida com a artista plàstic. Però 
la seva escola seguí paràmetres d’ensenyament inusuals per a l’època: la impor-
tància del punt i la línia, el treball amb colors freds i calents, els dissenys i la 
geometria de la natura com a font primera d’inspiració, les sortides a l’exterior 

-
nentatge feren de la seva escola un punt de trobada per a manacorins inquiets 
artísticament. Aquest estudi no deixa de ser un petit homenatge a un mestre que 
morí massa jove, però que deixà una herència invisible d’aprenentatge artístic 
innovador en un Manacor on la tendència majoritària en gustos artístics es de-

 Guillem Puerto Morey va néixer a Manacor l’11 gener de 1927 i va morir el 

-
mon Llull —el primer institut, pròpiament dit, de Manacor— però hagué de dei-
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xar els estudis ben prest, car tenia més germans i a ca seva no es podien permetre 
les despeses de proporcionar estudis superiors. Pel seu llinatge, s’endevina que 
pertanyia a la família Puerto, coneguda a Manacor, una família ben considerada 
socialment i dotada d’una indubtable vena artística.

 Es va casar amb Francisca Salas Santandreu, professora d’educació primà-
ria a diversos col·legis; va estar uns anys ensenyant al col·legi de Sant Vicenç de 
Paul.1

destaca el fet que, avui dia, la seva malaltia estaria controlada, ja que solament 
-

amb els símptomes de l’esquizofrènia una vegada mort el pare:
Mon pare ja estava fotudet, se van casar als 27 anys. Vivia a davant el que ara és el 
Petit comercial, vivien a un tercer pis, veia passar a ma mare i ja li va agradar. Un dia 
passejant se la va mirar, i ella va dir: «Que miras con estos ojos mirones, un gato con 

Al 1962 el van operar, li van llevar un lòbul d’un pulmó. Ja no va tornar a fer feina a 
can Cova d’all, a la fàbrica de cepillos
de petit, però es va manifestar més cap als vint anys, anava a Palma al Dr. Manera. Li 

Vam estar un mes a Barcelona amb la tia Joana, fadrina, i ens van deixar un pis... Hi 
anàvem cada dia des de Terrassa a l’hospital, amb el bus. A vegades no podia baixar 
perquè estava malament, el dia del meu setè aniversari no va poder baixar, és una de 
les històries que més recordo. Vam posar set mistos a un pastís, i vaig bufar, ell des de 
dalt i noltros abaix.

[...] Faust va anar a estudiar enginyeria als 18 anys. Va ser morir mon pare i va ha-
ver de tornar, tenia depressions i no es trobava bé... Quan va començar Fausto amb 
l’esquizofrènia tenia uns 18 anys. El mateix any que morí mon pare el meu germà va 
anar a Barcelona i no va estar ni un any... després va ser molt llarg; és una malaltia 
molt complicada.

intel·ligent però un «bitxo» rar. Recorda un dibuix de Faust assegut a una cadi-
reta de bova, retratat ja amb aspecte estrany. A ella la va pintar com una dona de 
trenta anys quan en tenia catorze; ella està segura que pintava alguna cosa que 
veia més enllà, alguna cosa que provenia de l’interior i que quedava clarament 

-
gut davant ma mare. També sabia a qui li anava bé dibuixar, a mi no em va voler 

1  Francisca Salas al manco hi va fer feina del 1969 al 1973, l’any que va morir Guillem. Ella va morir 

mai a classe!».

si es va fer amic de Miquel Brunet quan ja va entrar dins aquest món o ja ho era 
des d’abans; el cert és que l’acadèmia de dibuix duia el nom de tots dos, sembla 
que treballaren tots dos junts en aquesta primera etapa de l’escola. Puerto, era 
evident, estava fascinat per la línia i les diferents tècniques que integraven pin-
tura i dibuix.

Transmetre i ensenyar art

 Un dels aspectes més poc visibles en l’estudi de les arts dins la societat 
són les xarxes de transmissió i intercanvi de coneixements entre generacions 
i individus que treballen una disciplina determinada. I no solament artístiques, 

—que no oblidem és una ars

Figura 1. Diumenge de Rams de 1943. Vestits de mariachis i d’excursió a Palma: 
Guillem Puerto, Juan Martí Rosal, Melchor García, Llorenç Morey i un Guillem 
d’Efak encara petit, a la dreta. Font: arxiu de Perlas y Cuevas.
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un exemple, és coneguda la xarxa de transmissió de coneixements musicals de 
, on compositors formats essen-

Itàlia; i de rebot a Alemanya i Espanya mitjançant la cort de Carles I— tota una 
disseminació d’ensenyaments musicals. De la mateixa manera, això és aplicable 

, 

del patriarca. Solament es vol, amb aquests exemples, remarcar la importància 
de les —petites o grans— escoles privades, amb una existència paral·lela al que 

dels coneixements artístics; i aquest rol, estudiat a les grans ciutats i en els am-
bients dels artistes reconeguts, és essencial en pobles i ciutats petites, car l’art no 

 Joan Duran Melis, Guillem Morey —de Baleria—, Consuelo i Miquel 
Peñaranda, Francisca Femenias, Margalida Puigrós, Miquel Barceló, Francisca 
Duran, Toni Puerto i Miquel Pol —tots dos arquitectes tècnics posteriorment—, 
Agustí Barragan, Pedro Arano, Tomeu Pascual, Toni Ferrer —director actual de 
Perlas y Cuevas—, Magdalena Parera Juan, Bàrbara Duran Bordoy, Frances-
ca Gayà Brunet, Vicenç Moltó, Aina M. Parera, Francisca Oliver, Janine Reus, 
Jaume Santandreu, Toni Galmés i Miquel Sureda foren alguns dels alumnes que 
passaren per les aules de l’acadèmia de Guillem Puerto. Amb propostes sempre 
obertes, sempre creatives, absolutament modernes en el concepte.

 Anuncis com el de la 2 apareixen en la premsa de Manacor. L’aca-

alumnes eren la mostra de l’èxit dels ensenyaments que s’impartien.

 L’acadèmia dels darrers anys estava ubicada a l’actual carrer d’Aragó, al 
núm. 12a, al primer pis. Una aula situada al darrere de l’habitatge, amb cantons 
vists i pupitres a l’estil de les escoles antigues. Guillem s’asseia al front, girat 
cap als alumnes. Sovint la classe era un món de descobriments; però també de 
rialles. Jerònia conta que deia «no vull sentir una mosca! Vaig al bany i ara tor-
naré». Tornava vestit amb un capell, la bossa de sa mare penjant, i deia «on és, en 

un desastre, no feis res!». Perquè a més del dibuix, ell tenia altres dues grans 

 Francesca Gayà recorda especialment el pot de tomàtiga La Chula que es 
passaven els alumnes per depositar la punta que feien als llapis; també és recor-
dat encara com Vicenç Moltó va dibuixar una mosca que semblava ballar, amb 
una ala torta, ja que l’havia aixafada contra el vidre d’un pot de pastilles que li 
donà la mare. Aquesta anècdota il·lustra una tasca que tenien els alumnes: la 

-

de moro marcides que observaven amb lupa i dibuixaven. Puerto era generós, 
adesiara regalava algunes de les seves obres, que solia rifar entre els alumnes.2

 Guillem Puerto era amic dels pintors més reconeguts de Manacor, com s’ha 
esmentat, de Miquel Brunet, Martí Binimelis —propietari de la botiga d’art i 

seves millors obres; i un dibuix fet amb caramuixa de la seva dona Francisca.

per a Guillem Puerto. Font: Setmanari Arriba, 1962.
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antiguitats s’Alicorn— i Llorenç Ginard. Un grup que es trobava per fer cara-
gols i picades a la plaça de les Verdures i parlar de pintura; bona part dels seus 
membres formaren part del Grup Drac. Puerto no va estar relacionat amb aquest 
grup; no va participar, per exemple, en les exposicions que el grup Drac preparà. 
Però sí que mantenia un contacte molt proper sobretot amb aquests dos mem-
bres: Brunet i Binimelis; també acudia a les trobades informals de la plaça. La 

instància, ja que fou un dels nuclis inicials de l’anomenat Grup Dimecres (Go-
mezdelacuesta 2011; Duran 2012). Ell no és considerat com a membre del grup 
Drac perquè més aviat seguí un camí molt personal i la seva mala salut, potser, 
el conduïa a no establir gaire compromisos.

Dedica alguns articles a amics com Jaume Santandreu i Mateu Amorós amb 
motiu dels seus vots com a sacerdots; al primer li dedica un dibuix de Crist a 
tinta (vegeu la  4). Publicava sota el pseudònim de Calamitas, i arribà a 
dirigir el setmanari Arriba —breument i des de l’anonimat— amb un nou estil 
incisiu des de la secció «Instantáneas», que avui és considerat els inicis del nou 
periodisme manacorí, com esmenta el catàleg de l’exposició retrospectiva de 
Son Macià (1999). És autor també d’articles d’humor, un manuscrit que conser-

va la família titulat Saetas ciegas al aire. Artículos de humor; datats a Manacor 
-

al —que ell dissenyava— a l’inici dels capítols. La dedicatòria no pot ser més 
clara: «Al gran amigo, que me ha demostrado ser G. Fullana H. De Efak». Des 

1, vestits de mariachis, l’amistat havia continuat tan 

dedicatòria com a C.L.U.B, i després ve l’explicació del títol «Todo aquel que 
intenta escribir, por primera vez, algo que salga de su monotonia inactiva, lo 
hace sin saber exactamente lo que va a hacer. Tira saetas ciegas al aire». Hi ha 
també un quadernet deliciós, un conte amb algunes il·lustracions —que dedica a 
sa mare—, Besos de Hada, datat a Porto Cristo el 18 d’agost de 1943 i ambientat 
a les coves del Drac.

 Va escriure també  una obra de teatre en 
3 actes. Fou el director d’una obra de teatre interpretada pel Quadre escènic del 
Teleclub, de Son Macià: Una temporada a ca sa dida, de l’autor Lluís Segura 

sa Moleta, que fou escenari de diverses excursions amb els alumnes. Partien de 

Però sempre combinat amb jocs, rialles i entremaliadures. Aquest és un dels 
records més preuats de tots els seus alumnes; els dies a sa Moleta foren dies ex-
traordinaris, on l’aprenentatge era viscut de manera participativa i amb l’energia 
extraordinària que dona el gaudi de l’art i la natura.

 Admirava moltíssim Picasso, del qual analitzava obres per als alumnes. 

Gaceta Ilustrada dedicat al pintor; Joan Duran també recorda que anomenava 
-

mentat era també Brunet, el qual pot ser considerat una mena de referent perso-
nal.

 Com a pintor, exposà a s’Alicorn, l’hotel Playa Moreya i la Sala Municipal. 
Posteriorment a la seva mort, cal destacar les dues retrospectives que li han de-
dicat al Centre Cívic de Son Macià (1999) i a la sala SACMA (2011).

Obra

La seva admiració per Picasso és present en moltes de les seves petites obres, 
ell apreciava sobretot els dibuixos realitzats per Picasso sense aixecar el traç 
del paper. Era un gran dibuixant, i els seus experiments amb caramuixa i tin-

Barragan. D’esquena, Bàrbara Duran i mirant a la càmera, abaix, Andreu Alcover Ordinas. Font: arxiu 
documental de Perlas y Cuevas.
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ta xina diuen molt de la seva manera 
de fer feina. Ell considerava el dibuix 
com una expressió de la pintura, o bé 
a l’inrevés, cosa que il·lustren els di-
buixos dedicats a Jaume Santandreu, 
«sacerdote de Jesús».

 Cal destacar aquí aquests dibui-
xos de traç gruixat, gairebé pintura 

les etapes de puntillisme, amb esce-
nes oníriques i surrealistes. Hi ha un 
rerefons dels paisatges geomètrics i 
estranys d’Escher, també de Dalí pel 
que fa a escenes totalment inespera-
des, entre el somni i la divagació fora 
de la realitat.

 Resulten estranyes aquestes es-
cenes de petit format, realitzades amb 
puntets i experimentant la gradació de 
llum. El treball delicat de les aqua-
rel·les, experimentant amb el color 
dissolt i ambients que són plasmats 

 Sembla que la presència d’un militar que havia viscut a Madrid, Lluís Ortas 
Sánchez, fou fonamental en la formació de Martí Binimelis i Guillem Puerto. 
Maria Antònia Soler recorda l’amistat entre Martí de s’Alicorn i el capità d’in-
fanteria Lluís Ortas,3

Binimelis, a la vegada que aquest darrer fou el seu professor personal. Quedava 
el dubte de si Ortas solament s’havia relacionat amb Martí Binimelis, però Joan 

-

difusor de l’art contemporani és una mica misteriosa. Ortas apareix al BOE núm. 
17 del 20 de gener de 1970, Orden de 9 de enero de 1970 por la que se resuelve 

3  Tots els informants recorden Lluís Ortas com un militar retirat. Però les dades proporcionades 
per Ramon Codina Bonet, tinent coronel retirat, mostren que Ortas estava en el servei actiu del 
Ministeri de Defensa el 1971/1972. De fet, es va casar el 1971, l’1 d’octubre de 1991 es concedeix 
«al comandante de Infanteria Don Luís Ortas Sánchez con domicilio en Palma la pensión familiar 
en concepto de esposa e hijos».

-
cerdote del Señor. Navidad 1961». Font: arxiu de 
Bàrbara Duran.

Figura 5. Obres exposades a la retrospectiva de Sacma al 2011. Dones-espelma, dones-bulb i una gran 
teranyina amb un cervell central. Font: arxiu de Bàrbara Duran.
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concurso de plazas convocades en los Ministerios y Órganos Civiles que se 
. Per aquesta 

ordre, el capità d’infanteria Luís Ortas Sánchez passa de «en expectativa de Ser-
vicios Civiles en Madrid» a «secretarías de gobierno de las Audiencias Territori-
ales». Potser aquest nomenament permeté a Ortas venir a Mallorca i dedicar-se 
a tasques de caràcter més administratiu; al llibre Formentera, una comunidad en 
evolución (1971) l’autor Carlos Gil li agraeix la seva col·laboració, i es refereix 
a ell de la següent manera: «El equipo de investigadores ha estado formado por: 
Luis Ortas Sánchez, psicólogo, que ha trabajado en el enfoque general de los 
cuestionarios». La personalitat de Luís Ortas sembla la d’un intel·lectual con-
nectat amb els cercles de producció artística de primera línia.

 Maria Antònia Soler es referí a un grapat de llibres dels quals Ortas va 
parlar als seus amics manacorins. Aquests llibres contenen bona part de les di-
rectrius i exemples d’ensenyament de les arts plàstiques que foren seguides per 
Guillem Puerto a la seva acadèmia, però sobretot també en el seu camí de recer-
ca artística. Aquests foren els factors desencadenants per a un canvi de mirada 
que el portà a una evolució paral·lela a la dels seus alumnes. Des d’uns inicis 
propers a la vessant clàssica, és evident que Puerto s’interessà per les novetats 
que l’amic comú Luis Ortas els portava de Madrid.

 El llibre fonamental que Maria Antònia Soler encara conserva és Punto y 
línia. El juego y el elemento creador
llibre pertany a una col·lecció que té altres títols molt interessants per a l’ense-
nyament de les arts plàstiques: El plano, El papel, La ceràmica, Hilos y Tejidos, 
alguns dels quals estan relacionats amb les tècniques ensenyades a l’acadèmia 
de Guillem Puerto: Lápices de cera, Colores opacos, Tintas, Impresiones en 
colores. Soler va demanar al seu germà, que llavors estudiava a València, que 
li portés els llibres; encara conserva tota la col·lecció traduïda a l’espanyol i 
editada a França. Tenint en compte les dates a les quals ens referim, és més que 
probable que Luís Ortas conegués més aviat el contingut dels llibres editats en 
alemany el 1964 per Otto Maier Verlag a Ravensburg, ja que el 1970 Guillem 
Puerto ja treballava amb aquestes propostes. El 1972, quan es publiquen en cas-
tellà, ja feia un grapat d’anys que utilitzava aquest enfocament en el seu taller 
artístic. Així, l’exposició que Puerto realitzà a s’Alicorn el 23 d’octubre de 1971 

...preocupación paralela de fondo y forma, ausencia total de gratuidad, pulcritud de 
ejecución y apertura de intenciones, hacen de esta muestra de GPM un agobiante mun-
do de sueños palpables, en el que el espectador, quiéralo o no, ha de sumergirse y en-
contrar sus propias vivencias [...] A Guillem Puerto Morey lo presentó Guillem Puerto 
Rosselló, que insistió en los valores personales del artista y en las constantes vitales 

que caracterizan su obra: una obsesión por los temas eternos del amor, el nacimiento, la 
muerte, el sexo y el dolor, presentes y patentes en el laberinto de sus dibuixos.(Perelló 
Paradelo 1971)

 Puerto era un defensor del dibuix al natural. És un dels pintors amb més 
dibuixos dels espais urbans característics de la ciutat i, probablement, el creador 
que més atenció hi dedicà. El seu dibuix de «la mora» que presideix la plaça 
del mateix nom aparegué, al manco durant uns anys, vinculat al logotip de la 

asseguts prenent cafè. Aquest darrer tema fou usat també en aquarel·les delica-
des que retraten un món lluminós que tendeix a canviar constantment i a fugir de 
l’instant anterior: marines, paisatges, cases; però també aquelles escenes de bar 

Jerònia amb un llaüt, o el de Francisca Femenias amb un ram de roselles (  

-
ció del tren, la font de la plaça del mercat, els molins i la façana del convent dels dominics. Font: Perlas 
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El treball amb els alumnes

 Passat el temps, es fa palès que les converses de Guillem amb Binimelis, 
Ortas i Brunet el feren plantejar-se nous reptes com a artista plàstic, aprenentatge 
personal que abocava sobre els seus alumnes; probablement per això hi havia 
també una connexió molt especial amb el món infantil i juvenil. L’expansió de 
l’espai vital de l’artista es projectava de manera clara sobre uns alumnes que 
estaven, també, en període de creixement com a persones i com a aprenents. 
Explicava que els grans artistes, com Miró i Dalí, ho eren perquè conservaren 
durant tota la seva vida la mirada infantil curiosa, atenta i sempre oberta als des-
cobriments. Els exercicis que feien es poden resumir en els següents:

— Punt i línia. Exercicis amb línies rectes i ondulades, explorar la com-
binació de diferents angles i superposicions.

— Diferents plans i profunditats, que eren treballats mitjançant els exerci-
cis de línia, sobretot. Un exemple era l’exercici que anomenava «el foradí 
de l’infern», que es pot observar a la  8.

— Treball sobre diferents textures, com cabells, i l’estudi amb lupa sobre 
diferents objectes, per tal de captar-ne l’entramat.

— Recol·lecció d’objectes per a l’observació de la natura en directe, amb 

que passen desapercebuts: pinyes dels pins, mosques i mosquits, abelles, 

acompanyada per les excursions a sa Moleta —a Son Macià, a una casa 
que la família compartia— per passar un dia tots junts i pintar al natural.

— Treball sobre l’espai urbà. Pintar i dibuixar en directe, per això també 
realitzaven petites excursions tots plegats: a la Rectoria, a can Jacinto 

-
rador, es Convent, la façana del Banc de Crèdit Balear, el casal de sa Nos-
tra al carrer de n’Olesa... també els cafès i la gent que hi havia; l’estació 

— Treball amb colors: freds i calents. S’emprava el mateix dibuix que 
era repetit en colors freds o calents, experimentant amb el resultat. Ús de 
material concret: les ceres de la marca Manley —a partir de les propostes 
dels llibres que Maria Antònia Soler conserva. Temps després es treballà 
també amb aquarel·les, però la seva mort impedí, segurament, arribar a 
l’experimentació amb els olis.

Figura 7. Dibuix de Joan Duran Melis presen-
tat amb el catàleg de l’exposició realitzada pels 
alumnes a s’Alicorn, el 16 de desembre de 1972. 

Font. arxiu personal de Bàrbara Duran.4— 

— Ús i experimentació amb diferents eines de dibuix: ús de plomins i tin-
ta xinesa, amb diferents formes i gruixes. Retoladors i llapis de diferents 
gruixos.

4  El dibuix és el cap de l’autora d’aquest estudi, retratat per Joan Duran Melis durant una de les 
classes i que fou part del catàleg de l’exposició, excel·lentment dissenyat: el dibuix venia al bell 
mig d’una cartolina taronja doblegada en tres, amb l’anagrama de l’Alicorn.

Figura 8. El foradí de l’infern, un dels exercicis 
dels alumnes. Font: arxiu personal de Bàrbara 
Duran.



X Jornades d’Estudis Locals de Manacor

380 381

Un espai per a les arts plàstiques: l’escola de dibuix i pintura de Guillem Puerto

— Treball sobre diferents textures de paper amb grop o sense, llises. De-
manava treballar sobre un paper concret, però per ser conscients que les 
diferents textures del material sobre el qual es pinta produeixen efectes 
diferents.

— Bodegons. Joan Duran considera que els bodegons són la base, per 
a encaixar, per aprendre a centrar la composició, per donar clarobscur i 
volum; és un procés que condueix a millorar. Els bodegons podien arribar 

— Visites a exposicions. Informava i feia anar els alumnes a les exposi-
cions; els comentaris que feia, les observacions, per apreciar un quadre 
els feia observar i aprendre moltes coses de l’estructura de l’obra plàstica. 
Les combinacions de colors les observava molt bé; solia comentar les 
taques inusuals que equilibraven una composició —com algunes de les 
taques roses de Picasso. El treball amb els colors primaris i complementa-
ris —el blau amb el taronja, per exemple— era una constant a les classes.

 Maria Antònia Soler es va fer càrrec de l’acadèmia quan ell va morir. Hi 
-

—com a alumna particular— amb Martí 

que Ortas va exercir sobre el seu mestre 
i sobre Guillem. Ella, encara avui dia, 
conserva dibuixos dels seus antics alum-

diari on apuntava els exercicis realitzats. 
En l’actualitat, pinta en un grup que es 
reuneix cada setmana per treballar amb 
models al natural; un grup informal for-
mat per Jesús Ballester, Miquel Peñaran-
da, Guillem Morey, Mateu Sitges Febrer 
i ella mateixa. 

 Francisca Gayà Brunet (1963), 
alumna seva, recorda «lo diferent que 
era de tothom. Era una persona molt 
especial, tremendament especial... Eren 
tècniques que no havia vist mai, puntets 

i línies, això era el que m’agradava més». 
Francesca recorda que li agradava la música 
clàssica, i en posava el temps de classe —
en uns anys on solament es podia escoltar 
encara ràdio. Joan Duran Melis (1951), que 
ha participat de diverses col·lectives i ha ex-
posat individualment, recorda especialment 
quan anaven tots plegats a les exposicions, 
els anàlisis que ell feia. Tots coincideixen 
que «et feia pensar, notaves que et feia pen-

de Francesca Gayà quan diu: «vaig anar dos 
anys a classe amb ell i m’ha marcat tota la 

grapat de nins i joves que percebien la seva 
personalitat carismàtica i extraordinària; i és 

aquells alumnes, que han conservat, així, la 
mirada oberta i atenta sobre les arts plàsti-
ques.

 Joan Duran conta que «quan va morir 
me vaig sentir totalment desemparat». I no-
saltres afegim: «encara ens hi sentim».

    

Arxiu documental de Perlas y Cuevas

Arxiu personal de Bàrbara Duran

Arxiu personal de Francesca Gayà Brunet

Arxiu personal de Jerònia Puerto Salas

Arxiu personal de Maria Antònia Soler Riera

Figura 9. Aquarel·les. Retrat de Jerònia 

i clients asseguts al bar. Font: arxiu 
personal de Bàrbara Duran.
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Martí Binimelis   Entrevista abril 2012

Llorenç Ginard (1935)  Entrevista abril 2012

Ramon Codina Bonet (1936)  Entrevista desembre 2018

Joan Duran Melis (1951)  Entrevista abril 2018

Francisca Gayà Brunet (1963)   Entrevista abril 2018

Jerònia Puerto Salas (1955)    Entrevista abril 2018

Maria Antònia Soler Riera (1949) Entrevista desembre 2018
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Carme Sánchez Riera

 Aquesta comunicació consisteix bàsicament en un estudi sobre la toponí-
mia urbana, corresponent a la ciutat de Manacor i a la seva comarca, que està 
relacionada o dedicada als professionals de la música en les seves distintes ves-
sants.

 Aquesta comunicació es pot dividir un dues parts diferenciades. La prime-
ra part consisteix en la relació i la localització dels espais urbans del terme de 
Manacor que tenen per nom l’onomàstica dels diferents músics que restaran sota 

trajectòria musical i la relació amb el nostre municipi.

en la vida dels ciutadans i en la memòria col·lectiva. La toponímia dels espais 
-

ments de renom, i d’aquesta manera el seu estudi és una de les eines de què la 

 D’altra banda, la coneixença de l’herència cultural (i en aquest cas, especí-

és un just tribut cap als artistes i estudiosos de la música que aportaren la seva 
ciència i el seu «saber fer» a la nostra comunitat. D’aquesta manera, la presència 
de professionals de l’àrea musical en els noms dels carrers i places ens ajuda a 
salvaguardar la memòria històrica musical del municipi de Manacor, i pot resul-
tar un element atractiu per a entusiastes de la toponímia, historiadors i públic en 
general interessat pel passat, la cultura i la música.

 Finalment, mentre que la ciutat de Palma compta amb l’obra d’Esteve Capó 
Mesquida Carrers de Músics, publicat per la Direcció General d’Educació l’any 


