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PRÒLEG

Als Estats Units tenen caçadors de tempestes i a 
Mallorca tenim el nostre caçador particular de lle-

gendes, contarelles i històries, el Sr. Tomàs Vibot, el qual 
com si fos un carnisser el dia de les matances, disseccio-
na  amb delicadesa cada una de les parts de l’animal... En 
aquest cas, en clau metafòrica “La llegenda de l’era esfon-
drada”, amb la qual, l’amic Tomàs, escodrinya, entre capes 
de greix, carn i ossos, les arrels de l’imaginari popular del 
poble de Sencelles.

Crec que no hi ha millor forma per descriure “a la ma-
llorquina” la laboriosa tasca que l’autor desenvolupa quant 
a la seva recerca, però personalment, per a mi, la vessant 
més important d’en Tomàs és la seva sensibilitat de “notari 
històric” com a gran difusor del nostre patrimoni material 
i, en aquest cas, immaterial de la nostra rica cultura popu-
lar. 



El cas de l’imaginari entorn de “L’era esfondrada” és un 
clar exemple de les tradicions humanes, i cristianes, de do-
nar enteniment a elements del paisatge que escapaven de 
la raó en aquells temps, on a qualsevol fet que no es podia 
explicar mitjançant els coneixements populars “científics” 
de l’època es recorria a fets màgics i fantàstics sempre ben 
lligats amb la nostra tradició religiosa cristiana. Això sí, 
en la majoria de casos donant un avís als pecadors que les 
males accions o les malifetes tenen conseqüències celesti-
als i devastadores. En resum, els sencellers, per tal d’ex-
plicar un fet geològic, probablement l’esfondrament d’una 
cavitat subterrània, va donar lloc a vestir amb històries i 
llegendes un acte tan simple com és ara la pròpia gravetat. 
On el boca a boca i, de generació en generació, feren que 
s’anessin afegint més ingredients al fet original i la història 
anés agafant més cos. Tot i les supersticions, aquestes, no 
varen frenar als pagesos de l’època, a fer marges per apla-
nar l’espai  per extreure’n el màxim rendiment agrícola.

Jo no voldria estar dins la pell d’aquells treballadors 
que feinejaven en aquell paratge i que ho feien de mal cor 
o capficats vers la temorosa possibilitat que de sobte el ter-
ra s’obrís i se’ls engolís. 

Per descomptat que era d’obligada visita “L’era es-
fondrada” per a poder escriure aquestes línies i entendre 
l’origen de la mateixa llegenda. L’era és un lloc realment 
especial on, de sobte, dins la completa planura s’obri un 
bosc enfonsat i ombrívol, típic d’indrets propis de la Serra 
de Tramuntana. Però ràpidament aquelles ganes innates 
d’exploració arqueològica s’esvaïren... Tones de deixalles i 
brutícia cobreixen i desvirtuen completament l’espai. 
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Sorprenentment vaig poder apuntar que gran part dels 
esmentats residus provenien d’envasos de vidre de bars 
les etiquetes dels quals les identificaven com a refrescos 
dels anys setanta. Us puc ben assegurar que no és el pri-
mer pic que he vist, a la nostra illa, un vergonyós especta-
cle d’aquestes característiques. Això viscut és l’evidència 
d’un fet transcendental per la història de les nostres illes... 
un fet que simbolitza, a la perfecció, com l’arribada del tu-
risme va suposar la pèrdua de respecte per les tradicions, 
per la cultura i pel nostre passat, encaminant una visió de 
futur cap a un turisme que soterrava, amb les deixalles de 
la nova modernitat, la nostra pròpia identitat. 

Entre d’altres, arreu de les Illes, L’era esfondrada no és un 
indret més... és un espai, amb ànima, que té nom propi i 
que marcà una fita en la constitució de la història d’un po-
ble durant generacions. Les petjades del segle XX taparen 
la seva fesomia i d’aquesta irrespectuosa manera l’aboca-
ren a l’oblit reconvertint-la amb un simple abocador.

Tanta sort que els temps canvien, i que de nou volem 
recuperar, i amb força, aquell llegat ininterromput que de 
generació en generació havia passat de pares a fills. Obres 
com aquesta són essencials per a conservar, difondre i 
conscienciar l’esperit i la identitat d’un poble, com és el de 
Sencelles.

Jaume Deyà i Miró
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1.- Justificació

L’amistat és un dels béns més importants i necessaris de 
l’existència humana. “Un amic és aquell que et dona la 

llibertat de ser tu mateix”, afirmà el mític cantant Jim Morrison. 
I d’aquí surt aquest segon volumet sobre una llegenda sencelle-
ra: d’un compromís amb una entitat amiga a partir de la llibertat 
d’escriure des del punt de vista forà sobre temes de Sencelles. 
Per tant, en aquest mateix paràgraf volem agrair públicament 
la confiança que sempre ha dipositat en nosaltres la Fundació 
Mossèn Bartomeu Oliver Amengual. 

 
I vet aquí que després d’haver publicat fa just un any un mo-

dest estudi sobre la llegenda del moro de Son Jordà, la Fundació 
ens animà per a fer-ne un de paral·lel sobre una altra de les lle-
gendes locals més populars del seu folklore: l’Era Esfondrada. 
Això ve a corroborar allò que ja afirmàrem en el seu moment: no 
hi ha tema, per “menor” que sigui, que no pugui ser susceptible 
de reflexió, d’anàlisi, i fins i tot d’un treball en forma de llibre. 

Aquesta és, per a nosaltres, la llegenda més potent del cabal 
llegendari senceller. L’argument és tan simbòlic com contun-
dent, tan directe com aclaparador, tant com el mateix fenomen 
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físic en sí, un espai excepcional que ben bé mereix ser recuperat. 
Des de l’autoritat que atorga la paraula escrita voldria emplaçar 
les autoritats competents que s’abordàs en un termini prudent 
de temps l’estudi arqueològic de l’Era Esfondrada. Evidentment 
això implica la neteja inicial, tant d’herbei com de les tones de 
deixalles. I ja que de deixalles en parlam, si per als protagonis-
tes de la narració el càstig diví cau sobre ells per un pecat de 
blasfèmia, damunt els malfactors que hi han deixat tota casta 
de brutors durant decennis n’hauria d’haver cosa semblant. Cal 
dir que a nivell mundial la pèssima gestió dels residus també 
ens du cap a un altre tipus de càstig, no a nivell individual, sinó 
a nivell col·lectiu i amb conseqüències més espaordidores: el ca-
taclisme causat pel canvi climàtic. 

   
 Però tornem a rotle. El treballet que teniu a les mans és un 

recull de reflexions, potser un tant disperses, però susceptibles 
de ser augmentades, rebatudes i redreçades en un futur. A més 
de reproduir les versions més significatives d’aquesta narra-
ció, hem intentat obrir la porta a les múltiples connexions que 
aquest breu relat té amb el folklore i la literatura universals. La 
llegenda, com a saba d’una comunitat, cal ser coneguda i rei-
vindicada perquè dins cada un dels relats hi ha les claus de la 
personalitat, passada i present de tots els pobles que conformen 
la Terra. Però també dins la llegenda que analitzam hi ha un tros 
d’universalitat, ja que el folklore no pertany a una cultura sino 
a tot el conjunt de la humanitat. Recuperant –i adaptant– el títol 
d’un ja mític congrés: llegendes de Mallorca, llegendes del món. 

    
La llegenda de l’Era Esfondrada té un origen antic –no en 

podem precisar quant– però suficient com per esdevenir una de 
les fites identitàries de Sencelles, tant físiques com de memòria 
col·lectiva. El relat no és tampoc original, com veurem, sinó que 
té paral·lelismes i lligams amb altres, tant a geografies properes 
com llunyanes. Per això val la pena dedicar un incipient esforç 
a posar damunt la taula algunes de les claus que serveixin per a 
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explicar la importància d’aquest relat no sols dins el cabal local 
sinó de la seva dimensió universal.

No hi ha relat petit, com tampoc no hi ha terra petita. Sí que 
hi ha gent massa ambiciosa que tanmateix mai no gaudirà del 
redol immediat, contigu. Per tant, des d’aquí animam que cone-
guem allò que ens pertany com a cultura, defensem-la amb la 
llengua, amb la gastronomia, amb l’art, amb la pròpia manera 
de veure el món i de ser-hi al món. I també defensem-la amb 
els seus relats, amb les seves narracions, ja que elles són l’aigua 
que rega el nostre propi país, la sang que ens fa viure amb joia i 
passió com a cap altra indret del món. 

    

L’Era Esfondrada a principis del 2021
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2.- L’argument i les versions

El 1968 Wayland Hand va afirmar que per a l’estudiós del 
folklore les llegendes populars presenten un argument tan curt 
que en molts de casos desafien qualsevol casta de classificació 
o sistematització. Efectivament, una de les característiques ge-
nerals de les llegendes és la senzillesa argumental –sobretot si 
el comparam amb el de les rondalles– i el del nostre cas no n’és 
una excepció: el dia de Sant Joan una colla de pagesos batia 
en una era entre crits i flastomies. En aquell moment passà un 
capellà amb el Viàtic però els pagesos no hi mostraren respecte. 
Immediatament la terra s’obrí i batedors i animals s’hi enfonsa-
ren. Cada any, el dia de Sant Joan es poden sentir els seus renecs 
de davall terra. 

Sobre aquesta base argumental diversos recol·lectors locals 
han publicat sa versió acompanyada de les pròpies llicències 
literàries. Heus aquí les quatre més interessants per a la nostra 
anàlisi: 

Versió 1

El 1988, a la revista sencellera Sa Sella (novembre-desembre, 
n. 11), l’escriptor Vicenç Comas i Juan publicà la primera versió 
coneguda de la llegenda, titulada “S’Era Esfondrada de Sence-
lles”: 
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Corria el mes de juny, era el dia de Sant Joan, de fa 
moltíssims d’anys en aquell dia tan llunyà, al co-
mençar a clarejar, sortiren de les cases de la posses-
sió, dos carros de garbetjar. Amb quatre bísties i tres 
missatges. En arribar al sementer, emprengueren la 
tasca de carregar un bon munt de cavallons, com 
més n’hi posaven millor, per no haver de fer altre 
viatge. 

Quan foren a s’era escaparen les garbes i mirant-s’hi 
perquè l’estepa estigués igualada. El sol ja crema-
va i als tres missatges, abans de començar a batre, 
s’assegueren davall d’una ombra d’una figuera. I a 
berenar s’ha dit!

Un d’ells duia una botilla de mesclat amb molta 
d’aigua i ja en direu com va acabar la cosa: amb un 
bon gat. 

Devers migdia se despertaren, s’aixecaren, ses mu-
les estaven plenes de mosques, i enganxaren els car-
retons, posaren ses cucales a les bèsties i a batre de 
galop i de quatres...

El regust del mesclat i la renegada d’una bístia feren 
tirar moltes flastomies. Fou llavors des del camí a 
prop de s’era quan arribaren els sons d’una campa-
neta, que un escolanet feia sonar per avisar la pro-
ximitat de Sant Viàtic. Algun roter estava a punt de 
passar a l’altre mon i anava a rebre l’auxili del cos 
de Déu. 

Cap dels altres missatges varen fer cas de la cam-
paneta, ni es descobriren ni aturaren les bísties, xin-
glada ve a la bístia renegada flastomant tots quatre. 
Quasi no s’entemeren d’un cruixit sord de s’era da-
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vall els seus peus, s’era s’obrí de mig a mig i de lle-
vant a ponent, amb un moment, bísties, carretons, 
forques, pales, tirassos, foren sepultats a dins el gros 
avenc. Tota s’era s’havia esfondrada amb un bon re-
nouer. 

Mentrestant el sonar de la campaneta que repicava 
s’allunyava. 

És el càstig a la seva irreverència d’aquells que en 
aquell llunyà dia de Sant Joan feinejaven a s’era, i 
que encara avui, no han trobat pau ni sossec. 

La ingenuïtat dels nostres avantpassats amb les cre-
ences de les tradicions, era millor que la incredulitat 
dels nostres dies, abocada més al món material que 
a l’espiritual. 
N. B. Avui encara es pot veure a la fotografia que 
figura a la capçalera el lloc on segons la tradició es 
trobava s’era, una falla de terreny l’assenyala, plena 
de mates, batzers i ullastres. 

Versió 2

En el mateix any 1988, el literat Victorià Ramis d’Ayreflor pu-
blicà el volum Cendres al vent, un recull de peces en prosa on hi 
ha inclosa una altra versió de la llegenda, titulada genèricament 
“L’Era esfondrada”. S’ha de dir que aquesta versió es presenta 
molt literaturitzada i, de més a més, hi aporta tota una sèrie 
d’informacions basades en l’experiència personal de l’autor: 

Al bell mig del pla de l’illa, hi havia, temps enre-
re, una antiquíssima alqueria que portava un nom 
suggestiu: els Robiols. Encara avui, damunt un pe-
tit pujolet, resten les runes del grandiós i bell casal, 
abandonat i enderrocat [...]. 
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En els Robiols –quasi quatre-cents quarterades– 
hi havia amples sementers, tanques de figueral i 
d’ametlerar, ombrívoles pletes i, sobretot, immen-
ses vinyes [...]. Sí, aquella terra, certament, era 
bona terra vinatera. N’hi havia moltes, de vinyes, 
espargides al llarg i a l’ample de l’alqueria. Vinyes 
espaioses i petits vinyons. I entre aquests vinyons, 
n’hi havia un de ben conegut dels pobletans 
d’aquells indrets. Era el vinyó de can Pobre. Tancat 
de paret seca, no passava gaire de la mitja quarterada 
i confrontava amb el camí que arribava fins a la vila 
propera. Aquell tancó, can Pobre, era famós a tota la 
contrada, perquè allà hi havia l’era esfondrada, i a 
l’era esfondrada hi sortia por. 

Avui, des de llunyanies de temps i d’espai, la record 
jo encara bé, l’era esfondrada. Enmig d’aquelles pla-
nures, a un racó de can Pobre, ran del camí, s’obria 
sobtadament aquell clotarro misteriós i suggestiu. 
Perfectíssimament rodó com una tumbaga, el seu 
diàmetre superava les cinquanta passes. L’avenc 
s’enfonsava, terra endins, formant marjades concèn-
triques de pedreny antic, cada vegada més petites, a 
mida que s’endinsaven, i ja mig enderrocades. N’hi 
havia moltes, d’aquelles marjadetes, talment gra-
ons i a la fondària, el cercle perfecte d’un petit cós. 
Aquell clot, tostemps humit, semblava una panera 
gegantina de verdor: ullastres i esbarzers, porras-
ses i revells, esparegueres i fonollasses, en salvatge 
mescladissa, vestien d’atapida esponera la terra de 
les marjades i la rossegura dels esboldrecs. Just en 
el fons del clos, una figuera borda s’enjoiava, cada 
estiu, de petites fulles d’un verd clar, com els ulls de 
les donzelles enamorades [...]. 

Deien que, segles enrere, l’amo que conrava els Ro-
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biols era un home malànima i descregut, avariciós i 
flastomador. Només li mancaven la coa i el banyam, 
per esser un dimoni. La madona i els fills tampoc no 
eren respectuosos de la llei de Déu. Aquella gent, 
només tenia una curolla: replegar i acaramullar 
riqueses i altres béns terrenals. No miraven gens 
prim a l’hora d’enganar els senyors quan passaven 
comptes, i d’estafar els mercaders que anaven a l’al-
queria per endur-se’n els productes de la finca. I el 
seu afany per fer doblers i més doblers, feia que no 
respectassen, com Déu mana, les festes de guardar. 
A l’alqueria els Robiols, fins i tot els diumenges i 
festes colendes, treballaven com si res. Per això, els 
homes honrats i temorosos de Déu, no volien tre-
ballar-hi a escarada ni a jornal, en aquella alqueria. 
Solament els més perduts, que no creien ni en Déu 
ni en Maria Santíssima, s’hi llogaven com a missat-
ges o jornalers. 

Un any, el dia de Sant Joan –aleshores la diada del 
Baptista era festa de guardar– batien damunt l’era, 
dins el tancó de can Pobre. Els muls, a campàs de la 
tonada moresca de les cançons de batre, voltaven 
sense aturall, trepitjant i esmicolant les garbes de 
bon blat espargides sobre el dur trespol. Missatges 
i jornalers, amb les llargues forques de fusta, gira-
ven i acaramullaven aquell blat. A la vora de l’era, 
l’amo, la madona i els tres fills, vigilaven les tasques 
de la batuda, posant esment que aquells jornalers i 
missatges no s’aturassen ni un sol instant de treba-
llar. 

El toc vibrant d’una campaneta s’acostava pel camí 
de la vila. A la caseta dels figuerals, just allà prop, 
un pobre vellet agonitzava i havia demanat els sa-
graments. Mentre la petita processó del combregar 
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passava ran de l’era, alguns dels missatges, forca en 
mà, deixaren la feina i es tragueren l’ample capell de 
palmes. L’amo, tot enfadat i furiós, es posà a cridar: 
   
Seguiu, vatua Déu, seguiu, ganduls... Pensau que 
heu de deixar sa feina perquè passa un capellà amb 
un tros de pa?

Quan el sacerdot sentí aquella horrible blasfèmia, 
s’aturà en sec. I fou llavors, tot just llavors, quan 
l’era, amb un traüt de terratrèmol, s’esfondrà ins-
tantàniament, estimbant-se dins aquell paorós 
avenc, alhora obert, les persones, els ormeigs i el 
bestiar, sempre endins i més endins, cap a les cal-
deres de l’Infern... Els homes que acompanyaven el 
combregar, esmaperduts i esparverats, s’hi arram-
baren. Només varen veure el clot aborronador, que 

Victorià Ramis d’Ayreflor (foto: Sebastià Terrassa)
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encara fumejava amb una olor de sofre. Aquells ho-
mes escamparen la notícia per la vila i pels pobles 
de l’entorn. I el clotarro de can Pobre fou batiat com 
a “l’era esfondrada”. 

No acaba aquí, però, la llegenda. Contaven que, des 
de llavors, cada any, la diada de Sant Joan, just a 
migdia, si aquell que tenga prou coratge per fer-ho, 
després de passar en vetla tota la nit, s’acosta tot 
sol a l’avenc de can Pobre i posa l’orella en terra, 
pot sentir, molt llunyà i terra endins, però ben clara-
ment, el soroll de la batuda, que aquells malanats 
continuen per tota l’eternitat: el trot dels muls, els 
cançons dels missatges, les flastomies de l’amo, el 
cruixit de les palles remogudes... Ho deia així tot-
hom, però ningú no anava a comprovar-ho. Conta-
ven que, temps enrere, el sen Rotget, quan era un 
jovençà, va anar-hi un any i va tornar-ne amb els ca-
bells blancs. Deien també, que quan el darrer senyor 
de l’alqueria caçava perdius per aquelles vinyes, si 
feia una perdiu d’ala a prop de l’era esfondrada i el 
pobre animalet, corre que te corre, aconseguia arri-
bar fins al clot i amagar-s’hi, els cans del senyor, per 
molt que els afuàs, que els renyàs i fins, i tot, que 
els pegàs, mai no volien aficar-s’hi rost avall, dins 
l’avenc per cercar la perdiu ferida. Hi havia quel-
com en aquell clot que els esgarrifava més enllà del 
seu instint natural. 
[...]

Versió 3

L’historiador Gaspar Valero, al seu treball Sencelles. Guia de 
passeig (1999) en recull una versió tan senzilla com completa a 
partir del relat que en fa l’informador Domingo Llull: 
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Pels sementers sencellers, el dia de Sant Joan d’un any 
qualsevol, a migdia, un matrimoni estava feinejant a 
l’era. Passà per allà, pel camí Dret, el Sant Viàtic, amb 
el seu tintinaculum, que el capellà anava a administrar 
a algun malalt greu, moribund. La dona s’agenollà i 
indicà al seu marit que també ho fes; però, aquest era 
de ronyó clos i descregut, i s’hi negà, blasfemant a les 
totes: –Hi ha encara molta de feina, no podem badar!
 
A l’instant, l’era s’enfonsà i la terra engolí el pagès 
i la mula que amb ell estava. La gent dels voltants 
afetix que, cada anys, tal jorn com aquell, el dia de 
Sant Joan, se sent el renou i el renill de la mula com 
si treballàs a l’era, i una cançó de batre cantada amb 
veu ronca, com d’ultratomba, mesclada amb gemecs 
adolorits.

Versió 4

Recentment, dins el volum Contarelles, rondalles, llegen-
des i tradicions de Sencelles (2017), Maria Antònia Llabrés Llabrés 
publicà la darrera versió fins avui coneguda d’aquesta llegen-
da, la qual porta per títol “Era esfondrada”. Diu així:

Entre els pobles de Sencelles i Santa Eugènia, ben a 
prop de So na Rossa, hi havia una alqueria que tenia 
un amo que no creia en Déu ni en Maria Santíssima 
i era conegut per ser un mala peça. Aquell pagès 
tenia fama de flastomador, descregut i avariciós. Era 
habitual trobar-lo enganant els senyors amb qui feia 
negocis i intentant estafar els mercaders que li com-
praven el gènere. 

Com és de suposar, hi havia pocs jornalers que s’hi 
volguessin llogar, perquè sabien de sobra que l’amo 
només estava interessat en els doblers i no tenia gens 
de mirament amb els seus treballadors. La cobdícia 
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i el poc respecte cap allò que no li donava benefici 
eren els seus principals trets de caràcter. Un dia 24 
de juny, però, rebria una lliçó definitiva. 

Era l’endemà de la revetla de Sant Joan, la nit més 
curta de l’any, considerada màgica per molts amb 
el foc purificador dels foguerons i els capficos pro-
tectors a la llum de la lluna. Aquest dia l’amo de 
l’alqueria va decidir que per molta festa de guardar 
que fos, per molt que fos un dia festiu, els seus jor-
nalers anirien a l’era a batre. 
 
“Quin sacrilegi!”, va mormolar la gent del poble 
quan es va saber que el pagès malànima obligava 
els seus treballadors a fer feina un dia tan assenyalat 
com el dia de la festivitat de Sant Joan. 

Però l’amo només pensava qui bat primerenc, bat de 
franc i va decidir que cap sant ni cap santa li havia 
de fer els comptes. Així que a l’hora habitual ja hi 
havia els jornalers, les bísties, els carretons i el blat 
preparats a damunt l’era per començar la tasca. 

A mitjan dematí els muls no aturaven de voltar, es-
peronats per les xurriaques, trepitjant i fent miques 
les garbes de blat que havien estat escampades per 
damunt l’era. Els jornalers feinejaven amb les for-
ques, ventant el blat, girant-lo i fent-ne caramulls 
sota l’atenta mirada de l’amo, la madona i els seus 
fills, i sense deixar de cantar aquella tonada que els 
feia la feina més bona de dur: 

Si no fos pes carretó
Que va darrere, darrere
No hi hauria cap somera
Que batés un cavalló. 
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Entre tonada i tonada, de sobte varen sentir el so 
d’una campaneta que s’acostava. Darrere l’escola-
net que escampava el ding-ding pel voltant, hi ana-
va una petita processó, presidida pel capellà, que 
duia el combregar a un figueraler molt vellet i ma-
lalt que vivia a prop. Alguns jornalers s’aturaren de 
feinejar i es llevaren els capells en senyal de respec-
te, deixant a la vista els cavalls regalimant de suor i 
els fronts xops per l’esforç i la calorada. 

L’amo no entengué aquella interrupció i tot sulfurat 
començà a renyar aquella guarda de pagesos que 
havien quedat drets com uns estaquirots i que no 
feien anar la forca: “es pot saber què estau fent? No 
és hora de dinar, encara. Au, a fer feina s’ha dit!”

Els jornalers, encara estaven drets, dubtant si creure 
l’amo que els havia de pagar el jornal o si seguir 
amb el respecte que mereixia aquella comitiva re-
ligiosa. 

En veure’l encara aturats, l’amo va esclatar, vermell 
com una magrana. No content d’insultar els page-
sos, començà a blasfemar, a criticar l’Església i tots 
els sants, i a cridar “Vos aturau de batre per un ca-
pellà i companyia? No sabeu que es capellans no 
comanden a foravila? No sabeu que ells no han de 
fer feina com noltros per poder menjar? No en tenen 
no, de dona i criatures per mantenir! Però voltros sí 
que heu...”

Va quedar amb la boca oberta, amb la frase a mig 
acabar perquè va començar a sentir una tremolor 
suau en terra, com si pel camí que ve del poble 
s’acostassin cent cavallers damunt cent cavalls amb 
les seves cent selles. 
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A poc a poc, però, va notar que no venia de cap camí 
aquesta remor, sinó que la començava a sentir davall 
els seus peus i li començava a pujar per les cames. 
Un poc regirat i desconcertat va fixar la seva mirada 
en terra i va veure que la palla i el gra escampats 
començaven a vibrar, a moure’s lleugerament, però 
sense aturador. Tots els que eren damunt l’era es mi-
raren espantats, sense saber què pensar ni què fer. 

No varen ser a temps de fugir. Des del més fons de 
l’era se sentí un catacrat infernal que xapà la terra 
amb un crui, que de cada vegada es feia més gros. 
Talment un remolí, però de terra ferma, aquest forat 
ho va anar engolint tot: el blat escampat, les bísties 
amb els carretons enganxats, els jornalers esglaiats, 
l’amo malcarat, la madona i els fills.... Tot el que hi 
havia damunt l’era desaparegué de la faç de la terra. 

Després d’un renouer molt més fort que els coets 
de la Mare de Déu d’agost, només hi hagué silenci, 
un silenci que feia por i que era més eixordador que 
qualsevol renou. I l’era ja no existia, havia passat 
per ull. L’era s’havia esfondrada. 

Els del combregar s’havien aturat en sentir l’en-
renou i anaren corrent a guaitar què havia estat. 
Només varen poder veure com la terra s’endinsa-
va, com si fos un embut, com un con invertit que 
s’anava enfonyant més i més i del qual era impos-
sible saber-ne el final. No hi pogueren veure res ni 
hi sentiren cap veu, només els va venir una lleu olor 
de sofre que sortia del que, fins pocs segons abans, 
havia estat l’era. 

L’escolanet, que badava uns ulls com unes taronges, 
no va poder evitar pensar en allò que sempre deia 
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el seu padrí: “Feina feta en diumenge, el dimoni se 
la menja”. I pareixia que, com sempre, el seu padrí 
tenia raó. 

Aquella feta va ser molt comentada per Sencelles i 
pels pobles del voltant. Ja havien passat anys i panys 
i encara es xerrava d’aquell amo malcarat que amb 
les seves faltes de respecte va provocar l’esfondra-
ment de l’era. 

De fet, encara ara és ben viva aquesta història. Si 
anau devers el camí que, de llavors ençà, s’anomena 
de s’Era Esfondrada, podreu veure una espècie de 
clot tot cobert d’esbarzers, mates, porrasses i ullas-
tre... i també qualque deixalla, que gent poc civitit-
zada abandona allà, com si aquell lloc màgic fos un 
trist abocador de fems. I dic lloc màgic, perquè es 
comenta que si la nit bruixa de la revetla de Sant 
Joan vos acostau a l’era, podreu sentir els gemecs 
i els plors dels jornalers i del pagès malànima, i la 
seva família que continuen penant sense tenir repòs. 
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3.- L’esvoranc bessó: l’Era d’Escorca

El motiu llegendari de l’era esfon-
drada compta amb una gran popula-
ritat dins Mallorca gràcies a la versió 
escorquera i no tant a la de Sencelles. 
Està clar que en aquesta conjuntura 
intervé l’interès turístic i paisatgístic 
d’aquest municipi, i molt especial-
ment pel fet de trobar-se vora el camí 
d’accés al torrent de Pareis. Ara bé, 
pensam que la causa principal per la 
qual aquesta narració arribà a molts 
de mallorquins fou gràcies a la ver-
sió lírica que Miquel Costa i Llobera 
(1854-1922) publicà l’any 1903 al seu 
volum Tradicions i fantasies.

Que sapiguem, la primera narració publicada va ser d’un al-
tre literat, en aquest cas de Bartomeu Ferrà i Perelló (1843-1924). 
En 1880, a la revista Lo Gay Saber versificà un relat que ben segur 
havia sentit contar en alguna de les excursions culturals i d’in-
vestigació que ell i altres intel·lectuals mallorquins feien arreu 
de Mallorca (seguint l’impuls de la Societat Arqueològica Lul·li-
ana, nada en aqueix mateix any). El poema diu així: 

Miquel Costa i Llobera
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“L’era d’Escorca” 
(Tradicional)

Dant singladas a ses egos
perque trotassin mes fort,
y cantar en mitx d’una era, 
un missatge mal-devot,
va passà un pobre vicari
que portava el Sagrat Cos
de Jesús a una malalta, 
a peu, sense parassol
ab la gola del seu batre
ni s’ajonollá tant sols.
“¡Que se’n vaja allà’l vicari!
Si no te bèstia, que’n llog”
Mentres deya eixes paraules
un avench s’obrí de cop; 
y les egos, y les garbes,
y’l missatge mal-devot
dins la terra s’enfonsaren
per no veure pus lo sol. 
––
Quan tornava lo vicari
passar, vora d’aquell lloch
davall un claper de penyas
s’hi sentian picarols.

Com hem assegurat més amunt, la llegenda es popularitzà 
gràcies a la versió lírica de Miquel Costa i Llobera. Era l’any 1898 
quan la compongué al poble-balneari de Lamalou-les-Bain, on 
havia acudit per a acompanyar el seu germà Pere, qui patia una 
malaltia medul·lar. Tot i ser en vers, la composició de Costa és 
fidel a l’argument de la llegenda i, de més a més, “intenta donar 
versemblança i permanència al relat [...] com és habitual en el 
gènere llegendari” (Valriu 2008: 412). 
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“L’era d’Escorca”
Tradició de les muntanyes de Lluc

Escolta, oh caminant,
Qui passes endavant 
de l’alzinar gegant
Per l’espessura.
La veu de l’avior,
Del bosc amb la remor,
Te conta un fet d’horror
Que encara dura.

Per testimoni cert,
Mira el fondal obert
De romeguers cobert
Dins eixa tanca. 
Ningú hi davalla mai, 
Que dins el seu espai
Amb un secret esglai,
Tot cor demanca. 

Avenc és maleït
Aqueix fondal humit, 
I fa més por de nit
Que no la forca...
Estrany és el seu nom,
Que dura Déu sap com: 
L’avenc és per tothom
L’Era d’Escorca. 

Una era això és estat, 
A on en temps passat
Batien el bon blat 
De la muntanya. 
Dins aquest cingle aspriu
La feien cada estiu,
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Alegre com un niu
Que en sol se banya. 

Un dia, a l’ull del sol, 
De l’era en el redol
Bullia viu estol 
De gent pagesa. 
En festa de guardar
Tot era treballar
I riure i flastomar
Sense represa. 

De sobte, pel camí
De Lluc, se va sentir
El toc vibrant i fi
D’una campana. 
Jesús omnipotent
Anava en Sagrament
D’un poble pacient
A la cabana. 

A l’era es va acostar
Pausat el combregar,
I el riure i flastomar
No es detenia...
Davant tal avalot, 
S’atura el sacerdot...
Horror! Com un gran clot
Allà s’obria!

Aquest avenc obrí
Sa boca i engolí 
Dins la negror sens fi
L’era perduda...
La gent i el bestiar
S’hi varen estimbar, 
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Seguint sense parar
L’aspra batuda. 

Mai més des de llavors
Pararen aquells morts:
El blat humit de plors
Baten encara. 
Per sempre així batran
Fins aquell dia gran
En què els morts sortiran
A la llum clara.

Algú diu que ha sentit
Passant en l’alta nit, 
Pujar aquí seguit
Remors estranyes: 
Cançons com infernals,
Trot fondo d’animals
I esquelles, dels penyals
 A les entranyes. 

L’Era Esfondrada d’Escorca (foto: Miquel Àngel Escandell)
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Una de les primeres versions en prosa de l’Era d’Escorca ens 
l’ofereix el folklorista Andreu Ferrer i Ginard (1887-1975), arre-
plegada en el 1920 de boca d’un “guia de Lluc anant al torrent 
de Pareis”, si bé “també ho sabia de ma mare, que m’ho contava 
de petitó” (2009: 193). Aquests dos comentaris no fan més que 
corroborar la popularitat del relat arreu de Mallorca:

“L’era d’Escorca”
Passat el santuari de Lluc, pel caminoi que du 
a Sant Pere d’Escorca, esglesieta avui abando-
nada, a la part esquerra s’hi veu un gran ro-
magueral o abatzerar de prop de mig cortó de 
sembradura. 

Se diu que a baix d’aquest romegueral hi ha 
un avenc esglaiós, i la tradició diu que s’obrí 
d’aquesta manera. 

Un dia d’estiu, essent diumenge, damunt una 
era que estava en el mateix punt on hi ha avui 
l’avenc, hi batien blat una partida de pagesos 
que cantaven i flastomaven ventant la palla 
mentre les bísties anaven batent. 

De sobte, se sentí una campaneta d’un com-
bregar. Damunt una bístia hi venia un sacerdot 
duguent el sant viàtic a un malalt d’una casa 
de més enllà.

Bé la sentien els batedors, però no s’aturaven 
per això de batre, cantar, flastomar, etc., sense 
fer cas de Nostre Amo que passava. 

Al arribar davant l’era, el sacerdot s’aturà com 
escandalitzat de la profanació i en aquell mo-
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ment vegé, horroritzat, com damunt l’era ma-
teixa s’hi obria com un gran clot que s’engolí 
a homos, bísties, eines i gra. I això sense aca-
bar-se la batuda, puis les sentien que seguien 
batent, cantant i flastomant, i així seguiran fins 
al dia del Judici Final. 

Se diu que, una volta a l’any, durant la nit del 
mateix dia que fa anys del fet, se senten encara 
el cantar dels homes i el batre dels animals dins 
l’avenc.  

A partir d’aquí, molts seran els escriptors, folkloristes, histo-
riadors, filòlegs, etc. que han aportat llurs versions, algunes més 
literaturitzades que no altres: Calafat, Lleuger, Pérez (1985); Sa-
brafin (1980); Janer (1984); Valriu (2009), etc.

 Abans d’acabar, però, cal apuntar que com a derivació de la 
llegenda, l’Era d’Escorca quedà com un espai de mal averany, 
carregat de força negativa, tal com ho recollí el pare Rafel Gi-
nard al seu cançoner: 
 

       Anant a Lluc som estat
a damunt s’Era d’Escorca.
És veritat que la forca
és feta pel desditxat.
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Coberta de la revista Lo Gay Saber, on 
B. Ferrà publicà la primera versió lírica de la llegenda
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4.- El fenomen físic

L’Era Esfondrada de Sencelles, situada vora el camí Dret i 
dins las quarterades de can Pobre, és una àrea de terra enfon-
sada, d’uns 14 metres de profunditat i amb una boca que ami-
da uns 42 metres, encara que el seu mesurament avui és força 
difícil de precisar a causa de la gran quantitat de pedres, vege-
tació i fems que hi romanen. Segons una apreciació preliminar 
de l’arqueòloga Beatriz Palomar durant una visita de camp, és 
possible que tot aquest esvoranc sigui degut a l’enfonsament 
d’una cova natural. Ara bé, altres veus l’han vista com una gran 
dolina, el que s’ajusta per ventura més a la realitat ateses les 
fotos antigues consultades. 

Està clar que en un moment determinat (època medieval o 
moderna) els pagesos de la contrada marjaren les voreres per 
tal d’impedir el moviment de terres i així mantenir l’espai amb 
finalitats agropecuàries. Només una tasca de neteja i investiga-
ció posterior per part de professionals ens podrà aclarir com cal 
l’ús o finalitat antròpica de tot aquest redol. Animam les autori-
tats que s’hi posin ferm i aviat, perquè és més que probable que 
els resultats ens donin més d’una sorpresa. 
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Per altra part, l’Era d’Es-
corca, definida com una doli-
na de subsistència, va ser des-
crita tècnicament pel Grup 
Espeleològic Est el 1986 a la 
revista Endins: “no és en rea-
litat una cavitat subterrània, 
sino una morfologia de su-
perfície la gènesi de la qual 
està relacionada amb proces-
sos de dissolució que afecten 
a materials carstificables” 
(1986: 6). Comparteix amb 
la sencellera les dimensions: 
té uns 40 metres de diàmetre 
per uns 18 metres de desni-
vell “entre el llavi superior i 
el punt més baix situat apro-
ximadament en el seu cen-
tre” (íd.).

L’era escorquera va cridar l’atenció fins i tot de geòlegs a 
principis del segle XX. És el cas de B. Darder i P. Fallor els quals 
en el 1926 publicaren un article titulat “Isla de Mallorca”, al XIV 
Congreso Geológico Internacional. Guía de la Excursión C-5 (p. 125), 
on descriuen l’origen del fenomen dins un context més ample: 

Cosa de un kilómetro antes de llegar a Escor-
ca, la disolución de yeso provoca la formación 
de algunas dolinas que se distinguen bien, un 
poco más abajo que el camino. 

 
Es tracta, per tant, d’uns fenòmens germans prou excepci-

onals a la nostra geografia com perquè la creença popular hi 
atribueixi un origen llegendari. Vet aquí la base de tot plegat. 

Interior de l’Era Esfondrada de 
Sencelles (2021)
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Topografia de l’Era d’Escorca, publicada a la revista Endins el 1986.
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5.- L’Era Esfondrada: una llegenda sacra

Segons les darreres línies d’investigació en matèria de folk-
lore, entenem per llegenda un relat situat en el mode fabulós 
–submode numinós– (l’ésser humà es relaciona amb un poder 
sobrehumà propi del sistema de creences de la seva pròpia so-
cietat) que té per missió revelar l’ordre del món amb la volun-
tat de reglamentar la conducta humana. El relat llegendari sol 
tenir l’aparença de realitat, motiu pel qual resulta creïble (Oriol 
2002: 69). Es diferencia essencialment d’una rondalla en el fet 
que aquesta s’encabeix dins una dimensió meravellosa i no nu-
minosa (tot i que comparteixen el mode fabulós). 

Basant-nos en la classificació modal dels gèneres etnopoè-
tics que proposa la mateixa Heda Jason al seu treball Motif, type 
and genre (2000), les llegendes es poden dividir en sacres, etio-
lògiques, demòniques, satàniques o màgiques. La narració de 
“l’Era Esfondrada” entraria de ple dins la primera, atès que es 
tracta d’una en què
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the sacred power of the official religion solves 
the conflicts in the narrative and the problems 
the narratives poses. This legend is set in the 
mode of the sacred, in historical and eschatolo-
gial epochs and in all spaces of “this” and the 
“other” world but not in mytich space.

Evidentment el mode narratiu se situa en la mateixa òr-
bita sagrada:

Here, man confronts the sacred power of his 
society’s official religion; this power is friendly 
to man and to his society. The sacred is compo-
se of all three components of the fabulous. 

    

    Terres de can Pobre, on s’ubica l’Era Esfondrada.
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6.- Anàlisi

6.1.- Origen i difusió

 L’Era Esfondrada és una llegenda sacra, d’ordre moral, on 
s’escenifica el pecat i el corresponent càstig, en aquest cas diví. 
Per un costat tenim la falta i per altre la sanció; pecat i punició 
en un mateix text sobre la base d’un accident geogràfic molt 
concret que dona peu a l’origen d’una narració. Ara bé, el que 
per ventura pot resultat més xocant és que la narració no és 
exclusivament mallorquina, sinó que en trobam paral·lelismes 
tant a terres properes com a la resta del món, tal com hi anirem 
veient. 

Des del punt de vista de la realitat tangible, aquest relat té 
un fort fonament històric. De tots és sabut que comunitats més 
o manco nombroses han desaparegut literalment engolides per 
la terra per causes naturals, com ara un volcà, un terratrèmol, 
un tsunami... Noms com Pompeia, Creta, etc. són recurrents a 
l’hora d’evocar aquests fenòmens al Vell Continent. Fins i tot a 
l’altra punta del món, com el cas d’Esteco (Argentina), ciutat 
desapareguda el 1692 per sota de la qual “se abrieron enormes 
pozos en el suelo y literalmente se la tragó la tierra” (www.ese-
farad.com). Els casos, com hem dit, en són molt nombrosos… 
Per tant, el record històric de la desaparició de col·lectius hu-
mans a causa d’un cataclisme forma part d’un escenari més que 
possible i per a algunes comunitats una realitat que en qualse-
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vol moment es pot produir.1 

A partir d’aquesta evidència històrica i també per aquest te-
mor de qualsevol comunitat o civilització, neix el relat folklòric 
amb les corresponents variacions locals. Per tot això, ja podem 
avançar que el motiu que apareix a “L’Era Esfondrada” no és 
mallorquí sinó que es tracta d’una adaptació local d’un motiu 
universal: ser engolit per la terra com a conseqüència d’una fal-
ta o pecat.

El que també podem afirmar que és que la narració és força 
antiga, almanco en la versió escorquera. El pare Rafel Juan, qui 
fou arxiver de Lluc documenta el topònim Era Esfondrada ja en 
el 1646. La llegenda com a tal apareixerà per escrit un segle des-
prés, en el 1758 (Llompart 1972):

Pero no puedo dejar de proponer a tu con-
sideración para conclusión de todo este capí-
tulo, lo que por sola tradición (como lo con-
firman las conjeturas) se dize passó en esta 
Illtre. Parroquia en aquellos antiquísimos, y 
primitivos tiempos de su fundación. Dizen 
(como tengo visto) que dentro de un funestís-
simo Bosque en una llanura allò no muy dis-
tante de la primitiva parroquia, assí a la parte 
del Collegio, ay un grande oyo muy redondo 
que de profundidad tendra unos 30 palmos, 
y de redondo unos 400 poco más o menos. Se 
dize que antiguamente era una era para trillar 
el grano, y por quanto estando en su labor, y 
no se hizo el acato y reverencia que merecía 
Christo Sacramentado que por Viatico passa-

1 Un exemple contemporani l’analitza magníficament l’escriptor americà Jon 
Krakauer en el cas dels habitants de Seattle (EUA) per la possibilitat més que 
real de ser engolits pel volcà en els propers anys (Krakauer essencial, 2020). 
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va de muy cerca; Hombres, machos y terri-
torio todo se undió y desapareció. De esto se 
tiene memoria por sola tradición, però a mas 
de darnos este motivo de credulidad, las con-
jeturas que tengo reparadas me dan motivo 
de plena probança y credulidad.
    La primera, es, el estar este oyo en una 
llanura, y puesto muy proporcionado para 
trillar el grano, que si bien ahora por razón 
del elevado y antiquíssimo bosque que ay, es 
incompetente, però sí en aquellos primitivos 
tiempos de la Christiandad, pues con lo fértil 
del territorio sircunvenico se tenía muy a 
mano su cosecha, y en poca dificultad su 
trillamiento. 
    La otra es que siendo el oyo todo terreno, 
y en donde las precipitadas lluvias de aquel 
contorno dan siempre cabo, de tiempo 
inmemorial se mantienen, y se ha mantenido 

Càstig dels dansaires irreverents, segons Albert Schramm (s. XV).
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con la misma redondés y profundidad, lo que 
según curso natural, no solo por su circuito 
devia ser emolido [sic], si con tan dilatados 
años lleno de piedras, y tierra que por su 
violencia suele atraer la rapidez de las lluvias, 
conservando todo, tal vez, el Señor; solo para 
la antigüedad de aquella contigua parroquia 
y pueblo christiano.

     
Pel que fa a la trama argumental, tampoc no en som els 

únics. Dins la geografia continental, concretament al folklore 
català, localitzam una narració absolutament paral·lela, recolli-
da per l’estudiós Joan Amades (1950) a Riells de Montseny, la 
qual porta també per títol “L’era enfonsada”. Cal dir, però, que 
s’hi produeix una interessant variació: el pecat no es produeix 
durant una jornada de batre, sinó que l’acció es desenvolupa en 
el curs una ballada sobre una era de batre que no s’atura quan 
passa el Viàtic. Déu els castiga a romandre sota terra condem-
nats a ballar i ballar eternament: 

“L’era enfonsada”
Es troba prop de Riells. Una tarda de festa hi 
feien ball, es va escaure passar el Cobregar i els 
ballaires no van parar la dansa. Foren condem-
nats a ballar tota la vida sota mateix de l’era, 
que tot d’una es va ensorrar. La nit de sant 
Joan, si s’escolta bé, se sent encara el clam de 
les balladores, que canten:

Cansada, estic cansada
Cansada de ballar, 
Cansada estic, cansada, 
fins que el mon finirà!
     
Entre els mots de la cobla se sent la remor de la 
dansa i el so del flabiol.
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El mateix Amades esmenta –sense precisar-ne llocs concrets– 
dues versions més. Una primera on es “diu que feien ball el dia 
del Corpus i que en passar la processó no volgueren parar la 
dansa”; i una segona on el pecat és a la mallorquina, és a dir, en 
forma de burles davant el Viàtic. Així ho conta: 

Hi ha una altra tradició segons la qual eren uns 
batedors que tenien batuda parada i no volgue-
ren deturar les eugues ni el trill i que, fent befa 
del Sagrament, encara van cridar més i fuete-
jar més el cobre, i foren condemnats a haver de 
batre tota la vida cridant i fuetejant el bestiar, 
que en determinats moments de l’any se’l sent 
trescar amb el rodolar del trill. 

Però encara ens podem anar una mica més enfora. Que 
aquest argument supera el domini lingüístic català queda palès 
en l’obra, ni més ni manco, de l’escriptor occità Frederic Mistral. 
A Mireia (1859), traduïda magistralment per Maria Antònia Sal-
và, en podem llegir (1981: 186-187) aquest fragment inspirat en 
la seva tradició local: 

De la Verge d’Agost ve el dia gloriós: 
I sota un sol roent que fuma, 
El bestiar remull d’escuma,
Encara bat com acostuma, 
El fetge a les costelles i el morro tot bavós
Mes, veus-aquí, que una gelada
Ratxa de vent els fer sobtada!
Un cop de vent mestral agrana tot allò!...
Dels afamats que renegaven
Els jorn de Déu, els ulls cegaven!
L’era rodona on treballaven 
S’obrí com una caldera amb esclator de tro!
La polsegada, els munts de palla, 
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Ja és torbellí que a l’aire balla!
Gent d’era, guardina, ningú es pogué salvar!
Ningú ni res: el mestre, l’era, 
Garbells i forques i garbera,
El conductor, la roda entera
De sos cavalls, al punt a dins l’avenc rodà. 

Per tot això, no podem estar d’acord amb la teoria exposada 
per Domingo Llull qui apunta que l’origen de la llegenda es 
troba en un intent de dignificar un indret desacreditat. Segons 
ell, aquestes eres podrien haver estat una antiga pedrera que 
s’abandonà i posteriorment es dedicà com a espai per a dur-hi a 
terme bregues de ca de bou o bregues de galls:

Aquesta pràctica fou perseguida i el lloc de-
clarat ‘non grato’, ja que atemptava contra 
els bons costums socials. Després, l’abando-
nament, el silenci i l’oblit. D’aquesta possible 
fase, existeixen dos marges que defineixen 
una certa forma de prosceni o circ en el lloc. 
El primer es troba a mitjan altura i el segon 
al fons, delimitant part del que podria ser la 
pista on es realitzaven les bregues de cans o 
galls. Es concebible que posteriorment, quan 
l’oblit havia calat, es confongués l’indret amb 
una era enfonsada, ja que té la mateixa con-
figuració (Llull, dins Brisas, citat per Valero 
1999: 192-193).

Les eres esfondrades mallorquines –sencellera i escorquera–, 
així com les foranes que acabam d’esmentar, tenen una arrel 
molt més simple basada en una explicació llegendària sobre 
un espai excepcional, talment com ocorre amb altres fenòmens 
naturals arreu del territori. Des de potades del rei En Jaume, 
a peirons de sant Vicenç Ferrer, ditades de la Mare de Déu o 
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culades del dimoni, les eres esfondrades són fenòmens ideals 
per a l’adaptació d’un relat de naturalesa moral atesa la seva 
forma de pas cap a l’interior de la terra, és a dir l’Infern, espai 
on els pecadors mortals romandran per a l’eternitat. D’aquí que 
estructura i argument tenguin com a finalitat alliçonar i marcar 
pautes de conducta, amb totes les variants i variacions locals 
que els narradors hi vulguin afegir. 
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6.2.- Pecats i pecadors

L’origen del mot català pecat és llatí (peccātum), encara que el 
darrer concepte reconegut és grec (hamartia) atès que la Bíblia 
es va traduir d’aquesta llengua al llatí i del llatí a les diferents 
llengües romàniques. En grec vol dir literalment “fallar en dis-
parar” o senzillament “error”.

Dins el context bíblic, el pecat és l’acte de violació de la llei 
de Déu, encara que també es pot estendre a aquella persona 
que trenca la relació ideal entre l’ésser i Déu. Així mateix es pot 
aplicar a qualsevol desviació de l’ordre de la vida humana en la 
relació a la divinitat. 

La cosmovisió cristiana entén l’home com a constitutiva-
ment relacionat amb Déu –una mena de relació dinàmica vers 
ell– quant a realització personal del valor absolut. Segons això, 
el rebuig del valor absolut i l’autodestrucció de l’home (sentit 
del pecat) és signe del rebuig de Déu i, per tant, és ofensa, deso-
bediència i blasfèmia (Mateu 7, 26-27; Luc 15; Romans 1, 18-32 
i 2, 8). 

Dins la concepció cristiana –que és la que aquí tractam– el 
pecat inclou una gran varietat d’accions. Deixant de banda el 
pecat original (que ve implícit en la mateixa condició d’existència 
humana), hi ha per un costat els pecats venials, que són propis 
de la vida humana i comporten conseqüències en la mateixa 
part terrenal. Sense penediment implicaven estada al Purgatori 
després de la mort. 

I per altra costat, hi ha els pecats mortals o capitals, que com-
porten romandre a l’Infern. Recordem que aquests darrers 
sumen un total de set: enveja, gola, avarícia, luxúria, orgull, 
peresa i ira. Tot i així, segons la Bíblia aquests set pecats mortals 
són totalment perdonables per Déu, encara que això no atorga 
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llicència per a cometre’n. Bíblicament l’únic pecat que no es pot 
perdonar és el rebuig complet de la gràcia de Déu, ja que és una 
rebel·lió directa contra Ell, també coneguda com a blasfèmia o 
flastomia contra l’Esperit Sant. 

En el cas de la versió sencellera no es produeix un sol pecat, 
sinó tres: per un costat, el fet de fer feina el dia de Sant Joan (en 
el temps que se situa la narració –un temps passat històric– era 
festa de guardar); per l’altre, la flastomia, una ofensa radical cap 
a Déu (“-Seguiu, vatua Déu, seguiu, ganduls…”); i finalment, 
no respectar el pas del Viàtic (“Pensau que heu de deixar sa 
feina perquè passa un capellà amb un tros de pa?”, –versió de 
Vicenç Comas–). Tot plegat implica cometre tres pecats mortals, 
el que condueix al càstig diví i la implacable condemna eterna, 
sentència conseqüent amb la moral catòlica imperant a l’època 
de naixement de la narració. 

Altres casos paral·lels de càstig diví els trobam a la llegenda 
sacra mallorquina, encara que pocs amb una incidència triple. 
Que també tenguin alguna relació amb el Viàtic –sagrament eu-
carístic fonamental en el cristianisme– podem esmentar el cas 
del bandoler Benet Esteve, de Sóller, qui el rebutja ferit de mort 
a causa d’una baralla. Fins i tot renega de la figura del Sant Crist 
(“el Sant Cristet del Convent”, per als sollerics), per la qual cosa 
el seu cos és enterrat vora el torrent (en lloc no sagrat). El càstig 
diví vendrà en forma torrentada, la qual se’n durà el seu cos fins 
a la mar perquè sigui devorat pels peixos. 

Tornant al nostre cas, els mateixos tres pecats es cometen en 
l’Era d’Escorca. Ara bé, tal com hem vist fora de l’àmbit mallor-
quí, el pecat que apareix en la versió de Riells que recull Joan 
Amades era diferent: per ballar. 

A la Bíblia el ball no és per se dolent, sempre que es faci en 
moments o situacions adients (“hi ha un moment apropiat per 
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a ballar” Eclesiastès 3:4) i, fins i tot, es pot lloar Déu amb balls 
(Psalm 149:3; 150:4). Però és clar que per a la versió més literal 
ballar per cridar l’atenció sobre si mateix o sobre el propi cos és 
fet pecaminós (Timoteu 2:22; Mateu 18:6). A més, ja no sols és 
el fet de ballar sobre l’era el que serà reprovable, sinó sobretot 
el fet de no aturar-se en senyal de respecte. Novament, els dos 
factors faran que la punició divina sigui implacable.    

Aquest motiu del ball pecaminós és també força antic. Dei-
xant de banda la tradició oral, sabem que en el segle XIII Vicenç 
de Beauvais, a l’obra Speculum historiae, relata un fet semblant 
(Llompart 1972). El motiu apareix al Recull d’exemplis i miracles, 
gestes, faules i altres llegendes de la meitat del segle XV, en relació 
a una ciutat dita Sent Saenna, existent l’any 1010. Diu la narra-
ció que durant la missa de Nadal un estol ballava al cementiri 
contigu i, per tant, destorbava l’ofici religiós. El capellà pregà 
Déu perquè castigassin els balladors a no poder aturar de ballar 
durant un any, i així succeí. Arribat l’any, el bisbat de Colonya 
els reconcilià a la mateixa església i d’aquesta manera Déu els 
perdonà el càstig. 

El motiu del ball pecaminós també el trobam en terres més 
septentrionals. El cas dels dansaires de Bretanya és força reve-
lador. Com que no deixaven de fer-ho, Déu els converteix en 
un rotle de pedres, amb una al centre. Des del punt de vista 
folklòric, aquest relat servirà per explicar alguns monuments 
megalítics. Possiblement un dels més famosos és el d’Stanton 
Drew, encara que d’aquest n’hi ha diverses versions. 

Al nostre parer també és ben possible fer-ne una segona lec-
tura de caire simbòlic, on es remarca la dicotomia sacre/pagà. 
Si ens hi fixem la data de la narració és molt concreta, el dia 
de Sant Joan, que coincideix amb el solstici d’estiu. Recordem 
que l’origen d’aquesta festa és pagana i un eco de paganisme 
primitiu o ancestral es pot entreveure en el ball que es produeix 
damunt l’era. 
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I, anant encara un poc més enfora, aquesta dualitat també 
es pot intuir en el fet de ser una era, indret on es diposita el 
blat (símbol eucarístic) abans de ser batut. Sobre aquest escenari 
“sacre” es produeixen, per tant, els pecats i aquest mateix indret 
serà l’espai de condemna. 
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6.3.- El càstig diví: l’esvoranc 
infernal i l’etern retorn

El motiu de la terra que s’obre per engolir pecadors, ene-
mics, malfactors, etc. no és nou: forma part dels cicles temàtics. 
La “base real” del fenomen (ja sigui fortuïtament o a causa d’un 
cataclisme natural com ara un terratrèmol, una inundació, un 
volcà, un tsunami, etc.) fa que sigui summament fàcil incorpo-
rar-lo a la narrativa popular i que tengui un altíssim atractiu ar-
gumental per tal d’incloure-hi la lliçó moral. Però aquest atrac-
tiu no sols es localitza en la literatura de base popular, sinó que 
també en la culta, on trobam nombrossíssim exemples, que ara 
aquí no volem abordar.

La idea moral del càstig diví que cau literalment sobre els ho-
mes que es decanten del Bé va ser comuna en totes les cultures 
que havien assolit un cert grau de civilització. És per això que 
apareix també arreu del món i en èpoques diverses. També és 
cert que generalment aquest càstig diví recau damunt una urbs 
(que no necessàriament hem d’entendre com un entramat urbà 
sinó com un col·lectiu de gent), de les quals trobam una llista 
gairebé interminable: Sodoma i Gomorra a la Bíblia, Hèlix en 
la tradició clàssica, Argentola a Astúries, Valverde de Lucerna 
a Sanàbria (tradició esmentada per Unamuno a la novel·la San 
Manuel Bueno, mártir), Port d’Axum al folklore d’Etiòpia, Is a la 
Bretanya, etc. Per tant, tal com venim afirmant, es tracta d’un 
motiu universal amb múltiples variants.  

Però també és cert que aquest càstig sever l’identificam no 
sols sobre col·lectius sinó també sobre individus. Un dels més 
significatius dins l’àmbit proper el trobam en la llegenda àuria 
de sant Cugat: un dels jutges que el condemnà a mort fou engo-
lit per la terra mentre passejava. 

A la rondallística alcoveriana també trobam exemples de 
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càstigs divins sobre individus. Un dels més famosos és, sens 
dubte, Es jai de sa Lluna (ATU 751E* The man on the moon), on pe-
cador (un mentider) és castigat a romandre penjat per a sempre 
més de la lluna. 

Tornant a la nostra narració, des del punt de vista de l’ori-
gen creiem que el primer precedent del motiu de l’obertura de 
la terra és bíblic, concretament al passatge de la Rebel·lió de 
Corè (Nombres 16:20-35), narració que el poble coneixia perfec-
tament a partir dels sermons. Corè, juntament amb el seu grup, 
discuteix amb Moisès i Aaron, i els desafia. Moisès oferí a Corè i 
als seus homes fer una prova per a decidir qui guiaria els jueus 
pel desert. Durant aquesta prova, Corè i els seus seguidors es 
col·locaren a una banda i Moisès a l’altra. Déu elegí Moisès i Aa-
ron, i estigué a punt de destruir tot el poble d’Israel com a càstig 

Rebel·lió de Corè
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pel suport a Corè, però la súplica de Moisès davant Déu va fer 
que només matàs els de Corè obrint la terra i afonant-los a dins:

 
 Tot just Moisès acabava de parlar, quan la terra 
s’esberlà sota els peus d’ells. La terra es va obrir 
i els engolí amb les seves famílies, amb tots els 
homes de Corè i tots els seus béns. Van baixar 
de viu en viu al país dels morts amb tot el que 
tenien. La terra es va cloure damunt d’ells i 
desaparegueren d’enmig de la comunitat. En 
sentir els seus crits, tots els israelites que eren 
allà presents van fugir, tement que la terra els 
engolís. D’altra banda, una flama que venia del 
Senyor va consumir els dos-cents cinquanta 
homes que estaven oferint l’encens.

Com hem dit més amunt, la condemna a desaparèixer sota 
terra d’una comunitat (sigui ciutat o no) a causa d’un greu pecat 
apareix en totes les cultures del món, encara que la repetició 
d’una acció per a l’eternitat que se’n deriva és més comuna en 
la cultura de base judeocristiana. Recordem, sinó, les paraules 
de Jesús en el Judici Final descrit per sant Mateu:

Després dirà als de la seva esquerra:
- Aparteu-vos de mi, maleïts, aneu al foc 
etern, preparat per al diable i els seus àngels. 
Perquè tenia fam, i no em donàreu menjar; 
tenia set, i no em donàreu beure; era foras-
ter, i no em vau acollir; anava despullat, i no 
em vau vestir; estava malalt o a la presó, i no 
em vau visitar.
Llavors ells li respondran:
- Senyor, ¿quan et vam veure afamat o as-
sedegat, foraster o despullat, malalt o a la 
presó, i no et vam assistir?
Ell els contestarà:
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- Us ho assegur: tot allò que deixàveu de fer 
a un d’aquests més petits, m’ho negàveu a 
mi.
I aquests aniran al càstig etern, mentre que 
els justos aniran a la vida eterna.

Aquesta idea de l’etern suplici és la base del motiu del càs-
tig circular, és a dir, aquell que condemna el pecador a repetir i 
repetir eternament una acció (en el nostre cas, voltar i voltar a 
l’era de batre). Aquest té un més que famós paradigma al folk-
lore principatí, amb la llegenda del “Mal caçador”, relat que tin-
gué una gran repercussió en la literatura. El text narra el càstig 
d’un caçador que, mentre assistia un diumenge a missa aban-
donà el temple en el moment de la consagració tot per a encal-
çar una llebre que els cans havien alçada. Déu el castigà a errar 
eternament rere la quimèrica llebre. Torna cada any envoltat de 
cans i enmig d’un vent que anomenen del Caçador. A molts d’in-
drets dels Pirineus n’hi ha qui creu sentir encara els xiulets del 
damnat i el lladruc dels cans. 

Altres versions situen el càstig el dia del Corpus i el retorn 
cada set anys. Evidentment, gràcies a la força i goticisme de la 
narració, alguns autors aprofitaren el relat com ara Víctor Bala-
guer en Amor a la pàtria (1858) i Francesc de P. Capella, en Leyen-
das y tradiciones (1887), que l’adaptà al tema del rei Artús. “El 
Mal Caçador” de Joan Maragall (Visions i cants, 1900), segueix 
la versió catalana. L’heroi emprèn la seva maleïda ronda amb 
exaltada joia, que gradualment anirà minvant amb el retorn in-
cessant on es percep fins i tot una fascinació nietzscheana.

Fer desaparèixer una comunitat, una ciutat o una casa (àmbit 
més reduït d’una comunitat) com a conseqüència d’un pecat i 
que a més apareix un cop a l’any té també ressò en el folklore 
mallorquí. Com a exemple d’urbs comptam amb “La ciutat de 
Parella” (Alcover la recull com “la ciutat de Paradela”), arreple-
gada a la dècada dels vint del segle passat pel folklorista An-
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dreu Ferrer Ginard (2009: 196): 

Així anomenen a una ciutat encantada que, 
segons dita popular, surt davant Aubarca 
(nord-est de Mallorca) en un dia indeterminat 
de l’any, dins el mes d’agost. 
Segons diuen, aquesta ciutat que apareix i 
sura damunt la mar se va enfonsar perquè sos 
habitants eren molt dolents

Evidentment el càstig diví no es fa extensible a tota la ciutat, 
sinó que se’n salva el virtuós (íd.: 195): 

Diu que, a la part de llevant, dellà Capdepe-
ra, de vegades surt dins la mar una casa tota 
sola, que antigament formava part d’una ciu-
tat, que per sa gran dolentia, fou enfonsada 
com a càstig diví. 

Per altra banda, en altres indrets de Mallorca podem localit-
zar el motiu de poder sentir encara els crits i renous produïts 
pels condemnats des de l’altre món, els quals es repeteixen una 
i altra vegada. Per exemple, al poble de Sant Joan es troben les 
Roques del Dimoni, situades a la part més occidental de la Co-
muna, en el sector més abrupte d’un serral. Aquí hi ha una zona 
de pinar, anomenat el Pinar de ses Roques. En aquest indret s’hi 
localitza un redol o bony de roques arrodonides, de les quals 
una té un forat, gros com el cap d’un home, on segons la tra-
dició popular “en punt de migdia fa remor” (Canuto 2007: 15).

Així ho va descriure el pare Rafel Ginard: 

Un diumenge d’estiu, quan ja vivíem a la caseta 
de Gossauba, mon pare, per anar a cercar ver-
ducs, me menà a aquest turó. Aquell dia jo estre-
nava un flabiol de canya que mon pare m’havia 
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fet i retgirava els ecos adormits amb les melodi-
es que del flabiol en treia. Quin plaer! Pensí que 
prest veuria realitzat el meu desig de trucar a la 
sotilada del cel. Més, quina cosa! A mesura que 
pujàrem al turó aquell desig me fugí i s’esvol-
và [...] La narració terrorífica que m’hi féu mon 
pare és la d’una llegenda semblant a la de l’Era 
d’Escorca, que se conta també del turó aquest. 
Una era, un combregar, els batedors insolents 
que no volgueren fer honor al Santíssim Sagra-
ment, alabat sia per sempre! I la catàstrofe: l’era 
que s’enfonsa sota terra i els batedors i el bestiar 
condemnats a rodar eternament. Preparat l’es-
perit per aquesta narració, arribàrem a la penya 
més cèlebre de Sant Joan. Aquesta penya és una 
inflor arrodonida, una espècie de pit de roca. Ar-
ran de terra fa com una capelleta; ditada enorme 
de gegant quan la roca era blana. El cap hi cabia 
exactament i tot el coll. Allò era el punt precís 
d’on s’oïa, clar i distint, la remor fatídica de l’era 
enconcada. I vaja si ho vaig sentir bé. La sang 
que tenia trastornada, el pols violent, la remor 
dels pins que regolfava dins aquell enfony tan 
especial, feien la il·lusió completa. No vaig tenir 
paciència per aguantar molt de temps el cap din-
tre aquella finestra que donava a un món mis-
teriós, sinó que, esglaiat, el retirí casi de seguida” 
(Ginard 2003: 99)

Aquesta tradició també fou recollida oralment per Caterina 
Valriu qui afirma que si “hom hi acosta l’orella a algun d’aquests 
forats sentirà uns crits, que són els d’un home que fou engolit 
per aquelles roques, com a càstig pels seus renecs i blasfèmies” 
(Valriu 2008: 413).

Evidentment això tampoc no és exclusiu nostre. De terres ga-
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llegues, per exemple, en tenim exemples també ben paral·lels. 
Luís de Molina, a la seva Descripció del Reino de Galicia y de las 
cosas más notables de él, afirma:

De la laguna de las Lamas de Goa se cuentan 
dos cosas extrañas, que si no las hubiese oído a 
persones de Crédito y de mucha fe, no me ocu-
paria mucho de escrivilla... Una, que sale a ve-
ces de las aguas el bramar de un animal, y otra 
que cuando este lago, algunos años por gran 
falta de agua se viene a secar parte de él, en 
aquella que queda como tremedales se hallan 
coses de Hierro labradas, y piedras cortadas y 
ladrillos y clavos y ollas y todas otras coses de 
esta calidad, que demuestran claro haver habi-
to allí edificios y población.

Segons un comentari a la mateixa obra, “es corriente que el 
pueblo asegure oir, en los lugares de ciudades desparecidas, 
gritos de animales y voces humanes”.

A voltes, els sons de l’altre món no venen de les veus sinó 
dels objectes que fa l’home. Un cas interessant és el de l’engoli-
da ciutat d’Argentola, a Avilés (Astúries), on un cop a l’any

Dicen que hasta no hace mucho, en las 
noches de San Juan de luna llena, aún 
era posible distinguir en el fondo de 
la ría de Avilés, las torres almenadas, 
los campanarios y los castillos, e inclu-
so escuchar a lo lejos el sonido de las 
campanas…

Fora de l’àmbit peninsular localitzam també exemples més 
que paral·lels: en algunes ciutats del Bàltic els pescadors conten 
que els diumenges se sent per les seves platges el repicar de les 
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campanes de les ciutats sepultades per mor del pecat. Durant la 
nit i quan la mar està en calma, es poden sentir els desventurats 
cantar, entre plors i psalms penitencials i es veuen brillar els 
ciris que encenen davant l’altar. 

Avui en dia, el motiu té un interessant recorregut dins el que 
s’ha denominat llegenda urbana. Per exemple, a Kola (Sibèria), 
un pou artificial de més de 12 km de fondària guarda la lle-
genda que si hom s’acosta a la boca se senten els brams de les 
ànimes condemnades al foc etern. No debades el coneixen com 
el pou de l’Infern.

De Sencelles a Rússia… De Mallorca al món. 

Pou de Kola, en un segell de 1987
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7.- A manera de conclusió

L’Era Esfondrada és una de les narracions populars més po-
tents del folklore senceller. Per un costat el mateix fenomen físic, 
un formidable avenc en un dels indrets amb manco accidents 
geogràfics del terme, el que tot plegat configura una “excepció”. 
I per altra, la força del relat, on els pecadors reben implacable-
ment la justícia divina, tot dins un context força simbòlic i moral 
alhora. 

Hem intentat posar damunt la taula l’origen directe –per a 
nosaltres una adaptació d’un passatge bíblic molt concret, la 
Rebel·lió de Corè– tot dins el context de la universalitat dels 
relats llegendaris. D’aquí i d’allà trobam paral·lelismes, ara en 
el tipus de pecat, ara en el perfil dels pecadors, ara en el mode 
de càstig. Per tant, podem parlar d’una llegenda sencellera en-
cabida en la narrativa llegendària universal, on es repeteixen 
motius sorprenentment paral·lels tant aquí com a l’altra banda 
del globus terraqüi.
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A nivell reivindicatiu dues serien les línies d’actuació que 
s’haurien de posar en marxa en un futur immediat. Per un cos-
tat, la neteja de brossa i fems de l’avenc i per altra l’estudi ar-
queològic. Un espai excepcional com aquest no pot continuar 
en la situació que està des de fa decennis. És més, si no s’hi 
actua, la funció d’abocador continuarà i continuarà. És més que 
segur que l’estudi per part de professionals donarà resultats 
més que interessants i que també ajudaran a donar llum a un 
dels “misteris” de la història de Sencelles. 

Per altra costat, seria interessant que es pogués localitzar al-
guna mena de documentació respecte de la versió sencellera, ja 
que l’antigor de la tradició només es pot datar a Escorca (pel cap 
baix des del segle XVIII). Som del parer que, atesa l’antigor de 
l’avenc, la versió sencellera ha de ser també d’aquesta època o 
anterior. Això només es podrà saber si es du a terme una bona 
prospecció arxivística, ja al fons municipal com a l’Arxiu del 
Regne de Mallorca. 

Amb aquest estudi –-i també amb el precedent– volem in-
sistir en la importància de preservar el patrimoni immaterial, a 
voltes decantat o menystingut respecte del material. La narrati-
va de base oral és part consubstancial del tarannà d’una comu-
nitat i, com a tal, la defineix, la caracteritza i també la situa dins 
el món. O dit d’una altra manera: ens explica una comunitat, 
però pertany a tota la humanitat. 
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