CUINES
Història gastronòmica i de Sóller del segles XVIII, XIX i XX
Just després de la Revolució Francesa ( 1789- 1799) , va haver-hi molts immigrants francesos
interessats en organitzar el comerç de fruites cap a la seva pàtria. A part de taronges i

llimones, també es van exportar per transport marítim principalment ametlles, figues i
olives cap a França.
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( vapor Maria Mercedes i Villa de Sóller)
Sembla dur de creure, però el comerç amb França era molt més fàcil i més voluminós en aquell
moment que amb la resta de Mallorca. En efecte l'única manera d'arribar a Palma per a mercadejar
era per vaixell o usant un camí esgotador i molt perillós fins arribar al pas de muntanya del Coll de
Sóller". Aquests fets van portar amb si una influència cada vegada major de la cultura francesa a
Sóller, ja que en retorn seus habitants importaven mobles, moda i

mercaderies.
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Als anys seixanta del segle 19, després d'un comerç pròsper en els cítrics i havent
invertit molts diners en això, els pagesos de Sóller van ser colpejats brutalment per un seguit de
plagues. Molts no van superar la pèrdua de la seva collita i es van arruïnar. L'única sortida va ser
per a ells emigrar, de

tornada a França o Sud-amèrica.

( vapor Leon de Oro)
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El Miquel Caldentey – Paleibot 1914

Personal de la factoría Ballester, de Sóller, a Puerto Rico.
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El negoci amb les fruites es va recuperar de mica en mica fins a 1921 quan els científics van
descobrir els poders curatius de la Vitamina C. Aviat, molts sollerics tornarien a la seva ciutat
d'origen, tornant al seu negoci. Encara es pot sentir la influència dels quals es van fer rics més enllà
dels mars abans de tornar a Sóller, a través de les cases que es van edificar en aquella època. Fruit
d’això s’instaurà l’estil modernista a Sóller , traslladant estils arquitectònics i socials tan Europeus
com Americans a la nostra vall

Can Prunera
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“ El palauet de Can Cremat"

Alguns exemples els trobam al carrer de sa lluna ( Can Prunera) , carrer de Sa Mar ( Can Dulce) ,
Romaguera ( Can Cremat) , entre d’altres.

En aquella època les cuines, principalment; estaven situades en les cases nobles als baixos o
soterranis de les mateixes i a les cases de fora vila solien estar en edificis petits adjacents.
Les cuines anomenades « Econòmiques» funcionaven amb carbó i algunes disposaven ja d’un petit
forn . No obstant les cases de camps si que tenien un forn , i des de molt enredera, on per exemple
hi cuinaven el pa.
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El final de l'aïllament geogràfic
A principis del segle 20, Sóller va començar a afrontar un dels seus majors problemes per al
desenvolupament econòmic: el seu aïllament per les muntanyes de la Tramuntana. Els sollerics van
voler construir un sistema ferroviari que passaria sota de la Tramuntana, de manera que poguessin
portar més rapida i fàcilment seus molt apreciades "Taronges de Sóller" a la capital.

Així que es començar a parlar de la construcció d’un tren a ciutat .
Al començament del segle XX, la ciutat de Sóller, amb la seva puixant indústria i els seus famosos
horts de tarongers, tenia la necessitat d'acabar amb el virtual aïllament que impedia el seu
desenvolupament. El majestuós marc de muntanyes del seu entorn i en particular la Serra d'Alfàbia
impedia el transport de viatgers i de mercaderies amb el port de la ciutat de Palma i amb la resta de
l'illa, vertebrada ja en aquells dies, per una xarxa ferroviària mallorquina a creixement.
Fins llavors per anar cap a la capital (Palma de Mallorca) calia prendre una diligència i salvar un
gran desnivell pujant i baixant l'anomenat "Coll de Sóller", una carretera de terra, estreta i
empinada, molt esgotadora per als animals de tir. D'aquella època encara es troben al llarg de
l'actual carretera de Sóller les posades que servien per al descans i avituallament d'animals i
passatgers, avui reconvertides en restaurant, com SES PORXERES, CAN PENASSO ; avui
anomenats d’un altre forma.

10

Va ser el Sr. Jeroni Estades, solleric diputat provincial i home de negocis, que es va fer ressò de la
voluntat dels habitants de Sóller per implementar un sistema ferroviari entre Sóller i Palma de
Mallorca. Va encarregar inicialment l'estudi d'un ferrocarril Palma-

Sóller que passava per Valldemossa i Deià. Es va sol·licitar llavors la concessió
d'aquest ferrocarril a 1893. No obstant això aquest projecte va ser descartat per l'alt cost econòmic
que representava.

Anys més tard, el 1903 l'industrial D. Juan Morell va proposar la
construcció d'un ferrocarril directe Palma-Sóller que passaria per sota
de la Serra de Tramuntana (per sota del "Coll de Sóller") a través
d'un túnel. Aquesta idea es va desestimar inicialment, però va ser el mateix Jeroni Estades qui
un any més tard va plantejar aquest projecte encarregant la redacció del projecte a l'enginyer Pere
Garau. L'estudi es va posar en coneixement públic el 15 de novembre de 1904 a l'Ajuntament de
Sóller, rebent el suport dels habitants de la ciutat.
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La construcció del ferrocarril va ser encarregada al contractista d'obres Sr. Luis Bovio que va
comprar als Ferrocarrils de Mallorca una petita locomotora 020T construïda a Anglaterra per "The
Falcon cerca & Car Works Ltd, Loughboroug" fabricada l'any 1891 i amb el número de fàbrica 198,
aquesta petita locomotora s'emprava com a tractor de maniobres al port de Palma de la línia de
tramvia que travessava la ciutat de Palma. A aquesta petita locomotora la va

batejar amb els noms de les seves filles: "Maria Luisa" .Tal ha estat el
prodigiós servei d'aquesta locomotora, que encara avui es recorden les seves proeses durant la
construcció del ferrocarril.

Les obres es van iniciar el 3 de juny de 1907 iniciant-se els treballs de forma simultània des de
Palma i Sóller. Al cap d'un any la brigada que havia sortit de Palma va arribar a Bunyola, on es van
enfrontar amb el principal repte de la línia: la Serra d'Alfàbia, que havia de ser travessada per un
túnel de 2856 m que desemboqués l'altra banda del sinuós " Coll de Sóller ". Diversos túnels i
trinxeres van haver de ser excavats. El 19 d'agost de 1911 la victoriosa

locomotora María Luisa havia arribat al mirador "d'es Pujol d'en
Banya". Va arribar el primer tren d'obres a Sóller el 30 de setembre
del mateix any.
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A la petita locomotora María Luisa li va correspondre el privilegi d'inaugurar la línia de forma
extraoficial, portant un cotxe saló prestat per la Companyia dels Ferrocarrils de Mallorca amb els
prohoms del projecte conclòs: Sr. Jeroni Estades, el Sr. Pere Garau, juntament amb Antonio Maura
el 7 d'octubre de de 1911.
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La inauguració oficial, va tenir lloc el 16 d'abril de 1912, sent les locomotores nº 1 "Sóller" i la
nº 2 "Palma" les encarregades de portar el comboi inaugural, mentre la nº 3 "Bunyola" esperava
l'arribada dels seus homòlogues a Sóller.

Locomotora nº 1 “ SOLLER” tren de Sóller. MTM (Maquinista Terrestre y Maritima)
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Tot això passà sols un dia després de l’enfonsament del Titànic , per
això la noticia passà a segons lloc a la premsa de l’època.
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Un any més tard, es va sumar una quarta locomotora de l'M.T.M. la nº 4 denominada "Son Sardina"
(a finals d'agost de 1913) .
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EL TRAMVIA
El 4 d'octubre de 1913 es va inaugurar la línia del primer tramvia elèctric de Mallorca entre Sóller i
el Port de Sóller.

El Tramvia de Sóller es va començar a construir després d'haver inaugurat la línia de ferrocarril de
Palma a Sóller. El projecte d'aquesta línia ho va dissenyar i va dirigir D. Pere Garau, i es van tendir
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4.868 metres de via. Com a obra de fàbrica es destaca el pont de ferro sobre el "Torrent Major" que
va ser construït per la Maquinista Terrestre i Marítima.

El tramvia va disposar al principi d'una central elèctrica pròpia que
se situava en la pròpia estació de Sóller.
Tot i que el tramvia de Sóller estava pensat per al transport de passatgers, va ser utilitzat també per
al trànsit de mercaderies cap al port. En un petit vagó isoterm es transportava el peix fresc del Port a
Sóller i en remolcs es duia carbó a l'antiga base militar de submarins del Port de Sóller, a la fàbrica
de "el Gas"; així com mines i torpedes transportats des del polvorí de Caubet.

Els tres automotors de tramvia numerats de l'1 al 3 i els seus remolcs 5 i 6 són els originals de 1913

Les jardineres es
van adquirir dels tramvies de Palma en 1954.
que van ser encarregats a la casa saragossana Carde & Escoriaza.

A més, el Tramvia de Sóller disposa de cinc automotors de tramvies provinents de Lisboa, numerats
del 20 al 24, adaptats a l'ample de via 914mm.

En aquella època també es construí la base militar del Puig major i la carretera a sa Calobra i cap a
l’altre costat de l’illa, ajudant a l’expansió del poble de Sóller
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Cuina a Sóller

La història de la cuina de Sóller va lligada amb el seu passat i de com la força dels seus habitants ,
front a les adversitats, sempre sortien endavant.´
Els mateixos canvis socials i culturals que es varen produir a Sóller durant aquesta època , també
es varen veure reflectits a la cuina. Així cap a finals del SXVIII trobam moltes influències de la
cuina francesa i cuina vinguda del contacte amb el Nou Mon.
Us els exemples més característics i mes visuals, són els Ous a la Cubana I el gató d’ametlles. Amb
dues receptes ara molt arrelades però amb un origen americà i francès , respectivament. També
n’és exemple la multitud de fàbriques de xocolata de l´època. Un clar exemple d’una “importació
industrial”. També existien als altres llocs tendes de sollerics a França o fàbriques de sucre
solleriques a sud Amèrica

.
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Com a la resta de l’illa, Sóller vivia de la pagesia, del camp i de la mar, però la seva peculiaritat de
estar rodejada de muntanyes s’esdevenia a vegades una característica a cavall entre la incomoditat i
algunes certes avantatges. Hi així ho ha demostrat en tarannà de la història dels dos darrers segles
Aquesta cultura de camp es fa veure afectada per una sèrie de plagues als cítrics i a les vinyes que
va emprobrir als habitants i entre els segles XVIII i XIX es va provocar una forta emigració de
Sóllerics cap a França i centreamericà. I els que quedaren a Sóller varen tenir que canvia el seu sistema de vida per sortir endavant. Així es va passar d’un economia basada en el camp a un sistema
industrial tèxtil . Es varen construir casi una vintena de fàbriques , convertint Sóller en el centre
industrial de la serra de tramuntana. Si això hi afegim un profitòs comerç naval cap a França ( Sobre
tot de taronges i oli) i que els que partiren a les amèriques també els va anar be. Cap a 1900 Sóller
visqué el seu moment dorat.
Cap a finals del segle XIX (1885, segons conta l’Arxiduc Lluis Salvador ) Sóller, i la resta de pobles de les illes, eren terra d’economia agrícola amb més de 130.000 possessions ( a Sóller destaquen Berabassí, Monnàber, Son Torrella, Bini, Bàlitx etc) i prop de 60.000 propietaris. Cultiu de
blat, ordi i civada; llegums com el cigrons i evidentment producció d’oli i vi, juntament amb el conreu de camps d’ametllers , oliveres , garroves o cítrics; formaven un paisatge un tant diferent al
d’avui dia.
El peix, que era molt abundant en aquella època, formava part fonamental de la dieta, ja fos salat o
fresc.
Com a dada de referència cada any es sacrificaven uns 35.000 porcs i quasi 90.000 ovelles, anyells i
moltons ( sobre tot als voltant de Setmana Santa).
Cap a l’any 1890 existia un important comerç amb Amèrica i França, i Mallorca importava del Nou
Mon sucre, licors i cacau i exportava cítrics al país veí, principalment. De fet a Sóller durant la darrera dècada de 1800 i les primeries del segle següent es fundaren diverses industries xocolateres,
amb el cacau d’Amèrica i que perduraren fins als voltant de 1980.
GELATS:
Originaris de la Xina, arribaren a Mallorca des de França i Itàlia i així l’any 1700 obrí la
gelateria més antiga d’Europa: Can Joan de S’aigo a Palma. En aquells temps s’elaboraven aigües
gelades i lleugers sorbets, més que gelats tal i com els coneixen ara, i es que la indústria del fred
encara s’havia d’inventar ja que el primer equip capaç de fabricar fred fou presentat a l’exposició
Universal de París, l’any 1867. Per això , per a elaborar gelats i sorbets, s’havia de comptar amb
l’inestimable feina dels nevaters que recollien la neu de la Serra i la portaven, de nit, als pobles o a
Ciutat.
El procés era molt bàsic, però no senzill ni poc laboriós: el joves pagesos recollien la neu de
les muntanyes i l’anaven amuntegant dins un dipòsits construïts dins la roca anomenats cases de
neu; i l’anaven trepitjant per a formar una massa compacta que tapaven amb una bona capa de
càrritx. Després la neu compactada en gel era tallada en blocs que ,damunt les someres, eren
baixats cap a les valls. Aquestes cases de neu estaven repartides per tota la Serra de Tramuntana ,i a
Sóller les de la Coma de n’Arbona ( a la carretera de Lluch, abans d’arribar al primer túnel), son
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unes de les més grosses i ben conservades. La primera fàbrica de gel a Mallorca es va instal·lar al
carrer del Temple a finals del s.XIX.
Pel que fa a Sóller els primers gelaters ( al voltant del 1915-1920) eren ambulants, que amb
els seus carretons els venien pels carrers de la Vall. Els més majors encara recorden dos dels més
coneguts : Mestre Paco i en Tiba. Més envant en el temps es varen deixar de vendre els gelats de
forma ambulant i s’obriren els primers llocs de gelats , uns dels més coneguts foren en Jaume des
Gelats i en Miquel Virgo, amb dos despatxant a la Plaça de la Constitució, per aquell temps
anomenada plaça Calvo Sotelo. A les cases particulars la gent anava a comprar cada dia barres de
gel per refredar les begudes o per a fer gelats casolans amb les màquines a l’ús.

Es canyís
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ES KIOSKO
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ES COSTA BRAVA
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EQUIP DE CUINA DEL MARINA
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CUINES ECONÒMIQUES
La cuina econòmica o estufa domèstica

Vista d'una cuina econòmica, estufa domèstica o cuina de ferro. Al front, a l'esquerra, les portells de
la llar i del cendrer; al centre, la del forn. A la part superior, a la dreta, foc per tenir sempre aigua
calenta per cuinar. A la paret, registre del fumeral per a neteja i, a sobre, el tiro.

Can Carol
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A l'inventar-se la estufa, es va aprofitar sovint el seu extrem superior, molt calent, per cuinar. Quan
l'estufa es va fabricar de fosa (estufa salamandra), també les estufes domèstiques van utilitzar el
mateix material i va començar a fabricarse l'anomenada cuina econòmica de major grandària que
l'estufa i amb més accessoris i usos. El qualificatiu de econòmica li ve de que, com la pròpia
salamandra, aprofitava molt millor el combustible que la cuina tradicional directament sobre la llar
(però és molt menys eficaç que les cuines modernes).

Com l'estufa, la cuina té dos compartiments per a la combustió, un de superior per al combustible
(braser) i un altre inferior on cauen les cendres (cendrer). A la part superior té un pla de treball amb
la boca d'alimentació de combustible rodona, amb una sèrie d'anells de fosa concèntrics, que servien
de tapadora. Traient un o més dels anells, segons la mida de l'atuell de cuina, també pot obtenir-ne
foc viu per a certes preparacions que ho requereixen (especialment els fregits amb oli). La boca
d'accés al cendrer i per entrada de l'aire de combustió, és a la part frontal i al costat la boca del forn.
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El conjunt es completa amb un tub anomenat fumeral , llar de foc, canó o canella, que evacua els
fums cap a l'exterior. A més de la regulació de l'entrada d'aire a la boca del cendrer, de vegades hi ha
una altra regulació en la sortida de fums mitjançant una planxa metàl·lica (tiro o tiratge),
perpendicular a l'eix del conducte, que llisca per unes guies i tanca la secció del fumeral , en part o
gairebé tota, a voluntat. Amb la regulació del tir s'evita que una part important de la calor surti pel
fumeral , quan el tir és excessiu

En alguns tipus de cuina, dins de l'espai per al combustible (braser) hi ha un escalfador d'aigua que
s'emmagatzema en un dipòsit exterior (generalment penjat al costat del sostre i que a Castella es
deia calderí)

Berabassí.
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Can Dulce
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Èstris de cuina
Col.lecció particular Can Carol. Sóller ( si no s'indica el contrari)

Barral de vi

Cuina de gas ciutat

Barral de vi

Molinet de cafè

Molinet de cafè ( detall)

Llum d'oli

Botella de vidre per a agafar mosques

Torradora de cafè ( Berabassi)

Torradora de cafè.
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Màquina de pasta italiana

Morter de pedra

Caixa per al transport de cacau.

Balances (Museu de Sóller)

Morters (Museu de Sóller)

Barrals de fang.(Museu de Sóller)

Suports de fusta per als llums d'oli.(Museu de Sóller)
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