
GUILLEM GAYÀ BONET —SERRO— I MARIA MULET CANYELLES —RIUS—  
DURANT LA GUERRA CIVIL I EL PRIMER FRANQUISME A MALLORCA 

El Pil·larí i el Pla de Sant Jordi 

Guillem Gayà Bonet va néixer al Pla de Sant Jordi el 26 de desembre de 1898.  Era trencador i 1

també duia un hort amb la seva dona. Vivia al camí de Muntanya, avui número 428.  Estava casat 2

amb Maria Mulet Canyelles, nascuda l’12 de gener de 1903 a Llucmajor  que treballava a casa i a 3

l’hort que els servia de productes per a la seva subsistència.  Tots dos es casaren a l’església del 4

Coll d’en Rabassa el 23 de febrer de 1924. 

Quan va començar la Guerra Civil tenien un fill —Tomeu— de 3 anys, una filla —Margalida— 
d’uns 9 anys i un altre fill —Mateu— d’uns 11 aproximadament.   5

Eren joves, una família normal i treballadora. El matrimoni Gayà-Mulet, tots dos, sabien llegir i 
escriure segons consta al cens electoral de 1934. En el cas de la dona, la lletra va tenir una 
especial importància perquè li serví, una vegada mort l’home, per ajudar-la a tirar endavant.  

Almenys Guillem era d’idees republicanes, i no sabem si estava en contacte amb els comunistes 
de ses Cadenes —Radi Comunista— o si era socialista o republicà. Tenia amics de dretes i no 
passava res en principi. Un amic seu, podria ser dels més amics, el va matar el dia 10 de 
setembre de 1936 sortint del cafè de Ca s’Arrosser del Pil·larí. Va ser a unes passes del cafè, just 
a l’altre cantó davant de ca ses Monges. Avui, entre els carrers Muntanya i Josep Tomàs de 
Renteria (en aquell moment devia ser el carrer 189).  En el camí per arribar a ca seva hi havia el 6

 Segons consta al llibre registre II Bautismos desde 1896 (15 Agosto) hasta 1901 (15 Enero), de la parròquia de Sant 1

Jordi —San Jorge del Prat diu la inscripció en aquest cas—.  
Al Padró Municipal de Palma de 1935 —AMP CD 235—, amb una lletra no gaire clara, es diu que era nascut el 6 de 
novembre de 1898 o 1899 sembla, a Palma municipi, segurament al Pil·larí. Era de can Serro, —es PIl·larí—. Segons 
aquestes dades, en ser assassinat el 1936, tendria uns 37 anys tal com diu CAPELLÀ, L. Diccionari vermell. Palma: 
Editorial Moll, 1989, p. 79. Al Censo Electoral de Baleares [1934] Ayuntamiento de Palma, —ARM GCB 050— es diu 
que té 35 anys, que és trencador i que sap llegir. Al llibre de propietaris de tombes del cementiri de Palma diu 28 anys. 
La data correcta del naixement és la que prové de la parròquia de Sant Jordi.

 Al padró municipal de Palma de 1935 esmentat figura que viuen a Son Roca [del Pil·larí]. Llorenç Capellà, Op. cit. diu 2

una possessió anomenada Son Racó. Aquest lloc, en general, estaria situat, per les referències dels altres inscrits al 
padró amb noms tals com can Verdera, cas Capellà o cas Pobler, entre d’altres, en el camí de Muntanya d’aleshores, o 
on ara hi passa l’autopista, o a l’actual camí de les Parcel·les. MASCARÓ PASARIUS, J. Mapa general de Mallorca. 
Palma: Editor V. Colom R. 1987. 2a edició. Full Sector núm. 33. En tot cas l’adreça actual és la que hem esmentat. A 
llibre de defuncions de la parròquia d’es Pil·larí, que en una nota posterior citarem, esmenta que Maria Mulet Canyelles 
vivia a la casa del camí de Muntanya 428.

 Al cens de 1934, a la secció de s’Arenal, diu que té 30 anys, que sap llegir, «Sus labores» i que viu a can Cifre, 41, 3

com el seu home.  Era de can Rius, —també d’es Pil·larí—. Es Pil·larí estava dins la secció de s’Arenal de Palma. 
El llibre 28 Bautismos 1902 a 1905, de la parròquia de Sant Miquel de Llucmajor, 1.1/29, especifica que va ser batejada 
el 13 de gener de 1903, nascuda el dia abans a les 2 h. També especifica la data del casament amb Guillem Gayà 
Bonet. Can Rius hem de suposar que es trobava dins la vicaria in capite del Coll d’en Rabassa, i can Serro en la de Sant 
Jordi, tot i la proximitat d’ambdós llocs.

 En l’entrevista feta a la seva neta Maria Gayà Orell [16-11-2018], em contà que el seu padrí era sonàmbul i de 4

vegades de nit sortia a segar alfals. Per això la seva padrina l’havia de seguir perquè després es quedava dormit a 
defora. D’aquest hort, a darrera la casa on vivien, treien sobretot per a la seva subsistència: «hi sembraven i feien 
aufaus perquè tenien vaques, dues o tres vaques, i tenien no sé si era un mul o un cavall… Lo que feien era per a 
menjar i quatre animals».

 Tomeu, nascut l’1 de juliol de 1933. Margalida, d’uns 9 anys nascuda el 3 d’agost de 1927. Aquest any el presumim 5

perquè tampoc està clar. Margalida, al Padró Municipal de Palma de 1955 —AMP CD 306—, consta que té 28 anys i per 
tant 1927 estaria bé. Del fill major, Mateu, d’uns 11 anys, nascut el 25 de gener de 1925, no ho sabem del cert perquè 
no podem desxifrar al cent per cent el que diu el padró de 1935. Ara bé, l’any sí que ho ha de ser. Mateu Gayà Mulet va 
morir d’un infart als 56 anys el 7 d’octubre de 1981 al Pil·larí. L’atac de cor és informació de la seva filla i la data de 
defunció, que la seva filla Maria no va saber del tot —deia que tenia 54 anys—, l’hem trobada al llibre de defuncions, p. 
52, núm. 8  de la parròquia de Sant Francesc d’Assís d’es Pil·larí. Al llibre consta que la seva adreça era camí de 
Muntanya, 430, al costat de la de la seva mare, i abans del matrimoni. La informació de l’edat als padrons pot estar 
equivocada en alguns casos. Si la trobam a un registre parroquial és molt més fiable.

 BIBILONI, G. Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat. Palma: 2012, p. 437.6



cafè de Can Comte (que donava a la sala de ball Saló Moderno) i també el Saló Es Vincle de la 
societat Cultura Social, d’esquerres i potser socialista. Evidentment Cultura Social havia d’estar 
tancada, i el propietari del local, un tal Tomeu Matas (no ho tenim plenament documentat), o 
estava tancat a la presó o el tancaren després.  7

Un d’aquests amics de dretes era en Gallineta, Bartomeu Garcias Fiol,  uns set anys més jove i 8

falangista dels grossos de Sant Jordi.  La neta de Guillem Gayà, Maria Gayà Orell, filla de Mateu, 9

repeteix que era el seu amic qui el va matar, i en algun moment li surt «el seu millor amic». Que tot  
i tenir idees diferents eren amics. Però… sobre les 10 de la nit d’aquell dia, quan Guillem Gayà era 
a Ca S’Arrosser i havia de partir cap a ca seva, entrà un grup de joves falangistes. L’eufòria per la 
derrota dels republicans del capità Bayo al Front de Manacor feia pocs dies havia de ser gran 
entre els feixistes i això era encara més perillós. Hi ha gent que conta que molts d’ells anaven ben 
beguts. Algun, almenys, era de Sant Jordi. En entrar els falangistes cridaren “Viva España!”. 
Tothom s’havia d’aixecar, el braç enlaire amb salutació feixista i respondre amb un altre “Viva!”; 
però Guillem no ho va fer. I no sabem si va remugar alguna paraula. La qüestió és que va ser 
«convidat» a sortir. I al cap de cantó assenyalat, sense gaire més, va rebre uns quants tirs de 
pistola que el deixaren mort. Fou traslladat al cementiri de Palma i el seu cos fou deixat a 
l’hemicicle o paret del cementiri nou, devora el torrent de sa Riera: «el duguren a tirar a sa 
Riera».  10

Els mateixos falangistes, segons el relat de la seva neta, que ho havia sentit contar diverses 
vegades a la seva padrina, avisaren la seva dona —Maria Mulet mateixa—: «es teu homo és 
mort». La família anà a cercar el cos al cementiri de Palma on trobaren una senyora que també 
cercava i que els oferí una tomba a un dels nínxols de la paret del cementiri. Allà fou enterrat a les 
16 h. del dia 12 de setembre. I durant anys per Tots Sants anaven a dur-hi flors. La neta Maria, 
nascuda en 1952, encara hi va anar de petita acompanyada de la família. No sabem quants 
d’anys però pensam que almenys fins que degueren buidar la tomba en algun moment. De tota 
manera a la documentació del cementiri posa que es va fer una «monda de restos al osario de la 
misma» en data de 28 de maig de 1990. La padrina els deia que no descuidassin d’anar-hi per 
Tots Sants.  11

 Antònia Capó Servera, neta d’Antoni Servera, en Comte, ens ho contà quan m’acompanyava pel poble del Pil·larí 7

[30-10-2018]. En aquesta volta ens situà diferents establiments antics, bars i sales de ball, la casa dels Serro-Rius en 
1936 i on vivia la seva neta Maria Gayà Orell actualment. També ens assenyalà on mataren Guillem Gayà. Pel que fa al 
Saló Es Vincle, ara és on ella viu. Contà que el comprà el seu padrí, propietari del Saló Modern i després també cine del 
carrer Roncal, a qui s’havia quedat amb l’establiment que havien pres a la dona del propietari per no poder fer front a 
deutes en estar el seu home tancat per la repressió franquista.

 Podeu consultar el meu article: «El falangista “Galineta” i els seus mètodes al Pla de Sant Jordi. El primer franquisme 8

a la ruralia de Palma». Vilaweb 2017. Enllaç: 
https://blocs.mesvilaweb.cat/tomeucarrio1201/2017/02/13/el-falangista-galineta-i-els-seus-metodes-al-pla-de-sant-jordi-
el-primer-franquisme-a-la-ruralia-de-palma/

 Llibre de defuncions de la parròquia de s’Aranjassa: Bartomeu Garcias Fiol morí el 6 de novembre de 1975 amb 70 9

anys. El pare de Bartomeu Garcias, Miquel Garcias Salvà, morí el 31 d’agost de 1954 amb 74 anys, segons consta al 
registre Libro II de defunciones, Año 1950 a 1969 de la parròquia de Sant Jordi. Ambdós moriren a s’Aranjassa i havien 
nascut a Llucmajor. Hi ha confusió en la memòria històrica popular d’aquella època i, per això, s’atribueixen fets, no se 
sap bé, si a en Gallineta [o Galineta] jove o al Vell Gallineta.

 Les fonts orals, encara que ja gairebé tothom dels contemporanis és mort, encara ho recorden.10

 Cercant documents a la funerària de Palma (EFM) hem trobat les dades sobre l’ingrés i inhumació de Guillem Gayà 11

en dos llibres del cementiri de Palma. A un dels llibres de propietats figura que estava enterrat a una tomba de Pedro 
Deyà Coll (Paredón 51-1) on l’havien enterrat el 17 de setembre de 1909. Després hi surten successivament altres 
propietaris, també enterrats allà: Bartolomé Castañer Deyà, Cristóbal i Juana Castañer Palmer i, finalment, Bartolomé 
Castañer Llobera. La senyora que els va deixar el nínxol, o part, per enterrar en Serro podria ser (no ho sabem però) 
Francisca Deyà Colom que hi va ser enterrada el 10 de gener de 1942 quan tenia 68 anys i que el 1936 en tenia 62 
aproximadament. 
En aquest llibre de propietaris de tombes figura que el 15 d’abril de 1943 hi enterraren Margalida Bonet Serra de 66 
anys. Era la mare de Guillem Gayà Bonet que vivia a can Serro segons el padró d’habitants de Palma de 1930 quan 
tenia, sembla que posa, 53 anys. Tot això quadra perfectament perquè vivia amb el seu home, Mateu Gayà Jaume, 
d’uns 50 anys (no es veu l’edat clara) i els que eren els germans més petits de Guillem; Miquel de 23 anys i Margalida 
de 20. Tot això amb el malnom de Serro (potser per equivocació posa can Serra al Padró). Fills i germans i pares 
segueixen el costum mallorquí de repetir els noms dels fills a partir primer dels dels padrins. Els noms de Mateu i 
Margalida es repeteixen en oncles i nebots, etc.

https://blocs.mesvilaweb.cat/tomeucarrio1201/2017/02/13/el-falangista-galineta-i-els-seus-metodes-al-pla-de-sant-jordi-el-primer-franquisme-a-la-ruralia-de-palma/
https://blocs.mesvilaweb.cat/tomeucarrio1201/2017/02/13/el-falangista-galineta-i-els-seus-metodes-al-pla-de-sant-jordi-el-primer-franquisme-a-la-ruralia-de-palma/


Guillem Gayà Bonet era de malnom Serro. I la seva dona Maria Mulet Canyelles era Rius. De can 
Serro un i de can Rius l’altra. Si no ho hem deduït malament, a partir de l’ordre que du el padró, 
can Serro seria un hort, a prop de can Alegria, i can Rius un altre, ara dins el polígon Industrial de 
Son Oms.  Guillem Gayà i Maria Mulet es degueren conèixer per allà, perquè vivien a prop un de 12

l’altra, i així es casaren un Serro amb una Rius. Hipòtesi agosarada però possible. 

Al llibre d’enterraments del cementiri de Palma, on figuren les llistes de persones per mesos, hi 
trobam, setembre de 1936, amb el número 982, «Guillermo Gayá Bonet», de 28 anys, casat. El 
lloc de la defunció posa «Pared Cementerio Nuevo». Data de defunció les 0 hores de dia 11. Data 
de l’ingrés del cadàver al cementiri, les 5 hores de dia 11. Data de l’enterrament les 16 h. del 12. 
Lloc de l’enterrament, «Paredón 51-1». I la classe de cotxe que sembla que posa un 5. Amb 
aquestes dades la data de l’assassinat no degué ser l’11 de setembre sinó el 10. Segons el seu 
net Macià Garau Gayà, fill de Margalida, el varen matar a les 10 del vespre. Això seria en dijous. 
La neta Maria Gayà Orell parla que se l’endugueren damunt una bicicleta però ho veu molt difícil: 
«havia de ser amb so carruatge, amb un carro». El net Macià Garau Gayà parla que el posaren 
damunt el capó d’un cotxe.  

Macià Garau Gayà,  a l’entrevista que li vaig fer, diu que l’assassí del seu padrí vivia a prop de ca 13

seva a s’Aranjassa. Ca seva estava a un hort, can Dinerillo, davant l’hort de can Butxaca, al camí 
de can Peixet. També tenien o duien un hort, «per devers can Puig», a prop del camí o Torrent de 
sa Síquia, entre aquest i la carretera de Llucmajor, on també hi vivia el cap de la Falange local que 
tenia una filla que veien de vegades. L’hort del falangista era can Set [pronunciat amb e neutra] i 
estava a uns 100 metres del seu. Un dia es va entregar a ca seva i els va dir si sabien qui era. En 
aquell moment, o la mare d’en Macià, o la padrina (la dona de Guillem Gayà) li va contestar que sí 
que ho sabia; era qui havia mort el seu pare, o home, segons qui fos de les dues. I ja no tornà més 
per allà. S’ha de dir que històries semblants a aquesta n’he sentit contar almenys una altra. Per 
exemple la de Pau Tomàs Salvà, Rander, sobre el seu padrí, Rafel Tomàs Barceló, que també 
mataren; en aquest cas un falangista molt conegut de s’Arenal, Manuel Soler Montaner, Manolo de 
ca Sa Poblera,  casat amb una santjordiera, Magdalena Mut Serra.  14 15

Una vegada mort Guillem Gayà, la seva dona i infants ho passaren molt malament per a subsistir, i 
sobretot, per aquesta tràgica i dolorosa pèrdua.  Així i tot tragueren el cap endavant gràcies a 16

 Padró de 1930, —AMP CD 227—. Els pares de Guillem Gayà es troben en una relació de cases on hi ha can Alegria, 12

can Espirut i can Cremat que totes es troben en aquell lloc (MASCARÓ PASARIUS, Op. cit.). D’altra banda a prop d’allà 
hi havia, a l’altra part del camí de sa Síquia i del mateix torrent, les cases o hort de can Rius.

 Macià Garau Gayà, fill de Margalida Gayà Mulet i d’Antoni Garau Torrijos, de can Bessó, actualment viu a Llucmajor. 13

El vaig entrevistar per telèfon —així ho volgué ell— el passat 16 de novembre.

 MARTORELL PAQUIER, D. El cançoner de Pau Rander: Edició, estudi i contextualització. Memòria de Treball de Fi 14

de Grau. Grau de Llengua i Literatura Catalanes. Any acadèmic 2017-2018. P. 39-40. Pau Rander també m’ho contà a 
mi el 3 de març de 2017.

 Al llibre registre Bautismos desde 1896-1914 de la parròquia de Sant Jordi, amb el núm. 209,  consta que Magdalena 15

Mut va néixer el 9 d’octubre de 1895. A més hi ha l’afegit del matrimoni amb Manuel Soler el 28 de setembre de 1922: 
«contrajo matrimonio en esta» referit a l’església de Sant Jordi. Magdalena Mut Serra era la cunyada de Josep Claverol 
Fenosa, metge de Sant Jordi. Per a Josep Claverol Fenosa es pot consultar el meu article a Vilaweb: «Espais i història 
del Pla de Sant Jordi… (Palma). Entitats polítiques de Sant Jordi durant la República i el Franquisme. 1 El Centre de 
Lectura Ramon Llull». Enllaç: https://blocs.mesvilaweb.cat/tomeucarrio1201/2018/05/06/espais-i-historia-del-pla-de-sant-
jordi-palma-entitats-politiques-de-sant-jordi-durant-la-republica-i-el-franquisme-1-el-centre-de-lectura-ramon-llull/

 Joan Taberner, de Sant Jordi, em contà que una vegada que Maria Mulet passava amb els seus fills per davant el 16

cafè de Ca S’Arrosser i va veure el falangista digué: «Veis, fills meus, aquest homo és es que va matar es vostro pare». 
També Antoni Castellà, davant els sus pares, a s’Aranjassa, em contà [no ho podia saber per edat, però sí per memòria 
col·lectiva] no fa gaire, que el fill major, Mateu, que era picapedrer, un dia va trobar el falangista al camí d’es Tast, 
devora ca sa Ciutadana, on ara hi ha el cafè S’Aranjassa, i abans hi havia fustes de molins, el va agafar i el volia matar. 
La gent de per allà els va separar. Una altra versió que circula és que un dia que el falangista passava per davall una 
obra, Mateu, que era picapedrer i estava enfilat, va deixar caure un mitjà que no va arribar a ferir-lo, però que fou un 
ensurt gros. La seva filla Maria no creu, o no sap, que això passàs, tot i que no descarta que l’apuntàs amb el dit més 
d’una vegada. S’ha de dir que els falangistes d’es Pil·larí no se sentien segurs al seu poble i acudien al local de la 
Falange de Sant Jordi, cosa que afirma MAS QUETGLAS, J. Els mallorquins de Franco i el Moviment Nacional. Palma: 
Edicions Documenta Balear, 2003, p. 100.

https://blocs.mesvilaweb.cat/tomeucarrio1201/2018/05/06/espais-i-historia-del-pla-de-sant-jordi-palma-entitats-politiques-de-sant-jordi-durant-la-republica-i-el-franquisme-1-el-centre-de-lectura-ramon-llull/
https://blocs.mesvilaweb.cat/tomeucarrio1201/2018/05/06/espais-i-historia-del-pla-de-sant-jordi-palma-entitats-politiques-de-sant-jordi-durant-la-republica-i-el-franquisme-1-el-centre-de-lectura-ramon-llull/


tenir un hort d’on poder aconseguir carn, llet o verdures. Una altra font consultada m’informà que 
la dona, Maria Mulet, que sabia llegir i escriure, en un moment que encara hi havia bastanta gent 
que no en sabia, llegia cartes i n’escrivia per a d’altres persones. Amb això treia algunes 
pessetes.  Em contaren que ajudava familiars de presos fent petits escrits en paper de cigarret 17

que passaven secretament a la presó de Can Mir a Palma.  

En aquella època els infants aviat es posaven a fer feina. En el cas dels dos fills sabem que un, 
Mateu, va fer feina a la fàbrica de llet de Son Sunyer, segurament, i després de picapedrer —
paleta—, amb el mestre anomenat “Genevoi” i es tragué el títol de mestre de picapedrer. Segons 
la seva filla Maria Gayà va morir als 54 anys, però ja hem vist que va ser als 56. Mateu Gayà, 
també, sabia tocar el violí i el saxo i actuava a les sales de festa d’es Pil·larí dels anys de la 
postguerra amb el conjunt La Estrella del Jazz.  El seu altre fill, Tomeu, va fer feina de trencador i 18

finalment a la fàbrica de la Cocacola.  19

Ens hem de fer la pregunta de com encararen aquesta situació dins una etapa de dictadura en la 
qual els vencedors només acceptaven estar per damunt els vençuts i els seus familiars. Una 
dictadura franquista que no era res més que la continuació, en una teòrica i fictícia pau, de la 
repressió que es produí durant la guerra del 36. Doncs, la neta Maria i el net Macià, i una mica 
també la neta Joana —Juanita com l’anomena la seva germana Maria-, em contaren per separat 
una mateixa història. Per una part els pares no en parlaven perquè era el passat i perquè no 
convenia. Però la padrina, Maria Mulet Canyelles, sí que ho contava.  

D’una banda els fills ho havien viscut, encara que el petit, Tomeu, tenia només tres anys. De  
l’altra, els nets no en sentien parlar als pares perquè era com una llei del silenci, general s’ha de 
dir, en molts dels vençuts. Amb tot, la padrina sí que els deia coses. I, per algunes de les 
entrevistes esmentades, m’atrevesc a apuntar que la filla, Margalida Gayà Mulet, també. D’altra 
manera jo no hauria sabut el tema dels escrits als presos. Macià Garau, en aquest sentit, em 
contà que quan venia la data de la mort del seu padrí, la seva padrina es posava malament i a ell li 
semblava veure que li sortia sang per les arrugues del front de vermella que es posava. Pel que fa 
al testimoni de Maria Gayà em digué que, de tant en tant, la padrina els ho contava i ells, de petits, 
s’ho agafaven com si fos un conte. Un conte negre que encara recorden. El tema d’acudir al 
cementiri de Palma per Tots Sants i dur flors a la tomba del padrí era recurrent per part de Maria 
Mulet Canyelles. 

Les dues generacions d’aquesta família que visqueren la guerra ja no hi són. El padrí Guillem, 
com hem vist l’enterraren al cementiri de Palma gràcies a una senyora que els cedí un nínxol. La 
mare de Guillem, Margalida Bonet Serra, també hi fou enterrada pocs anys després. La família 
Gayà Orell té una tomba a Sant Jordi on hi ha enterrats Mateu Gayà Mulet, la seva dona, i el seu 
germà Tomeu. La família Garau Gayà tenen una altra tomba, també al cementiri de Sant Jordi, on 

 M’ho contà Celina Bosch, bibliotecària i amiga de Guillem Garau Gayà —no fa gaire desaparegut, conegut per 17

Guillem Bessó o Morgan—, fill de Margalida Gayà Mulet i germà de Macià. Em digué que Margalida Gayà els ho 
contava. D’altra banda aquesta informació me la corroborà Aina, la viuda de Guillem Garau per telèfon. Amb ella també 
vaig parlar del cas del padrí i que m’havien contat dues versions sobre la seva mort. Una la que sabem del “Viva 
España!” i l’altra que jugaven a cartes i que Guillem Gayà guanyava al seu amic falangista. En un moment donat en 
Guillem va dir que partia cap a ca seva i el falangista li demanà la revenja. Com que en Guillem no li feu cas el perseguí 
i el matà. Aquesta versió va molestar la viuda de Guillem Bessó. I és comprensible. Guillem Gayà morí, d’alguna 
manera, en un acte de valentia contra els feixistes. Les mentides sobre el passat, i el present, fa temps que circulen. Es 
tracta, per part d’alguns, de cercar justificacions al cop d’estat feixista de 1936 i a la repressió que el seguí.

 Es Pil·larí ja era famós o conegut per les seves sales de ball. Durant la Repúbica hi tenien el Saló Modern —can 18

Comte— i el Saló Nou —Es Vincle—, aquest de la societat Cultura Social. L’església també s’havia d’espavilar per fer 
algunes funcions de teatre de cara als joves especialment. A la postguerra dues entitats ciclistes aprofitaven per fer ball: 
una era Can Bessó i l’altra el mateix Can Comte o Cine Moderno. Can Bessó era el Club Ciclista San Francisco —nom 
oficial aleshores d’es Pil·larí o Son Sunyer—, del qual Mateu Gayà Mulet era soci. Can Comte, d’Antoni Servera, era el 
Club Ciclista Pilerense. Podeu consultar informació d’aquestes entitats al meu article a les I Jornades d’Estudis: el Pla 
de Sant Jordi. «Evolució sociopolítica al Pla de Sant Jordi a mitjan segle XX (1931-1970)». Ajuntament de Palma: 2017, 
p. 154.

 Amb la confusió per l’edat del seu pare, Maria Gayà no recordava si va morir primer el pare o la padrina. Va ser 19

primer Mateu qui va morir. Un any després morí la padrina, Maria Mulet Canyelles, el dia 29 d’octubre de 1982, a l’edat 
de 79 anys. Aquesta informació és del mateix llibre de defuncions de la parròquia del Pil·larí, p. 56, núm. 12. Quan varen 
morir els altres dos fills, Margalida i Tomeu, no ho hem trobat encara però sí que sabem que va ser després. Pel que fa 
a Tomeu, Joan Taberner de Sant Jordi també ens contà que havia fet feina amb ell a la Cocacola.



hi ha enterrada Maria Mulet Canyelles que morí als 79 anys —un any abans que el seu fill major 
Mateu—, la seva filla Margalida Gayà Mulet i el seu home Antoni Garau Torrijos —a la tomba posa 
Família Garau Torrijos—, a més de, recentment, el seu net Guillem Garau Gayà —fill del 
matrimoni de Margalida i Antoni—. 

La vida continua però el passat ens acompanya. Que servesqui per a qualque cosa bona! En tot 
cas aquí tenim el testimoni d’una tragèdia i d’un matrimoni compromès amb la llibertat. Un 
testimoni més de molta de gent que va lluitar per la democràcia i per la república. També per  a 
sobreviure. 

Bartomeu Carrió Trujillano 

NOTA  
No hem posat fotos al text per poder-lo penjar sense problemes al bloc «Tomeu Carrió Viure la història» de 
Vilaweb. Per això les fotos van defora del text a continuació de l’enllaç per poder accedir-hi.  
Les fotos de la família Gayà Mulet me les va deixar copiar Joana Gayà Mulet. La seva germana Maria, de 
qui he dit que vaig entrevistar, li va demanar. 
D’aquestes fotos he de dir que, almenys la de Guillem Gayà Bonet, fa poc que l’investigador Dídac Martorell 
em va informar que ja la tenia.


