
ASPECTES CRITICS DE LA POBLACIÓ I L'ECONOMIA 

A MALLORCA (1808-1814) 

En l'ampli context de l'es rudi sobre la crisi de l'Antic Règim, el 
période de la Guerra del Francés marca un moment de reconeguda im
portancia. La crisi que suposa la guerra sera transcendental no només 
pels llocs que en van ser rescenari directe sino també — i en alguns 
aspectes de manera principal i pràcticament única— pcls llocs que 
restaren fora del protagonisme bèîlic. El cas de Mallorca n'és un exem
ple d'excepció. 

L'economia mallorquína — després d'un prolongat période de crisi 
de producció, plasmai en un estancament deficitari de cereals que ja 
venia del segle X V I I — 1 i la seva societat es varen veure transbaísades 
per una arribada massiva de refugiáis 2 que, alhora que podia haver 
provocai l'ensorrament d'aquella conjuntura critica, hauria pogut do
nar peu al sorgiment d'una nova estructura de la societat. En aquest 
sentit veiem el période 1808-1814 com una possibilità! perduda pel 
ressorgiment de l'activitat comercial, que d'alguna manera hagués accé
lérât el procès de descomposició de restructura d'Antic Règim tot do-
nant un rol important a noves classes socials. Que aquesta possibilità! 
no fos aprontada creiem que cal atribuir-ho a molts factors, que de 
manera global, però, podem sintetitzar en els següents: una peculiar 
conjuntura social de lilla (amb una tradició secular de reíacions molt 
tenses entre Tilla i la Ciutat, per exemple); una conjuntura econòmica 
que estimulava mes l'espcrit rentista que no pas e! d'iniciativa; ì una 
conjuntura política que creava i en forti a els llaços de dependencia de 
Villa respecte de la Península. 

És évident que les afirmacions que acabem de fer no poden sobre-
passar, de moment, el valor d'hipòtesis. Hipótesis que si, per ara, no 

1 Cfr. J. JUAN V I D A L Las crisis agrarias y la sociedad en Mallorca durante la 
Edad Moderna, a "Mayurqa" X V I , Palma de Mallorca ( 1 9 7 6 ) . 

2 Al 1 8 1 0 , segons recull J . CONRADO Y B E R A R D {Apuntes cronológicos.... al 
"Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana" X X I X , Palma ( 1 9 4 5 ) , el nombre 
de refugíate passava deis 2 0 . 0 0 0 ; segons M. deis Sant O L I V E R (cfr. Mallorca du
rante la Primera Revolución ,1808-1814), Palma ( 1 9 0 1 ) , a l'any 1 8 1 2 hi havia uns 
4 0 . 0 0 0 refugiáis. 
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podem confirmar o negar per manca d'estudis mes amplis i detallats,3 

en canvi sí que disposem d'elements com per formutar-les de manera 
no gratuita, i fonamentada. Per una part son els éléments que eus dona 
una aproximado a les conseqüencics socials i économiques de la si
tuado creada a Tilla en el période de la guerra de la Independencia 
— i que son l'objecte d'estudi del présent treball —. Per altra part son 
els indids d'una certa inquietud de canvi que començava a deixar-se 
sentir a Villa a finals del segle X V I I I 4 —pensem, per exemple, en la 
fundado, l'any 1778, de la "Real Sociedad Económica de Amigos del 
País"; en la publicado d'obres d'esperit liberal, com la traducció del 
llibre de I'Abbé Coyer; 1 1 en l'inici del comerç amb les colonies ameri
canos, l'any 1782; amb l'intent d'organització d'una Companyia de Co
merç," etc. 

Per comprendre la situado demográfica i social de Villa cal tenir 
présent la importancia de Ciutat de Mallorca en el seu marc. El cens 
de Godoy, de 1797, 7 ens indica que dels 136.000 habitants de Villa, 
31.900 corresponen a la poblado de Ciutat. Es a dir que, tenint en 
compte que un 75 % de la poblado de Mallorca era poblado rural,H 

ara pràcticamcnt l'unie nucli urbà d'importància. És lôgic, doues, que 
la crisi que suposà Varribada de réfugiais afectes gairebé exclusiva-

3 Actualment, amb l'ajut d'una beca per a personal investigador, estem 
duent a terme estudis encaminats a omplir aquest buit. 

7 Censo de la población de Esiíaña del año 1797, executado de orden del 
Rey, Madrid (1801). Aquest cens, malgrat les critiques a que cal sotmetre'l (cfr. 
P. VriAs). Catalunya dins l'Espanya Moderna, III pp. 36 ss.) l'hem considérât útil 
per a una primera aproximado a les dades de Mallorca, ja que no presenta con-
tradicció amb les dades del padró municipal de Ciutat, per exemple. 

3 M. FEIUTEH IM evolución de la población de Mallorca, y en especial de la 
Cordillera Norte, a "Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Na
vegación" 678-679 (gencr-març i abril-juny 1973) Palma, pp. 21-22 i 50, 

4 Vegin-se, en aquest sentit, els articles de P. M O M B E I C (com per exemple, 
La revolución económica de Mallorca y Menorca en el siglo XVlll, al "Boletín 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación" 627 (Abril-juny 1958) 
Palma), o la tesi inédita de I. M O L L (cfr. La política agraria de la Sociedad Ma
llorquína de Amigos del País (1778-1802), al "Boletín de la Cámara Oficial de 
Comercio Industria y Navegación" 680 (juliol-setembre 1973) Palma). 

ft La nobleza comerciante, obra que va ser traduida per D. José M.* de 
Espinoza — que havia estât oidor de la Real Audiencia de Mallorca —, i publi
cada a Madrid el 1781, i que segons consta a la mateixa edieió aquesta es va fer 
per a la utilitat de la Reial Societat Económica d'Amies del País de Mallorca. 

8 Cfr. la Idea de la Compañía Mallorquína de Comercio, Palma (I juny 
1802) dos fulls en quart, sensé peu d'imprempta. 
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ment a Ciutat, 8 mes que mes si tenim en compte Testât de les comuni-
carions internes de l'illa."1 

La població activa de l'illa, que era d'un 26 a un 29 % del total, 
ara a Ciutat d'entre un 30 i un 35 %.u Aqüestes dades, però, ens por¬ 
tarien a un fácil error si no tinguéssim en compte que a Ciutat, del 
total de la població activa nomes una tercera part era integrada per 
pagesos, jornalers, comerciants, fabricants i artesans; la resta són car
rees burocràtics, militars o eclesiàstics. Aquesta situació ve ¡Ilustrada, 
i alhora ajuda a comprendre la distribució de la població del Padró 
municipal de 1787 1 2 segons el quai es registra una notable superioritat 
d'homes solters respecte de les dones soltercs, la quai cosa provoca 
una superioritat numèrica poc normal deis homes respecte de les do
nes, a la Ciutat de Mallorca. Per entendre aquest fenómen cal tenir en 
compte que, aixi com la Ciutat exercia un paper "sucursalista" respec
te de I'Administració peninsular, al mateix temps actuava com a poi 
d'atracció i centralització respecte de la resta de l'illa. El pes d'aque-
lles classes "passives" fou, dones, molt important per al desenvolupa-
ment economie i social. 

Mallorca presentava el panorama d'una noblesa "cintadana" w i 
desarrelada; d'un clergat í un estament militar sobre-abundants; d'una 
menestralía hermética (com a conseqiiència i causa, alhora, de la crisi 
gremial); i d'una pagesia "anti-ciutadana". Per això no és cstrany que 
en el période de 1808 a 1814 —malgrat la introducció del sistema del 
lliure establiment— no cristaHitzés una renovacìó econòmica. Amb 
aquesta estructurado social veiem, dones, que a Mallorca — on hi havia 
una forta escassedat de recursos, que no es compensava per cap mena 
d'ingressos comerciáis d'importàneia— el pcs de l'activitat productiva 
es recolzava principalment en una població agrària disminuida econò-

9 Segons dades que reprodmm del nostre estudi, la densitat de l'illa va pas
sar de 3 7 , 3 h./km. 2 el 1 8 0 5 , a 4 8 , 3 h./kro. 2 el 1 8 1 2 ; ara bó, aquest augment es 
distribuía així: mentre la densitat de Ciutat va passar de 1 3 2 li./ha. (el 1805) a 
292 h,/hà. (ci 1 8 1 2 ) , a la resta de l'illa — descomptant-hi Ciutat — no va sobre-
passar en cap deis dos anys els 2 8 , 3 h./km.2. 

W Cfr. G H A S S E T DE SAINT-SAUVEUR , A.:Vúiíe a las wía.? Baleares tj Pithiusas..., 
(trad. de F . Guai de Torrella) Palma, 1 9 5 2 ; cfr. tambe M, F O R T E Z A LOA- antiguos 
caminos de Mallorca, a "Panorama Balear" 3 1 , Palma ( 1 9 6 3 ) . 

1 1 Dades de Ciutat segons el Padró Municipal de 1 7 8 7 . Arxiu Municipal, 
llig. 840 , expedient 4 . 3 7 8 . 

i» Ibid. 
1 8 La manca d'una aristocracia feudal a Mallorca feu que s'inlroduís una 

noblesa comerciant que cercava en els privilegis i els cosrums externs la manera 
de d iferen eia r-se de les classes més populáis. Viure a Ciutat i adquirir un "estil de 
vida ciutadana" era una manera d'aconseguir-ho, i gairebé l'unica des que l'activi
tat comercia] cornenca a decaure. 
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micament —si ho mirem en termes relatius a la població que havia de 
sostenir—. La viabilitat d aquest sistema s'havia d'emperar, dones, per 
a subsistir, en l'acceptaeió duna dependencia de fora que es fcia cada 
vegada mes intensa degut, com és lôgic, a qué llunv de rcsoldre els 
problèmes que l'havien provocat, encara cis agreujava. 

El creíxement de la població mallorquína era, des deis inicis del 
segle XVIII , modérât. Aquest baix ritme de creixement — malgrat que 
a finals deis set-cents semblés accelerar-se — era molt lluny de poder 
fer assimilable una sobtada vinguda de milers de persones, com varen 
ser els refugiáis de la Guerra del Francés. La manca d'estudis monogrà-
fics ens impossibilita de valorar les conseqüencies pcls anys immeaia-
tament posteriors a aquest esdeveniment, en termes demogràfics. Pen¬ 
sem, pero, que, degut sobretot al caire de provision alitât que el va en-
voltar, 1 4 les conseqüencies mes importants no serien, tampoc, les de-
mografiques sino, principal ment, les de caire social i économie. 

L'arribada de foresters, que fou gradual fins al 1810 es va conver
tir en una vertadera riuada a partir d'aquest moment; 1 B de manera que 
al 1812 hi havia ja mes de 30.000 refugiáis, que prácticament en la 
seva totalitat es Iocalitzaven a Ciutat de Mallorca. No és estranv, dones, 
que aixô provoqués una situació caótica tant peí que respecte ais pro
blèmes d'hospedatge com de subsistencia... 

És difícil una precisió quantificada del procès d'arribada d'aqucsta 
població, així com la seva classificació social. La manca de recomptes fa 
que hàgim de confiar en les estimacions deis observadors de l'època. De 
totes maneres, I'observació del trafic global de passatgers registrat al 
molí (del que el Semanario Económico... deis Amies del País en publi-
cava un resiim setmanal) és un camí d'aproximació que, a mes a mes, 
en línies generáis confirma a aquellos. 1 9 

"Mallorca hospedó y dio alojamiento a muchas familias llegadas 
"huyendo de las provincias de España invadidas por las tropas 
"de Napoleón —din el testimoni d'Antoni Morey Sacares—. i e 

H M. deis S. O L I V E R (Op. cit., p, 473) parlant deis reíugiats diu que "...de 
su contacto apenas salió Mallorca influida. Pasó por ella como el agua sobre el 
mármol, sin que el mármol, absorba una gota...", Pensem que aquesta afirmació, 
que hem de considerar exagerada i gratuita — formulada així globalment —, si en 
algún esperte s'aproxima a la realitat aquest seria sobretot el de la demografía. 

1 0 Segons dades aproximades que hem elaborat a partir del Semanario Eco
nómico, el tráfec de passatgers peí molí de Ciutat, seria el següent: 1808 : 2727; 
109: 2866; 1810: 5561; 1811: 7945; 1812 (estimació; 4700); 1813: 2448; 184: 
2O00, Aqüestes dades inclouen noraís els citats com a passatgers (exclouen, p, e*. 
els presos...). 

l f l Text recollit per J , L L A B U É S : Noticias y relaciones históricas de Mallorca, 
siglo XIX, tom I , Palma (1958) p. 242. 
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"Sucesivamente fueron refugiándose en esta muchas personas de 
"distinción y arraigo, mayormente las del litoral, y como la gran 
"parte de estas pertenecían al ramo industria!, comercio y marina 
"pronto se vio aumentar considerablemente el movimiento de la 
"plaza e hizo que se reuniese en este puerto, como punto de salva
c ión , la mayor parte de los buques de las matrículas de Catalu
ñ a , Valencia, Alicante y Málaga". 

Sota el nom de refugiáis hi trobam aquclls qui no eren aptes per 
a la guerra, però també aquells qui bavien pogut fugir-ne —uns per 
llur pos i ció social, i d'altrcs per la seva astucia. La va ri et at d'edats deis 
nou-vinguts queda testimoniada pel "Bando" de 8 de gener de 1811 que 
ordenava la sortida immediata de tots els forasters varons, compresos 
entre els setze i els cinquanta anys. Ordre de poques conseqüencies, 
ja que uns mesos mes tard va tornar a fer-se pública en idèntics ter
mes. 

La majoria deis refugiáis venien de Catalunya. De la presencia 
majoritària de catalans en dona testimoni, no només el Hoc d'orieen 
de la major part deis vaixells arribáis al molí, sino també el sentir po
pular que durant molt temps en parlar de l'any 1812 l'anomenava sim
plement "l'any deis catalans"," així com la prolifcració de poèmes que, 
com les "Décimas" que " J . M." va publicar al Diario de Palma del 12 
de julio! de 1812 (número 194), anaven dedicades "A los catalanes re
sidentes en esta isla". 

És évident que les conseqüencies d'aquesta arribada massiva duna 
població flotant s'havien de fer sentir d'una manera directa en l'àmbit 
de la problemàtica social. Podríem dir que la crisi social a qué va do
nar Hoc venia condicionada, mes que pel nombre i la qualitat deis fo
rasters, per la seva condicio de refugiats i pel moment conjuntural en 
que es produïa. Tot això cristaHitzá en desordres, avalots. polémiques 
idéologiques, enfrontaments politics... 

L'aglomeració d'homes sensé ocupació coneguda es feia difícil de 
soportar. Un ban municipal datât del 8 de gener de 1811 s'expressava 
aixi: 

"Muchos de los forasteros venidos del continente carecen de pro
cesiones ú oficios con qué subsistir, y viviendo, por consiguiente, 
"entregados á la ociosidad v á la miseria, deben ser individuos 
"peligrosos al buen orden y á la seguridad de los habitantes hon
rados". 

« M . S. O U V E R , Op. cit., p. 339. 
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A nivel! social les dificultáis d'abastiment i l'especulació que pro
vocava, es reflectia en els contrastos deis que ens en deixa testimoni 
Barbe r i 1 8 quan relatava: 

"...en la capital cada día se refina más el lujo y la corrupción de 
"costumbres. No es ven sino fondas magníficas, dulces y golosi
n a s , gracias a los forasteros; y por otra parte bandadas de men
d igos que embisten a todo el mundo". 

Aquests contrastos eren terra adobada per a les tensions socials. 
Així ais ja notables contrastos de la poblado de Ciutat, venien a su-
mar-se, ara, els deis mateixos refugiáis, entre els quals trobem gran 
quantitat de captaíres —pensem que encara durant molt temps des¬ 
prés la paraula "cátala" era sinónim de "captaire" —, així com scctors 
de la mes distíngida noblcsa i d'altes jerarquies eclesiástiques.1 9 

Un sector important daquests fugitius que s'instaHen a Ciutat el 
constitueixen aquells qui havent salvat el seu capital s*hi estableixen 
provi s io nal ment, aportant noves idees i dinamisme, especialment al co
meré. 2 0 Així, en poc temps s'obriren botigues; magatzems de paper, 
cartó...; impremptes; fabriques de sopes; forns de vidre; manufactures 
de teixits, estampats,,,; tallers d'elaboració de filferro; fabriques de 
ciris de seu... 

En acabar-se la guerra, però, els qui s'havien refugiat a Mallorca 
retornaren a la seva terra. I, enduent-se no només llnrs capitals i be-
neficis, sino també el seu esperit d'iniciativa, deixarcn els mallorquins 
enfrontats amb una socíetat depauperada; el rcntísmc, que amb la seva 
presencia havien provocat o acreixentat, quedava a l'estacada. 

Pensem que fan falta estudis que ens permetin aclarir qüestions 
que, entorn de la problemática social, podem ara ja plantejar-nos, com 

i» M. S. CxrvER, ídem., p. 356. 
1 9 Entre d'altres podem citar: D." Maria Teresa de Borbón; ais comtes de 

Santa Clara; D. Josep de Sentmenat; les duqueses de Montellano i Chinchón... I 
entre eis eclesiàstics, a mes d'innombrables canonges, provincials religiosos, reli
giöses, etc., cal fer mencio deis bisbes de Pamplona, Lleida, Tarragona, Barcelona, 
Seu d'Urgell, Terol, Cartagena i Tortosa, Aquests van ser autors, entre d'altres es
crita conjunts, d'una important Instrucción Pastoral publicada — i difosa amplia
mene — I'any 1813 (sobre aquesta cxisteix un treball meu, inèdit, que obtingué a 
les 'Testes Populara de Cultura" de l'any 1974, celebrades a Figueres, el premi 
"Joan Regla": La religio i els orígens del pensament reaccionari a Mallorca. 

2 0 En aquest sentit Oliver cita (Op. cií., p, 356-57) la Representación de los 
comerciantes expatriados, que amb data de 7 de maig de 1812 signaven quaranta 
dues cases mercantils de Catalunya. Entre d'altres hi trobem eis noms de Sarda 
i Seriol; Maria Flaquer; Félix Cibert; Roig i Vidal; Estruch; Macaya; Balbuena i 
C.*; Curós i C.*; Flotats; Duran; Brusi; Kenner i C ; etc. etc. 
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les segiients: fins a quin punt els fets daquests anys precipitaren la 
crisi que ja s'havia desencadenat sobre determinata sectors de la po
blado, com els gremis?; coni condiciona el rea ce io na ris me de bona part 
deis réfugiais, la ideologia i l'cvolució social i econòmica de Tilla en els 
anys segiients?; en quina mesura es sumaren a la mentalitat rentista 
¡a existent, les possibilitats especulativos d'aquests anys? Per a descu
brir per on tundirán les respostcs a aqüestes questions, no poden obli-
dar-se els condicionaments économies, deis que els preus deis produc
tes en son, si mes no, un primer índex a poder tenir en compte. 

L'aproximaeió a la situado econòmica i ais aspedes crírics que va 
presentar entre els anys 1808-1814, cns ha de permetre un coneixement 
més de base i mes ampli del période que estudiem. 

En primer Hoc hem de tenir en compte que "en Mallorca 
"—tal com afirma J . Juan Vidal a la seva amplia tesi doctoral — , 3 1 

"durante la Edad Moderna. la agricultura v el trabajo del cam-
"po constituían la actividad productiva absolutamente predomi
nan te . La inmensa mayor parte de la población de la isla vivía 
"bien de los productos que recogía, bien de las rentas que per
c i b í a del campo, o bien de los jornales ganados con su trabajo, 
"continuando con las estructuras y las formas de vida heredadas 
"de la Edad Media(...) La vida de la población mallorquína es-
"taba condicionada por la cantidad de alimentos producidos "in 
"situ". La agricultura constituía el proceso productivo sobre el 
"que se asentaba, como fundamento o base de los demás, el resto 
"de la economía, y la renta de la tierra precapitalista era el cen-
"tro neurálgico de las reladones sociales de producción para la 
"mayor parte de la población". 

Degut precisament a aquesta nécessitât d'auto-abastiment, els co
reáis eren el conreu principal. La baixa productivitat de la major part 
del sòl per ais cereals feia que s'hi dediques una extensió de terreny 
excessiva, restant així terres a d'altres conreas. Per altra part la majoria 
dels anys la collìta de cereals era insuficient, havent-se de recorrer a 
unes importacions que pujaven entorn de les 1.500 tm. en el cas del 
blat. 

L'altre producte en importancia, l'oliva, que podia ser el principal 
fador d'equilibri de la balança comercial, amb l'exportació d'oli, topa¬ 
va amb les dificultats que per a l'extracció indicava la legislació vi-
gen t 2 2 

¡•i Cfr. J. JUAN: LOC. cit., p. 89. 

W Cfr. I , M O L L : Loe. cit., p. 9 2 . 
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A finals del segle XVIII la pToducció cerealística es troba en una 
situaci ó d'estancanicnt crònic. I lavent estudiat, en concret, les collites 
registrades entre els anys 1775 i 1815, 2 - 1 observem el següent: 

Veiem que els índexs obtinguts ens donen prova de la irrcgularitat 
de les collites; cal remarcar la coincidencia de les oscillacions deis tres 
cereals estudiáis (blat, ordi i civada) així com també les deis llegums 
— dada a tenir en compte sobretot per a la valorado de I'auto-abasti-
ment en els articles alìmentaris de major consum—. Veiem també, que 
les oscillacions son bastant accentuades, arribant a un màxim i mínim 
de 132,6 i 66,4 sobre un índex 100, en el cas del blat, i que aqüestes 
oscillacions son predominantcment de carácter interanual. 

Podem observar com les collites son predominantcment baixes, és 
a dir, sense arribar la major part deis anys a les mitjanes rotáis de pro-
ducció del période. Tampoc no es pot parlar d'un creixement de pro-
ducció: els llegums experimenten mes aviat un decreixement els dar¬ 
rers anys; i el olat, tot i que s'observa una tendencia linial que no és 
regressiva (amb un creixement del 0,077 % anual) és obvi que no que
den contrarestats els forts alts i baixos ni dona peu a cap conscièneia 
de millorament de la productivitat. Especialment remarcables com a 
anys crítics per a les collites de cereals, i especialment de blat, son el 
1804, 1809 i 1811. En canvi entre 1805 i 1808 observem el période mes 
llarg de bones collites. 

La segona activitat agrària en importancia, després de la cerealís
tica, com ja hem dit mes amunt, era la producció d'oli. Donat que no 
disposem de dades s eri ad es referents a la producció d'oli, ni tampoc 
de les collites d'oliva, hem utilitzat les del nombre de moites de cada 
un deis anys compresos entre 1772 i 1808, 2 4 Partint de les dades que 
ens donen i prenent com a base la mitjana dek anys 1784-1789, hem es-
tablert els índexs de moites dels darrers anys del scglc XVIII i principis 
del X I X . 2 6 Hi observem, com és évident, unes extremades i constants 
oscillacions interenuals, i una clara tendencia repressiva de la produc
ció. Per això, malgrat no disposar de dades concretes entre 1808-1814, 
es fa difícil pensar que en aquests anys la situado fos diferent, sobretot 
tenint en compte que els anys précédents no donen base per a pensar 
en un canvi tendcncial. La importancia d'aquesta decadencia oleícola 

2 3 Vegi's l'apendùc I. 
2* Dades que es troben al Semanario de Mallorca, XXVIII, n.° 52 (Palma, 

27 desembre 1805) p. 207; i per a l'anys 1807 i 1808 Ibid. XXX, n." 49 (Palma, 
3 desembre 1808) p. 196. 

2C Vegi's l'apèndix II. 
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i de la irregularitat en el nombre de moites dels darrers anys estudiats 
és gran, donat que l'oli, com hem dit mes amunt, era el principal esta-
bilitzador de la balança comercial de l'i 11 a. En els anys 1808-1814, a 
part de les través legáis, tan important sera de cares a l'exportació del 
producte el fet de trobar-se en un moment crític de producció, com 
l'augment del consum que provocará I'arribada de poblado refugiada 
disminuint l'excédent disponible, 

Amb aquesta situació de la producció agrària, la débilitât del co-
merç, n'accentuava les conseqiiències, com eren la manca d'estímuls 
per al millorament o renovado de la producció, i l'augment de la de
pendencia respecte de fora. 2 6 

A aquesta conjuntura venia a afegir-s'hi, durant cl période de la 
guerra, no només la disminució deis productes procedents de la Penín
sula, sino principalment la imposició de tota classe de contribucions, 
que constituïren una vertadera sagnia peT a una illa ja empobrida i exà
nime: B T donacions voluntàries. contribucions extra ordinàri es, expro-
piacions, préstecs forçosos, confiscacions... Tot això sensé comptar les 
despeses pel manteniment de l'exèrcit i dels presoners.2 8 

L'arribada de refugiáis, si bé acabava d'empitjorar les coses, po
sava a l'abast un remei fàcil, però momentani: 1'especulado i els im
postas locáis. Sobre l'especulació és prou clara l'exclamació d'un ex
patriât: 

2 8 La ja citada Idea de la Compañía Mallorquína de Comercio manifesta, en 
aquest sentit: 

"De esta debilidad de nuestro comercio, nace lo primero: que en muchos 
"años falta la extracción de los vinos, aguardientes y alcaparras, el con-
"sumo de otros frutos y el fomento constante de varios ramos de industria. 
"Segundo: que las producciones que se sacan del país, no se dirigen regu
larmente a las plazas de su consumo, y en donde se hace la mejor venta. 
'Tercero: que la saca y el precio de nuestros productos, dependen muchas 
"veces de la orden y el arbitrio de comerciantes extranjeros. Quarto: que si 
"estos encuentran en otras partes mayor beneficio, o más exactitud en el 
"cumplimiento de sus órdenes, nos quedamos con los frutos y pobres en 
"medio de la abundancia. Quinto: que los lienzos, paños, y otras manu
facturas; el hierro, lino algodón, tablas y otras primeras materias, y los 
"granos que nos faltan en muchos años, los tomemos de segunda o tercera 
"mano, con mucho perjuicio de nuestros intereses". 

« Cfr. O L I V E B , Op cit., pp. 2 3 0 - 2 3 7 . 
2 8 Cal teñir en compte que si bé els presoners van suposar una cárrega mí

nima — abandonats com estaven a la seva propia sort—, en canvi la presencia-i 
la formació a Tilla de divisions militare — com la de Wittingham de 1 2 . 0 0 0 ho¬ 
mes — sí que varen fer-se sentir. "Sería largo de referir — diu un tcstimoni de la 
situació al juliol de 1 8 1 2 — lo que en este tiempo ha acontecido en Mallorca so
bre quintas y alojamientos (...) Todo es militar en esta isla". (Vegi's sobre la 
qüesti: R I B A S DE PINA , M. Tropas que se organizaron en Mallorca durante la guerra 
de la Independencia, a "Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana" ( 1 9 2 4 ) p. 
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"Si la excesiva ganancia de un capital se llama usura, ¿qué nom-
"bre daremos al actual alquiler de las casas de Palma?". 2 9 

Referent ais impostos, el Diario de Mallorca del 7 de juny de 1811 cns 
diu que els ingressos obtinguts per la duana, que en els cins primers 
mesos de 1810 havien estât de 188.485 rais, en el mateix période de 
1811 van ser de 735.110. Per altra part, ens diu M. Oliver™ que l'im-
post de l'I % establert pel Consolât sobre les mercaderies descarrega-
des, fou suficient per a mantenir armats i equipats en cors quatre o 
cinc vaixells. 

Les vertaderes dimensions i conseqüencies de la situado descrita 
les trobarem reflectides en un dels primers índexs a tenir en compte 
per a aproximar-nos a I'evolució econòmica d'un période déterminât: 
els preus. 

L'estudi dels preus pot ser, en el nostre cas, un instrument útil per 
a calibrar la transcendencia dels fets ocorreguts entre 1808 i 1814, i 
Hurs possibles repercusions. El nostre obiectiu ve condicionat, però, 
per la manca d'estudi sobre el moviment de preus dels segles XVII I i 
X I X X I X a Mallorca. Cal limitar, dones, l'anàlisi a les séries deus estu-
diades di recta m en t. 

Com a font principal hem utilitzat els "Precios corrientes de va
rios-artículos de consumo ordinario", que publicava setmanalment el 
Semanario Económico de la Heal Sociedad de Amigos del País de Ma
llorca.^ Les séries que hem confeccionat comprenen els anys que van 
del 1807 al 1815, inclusili, procurant aixi comprendre-lii els inmediata-
ment anteriors a la fluctuació mes important del bren période estudiat, 
i els immédiats posteriors; bavent près com a any base per a l'elabora-
ció dels índexs cl 1807, bastant pròxim a la tendencia mitjana dels 
preus dels primers anys del segle. 

Hem de pensar que l'alça de preus de Ilarca durada assenvalada 
per Labrousse, 3 2 Hamilton 4 8 i Vilar, a 4 no pot oblidar-se en parlar de 

M Citât per O L I V E » , M, S. Op. cit., p. 359. 

M Ibid., p. 358. 
3 1 Cal advertir que hem élaborât les nostres séries mensuals recollint el 

preu deis productes de la primera setmana de cada mes. Donat que els preus ve
nen présentais en Uiures, sous i diners els hem réduit a Uiures i decimals de lliu-
ra; per altra part es publicaven els preus màxim i minim de cada producte per la 
quai cosa nosaltres hem treballat —a exeepeió dels casos on indiquera expressa-
ment el contrari — amb la mitjana aritmetica d'ambdós preus de venda. 

8 2 Cfr. Fluctuaciones económicas e historia social, Madrid (1952), 
M War and prices in Spain 1651-1800, a "Harvard Economic Studies" n." 

81, Cambridge-Massachussets (1947). 
84 Catalunya dins l'Esiianya Moderna, IH, Barcelona (1966). 
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Mallorca. Com també hcm do tcnir present, mentre no hi bagi estudis 
ue ens demostrin el contrari, que els movimcnts cíclics del tombant 
e segle i comencaments del X I X cal atribuir-Ios mes a les males colli-

tes i al comerc exterior que no pas a la inflació de paper-moneda,3 5 Po-
dem afirmar, dones, amb les reserves necessáries, que la fructuació re
gistrada ais anys 1810-1813 és la mes important, no només de Taifa 
cíclica deis preus, sino de] moviment de Marga durada, a Mallorca. 

En el nostre estudi hem agnipat per una banda aquells productes 
que enrejnstren un moviment cíefic i estacional deis preus amb fluc-
tuació mes intensa, i per Taltra els que presenten una fluctuado mes 
moderada. 

En el primer grup tenim. principalment, els coreáis, el pa i els 
llegums. Observant Tevolució de l'índcx de preus del blat candeal, 3 8 és 
evident que ens trobem en un cicle alciste, el moment culminant del 
qual es registra al juny de 1812 (amb un desnivell de 356,54 sobre 100, 
prenent com a base el 1807), i que es tracta d'un augment que no és 
puntual sino continuada al Ilarg de Tanv; en aquest sentit veiem que si 
Tíndex anual del preu era al 1811 de 189,34 al 1812 és de 252,17. Aques
ta alea s'inicia de manera clara el 1810 (Tíndex passa de 106 i 109 al 
1808 i 1809, respectivament, a 146,22 al 1810), i tendeix a disminuir el 
1814 (passant de 172 Tanv anterior, a 143). L'alca cíclica coincideix, 
dones, amb uns moments de fort increment de poblado i amb una re-
cessió de la producrió (en relació a la relativa recuperado de 1806¬ 
1808). Aquests factors justifiquen, com a máxim. Talca en termes glo-
bals, pero cal pensar que no son suficient argument per a la forta puja 
del 1812 (en el que podem observar que Tíndex del preu gairebé doble 
el de Tanv anterior). Pensem, dones, que aquests alts preus son deguts 
principalment a dos fadors: els preus elevats a qué el blat arriba a 
Mallorca, 3 7 i Tespeculació (presionant sobre els preus tant amb Tocul-
tació i Tacaparement com intentant reduir la introduccié de blat de 
fora...). De Tartificialitat d'aquests alts preus en dona prova Tobserva-
ció estacional; la nova collita suposa cada any (vegi's els mesos de ju
lio] i agost) un retrocés o un replá en la tendencia alcista, pero si 
aquests no haguéssín estat excessivament inflats no es comprendria el 
fort retrocés del julio] del 1812. Quant ais altres coreáis, levoludó del 

S B Cfr. P. V I L A R : Ofi. cit., I I I p. 471; G. ANKS: Las fluctuaciones de los pre
cios del trigo, la cebada tj el aceite en España (1788-1808), dins l'obra del mateix 
autor "Economía e Ilustración en la España del siglo X V I I I " Madrid (1969), 

8 9 Vegi's l'apèndix III. 
ñ T Segons el Libro de contratas diarias de los corredores de Lonja, de 32 

pessetes de plata que es pagaven a la quartera el novembre de 1811, es passa a 
53 pessetes el marc de 1812 (Arxiu Historie de Mallorca, secetó Arxiu Historie, 
üigall 619). 
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preu de lordi és semblant a la del blat, però donat que el seu consum 
era més extès — degut al preu (gairebé la meitat del del blat) — expéri
menta unes fluctuacions relatives més pronunciades que les del blat. 

L'evolució del preu del pa és molt clarificadora de com afectava 
la puja de preus, a la socìetat. Acceptant que el consum de pa per in
dividu, a Ciutat, fos de prop de 0,87 lliures diàries s , ! i tenint en comp
te l'evolució del preu del pa candeal, hom gastava 1,13 sous diaris en 
pa a I'any 1807, i 3,63 sous diaris a l'abrìl de 1812. No disposant d'un 
estudi sobre els jornals, a titol orientatili, podem fer la segiient obser-
vació: mentre les despeses en pa d'un menobre o un pastor sense fami¬ 
lia suposaven prop de 1/7 del seu jomal, al 1807, a l'abril del 1812 pu-
javen gairebé a 1/2 del scu jornal. 3 0 Si comparent l'evolució del preu 
del pa amb la del blat veiem que és gairebé la mateixa, amb unes fluc
tuacions relatives més pronunciades en les pugcs del preu del pa. espe-
cialment notables al setembrc de 1809, t'octubre de 1811 i el febrer de 
1812. Ës a dir, la puja del preu del ccreal afectava per partida doble 
aLs compradors de pa —que de manera principal eren els habitants 
de Ciutat—, com també efectava de manera particular als qui no dis-
posaven d'un capital per a la compra del cercai o d'espai per enmcgat-
zemar-lo, els anvs de bona collita, malgrat que visriuessin a fora-vila. 

La forra puja del preu del pa del 1809 s'ha de relacionar amb la 
mala collita del 1808, i la pitjor del mateix 1809. La mala collita del 
1811 (la pitjor des de començaments de segle) provoca la puia d'octu-
bre del mateix anv, que momentàniament es veti frenada per l'arribada 
de blat (més de 15.000 quarteres, a finals de mes, segons el Semanario 
Econòmico...). La manca de gra, el no disposar de fons publics, 1 0 l'alt 
consum (accentuât per la presència de més de 10.000 homes i de 500 
cavalls que havien de constituir la "Divisió Mallorquina" soia les or
dres de Wittingham). aixi com uns preus disparata artificialmcnt van 
provocar la situació desespcrada d^ l'any 1812, que va quedar en el 
record de la glossa popular: 

*' Cfr, M A D O Z , P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España 
y sus posesiones de ultramar, article "PALMA", al volurn XII, p. 600. Sobre l'evo
lució del preu del blat candeal, vegi's l'aperulix I V . 

8 6 Segons els comptes de l'A júntame ti t de Ciutat (cfr. Arxiu Municipal, lli-
gall 707, expedíent 4651), e! jornal d'un manobre al 1810 i 1811 era de 7 sous 
i 8 díners; segons un Uibre de comptes de jomáis pagáis per una administrado 
(cf. Arxiu Historie de Mallorca, secció A. H,, Uif»all 2027) el jornal d'un pastor 
— que no sofreix variació entre 1807 i 1 8 1 2 — era de 7 sous. 

(Cal teñir present que en establir la comparació amb el preu del pa ho hem 
fet respecte del pa candeal). 

4 0 Cfr. Opúsculo sobre varios puntos políticos-económicos que el nuevo cons
titucional Ayuntamiento de esta ciudad propone D. } . F. de Agüera, Palma (1812) 
p. 24. 
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"L'any dotze la fam voltava 
"tota Tilla y la ciutat; 
"qui volia menjar blat, 
"de sis aumuts, tay tirât, 
"dos duros y mitj pagava...", 4 1 

Es évident que I'escassedat no afectava únicament els prcus i la quan-
titat de farina o pa, sino també la seva qualitat. Probablement aques
ta sigui l'explicació de per que l'oscil-lació del preu del pa sigui menor 
ел els de mes baixa qualitat. Després de les dificultáis per a poder-ne 
obtenir, dones, sovint no podia ni menjar-se: 

"He gastado hoy doble pan •—din un réfugiât-— y no habré co-
"mido media onza. Mi mala suerte ha querido que tanto el pri-
"mer panecillo como el segundo (siendo éste de otra panadería) 
"amargasen como tueras v oíiesen á harina podrida... Por la no-
"che ha sido la cena tan parca como viernes de cuaresma y el 
"pan tan parecido al del medio día que bien podía pasar por 
"el mismo...". 4 2 

Els Ilegums eren el producte amb el qual la producció de Tilla era 
gairebé autosuficient. Els sigrons i les faves eren Valiment principal de 
la gent del camp, i el seu preu era notablement inferior al deis cereals. 
Ara bé, el trencament de l'equilibri producció/consum, per l'augment 
desmesurat d'aquest, i la irregularítat de les collites —amb la coinci
dencia de les bones i males anvades amb les deis cereals— sotmetien 
els preus deis Ilegums a unes fluctuacions parallèles a les deis cereals, 
amb unes fluctuacions encara mes intenses a Talca (sobre la base 
1807 = 100 el preu deis sigrons, per exemple, dona al maig del 1812 un 
índex de 338,1). 

En el grup deis productes que enregistreii un moviment de preus 
amb fluctuacions mes moderades, observera especialment l'oli 

Hem de tenir en compte que el consum domèstic d'oli era bas-
tant restringi!, degut sobretot a la utilització del saïm, i, per tant, fàcil-
ment substituible. El preu de l'oli no podia, doues, sobrepassar un dé
terminât umbral sensé provocar una excessiva reducció del consum, per 
la quai cosa tendia a una evolució mes equilibrada. Alhora això voi dir 
que les sèves fluctuacions tenien uns efectes molt menvs transcendents 
que d'altres productes. Havent seguit Tevolució del pren de l'oli sa-
voner observem, en línies gênerais el seguenti el 1809 té loe una forta 
puja (l'index passa de 71 al gener a 131,2 el desembre — base 1807 

« Citât per M. S. O L I V E R : Op. cit., p. 473 , 
4 г Diarto de Mallorca, del 6 de gener de 1813. 
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= 100—) causada principalment per les males collites i agreujada peí 
rimer impacte de Tambada de refugiats; cal pensar que la reducció 
el consum tancaria la tendencia alcista, a la que segucix un descens 

relatiu (el punt mes baix del qual es registra l'abril del 1812, amb un 
índex de 86,4); posteriorment tendírà, sense greus fluctuacions, cap a 
una moderada puja del preu. 

Tampoc és gaire important Toscillació deis prcus del formatge, la 
llana o el cànem. En general els productes de menor consum (ja sigui 
pel preu relativament elevai respecte a d'altres productes, o per no 
tractar-se d'articles de primera nécessitât, o per les dues raons albora) 
reflecteixen en el période estudiat poca cosa mes que les fluctuacions 
habituais, sobretot les que podem anomenar estacionáis. Cal tenir en 
compte també que es tracta de productes amb els que Tilla normal -
ment era autosuficient, o que fins i tot donaven un excédent comer
ciable. 

En definitiva, podem veure com, dins el moviment de llarga dura
da deis preus, les fluctuacions cícliques del période estudiat es troben, 
a Mallorca, forta condicionados per un période de males collites, i for-
tament agreujades en els productes bàsics —deis quals no és autosufi
cient— per l'augmeut del consum, com a con sequen ci a, sobretot, de 
Tarribada de refugiats. Veiem també que com mes baix és el preu 
d'un producte mes intensa és la seva fluctuació, així com la disminució 
de la qualitat i que, per tant, la puja de preus afecta principalment els 
productes de major nécessitât i mes difícüment substituibles per d'al
tres. Es innegable, dones, que la crisi de preus d'aquests anvs tindrà 
notables conseqiiències, però, de manera desigual; els sectors menys 
privilegiats serán, com ens indica l'anàlisi deis preus, els qui experimen
taran tota la gravetat de la crisi. Donat, però, que la crisi afecta de 
manera desigual el camp que la ciutat, cal precisar una mica mes. AI 
camp —que normalment sempre té mes recursos per a fer front a una 
crisi de preus o de subsistències — els més perjudicáis serán els jorna-
lers (per altra part eî sector més nombrós de la població agrària ma
llorquína); els seguirien els parcers i petits, propietaris... On la crisi 
afectará amb major intensitat sera, però, a Ciutat, ja que a les dificul
táis ordinàries de qualsevol capital enfront d'una s i l i c i o semblant, s'hi 
afegia l'important i sobtat augment del nombre de consumidors. Els 
sectors menys privilegiats, i desposseïts, de Ciutat de Mallorca, serán, 
per tant, les principáis victimes de la crisi. Cal tenir en compte que 
aquest grup estava format no només per mallorquins desocupats (entre 
tre els que hi havia bona part de jornalers sense feina) sino principal
ment (i diem "principalment" pensant amb la quantitat, però també 
en la indigencia) per bona part deis mateixos refugiats. 

LLUÍS ROURA I Am^iNAs 
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1775 109,6 73,8 89 81 
1780 86 85 73 59 
1784 67,2 59,7 63 66 
1782 88,9 75,1 91 67 
1793 127,1 113,8 125 96 
1794 87,7 81 83 98 
1797 110,4 104,7 118 127 
1798 92,8 98,4 97 43 
1799 108,3 100,1 91 65 
1800 106,9 89 94 97 
1801 97 104.4 131 128 
1802 123 101 126 132 
1803 89,7 84 5 122 112 
1804 73,5 119,7 88 67 
1805 100 100 100 100 
1806 132,6 96,5 126 132 
1807 100,1 95.2 97 66 
1808 120 119,8 133 101 
1809 78,6 96,7 115 81 
1810 104.8 76,8 114 76 
1811 66,4 60.9 2S 27 
1812 97.5 105 85 43 
1813 — — — — 
1814 104.3 118.4 128 SI 
1815 87,6 94 106 71 

1 Fonts: Pels anys 1775, 1780 i 1784: Memorias de la Real Sociedad Eco
nómica Mallorquina de Amigos del Pah (Primera Parte), Palma (1784) p. 251; per 
l'any 1793: CAMPANER , A. Cronicón Maxjoricense, Palma (reeelició 1967) p. 593; 
pels anys 1792, 1794-1799: Arxiu Municipal de Palma, Hit?. 555, expd. 4116; i 
pels anys del 1800 al 1815: Ibid.: llig. 507, expd. 3903. 

Нет pres l'any 1806 com a índex perqué és un deis que més s'aproxima a la 
mitjana de la producció deis anys estudiáis. En valors absoluts, la producció del 
anys estudiats. En valors absoluts, la producció del 1805 fon la segiient: 308.370 
quarteres de blat candeal, 171.313 quarteres d'ordì, 100.213 quarteres de civada 
i 97.397 quarteres de llegums. 

Vegi's la representado gràfica. 

APÈNDIX I 

PRODUCCIÓ D E CEREALS I LLEGUMS A MALLO RCA 

(BASE: 1805 = 100) 1 

Any Blat candeal Oidi Civada Llegums 
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APÊNDIX II 

LA PRODUCCIO LVOLI 1 

Index anual del Index sexennal del 
Any n.° de multes n.° de moites 

1790 29,9 
1791 120,8 
1792 37,5 
1793 69 
1794 142,8 
1795 84 
(1790-1795) 80,73 

1796 41,4 
1797 119,9 
1798 79,6 
1799 113,3 
1800 61,2 
1801 86,7 
(1796-1801) 83,72 

1802 175,9 
1803 15,9 
1804 40,1 
1805 84,8 
1806 69,6 
(1802-1806) 77,3 

1807 81,3 

1808 127,6 

1 Fonts: Semanario de Mallorca XXVIII, n.° 52 (27-X1I-1805) p. 207; pels 
anys 1807 i 1808: Semanario de Mallorca, XXX, n.° 49 (3-XH-1808) p. 196. Hem 
près com a base = 100, la mitjana de móltes entre 1784 i 1789, que és de 59.787 
moites. (Segons M A D O Z , — O p . Cit., XI p. 1 5 0 — podem estimar cada malta en 
uns 7 quartans. 
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APÈNDIX III 

EVOLUCIÓ D E L PREU D E L BLAT C A N D E A L 1 

1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 

Gener 110,30 91,72 129,24 167,13 229,52 222,84 151,53 

Febrer 115,83 86,90 131,47 171,58 284,12 228,07 155,99 

Marc 136,29 86,90 132,52 184,96 298,61 211,70 158,21 

Abril 122,56 90,60 138,16 176,04 320,98 178,27 155,99 

Maig 111,77 100,63 142,61 181,61 31L98 148,19 149,30 

Juny 113,65 118,10 162,67 193,87 356,54 170,47 162,67 

Juliol 101,39 122,56 142,61 — 178,27 169,36 142,81 

Agost 91,36 106,44 144,09 171,58 202,78 141,50 133,70 

Setembre 106,85 106,96 144,44 194,23 207,24 142,61 125,90 

Octubre 88,37 135,93 151,13 200,55 203,90 141,50 133,70 

Novembre 92,83 127,02 170,83 209,47 213,90 154,65 128,13 

Desembre 92,07 138,16 164,90 231,75 218,38 158,21 130,36 

1 Font: Semanario Econòmico, citat més amunt (cf. full 10). Index 100 a m b 
base a 1807 (1,12 lliures la barcilla; — 6 barcilles = 1 quartera mallorquina, ì 1 
q u a r t e r a mallorquina = 124 faneques de Castella, o 103 quarteres de Barcelo
na—). 
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APÉNDIX IV 

EVOLUCIÚ D E L PREU D E L PA CANDEAL 1 

1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 

Gener 111,85 91,52 122.03 162.71 198,31 208,48 

Febrcr 111,86 86,44 132,20 162,71 289,84 218,65 — 
Marc 116,95 86,44 132,20 167,80 289,84 213,56 — 

Abril 122,03 91,52 137.29 177,97 320.34 198,31 — 

Maig 111,86 91,52 137.29 177,77 320,34 137.29 

Juny 111,86 116,95 137,29 183,05 315,26 — — 

Julio) 101,69 106,78 137,29 167,80 213,56 — 142,37 

Agost 96,61 101,69 127,12 167,80 223,73 — 116,95 

Setembre 91,52 152,54 127,12 177,97 203,39 — 127,12 

Octubre 86,44 183,05 147,46 198,31 208,48 — 132,20 

Novembre 91,52 127,12 147,46 198,31 208,48 — 132,20 

Desembre 91,52 132,20 162,71 198.31 208,48 — 127,12 

1 Font: Semanario Económico... Indexs sobre la base de 1807 = 100. El 
preu del pa candeal és el que consta per ais tres panets candeals, que pesaven 15 
unces; és a dir per al 1807 les quince unces vahen 19,6 diners (preu mitjá de 
l'any). 

Les dades de juny de 1813 a juny de 1814 no consten ja que l'Ajuntamenl 
resol, a partir del 1 de maift de donar llibertat al gremi de forners per a vendré el 
pa al preu que vulguin, abolínt el sistema de les "ludes"; al capitol del 27 de 
maig de 1814 l'Ajuntament torna a restablir l'antic sistema de "ludes". 


