
APR0XIMAC1Ó A LESTUDI DE LA PAGESIA 
MALLORQUÍNA AL PRIMER TERO DEL 

SEGLE XIX * 

IntToducció. 

Les línies que segueixen no son el résultat d'un treball aeabat, pre-
tenen, simplement, suggerir algunes consideracîons sobre aspectos par-
cîals d'un projecte mes ampli que es troba en vies de realttzació. Aquest, 
amb poques páranles, seria el seguenti l'anàlisi deis trets de l'estructura 
agrària mallorquína 1 antcriors a les tran sforma ci on s s òcìo-économiques 
que esdevenen a Tilla a partir de la segona meitat del segle XIX, ba
sant-nos en la sistematizado de tres fonts essencials: 

— "Informe sobre población, agricultura, instrucción pública, co
mercio y fábricas, emitidos por los Ayuntamientos de las Villas 
en 1800" (Arxiu Municipal de Ciutat, L. P. 677 bis). 

— restructura de la propietat deis pobles de Tilla, a travers de les 
de les dades que subministra YApeo de Garay, del 1818. 

— "Estadística de población v riqueza agrícola", que es va con
feccionar l'any 1834 (Arxiu Historie de Mallorca, D. 830).-' 

* Una versió d'aquesí article fou presentada a l'area de Sociologia rural del "1 Con
greso de Sociología" que tingué Hoc a Saragossa eis dies 24 a 27 de setembre de 1981. 

1 La primera part d'aquest article, cspecialment tot el relacionat amb la caracteri
zado deis trets de l'estructura agrària, contractació agrària i tipologia pagesa. ha de ser 
complementada por la lectura de J . S U A U , "La pagesia mallorquína al segle XV111 i pri
mera meitat del segle XIX", Memòria de Doctorat presentada al Departament d'Història 
Contemporània de la Facultat de Geografia i Historia de la Universität de Barcelona, el se
tembre de Î979, 3 vols., inedita; I. M O L L ; J . S U A U , "Senyors i pagesos a Mallorca", Estuali 
<f Historia Agrària, 1979, n.° 2, pp. 95-170. 

2 No disposam d'espai suficient pel contentati d'aquestes fonts, raó per la quai hem 
preferit dedicar-hi un article de propera aparició a la revista Fontes Rerum Balearium. 
Vlnforme" de 1800 conté un total de vint-i-sis pobles, alguns deis quals engloben encara 
eis sufraganis o agrégats corresponents. Si es comptabilitzen aquests darrers. Havors la 
informado que facilita 1' "Informe" es refereix a quaranta-vuit viles i llogarcts: Alaré 
(Conseil); Alcudia; Artà (Capdepera i Son Servera); Binissalem (Lloseta); Bunyola (Orient); 
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Aquesta anàlisi ha de servir de base per una recerca posterior so
bre les relacions existents entre l'agri col tu ra i pagesia mallorquines amb 
el capitalisme, Ës évident que sense aquesta tasca de fixació deis élé
ments entorn deis quais s'articulava l'estructura agrària mallorquína a la 
primera meitat del segle XIX es farà molt difícil entendre aqüestes' re
lacions. Aquí, creiem, rau l'interès del nostre trcball. 

Aquest serie el plante] a ment a llarg termini. Ara bé, tal co m apim-
tàvem abans, hem tingut, ara, la intendo d'oferir alguns résultats, pro-
visionals, relatius a aspectes parcials d'aquest projccte, i, pel que fa el 
cas, creiem oportú fer les següents puntual i tracions: 

— primera, hem escollit com a objecte central de la investigado, 
intentar de descobrir alguns deis trets que caracteritzen l'estructura 
agraria de Tilla, i, dintre d'aquesta, la possible presencia d'activitats no 
agra ri es. 

•— segona, que tot i que utilitzem una documentado referida a 
tres moments diferents del primer terç del segle XIX, no assajem d'e-
xaminar levolució deis constituents de l'estructura agraria, o d'aquesta 
en conjunt, al larg deis trenta primers anvs de la centuria; es trac
ta, pel contrari, d'un estudi sincronie, amb l'atenció posada en dé
terminais éléments de l'estructura agrària, tal com es presentaren en el 
période cstablert; aquest planteig no implica, per descomptat, cl postu
lar que la dinàmica histórica es trobés absent, en aquest moment, de la 
formado mallorquína, ans tot el contrari; el que volem dir es que tota 
estructura agraria — mentre no s'hi produeixin can vi s qu alitatili s — 
mostra unes caractéristiques que són les que per meten d'identi fi car-la; 
són, precisamene, els trets d'aquest sistema els que pretenem escorco-

Campane! (Búger); Campos; Deià; Felanitx; Inca; Sant Joan; Llucmajor: Manacor CSant 
Lloren?);; Santa Margalida (María); Santa Maria (Santa Eugenia); Marratxí; Montuiri; 
Petra (Ariany); Sa Pobla; Porreres; Puigpunyent (Estellencs i Galilea); Santanyí (Alquería 
Blanca; Llombarts; Ses Salines i C alongé); Selva (M ancor; Moscari; Caima ri); Senee lies 
(Biniali); Costil*; Sóllcr (Fornalutx). 

L'"Estadística" de 1834 la contestaren: Artà; Bunyola Calvià (Capdellà); Costilx; 
Escorca; Estellencs; Felanitx; Galilea; Llucmajor; Maria; Marratxí, MontuTrí, Sa Pobla, 
Pollenca; Puigpunyent; Porreres; Santa Eugènia; Santa Margalida; Santa Maria, Sencelles, 
Son Serverà; Vilafranca. És a dir, un total de vint-i-tres pobles. 

Els pobles que apareixen a les dues fonts són: Artà; Bunyola; Felanitx; Llucmajor; 
Marratxí; Montuiri; Sa Pobla; Puigpunyent; Porreres; Santa Margalida; Santa María, Sen
celles. Dotze pobles. Fínalment, disposam d' "Apeos" per: Algaida; Artà; Bunyola; Capde-
pera; Santa Maria; Montuiri; Pollensa; Puigpunyent; Son Serverà, Nou pobles. 

Les viles que figuren en les tres fonls són: Arla; Bunyola; Montuiri; Puigpunyent; 
Santa Maria. 

És aquesta, creiem, una mostra proti rcpresenlaliva de les diferents zones o comarques 
de Tilla. L'unica llacuna greu és Ciutat. 
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llar; així, idò, la utilització de tros fonts cronològicament diferents no 
respon a cap plantejament evolutiu, sino que obeeix a la necessitai de 
complementar la informado de l'enquesta més complerta que és la 
del 1834. 

— tercera, que considerem encertat aquest plantejament per la raó 
apuntada al eomeneament: l'estructura agrària no havia sofert, encara, 
modifeacions substanciáis; caldrà esperar a la segona meitat del se
gle XIX per a albirar símptomes de canvis que la trastocaran; és evi
dent que el nostre model seria inadequat per una situació sotmesa a al-
teracions i mudaments Continus; que no era aquest el cas ho corrobo
ren nombrosos testimonis. s 

Metodologia. 

L'escassetat de publicacions especifiques sobre la historia agrària 
mallorquína de la primera meitat del segle XIX no es den a la insufi
ciencia de fonts, aqüestes abunden a la majoria d'arxius de filia (Histo
rie; Municipal de Ciutat; municipals i parroquiaU de les viles, etc.). 
Més aviat, el problema consisteix en la nécessitât d riaver d'eiscollir da-
vant de la inabarcable tasca que suposaria el prétendre sis temati tzar tot 
el material disponible. En aquest sentit, Mallorca és un Hoc privilégiât 
per la recerca histórica. 

Els treballs més intéressants que, tot i no centrar-se en el période 
esmentat, toquen aspectes de la pagesia i agricultura mallorquines d'a-
quests anys, es poden classificar en dos grups; 

-— estuate generáis, des del punt de vista cronologie o bé perqué 
intenten abastar tota l'illa: B. Barceló; J. Bisson; Daviu, Moli, Suau; I. 
Moli, i J, Suau; 4 dintre d'aquest apartat, cal fer allusici a l'excellent tre-
ball de V. M." Rosselló r> sobre cl sud i el sudest de lilla. 

3 J . S U A U , op. cit., 1979, 1976, "Demografía rural mallorquína del scgle XVIII", 
Mayurqa, n. 16, juliol-des., pp. 137-181; I. M O L L ; J . S U A U , op. cit., 1979; V. M . A R O S S E L L Ó , 

"Introducción geográfica", dins "Baleares", Madrid, 1974; J . B I S S O N , "La terre et l'homme 
aux lies Baleares", Aix-en-Provence, 1977, et. etc. 

* B . B A R C E L Ó , "La vida económica de Mallorca en el siglo XIX", Ciutat, Boletín de 
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, 1961 , n. 632, juliol-sept., pp. 
168-181. J . B I S S O N , op. cit., 1977; G. D A V I U ; I, M O L L ; J . S U A U . "Estructura agraria mallor
quína del siglo XVIII: intento de aproximación", Madrid, 1978, pp. 219-226. 1. M O L L ; 

3. S U A U , op. cit., 1979. 

5 "Mallorca. El Sur y Sureste (Municipios de Llucmajor, Campos, Ses Salines, San-
tanyí, Felanitx y Manacor)", Ciutat, 1964. 
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— monografies: a) contraete agaris, I, Moli; J . Suau; 0 b) desamor-
títzació de Mendizábal, J. Ferraglit; 7 e) tècnica agricola, E. Grau i 
E. Tello; M d) estructura de la propietat, J . Bisson; M. Ferrer Flórez; 
J. Mulet, B. Pastor.» 

No pretenem restar mèrits a aqüestes contribucions. La seva im
portancia pel coneixement del passat mallorqui és ben peles a. El que 
notem a faltar en alguns daquests trcballs és un tractament metodolo
gie més aprofondit de les fonts disponibles, un ús més acurat que trans-
cendeixi l'estadi de la mera descripció i ordenació de les dades contin-
gudes a les enquestes i estadístiques existents. La tradició historiogrà-
fica ha menyspreat, sovint, la utilització de tècniques complementàries 
de la tasca de l'historiador, tècniques que poden donar molta llum so
bre aspectes dificils de distingir mitjancant la simple exposició —des
cripció— de> les dades. El que pretenem és fer Hoc a la necessària uti
lització de l'aparell estadístic en la manipulaeió que del cos de dades 
porten a terme els historiadors. La informació quantitativa que conte-
nen les enquestes del segle XIX es pot sistematizar amb facilitai a fi 
d'aconseguir copsar millor la relació existent entre els seus diferente 
constituents, així com, a vegades, arribar a precisar i ajudar a fer so-
bressortir determináis caires i matisos, que passarseli desapercebuts amb 
els procediments metodo! ògics " (radici onals". Aquest és, justament, un 
dels punte centráis del nostre treball: el d avaluar la presencia i impor
tancia de les activitats no agràrìes dintre de l'estructura agrària, activi-
tats qne no solen quedar reco!lides, generalment, a les fonts més que 

* "Algunas anotaciones sobre los contratos agrarios", Ciutat de Mallorca, comuni
cado presentada al Primer Encuentro de Historia Contemporánea, maig del 1 9 7 7 ; op. cíl., 
1 9 7 9 ; J . S U A U , op. cit., 1 9 7 9 , vol. I I : 4 0 6 - 4 8 2 . 

I "La Desamortización de Mendizábal en Mallorca", Boletín de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación, de Ciutat de Mallorca, 1974, juliol-sepl., i oct-des., 
núms. 684-685, pp. 125-179. 

8 E. T Ë L L O , "La prodticció cercalícola al pía de Mallorca a mitj'an segle X I X " , 

Memoria de Hice nc i atura presentada al De part a me ni d'Historia Con le m por à nia de la 
Facilitât de Geografía de la Universilal de Barcelona, el Sept, de 1 9 7 9 . Vegeu un resum 
a "La producción cerealícoia de les petites explotadnos pageses del pía de Mallorca ( 1 8 5 0 ¬ 
1 8 5 1 ) " , article a aparèixer al n. 4 d'Estudis d'Historía Agraria. E. G R A U , "El conreu de 
l'olivera a Mallorca a mitjan segle X I X : sistema de conreu, organització del treball, reri-
diments ¡ product i vi tat segons les dades de l'cnmiesia fiscal de 1 8 5 0 - 1 8 5 1 " , Memoria de 
1 licenciât ti ra a presentar al setembre de 1 9 8 1 al mateix Departament abans citat. 

9 J . BlSSON, "Origen y decadencia de La gran propiedad en Mallorca", Ciutat, Boletín 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, 1 9 6 9 , n, 6 6 5 , ocl.-des. pp. 
1 6 I - Î 9 8 . M. F E R R E R F L Ó R E Z , "Población y propiedad en la cordillera septentrional de 
Mallorca". Chitat, 1 9 7 4 . J . M U L E T . "Algaida y su término municipal. Aportación al estudio 
de la estructura agraria". Boleta de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navega
ción, de Ciutat de Mallorca, 1 9 6 7 , n. 6 5 7 , B. P A S T O R , "Maria de la Salut: un exemple de 
canvi de paisalge dins el Pía de Maorca", Mayurqa, 1 9 7 6 , n. 1 6 , jul¡ol-des. 
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d'una forma indirecta, d'aquí que es precisi per a estudiar-les una anà
lisi més pormcnoritzada, que posi en relació els indicis i traces disper
sos a les fonts."1 

El criteri que ha presidit l'elecció de les variables amb les quals 
hem treballat, 1 1 és tributan del plantejament metodologie d'Eric L, 
Almquist. 1 2 Considerem, empero, necessari fer dues matisacions al tre-
ball d'aquest autor: primera, contràri a rn en t al que Ahnquist preten, és 
el seu un cas ciar, d'industria "doméstica" o "rural", però que difícil-
ment pot èsser acceptat com a un exemple tipie de "proto-industriali-
zació"; l : í segona, en el cas de Mallorca, la industria "doméstica" no 
sembla jugar cap paper rellevant com a fórmula alternativa a les tas
ques agràries, excepció feta de casos molt concrets, i, en certa mesura 
atipica, dins del eontext de lilla (Seller, tal vegada Arta). A despit 
d'aquestes consideracions, hem cregut oportú intentar esbrinar quin ti-
pus de relacions guarden entre si les variables apuntades i analitzar, 
després, el seu comportament, sense esperar, però, que aquest comei-
deixi amb l'observat per l'autor anglès a Irlanda, i això no solament 
perqué, com abans advertíem, la industria "doméstica", contràri amen t 
al que succeeix a aquell país, no gaudeix de pes específio dintre de 
reconomia i societat illenques, sino, també, perqué es tracia de dues 
estructures agràries diferents i, per tant, distints han de ser la natura-
lesa i evolució deis clements que les integren. 

10 Volem agrair a J O A N C A S E S les atencions tingudes amb nosaltres a l'hora d'utilit-
zar l'ordenador de la Faculta! de Geografía i Historia de la Universital de Barcelona ¡ a 
B A R T O M E U P A S T O R la seva amabilitat en posar a la nostra disposició les dades deis Apeos 
de Garay que li hem sollicitât. 

1 1 L'elecció de les variables l'hem feta, també, en funció de la informado contin-
guda a les fonts, sovint parcial, incomplcrta, la qual cosa ens ha obligat a limitarnos a la 
més complerta peí que fa al nombre de pobles representáis. 

l - "Pre-Famine lreland and the theory of European Proto-Industrializalion Evidence 
from the 1841 Census", The Journal of Economie History, 1979, sep., n. 3, vol. XXXIX, 
pp. 699-718. 

1 3 És ciar que, molts autors, les diferencies existents entre industria "domestica" i 
"protoindustrialització" no apareixen ben delimitades. Alguns autors afirmen que aquesta 
porta, directament, a la revolució industrial, mentre que d'altres sostenen que aquella no 
provoca, neccs5àriament, un tal procès d'industrialització, Nosaltres pensam que la dife
rencia fonamental entre ambdós conceptes rau en l'especialitzacló complementaria (agri
cultura/industria) ¡ en la superació del mercat regional que duu implícit ur. procès proto-
industrialitzador, tal com assenyalava E. L. J O N E S a "Los orígenes agrícolas de la indus
tria", a Agricultura y desarrollo del capitalismo, Madrid, Comunicación, 1974, pp. 303-341. 
No creiem, perô, que la proto-industríalització siguí 1'elcment previ, imprescindible, que 
dona lloc a la revolució industrial, i. encara menys, com semblen apuntar alguns autors, que 
a partir de la "proto-industríalització" — i molt manco de la industria "doméstica"— es 
pugui arribar a formular un model de transido del feudalisme al capitalisme. Podeu trobar 
un bon estât de la qüestió sobre aquesta problemática a M. G A R C Í A B O N A F É i R. A R A C I L , 

"La Protoindustrialització: un nou concepte en la historia económica", L'Avenç, n. 32, 
1980, novembre, pp. 64-69. 
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No voldriem acabar aquest apartat metodologie sensé msistir en 
dues questions. La primera posa es ment en la nécessitât de conèixer el 
marc general del période al quai es refereixen les fonts emprades. Lus 
d'una documenta ciò aï 11 ad a del context general que l'ha genera da pot 
èsser mes una causa de confusió que d'encert. En aquest sentit, per 
tenir ben présents els trets de restructura agrària mallorquina del se¬ 
gle XVIII i primers decenni s del segle XIX, ens remetem a les obres 
abans apuntades. 1 4 La segona tracta de la convenièneia de completar 
amb les referèneies qualitatives i amb la informació no quanti fi cable, 
que moites vegades donen mes Ilum sobre la realitat històrica. Un cop 
mes treiem a relluir el tema de les activitats "no agràries" que es de-
senrotllaven dintra de la pagesia, i que tant poques traces han deixat 
a les estadistiques i documents de l'època. 

e o o 

De resuites de la sistematització i anàlisi de les fonts emprades, po-
dem extrême les segùents consideracions provisionals. 

Pel que fa a restructura agrària, 

L'estructura agrària mallorquina al segle XVIII i primers anys del 
XIX, vindria caracteritzada per très éléments fonamentals: 

— el predomini sòcio-economie de la nobles a, 
— una intensa explotació de la pagesia. 
— l'exîstència d'un procès de diferenciació (que venia d'curera) 

dintre la pagesia. 

La informació que proporcioncn les enquestes i VApeo s'emmotlla 
perfectament en aquestes coordenades. 

1) En primer Hoc, trobem referèneies continues a una situació de 
polarització social entre uns quants, pocs, que ho tenen o controlen 
pràcticament tot, i uns molts, absolutament depenents deîs primers. 
Aquest estât de coses es posa de re 11 eu a pai'tir de l'estructura de la 
propietat. 1 5 

l* Vegeu les notes 1 i 3. 

i s D'acord amb els Apeos de Garay, 1818. El d'Algaida es pot trobar a J . M U L E T , 

op. cit., 1967, p. 1840. 
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Quadre n. I — 1 Hes. 

Propietaris Extensió 

n.° % Hes. As. Cs, % 

Algaida 351 31,88 170-82-70 2.21 
Arr i 328 50,70 125-58-24 1,56 
Bunyola 31 27.68 15-98-08 0,22 
Capdepera 102 43,78 52-40-82 1,89 
Santa Maria 234 45,17 130-96-00 2,93 
Montuiri 323 45,42 200-64-76 5,09 
Pollenca 595 52,66 263-58-50 3,54 
Puigpunyent 36 47,37 17-04-00 0,35 
Son Serverà 203 60,06 80-00-00 3.59 

1 - 5 Hes. 

Propietaris Extensió 

n.° % Hes. As, Cs. % 

Algaida 504 45,78 1.222-62-51 15,79 
Artà 233 36,02 520-07-80 5,98 
Bunyola 26 23,21 53-46-87 0,75 
Capdepera 93 39,92 203-23-42 7,34 
Santa Maria 214 41,32 1.000-54-79 22,40 
Montniri 310 43,61 673-73-17 17,09 
Pollenca 377 33,36 592-32-65 7,97 
Puigpunyent 14 18,42 29-12-95 0,59 
Son Serverà 100 29,58 218-84-29 9,82 

5 - 50 Hes. 

Propietaris Extensió 

n.° % Hes. As. Cs. % 

Algaida 219 19,89 2.679-66-90 34,60 
Artà 65 10,04 729-80-58 8,34 
Bunyola 22 19,64 506-63-89 7,12 
Capdepera 31 13,30 521-34-92 18,81 
Santa Maria 56 10,81 725-21-63 16,23 
Montniri 66 9,28 954-64-32 24,22 
Pollenca 127 11,24 2.363-87-84 31,79 
Puigpunyent 10 13,16 218-06-21 4,43 
Son Serverà 22 26,51 233-50-74 10,50 

1 J 
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% Hes. As. Cs. % 

Algaida 16 1,45 1.165-42-47 15,05 
Arta 5 0,77 366-69-34 4,24 
Bunyola 9 8,04 659-87-96 9,28 
Capdepera 2 0,86 142-06-00 5,12 
Santa María 6 1,16 451-04-05 10,10 
Montuiri 5 0,70 385-69-29 9,78 
Pollenca 17 1,50 1.112-32-98 14,96 
Puigpunyent 2 2,63 191-07-07 3,88 
Son Servera 6 1,78 383-38-44 17,21 

100 - 500 Hes. 

Propietaris Extensió 

n. a % Hes. As. Cs, % 

Algaida 10 0,91 1.889-22-04 24,40 
Arta 12 1,85 2.665-84-49 30,69 
Bunyola 22 19,65 4.101-69-57 57,66 
Capdepera 3 1,29 676-11-69 24,39 
Santa Maria 7 1,35 I.439.77.8I 32,33 
Montuiri 7 0,98 1.727-44-96 43,82 
Pollenca 13 1,15 2.530-79-89 34,04 
Puigpunyent 11 14,47 2.535-77-10 51,48 
Son Servera 7 2,07 1.310-97-13 58,88 

500 - 1.000 Hes. 

Propietaris Extensió 

n.° % Hes. As. Cs. % 

Algaida 1 0,09 617-25-07 7,97 
Arta 1 0,15 551-19-28 6,35 
Bunyola 1 0,89 710-31-20 9,98 
Capdepera 2 0,85 1.176-96-71 42,45 
Santa Maria 1 0,19 719-53-39 16,11 
Montuiri — — — • — 

Pollenca 1 0,09 572-50-18 7,70 
Puigpunyent 3 3,95 1.934-85-72 3,28 
Son Servera — — — • — 

50 - 100 Hes. 

Propietaris Extensió 
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+ 1,000 Hes. 

PropietarLs Extensió 

n/ 0 % Hes. As. Cs. % 

Algaida — 
Artà 3 0,47 3.715-22-41 42,79 

Bunyola 1 0,89 1,065-82-31 14,99 

Cap depera — — — 

Santa Maria — — — 1—-

Montuiri — — 
Podenca — — — • 1 

Puigpunyent — — •—• 

Son Serverà — —1 — 

TOTAL 

PropietarLs Extensió 

n." % Has. As. Cs. % 

Algaida 
Artà 

1.101 100,0 7.744-01-69 100,0 Algaida 
Artà 647 100,0 8.6S4-42-15 100,0 

Bunyola 112 100,0 7.113-79-88 100,0 
Capdepera 233 100,0 2.772-13-56 100,0 
Santa Maria 518 100,0 4.467-07-67 100,0 
Montuiri 711 100,0 3.942-16-50 100,0 
Pollenca 1.130 100,0 7.435-42-04 100,0 
Puigpunyent 76 100,0 4.925-93-05 100,0 
Son Serverà 338 100,0 2.226-70-60 100,0 

Acpiesta concentraeió de les terres en mans d'uns quants propicta-
ris, juntament amb l'existéncia de fideicomisos, vineles, etc., és denun
ciada per alguns pobles com a un deis obstacles mes greus peí desen-
volupament de l'agr¡cultura.1* Així: 

1 8 Enquesla de 1800. Qüeslió n. 14 de la secció "De la Agricultura", que deia at*í: 
"Me comunicarán sobre cada uno de los antecedentes artículos que hayan reparado, estor-
var su progreso, perfección y general adelantamiento; y quales los medios que entiendan 
mas conducentes a mejorar los objetos que comprenden". 
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"Considerando que la causa de tener tanta extencion las garrigas 
ó selvas que sin duda podrían por la mayor parte reducirse a 
cultivo en labarnza y viñas, y aumentarse por este medio la Po
blación, dimana de ser aquellas, parte de predios sugetos a fidei
comisos que impiden la enagenacion por venta y por contrato 
emphiteutico, y por consiguente quedan privadas de pasar a ma
nos que las cultivarían y abonarían..." (Arta). 

"... sobre todo la permanencia de tan grandes vínculos, fideicomi
sos, y Mayorazgos, por cuyo motivo no se mejoran los mas de 
ellos, o quasi todos..." (Porreres). 

La preeminencia económica deis terratinents impregna tota la vida 
deis pobles, i per tant, no té res de sorprenent que la trobem present 
a quasi bé totes les contestes, les quals, per exemple, alludeixen al fet 
que; 

— els poderosos son eís unes que poden facilitar almo'mcs ais po
bres, 1 7 perqué, normalment, las autoritats municipals no disposen de 
medis per a subvenir-los. 

— solament ells gaudeixen de eabals suficíents, tant per a arreglar 
el mal estat —genera l— deis camins: 

"Los arbitrios para esta nueva construcción parece que no han de 
ser de cuenta de la Villa, por ser todos sus Vezinos pobres, y nin
guno de ellos tiene instrumentos de ruedas y como casi todo el 
termino que comprende esta Villa es acienda de cavalleros para 
su propia utilidad, y conbeniencia debería ser de cuenta de los 
mismos". 1 8 

com per fer progressar lagricultura; alguns pobles (Alaró, Algaida, So
lí er, Puigpunyent, entre d'altres), assenyalen que si aquesta branca de 
l'economia no progressa es deu, solament, a la manca de cura deis graos 
propie taris. 

1 7 Respostes a la qüestíó n. 1 de l'Apartat "De la Población", enquesla de 1800: 
"¿Qtialcs los medios de subsistir para los pobres, quando sanos, y quales para quando 
enfermos?". 

i s Contesta de Puigpunyent a la qüestíó n. 4 de l'apartat "Del comercio o tráfico", 
que era plantcjada així: "En que estado están los caminos, y qualcs los arbitrios menos 
gravosos que podrían tomarse en la Villa, con el fin de costear una porción de lo que se 
neccsitaria, asi para recomponerlo, como para construirlos de nuevo, de modo que todo 
el carniage pudiese ejecutarse, con carros". Vegeu, també, les contestes d'Alaró i Sóller 
que s'expressen en els mateixos termes. 
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A una estructura agrària en què la noblcsa detenia el predomini 
sòcio-e con èrnie, en un mare on el latifundi era l'element determinane no 
és estrany que els jornalers —després veurem que constituien el grup 
pagès mès nombrós — i els pobres cstassin abocats a caure dins d'una 
exasperada concurrencia per l'ús de la terra i que, per tant, els terrati-
nents poguessin imposar sobre aquest grup pagès una renda autèntica-
ment usuraria; així cal entendre el sistema de rotes i l'existència deis 
roters, deis quales trobam referències a les enquestes. 

Finalment, podem constatar allusions a altres formes d'extorsió que 
requeien sobre la gent — censos, censáis, tributario, etc. — i que, junta-
ment amb el que abans apuntàvem, determinaven una situació de greu 
explotació en la qual es trobava bona part de la pagesia mallorquína. 1 9 

II) Fruit natural d'aquest estat de coses era la pobresa que pale
sava un sector prou considerable de la poblado rural mallorquína, i que 
es transllui'a, entre moltcs altres coses, en l'escassa capacitai de consum 
de productes que no fossin estrictament queviures, en la feble deman
da interna de productes manufacturáis, i, en definitiva, com mes en¬ 
davant tindrem oca-sió de tractar, en la inexistencia d'un mercat in
teri) prou desenvolupat. 

III) Les dades de les enquestes permeten extreme algunes preci¬ 
sions sobre determinades categories o tipus nuals. Ara bé, per comencar 
cal intentar precisar el significai deis termes que apareixen a I'estadísti-
ca del 1834; desconeixem els criteris que es van seguir a l'hora de clas
sificar els veVns de cada municipi, rao per la qual ignoram el contingut 
exacte de mots con ara: "propietarios", "colonos", "jornaleros", "pasto
res", "obreros asalariados", etc., la qual cosa fa difícil Tambar a fixar 
una tipología rural que s'ajusti a la realítat histórica. De totes maneres, 
i tenint ben present que aquests tipus rurals son comprensibles tan sois 
dins del mare de Testructura agrària, de Testructura latifundista predo¬ 
minant a Tilla, creiem que es poden apuntar els següents trets. 

i» Va)gu¡ com a cxemple la resposla de Petra a la qüestió n. 14 de la secció "De la 
Agricultura"; vegeu la nota 16. 
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Quadre n. II 

COLONS PROPIETARIS JORNALERS POBLACIÓ 

n.° %
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Artà 81 2,16 708 18,87 500 13,33 3.752 
Capdepera 25 2,09 240 20,08 200 16,74 1.195 
Son Serverà 10 0,60 226 13,49 388 23,16 1.675 

Bunyola 30 1,88 10 o,a3 272 17,06 1.594 
Orient 8 3,21 3 1,20 37 14,86 249 

Calvià i Capdellà 21 1,96 15 1,40 259 24,18 1.071 
Escorca 24 10,26 19 8,12 20 8,55 234 
Felanitx 522 6,04 98 1,13 2.722 32,06 8.647 
Llucmajor 64 0,90 119 1,68 319 4,50 7.090 

Santa Marga! i da 53 2,68 215 10,88 479 24,24 1.976 
Maria 19 2,05 93 10,02 240 25,86 928 

Santa Maria 8 0,45 46 2,57 manquen dados 1.792 
Santa Eugènia 4. 0,73 24 4,36 manquen dades 551 

Marratxi 26 1,74 6 0,40 418 28,05 1.490 
Montuiri 26 1,34 34 1,75 310 15,95 1.944 
Sa Pobla 15 0,51 625 21,43 285 9,77 2.917 
PoHenea 90 1,60 330 5,85 SOft 14,19 5.638 
Porreres 25 0,68 747 20,43 1.830 50,05 3.656 

Puigpunyent 25 3,22 5 0,64 182 23,42 777 
Estellencs 8 1,48 17 3,15 87 16,11 540 
Galilea 2 0,46 5 1.15 .11 2,54 433 

Sencelles 12 0,54 20 0,91 466 21 ,10 2.209 
Biti i al i no ubi ha 3 0,71 30 7,06 425 
Costitx no ah i ha 6 0,55 128 11,65 1.099 

Vi laf ranca 11 1,58 134 19,23 89 12,77 697 

Total 1.109 2,11 3.748 7,13 10.122 20,15* 52.579 

* Aquest pereentatge ha estat obtingut sense considerar les dades 
de població de Sta, Maria i Sta. Eugènia puix que per aqüestes pobla-
cions manquen les dades deis jornalers. 
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Els jornaléis eren el gnip pages niés nombres: 20,15 % de mîtjana 
respecte del total de població. Podem, per altra banda, constatar una 
gran diversitat en la importancia relativa d'aquesta categoria segons els 
pobles — n'bi ha pron amb comparar els perecntatges de Galilea (2,54 %) 
i Porreros (50,05 %) — , 2 0 i que els percentatges més alts — Porreres, Fe-
lanitx, Marratxi. Maria — no corresponen a municipis de Muntanya. 

A grans trets, s'han de distingir dos tipus de jornalers: 

— El constituït pels total ment desprovistos de terra, que, lògica-
ment, depenien completament per a subsistir del mercat de trcball. Era, 
aquest, un grup considerable, tal com es posa de manifest ais Apeos 
de G a r a v : 2 1 

Quadre n. Ili 

Veïns que apareixen Veïns sensé terra 

a Y Apeo n. % 

Al aró 668 318 47,60 
Rinissalem 588 102 17,35 
Calvià 464 103 22.20 
Capdepera 267 41 15.36 
Conseil 156 13 8,33 
Estellencs 112 39 34,82 
Montuiri 729 21 2,88 

Era aquest, a més, el sector de població més pobre, Tots els pobles 
contesten a la qiiestió n. 2 de població de l'enquesta del 1 8 0 0 2 2 en uns 
termes que, pràeticament, els indígents son equiparais ais jornalers, 
asse ny al en que aquests es venen obligats a viure d'al moina quan no hi 
ha treball al camp, i que fins i tot quan troben algú que els faci cari-
tat, arrosseguen una existencia miserable, situado que es ven agreujada 
pel fet que pnes pobles — Campos, Felanitx i Manacor — gaudien 
dTiospitals o d'institucions per a socórrer-Ios. No és difícil d'imaginar 
el que suposava per aquesta gent el no tro bar qui els facilites jornal, el 

20 ÉS probable que aqüestes diferencies de perccntalgcs responguin, en parí, a cri-
teris designáis a l'hora de comptabilitzar els jornalers d'un poblé (incUisió de dones, nins, 
etc.). 

2 1 Per a aquesta informació, les dades es [roben a J . SIMU, op. cit., 1 9 7 9 , vol. 1: 
pp. 2 7 0 - 2 7 1 . Evidemment, no prête ne m que tots els qui apareixen com a desprovistos de 
terra siguin jornalers. El que afirmem és que una part d'clls ho eren. 

22 Vegeu nota 17. 
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no poder treballar, circtimstància frequent al món mallorqui, artictilat 
cotoni del predomini aixcfant d'una activitat: l'agrària. Q i i a n als mo¬ 
ments de carestia, motivati per l'efecte combinat del clima i l'espccii-
lació, els terratinents i arrendataris no contractaven gent a Ics places 
deis pobles per anar a trcballar als sementers, llavors els qui precisa-
ven del joma] diari per a subsistir es veien abocats a situacions d'au
tèntica fam, les quals s'agreujaven degut a les alces que experimen-
taven els prucs dels queviures en aquests momcnts. Les seqiieles — de 
tot o r d r e — que sen deriven ban deixat la seva imprompta en ci nos
tre passat. 2 3 

•— L'integrat pels qui, tot i anar a jornal, disposaven d'un boci de 
terra, la qual els era ìnsuficient per a assolir la subsistencia familiar. 
És segurament aquest el grup jomaler de més pes dins Iestructura 
agrària mallorquína: 

Sto. Margalicla: "No se pueden considerar de esta clase más que 
cincuenta pues aunque haya mavor número de jornaleros tienen 
una corta porción de bienes y van a jornal después de haverlos 
cultivado...". 2 4 

Sencelles; "De estos considerados como simples jornaleros hav 
276 que no lo son absolutamente sino que poseen alguna porción 
de bienes cuyo cultivo practicado por ellos mismos v el producto 
al jornal a que después se dedican hace que esta clase tenga una 
subsistencia algo más pingüe que la de los simples j o r n a l e r o s , 2 5 

De l'observació del quadre n. I es pot deduir que gran part dels 
petits piopietaris —els qui no arribaven a una hectárea, en tota segu-
retat, alguns dels qui en tenien entre una i cinc— necessitaven acudir, 
juntament amb alguns membres de la familia al mercat de treball, en 
funció, evidentment, de la qualitat dels sois i del nombre d'individus 
que integravon aquesta. Son, com es pot veure, un nombre considerable 
de gent. 

D'altra banda, és peles, tal com apuntàvem abans, que els pobles 
van seguir criteris distints a Chora de classificar els ve'ins a les diferents 
categories. És ciar que alguns pobles comprabili izaren com a "propie-
taris" els mitjans o grans (Bunyola; Santa Maria; Montuiri; Pollenca; 
Puigpunvent), mentre que d'altres (Arta; Capdepera i Son Serverà) in-

2 3 Vegeu J . S U A C , op. cit.. 1979, vol. II: pp. 321-405. "Dcmografia rural mallorquina 
del segle XVIII", Mayttrqa. 1976, n. 16 juüol-des., pp. 137-181. 

24 Conlesla de Santa Margalida a l'aparlat "Riqueza agricola raiz". de 1'estadislica de 
1934, En eis inalciKos termes s'expressa el seil sufragani Santa Eugnnia. 

25 Vegeu la nota anterior, en aquest cas per Seneelles, 
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clogueren dintre d'aquesta classe els petits propietaris. Aixô queda pa
tent amb el següent quadre n. IV, on hem comparât el nombre de 
propietaris que proporciona l'Apeo (on es preñen en compte tots els 
propietaris) i els que apareixen a l'estadística de 1S35: 

Cuadre n. JV 

Apeo de Garav 1834 

nombre de propietaris nombre de 
propietaris 

nombre de 
jomalers 

Artà 647 708 500 
Bun vola 112 10 272 
Capdepera 233 240 200 
Santa Maria 518 46 — 
Montuiri 711 34 3 1 0 
Poil en ça 1.130 330 800 
Puigpunyent 76 5 182 
Son Serverà 226 338 388 

Per tot el fins aquí exposat, és obvi que el terme "jornalero" in-
cloía els dos tipus esmentats, i que, si partim del fet que l'anar a jornal 
era el tret específic, i consideram "jornaler" a tot el qui assolia part 
de la seva reprodúcelo mitjancant la percepció d'un salari, llavors íicm 
de distingir entre els qui con re aven (en possessió o en propietat) qual-
que tros de térra, encara que els Eos msuficient per a subsistir, deis qui 
n'estaven totalment desprovistos. També és patent que la línia diviso
ria entre els dos grups "jornalers" no devia passar exclusivament per 
la quantitat de térra posseida, sino, a mes d'aixó, hi devien coadjuvar la 
cárrega que suposaven les diverses formes d'explotació que requeien 
damunt la térra i sobre les persones (censos, usura, impostos), així com 
el nombre de mebres de la familia,-" tal com abans apuntávem. 

2 « Pel que fa a les següents questions, fonamentals. relacionados smb aquest grup 
pages, concrctament : 

— la naturalesa de les relacions socials que se'n pot derivar de l'existcncia a restruc
tura agraria mallorquína de treball assalariat, 

— les seqüeles de restructura latifundista, que delerminavcn, en gran part, la vida 
del jornaler mallorquí. 

— la fundó d'aquest. és a dir. la importancia que revesticn pels latifundistes i pels 
arrendataris pagesos, vegeu les obres citades al començament. 
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La informado que faciliten les fonts ens ajuda a detectar, per una 
banda, l'existència de "colonos", categoria que engloba els grans 
arrendataris i parcers, i per l'altre, ci tipus de contraete agrari prédo
minant. 

— L'enquesta de 1 8 0 0 2 7 permet establir al respecte: 

1) que la immensa majoria de possessions s'arrendaven. 

2) la durada del contracte, que era de 6, 4 o 9 anys. 

3) les condicions, que a grans trets eren: 

— el predomini de la renda en dincr. i, des prés, mixta (di nei i 
cere ais). 

— la satisfaccio de determina de s "reserves", així coni de diverses 
obligacions al senyor. 

— i cultivar la terra a ús i costum de bon conrador. 

4) que no hi havia diferencies notables entre els contractes d'arrenda-
ment de la zona de muntanya i de la resta de li l la, si bé, com és 
natural, a la primera, quan la renda és mixta, el que s na d'entregar 
en espècie és l'oli, 2 8 i a la resta cereals. 

La presencia de "grans arrendataris pagesos" — pagesos que ar-
rendaven una o varíes possessions, que sliavien diferenciat s o ci aiment 
i econòmicament de la resta de la pagesia, que posseïen mitjans de 
produeció (bestiar; utillatge) i que se sol i en manten ir durant llargs 
espais de temps a les possessions nobiliarios — està ben documentada 
durant quasi bé tot el segle XVIII i primera meitat del XIX. Sembla, 
per les noticies de què disposero, que cap a finals del segle XVIII ja 
havien assolit una posició privilegiada dins restructura agrària, i que 
aquesta es degne consolidar a la segona meitat del segle XIX, Gracies 
al treball de L Moli i J. Suat¿- B s'ha pogut establir i delimitar: 

— primer, I'evolució de families d'arrendataris que se succeïen 
en una o en unes qualités possessions. 

— que lii havia pobles on, amb tota seguretat, unes qnantes ta-
milies de grans arrendataris controlaven les possessions mes 
importants i que, s o vint, es trobaven cm parent ad e s entre elles. 

21 Qüestió n, 13 de la secciá "De la agricultura": "Quantos son los Predios arrenda
dos, como se hacen ordinariamente los arrendamientos, á que precio y condiciones, y 
porque término?". 

E S Per a un es indi del contráete d'arrendament a Mallorca, vegeu I. M O L Í . , J . S U A U , 

1979. 

29 Op. cit„ 1979. 
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— quo els pobles on la major part do la terra era en mans de la 
noblesa, i on hi havia grans possessions, apareixcn sempre grans 
arrendataris que controlaven la seva explotació. 

— que hi havia zones d'influx duns pobles sobre els altres pel que 
fa als arrendataris dc possessions.3 0 

D'això en resulta primerament, que entre 1S00-1834, période ana-
litzat, ens trobem davant dc grans arrendataris pagesos que mantenicn 
una determinada relació amb els senvors de la terra, per una banda, i 
amb la resta de la pagesia, per altra. En segon Hoc, cai disthigir-los 
dels petits arrendataris, o petits pareers, que no gaudien de la força 
suficient per a contrôlai' la renda de la terra, que vivien constantment 
amcnacats per les males anyades. pels anvs de carestìa, de trobar-se 
impossibilitats de satisfer l'annua mercè i de caure, o recaure, dins del 
grup de jomalers pobres. Els grans arrendataris, al contrari, podien fer 
cara mes favorable a les crisis agràries —que per ells suposaven els 
périodes de preus baixos— i a les alces de la renda —poder dels se
nvors — gracies als mitians de producció de que disposaven i al con
trol que exercien sobre les possessions. Aquest poder relatiu que gau
dien es translluïa de diverses maneres, que no interessa ara especificar. 

L'existència d'aquest dos tipus pagesos apareix un tant diluida, 
en una primera lectura. dintre de la informació que faciliten les fonts; 
ara bé, una aproximació mes aprofondida permet copsar-la amb mes 
facilitât. Per eomençar — si es contempla e] quadre n. II —, si excep-
tuem Escorca i Felanitx, ens adoncm one els perce n ta tges de colons 
respecte de] total de població oscillen dintre d'uns marges força sem
blants (0.5 % i 3 %), essent la mitjana de 2.11 % — a m b Escorca i 
Felanitx — i d'1,29 % sense aquests dos pobles. Per tant, el grup de 
colons représenta un percentatge molt baix dintre la pagesia, fet que 
cal posar en relació amb el que abans apuntàvem: la seva diferenciació 
social i econòmica. Després, i torn em a la manca de criteri s commis 
a l'hora de contestar els questionari* de l'enqnesta del 1S00 î de Testa-
distica del 1834, és evident que molts pobles entengueren que "colono" 
englobava els dos tipus d'arrenda taris abans assenvalats, mentre que 
d'altres s'amotllaren al criteri restrictiu d'inctoure dintre d'aquesta ca
tegoria solament els arendataris/percers ben estants/" Això queda ben 
dc manifest en el quadre n. V, on hem desglossat la informació de 1800 

3 , 1 Aíxi, per exemple, Ciutal exercia la seva influencia sobre Alaró. Binissalcm, 
Marralxí i Calvia; Llucmajor sobre Campos i Algaida; Arta sobre Santa Margalida; i Ma-
nacor sobre Petra i Arla, 

a i En alguns casos, óbviament, no es barrejaren els dos tipns degul a Yabsencia de 
grans arrendalaris. 
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i 1834 en très columncs: a la primera, situcm aquells pnbles on el nom
bre de propietaris és mes gran que el nombre de colons; a la scgona, 
aquells altres on cl nombre de colons és superior al nombre de propie
taris, i finalment, a la tercera, figuren el nombre de possessions arren-
dades que algunes viles indiquen pel 1800. 

Quadre n. V 

1 8 3 4 1 8 0 0 

Municipis on el Municipis on el 
nombre de pro- nombre de co- Nombre de pos-
pietaris és mes Ions es mes ait sessions arren-
alt que el nom- que el nombre dades 

bre de colons de propietaris 

Props. Colons Props. Colons 

Arra 708 81 50 (juntament 
Capdepera 240 25 amb els su-

Son Serverà 226 10 fraganis) 

Bunyola 10 30 22 (id. id. id.) 

Orient 3 8 

Calvià i Capdellà 15 21 
E.scorca 19 24 
Felanirx 98 522 
Llucmajor 119 64 56 
Sta. Margalida 215 53 32 (id. id. id.) 

Maria 93 19 
Sta. Maria 46 8 9 (id. id. id.) 

Sta. Eugènia 24 4 
Marratxi 6 26 7 

Montimi 34 26 7 
Sa Pobla 625 15 14 
Po 11 cu fa 330 90 

Porreres 747 25 21 
Puigpunyent 5 25 14 (id. id. id.) 

Galilea 5 20 
Estellenes 17 8 

Sencelles 20 12 16 (id. id. id.) 

Biniali 3 — 
Costitx 

Vii afranca 134 1 1 
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Podem observar com algunes de les caractéristiques deis grans 
arrendataris que més a munt apuntaven, així com la nécessitât de dis-
tingir entre els dos tipus d'arrenda taris pagesos, es deixen entréveme 
en aquest quadre: 

— l'existència d'una relacio entre propietaris —en aquest cas, 
terratinents —• i colons — pagesos benestante — es presenta ne-
tament a Bunyola, Orient, Calvià i Capdellà, Escorea, Montuìri 
i Sencelles. Tret de Montuiri i Sencelles tots són municipis de 
la zona de muntanya, on predominava la gran propietat. 

— aquesta és també évident a partir de la comparació colons/nom
bre de possessions arrendades (vegeu Llucmajor, Sta. Margalida, 
Sta. Maria, Sa Pobla i Porreres). 

— per contra, és obvi que els 522 colons de Felanitx o els SI d'Ar-
tà, no poden esser, tots, grans arrendataris; aquesta xifra, en 
conseqiiència, ha de reflcctir l'existència de petits arrendataris, 
percers, roters, etc. 

— en fi, cal fer es ment que la no coincidencia entre propietaris i 
colons, es deu a la majoria de casos, que la primera categoria 
compren a tots els propietaris, petits i grans, mentre que, com 
aeabem d'essenyalar, en alguns casos el terme "colonos" no tan 
sols fa referencia ais grans arrendataris sino que inclou també 
altres catégories del camparolat. Així, si es confronta amb el 
nombre de possessions arrendades, es veu que, com és logie, slia 
de rebaixar el nombre de terratinents, i el de grans arrendataris. 

— Per acaba]' amb aquest tipus pages, volem assenyalar dues ques
tions: 

a) la primera, que els arrendataris de possessions apareixen dhitre 
de la relació de persones que mereixen et qualificatiu de "coraer-
ciants" a las contestes deis poblcs a l'apartat "Riqueza Mercantil", de 
l'estadistica del 1834: 

"Los comerciantes de este Pueblo son los arrendatarios y los ta
berneros, y los artículos de tráfico de los primeros consiste con el 
producto que dan los arrendamientos con sus frutos y animales; 
y los segundos con los efectos de su tienda que son vino, aguar
diente y algunos comestibles". (Maratxí). 3 3 

'2 Llucmajor contesta diem que eis cpmerciams ascendcixen a dos-cents: 

— de delmes de sec, verema i altres drets 7 
— de vi i altres gencres 59 
— de earns 1 8 
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fet que evidencia el que apuntávem mes cndarrera respecte d'aquest 
grup pages: la seva diferenciado respecte de la resta de la pagesia 
— que vivía a free de festricta subsistencia —, en funció de la comer-
cialització de la producció agraria i de la possessió de capital (diner i 
mitjans de producció). 

b) la segona, que l'estretor i la mediocritat del mercat illenc (punt 
sobre el qual tornarem) devien actuar negativament sobre el desenvolu-
pament d'aquest grup pages; efectivament, els mateixos elements que 
bavien fet possible el sorgiment i consolidado dels grans arrendataris 
page sos (possessió de capital, connivencia amb els terratinents per a 
dur a terme l'explotació de la massa disponible de treballadors assala-
riats, etc.) eonstitu'ien unes través considerables pel sen ulterior desen-
volupament, car la sobreexplotació de la pagesia que reflecteixen les 
enquestes era fruit de la confluencia d'interessos de terratinents i grans 
arrendataris, pero comportava, a la vegada, fempobriment d'aquesta 
pagesia i el eonstrenyiment a lautosubsisténcia; en definitiva, aquest 
estat de coses — lligat amb la inexistencia d'activitats industrials a 
filia-— condüia a fabséncia d'un mercat suficientment estímulant i a 
la feblesa d'aquests arrendataris benestants per a una possible transfor
mado de l'estructura agraria. 

IV) Els aspectes de l'estructura agraria fins ara tractats, així com 
fanálisi i precisions que hem portat a terme sobre les fonts utilitzades 
s'han de teñir ben presents per una atinada comprensió de les conside-
racions, establertes sobre la base de les correlacions entre les variables 
escollides, que segueixen. 

Aqüestes consideracions no prctenen ésser altra cosa que hipótesis, 
suggeriments, la verossimilitut de les quals cal matisar degut al ca
rácter parcial de les dades i de la informado que fins el present hem 
pogut reunir. 

— arrendataria de ossessions 54 
— arrendataris de bestiar i pastures 15 
— de roba i quincalla 18 
— de diversos articles 29 

Calvià, els comerciants son quaranla-i-un: arrendataris, ferrers i dues botigues de 
qucvlures. 

PuigpunytHt: vint-i-set arendatarîs i set botiguers. 

Galilea: dos arrendataris i quatre botiguers, 

Esíellencs: vuit arrendataris i vuit botiguers. 
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— Relució colami'jornalers (ordenado segons el percentatge de co
leus),™ 

Quadre VI 

Municipi % colons % jornalers Municipi % colons % jornalers 

Escorca 10,26 8,55 Vilaf ranca 1,58 12,77 

Feìanitx 6,04 32,06 Estel lenes 1,48 16,11 

Puigpunvent 3,22 23,42 Mon tuiri 1,34 15,95 

Orient 3,21 14,86 Llucmajor 0,90 4,50 

Sta. Margalida 2,68 24,24 Por reres 0,68 50,05 

Artà 2,16 13,33 Son Serverà 0.60 23,16 

Capdepera 2,09 16,74 S enee! les 0,54 21,10 

Maria 2,05 25,86 Sa Pobla 0,51 9,77 

Calvi a 1,96 24,18 Calilea 0,46 2,54 

Bttnvola 1,88 17,06 Biniali 0,00 7,06 

Marratxi 1,74 28,05 Costìtx 0,00 11,65 

Pallen 9a 1,60 14,19 

No existeix cap tipus de relació entre els percentatges de colons i 
els percentatges de jornalers, ja que el coeficíent de correlació entre 
les dues variables és, de fet, nul (r — 0,04). Per tant, la significado del 
grup de colons i de jornalers a cada municipi sliaurá d'explicar per a la 
incidencia d'altres variables (estructura de la propietat; contractació 
agrária; migracions temporals de treballadors assalariats entre les vi
les, etc. etc.), a mes, com abans hem advertit, de les servituds derivadas 
de les mateixes fonts. A l'espera duna recerca mes aprofondida que ho 
confirmi, aixó s'ha d'entendre en el sentit que la presencia de colons 
— pagesos benestants— no implica cap tipus de proletarització del 
camperolat, i que, per tant, no es tracta d'un trencament de l'organit-
zació agraria tradicional, és a dir, tal com havia romas sota l'hege-
monia deis senyors de la térra des de, com a mínim, la segona meitat 
del segle XVI. ' 

33 Manquen les dades deis jornalers de Santa Maria ¡ Santa Eugenia. Estadística 
de 1834. Peí calcul deis coeficients hem titililzat la formula emprada corren!ment, és a 
dir: 

N2XY-2X2Y 

V [ N £ X ' - ( 2 X ) ! ] [ N Ï Y ^ I E V I 1 ] 
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—• Percentatgc d ejomalers i seda ri màxim (en diners) (quadre or-

denat segons el percentatge de jorruders).** 

Quadre VII 

Municipis % j ornale rs 

Salari 

màxim Municipis % jornalers 

Salari 

màxim 

Porreres 50,05 66 Orient 14,86 36 
Felanitx 32,06 72 Pol I en ca 14,19 72 

Marrutxi 28,05 72 Arta 13,33 84 

Maria. 25,86 66 Vilafranca 12,77 24 

Sta. Mar gali di i 24,24 72 Costitx 11,65 108 

Cai via 24,18 72 Sa Pobla 9,77 120 

Puigpunyent 23,42 48 Escorea 8,55 36 

So ri Serverà 23,16 84 Biniali 7,06 108 

Sencelles 21 ,10 108 Llucmajor 4,50 84 

Bunyola 17,06 36 Galilea 2,54 48 

Capdepera 16,74 84 

Estellencs 16,11 48 r = — 0 , 0 5 

Montili ri 15,95 72 C. D. = 0,0025 

No existeix relació entre el nombre de jornalers (expressats en per
centatge respecte de la poblacìó total) i el salari màxim percebut per 
aquests: el coeficient de correlaci ó és de r = — 0 , 0 5 . El salari màxim, 
per tant, no depèn de l'abiiiidància o mencança de trcballadors assala-
riats a un municipi. La nécessitât de jornalers podía ser subsanada, per 
exemple, mitjançant la migració temporal o diària de pagesos de pobles 
veins sobrats de bracos. 

î* Manquen les dades deis jornalcrs de Santa María i Sama Eugenia. Estadística 
de 1 8 3 4 . Peí que fa ais jomáis, cal tenir présent: 1) es iracta de jornals diaris. 2) la di
ferencia entre un jornal "eixiil" i un de "mantingut" era d'un sou. Per aqüestes questions, 
vegeu J . S U A U , op cit., 1979, vol. I: p. 295, nota 3 8 . 
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Quadre Vili 

% colons sj Salari % colons si Salari 

Municipis total poblado max ¡ ni Municipis total població màxim 

Es co rea 10,26 36 Montuirì 1,34 72 

Felanitx 6,04 72 Llucmajor 0,90 84 

Puigpunyent 3,22 48 Sta. Eugènia 0,73 120 

Orient 3,21 36 Porreres 0,68 66 

Sta. Margalida 2,68 72 Son Serverà 0,60 84 

AITA 2,16 84 Sencelles 0,54 108 

Capdepera 2,09 84 Sa Pobla 0,51 120 

Maria 2,05 66 Galilea 0,46 48 

Calvià 1,96 72 Sta. Maria 0,45 120 

Bunyola 1,88 36 Biniali 0,00 108 

Marratxi 1,74 72 Costitx 0,00 108 

Pollenca 1,60 72 

Vilaf ranca 1,58 24 r - — 0 , 4 9 

Estel lenes 1,48 4S C. D. 24,01 % 

Sembla, en canvi, existir algún tipas de relació —inversa (r = 
— 0,49) — encara que certament feble, entre el percentatge de co
lons i el salari maxim assolit pels jornalers. Malgrat ser conscients que 
una correlació tan feble imposa fortes limitacions, i teñir present el que 
indicavem abans respecte de la inexistencia de relació entre el nombre 
de colons i el de jornalers. creiem que, en Iínies generáis — i aquesta hi
pótesi liauria de matisar-se per cada municipi en fundó del pes i sig
nificado del grup de colons i de jornalers — la presencia de colons, 
que, en certa mesura implica un major control, si de cas, del procés de 
treball, contribueix —encara que no substancialment— a limitar el 
nivell del salan maxim deis jornalers. Tanmateix no es pot oblidar que 
un r = — 0 , 4 9 suposa que el comportament de la variable salari maxim 
vindria explicat, com a máxim, en un 24 % peí comportament de LA 
variable nombre de colons. És pjecís, ido, subratllar la debilesa de la 
correlació. 

1 8 

—. Percentatge de colons i salari màxim (eri diners) deh jortwlers 

(quadre ordenat segons el percentatge de colons). 
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— La comparado deis salaris (en dîners) mínims i màxims dels 
jornalers per zones permet obtenir una série lie conclusions: S B 

Quadre n. IX 

Salari Salari Salari Salari 
Zona màxim mínim Zona màxi m mínim 

Reiguer Llevant 
Santa Maria 120 48 Arta 84 36 
Santa Eugènia 
Marratxí 

120 48 Capdepera 84 36 Santa Eugènia 
Marratxí 72 48 Son Servera 84 36 

Pîa Migjorn 

Sa Pobla 120 66 Felanitx 72 48 
Fumali 108 42 
Costitx 108 42 Muntamja 
Sencelles 108 42 Pol lença 72 30 
Llucmajor 84 48 Este II en es 48 36 
Montuiri 72 42 Galilea 48 36 
Santa Margal ida 72 36 Puigpunyent 48 36 
Porreres 66 48 Bunyola 36 36 
Maria 66 36 Eseorca 36 36 
Viîaf ranca 24 24 Orient 36 36 

L'ordenació de les dífercnts zones segons la mitjana aritmética de 
les diferencies entre els salaris máxims i mínims, quedaría aixi: 

Quadre n. X 

X de les di fer ènei es entre el 
Zona o comarca salari màxi m i mínim (en dineTs) 

Sa Pobla, Sencelles, Costitx i Biniali (Pia) 63 
Reiguer 56 
Llevant 4S 
Pollença 42 
Pia (sensé Sa Pobla, Sencelles, Biniali, 

Costitx i Vil afranca) 30 
Muntanya (sensé Pollença) 6 

3 5 L'ordenació dins de cada zona o comarca s'tia fet d'acord amb els següents eri-
teris: en primer terme, en funció del salari màxim; en segon, en el cas de coincidencia, 
entre varis municipis, s'ha acudit al salari mínim, ¡, si encara persistía la coincidencia a 
l'ordenació alfabètica. 
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És evident que una mitjana aritmètica de les diferencies entre 
salaris maxims i minims mes elevada reflecteix l'existència d'una major 
diversitat d'activitats agràries o no agràries, i cultìus — a la zona de 
Muntanya. que és la que presenta menors oscillacions de salaris, palesa 
el monocultiu olivarcr —, i, amb tota seguretat, una estructura de pro-
pietat menys concentrada. Ens sembla que aquest quadre s'ajusta per-
fectament a la realitat histórica del moment estudiar, i, en aquest sen-
tit, son prou il'lustratives les diferencies entre pia i muntanya. 

A Llevant, la coincidencia entre els salaris màxims, per una banda, 
i els minims, per l'altra, és total. El mateix s'observa al Raiguer (si ex-
ceptuem el salari màxim de Marratxí que és sensiblement més baix 
que els de Santa Maria i Santa Eugènia). A la Muntanya, tret del cas de 
Poi lenca que pelesa el salari màxim més alt i el salari minim més baix, 
tots els municipis mostren el mateix salari minim (3 sous), mentre que 
els salaris màxims no presenten variació respecte al mínim en el cas 
de Bimyola, Escorca i Orient, i son de 4 sous a Galilea, Estellencs i 
Puigpunyent. Al Pia, no constatem cap concidència entre els salaris 
màxims i minims dels difcrcnts municipis. 

És interessant el comportament de Pollenca —municipi de Mun
tanya — que se separa nítidament de la resta de pobles d'aquesta zona, 
aproximant-se molt més als del Pia i sobretot als de Llevant •— cai re
cordar, a més, que Pollenca i Artà són zones productores d'oli—. En
cara que amb forca cautela, podríem assenyalar que aquest municipi 
dona un elevat nombre rclatiu de teléis, i que les seves dades perme¬ 
ten deduir un cert pes d'activitats no agràries, com després veurem, 

Els salaris màxims més eleváis es donen al Raiguer, Pía (municipis 
de Sa Pobla, Scncelles, Rinialí, Costitx i Llucmajor), Llevant, Migjorn, 
Pía (Santa Margalida, Montuirí, Perreres i Maria), Pollenca i Muntanya, 
per aquest ordre. Els salaris màxims més haixos s'obtencn a Muntanya 
i a Vilafranca. Els salaris minims més alts són els de Raiguer, Migjorn 
i la majoria deis municipis del Pia (Sa Pobla, Llucmajor, Porreres, Cos
titx, Biniali, Montuiri i Sancelles). Els salaris minims més baixos els 
trobem a Muntanya, Llevant, alguns municipis del Pía (Santa Margali
da i Maria); tots ells són tan sois de 3 sous, excepció feta de Pollenca 
(2 sous 6 diners) i Vilafranca (2 sous) . 

Agricultura: activitat económica predominant. Feble pes (le les activi-

tats no agraries. 

L'agricultura era —• tal com es despren de les fonts — l'activitat 
económica predominant i les altres activitats li eren, per tant, totalment 
subordinad es. 
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La incidencia de 1 agricultura sobre la vida social i econòmica 
de l i l la era aixafant, tant en el sentît que la producció de queviures 
— la recerca de la subsistencia treballant la t e r r a — era l'afer peremp-
tori de la majoria de la població, co m perqué l'excédent extret per la 
classe dominant provenia, directament (renda de la terra) o indirecta-
ment (censos; censáis) del sector agrari. Així, es pot afirmar ciar i net 
que tothom, de qualque manera, depenia de T agricultura.™ Per tant, 
donat eî s eu caire hégémonie din s Tilla, Tagricultura condicio nava el 
ritme de tota la vida mallorquína: repercutía sobre Tevolució i ritme 
demografíes (mitjançant les crisis de subsistèneies, les caresties), sobre 
la fiscalitat pública i privada, etc. etc. No es estrany, dones, que Ten-
questa de 1800 i Tcstadística de 1834 su b min i stri n indicacions sobrades 
al respecte. 

1) Al 1800, el total de ve'ms dedicats a activitats no agricoles és 
el següent: 

Cuadre n. X Í S T 

Veïns 
Total 

població 

Total veïns 
dedicats a 
activitats 

no agricoles 

% 

Veïns 

sobre 

Total 

població 

Algaida 680 2.754 66 9,71 2,40 
Arta 

(i sufragarás) 1.377 5.576 145 10,53 2,60 
Binissalem 

(i sufra ganis) 630 2.552 102 16,19 4,00 
Bunyola 

4,00 

{i sufragaras) 369 1.494 29 7,86 1,94 
Campanet 636 2.576 70 11,01 2,72 
Campos 625 2,530 36 5,76 1,42 
Deiá 222 900 10 4,50 1,11 
Felanitx 1.903 7.709 87 4,57 1,13 
Llucmajor 1.654 6.700 277 16,75 4,13 
M anacer 1.644 6.658 328 19,95 4,93 
Marratxí 266 1.079 6 2,26 0,56 

38 Per altra banda, cal tenir présent, i vaiorar en la seva cabal transcendencia, que 
la terra, mitjà de producció íonamenlal. era, precisament per auto, feix central de les 
relacions soc i als; la seva pro pie tat —-eminent i /o útil— concedía al crup social que la 
detentava un poder quasi omnímode sobre eis altres graps socials sotmesos. 

3" Aqitcst quadre l'hcm obtingut a partir de les contestes deis pobles a ia qiiestió 
n. 1 de l'Apartat "J3e la población", que s'expressava en aquests termes: "Qual el nú-
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Montuiri 
Motituiri 
Petra 
Puigpunyent 

(i s l i fraga ni s) 
Santanyi 
Sóller 
Sta. Maria 

(i sufra ganis) 
Sant Joan 
S encelles 

(i su fraga ni s) 
Selva 

Total 

355 1.436 29 8Д7 2,02 

627 2.539 43 6,86 1,69 
627 2.539 43 6,86 1,69 

•106 1.643 1] 2,71 0,67 

647 2.620 37 5,72 1,41 
1.400 5.670 SO 5,71 1,41 

617 2.500 20 3,24 0,80 

510 2.066 24 4,71 1,16 

731 2.961 50 6,84 1,69 
786 3.182 39 4,96 1,23 

16.085 65,145 1,489 9,26 2,29 

mero de los vecinos, familias, y casas particulares, asi en la Villa, como en su territorio?". 
Les dades les resumim en el quadre que segueix, tot i ser conscients de les objeccions que 
poden ser-li adressades. 
Retpostes de ¡es vites a la qiteslió n. I de l'aparlal "De la población"', de l'enqaesta 

de ¡800. 

Cases Families Veins Poblado 
Rclació Rei ас id 

pobl./veins pobl./families 

Alaró 759 
Alctìdia 282 282 1.330 4,71 
Al g ai da 680 
\T\\ 1.294 t.294 5.576 4,30 
Bìnissalem 630 630 
Bunyola 639 
Campane! 636 4,05 
Cam pos 602 2.530 4,20 
Dei a ISO 190 900 4,73 

FelaniW 1.702 1.702 7.709 4,52 

Ine a 748 759 1.080 
Llucmajor 1.553 6.700 
Manacor 1.644 1.644 
Sant Joan 403 4 ! 7 5 1 0 
Sta. Margalida 727 
Sta. Maria 575 607 2.500 4 ,11 
Marratxf 257 257 1.079 4,19 
Moniti Sri 502 490 1.436 2,93 
Petra 539 619 2.539 4,10 
Porre res 760 3.025 
Sa Pobla 633 652 2.364 3,62 
Puigpunyent 270 379 1.643 4,33 
Santanyi 647 
Selva 682 682 3.182 4,66 
Sencelles 1.515 731 
Sòl lei 1.400 

M1TJANA 4,05 4,20 
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Aixi, la mitjana de les persones que no depenen estrictament de 
î'activitat agrícola ascendeix. solament, a un 2,29 cfr (veïns respecte del 
total de poblado), o a un 9,26 % (veïns respecte del total de veïns). 

2) Qiian els pobles detallen —responent a la qüestió n. 2 de I V 
partat de població que demanava "Qualcs los medios de subsistir para 
los pobres, quando sanos, v qualcs para quando enfermos?" — quines 
son les ocupacions a les quais es poden dedicar els pobres, quan sans, 
sempre aHudeixen a tasques agricoles: 

Artà: "...jornales diarios en la ocupación de labranza". 

3) L'escassa importancia de les activitats "no agricoles" també 
es transllueix a les contestes de les viles a la qüestió n. 4 de la seccíó 
"De la Población" de la mateixa enquesta, "En que puede v sulele em
plearse el Pueblo para ganar su vida los días lluviosos, v de escasez 
de trabajo en el campo?", La major part deis pobles responen que, fins 
i tôt quan no lu f ia treball al camp, la població continua lligada ainb les 
activitats agricoles: 

— trebaîlant ah monts: Alarói Sa Pobla (portar llenva; treballant 
terres ermes); Montuiri; Sóller; Santa Margalida (portar llenya). 

— netejant els estables: Algaida; Marratxí; Petra; Santa Maria. 

— trebalîar Tolioa a les tafones: Bunvola. 

— fer clots per a plantar: Lluemajor. 

— cavant al voltant de les oUveres: Puigpunvent. 

Alguns pobles assen valen que mai no h i ha falta de treball o jornal 
el camp (Artà; Binissalem; Bunvola; Felanitx; Inca; Manacor; Marrat
xí) i que, a mes a mes, manca gent per a laborar els camps; en con se-
quèneia es fa difícil pensar que restés un marge de temps per altres 
activitats. 

Alcudia, Binissalem, Campanct Campos, Dcià, Sa Pobla, Sencelles 
i Selva afirmen que no disposen de cap tipus d'indústria; Petra contes
ta que l'única cosa que poden fer els qui no teñen feina, és demanar 
almoina, i Alaró i SóÜer, descansar, És difídl imaginar una societat que 
que palesés una absèneia mes significativa d'activitat no agràries. 

Les activitats "no estrictament agricoles" que apareixen con s tata-
des no semblen revestir en ti ta t s uf i dent com per a es deven ir succédâ
mes de les agricoles: 

— labors domestiques: Felanitx, Inca, Montuiri, Santanyí, Santa 
Margabda, Selva. 
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— fer calca: Alaró, Algaida, Bunyola, Deià, Marratxí, Sóller, Santa 
Maria, Puigpunyent. 

— fer corda-. Algaida, Artà, Deià, Montuiri, Petra, Sant Joan, Puig
punyent. 

— adobar sabates: Algaida, Marratxí. 

— filar: Bunyola (les dones). 

4) Contestes deis pobles a la questions n. 3 de l'apartat "De las 
fábricas y artefactos": "Donde encuentran su despacho ó consumo to
dos los géneros manufacturados en la Villa, con una anotación de los 
estorbos que mas se opogan à su multiplicación y adelantamientos". 

Reproduïm, sintetitzat al màxim, la informado que forneixen les 
viles: 

Cuadre n, XII 

PRODUCCIÓ PER 

Municipi Producdó Viles Per tota C i u t a t 

pels veïus properes Tilla 

Algaida X 

Artà X 

Binissalem X 

Bunyola X 

Campos X 

Felanitx X 

Sa Pobla X 

Lluemajor X 

Marratxí X 

Petra X 

Porter es X 

Santanyí X 

Soler X 

Santa Maria X 

Santa Margalida X 

Sen ce 11 es X 

Selva X 
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TRAVÉS 

Municipi 
Manca de 
poder de 
c o m u n i 

Manea de 
poder dels 
fabricants 

Difícil o 
inexistent 

accés a 
la mar 

T I ; O H ™ N O 

„ m e s T n'hi ha 
1 agriculturf 

Algaida x 

Arta 

Binissalem 

Bunyola x 

Campos 

Felanitx 

Sa Pobla 

Llucmajor 

Marratxí 

Petra x 

Porreres x 

Santanyí 

Soler x 

Santa María 

Santa Margalida 

Sencelles 

Selva 

La majoria deis pobles declaren que no es fabriquen "géneros en 
la Villa", pero, cas de produir-ne com aquesta es destina al propi 
consum de la vila. Tan sois Arta, i, en mesura inferior Binissalem, 
Llucmajor, Sóller i Sencelles, distribueixen teixits al mercat d'atlrcs 
viles, i, sobretot, a! de Ciutat. És interessant aturar-se en les través 
que, d'acord amb el criteri de les viles, obstaculitzen el desenvolu-
pament d'aquest sector, través que teñen relació amb alguns ele¬ 
ments que hem tocat rciteradament: la manca de poder de consum de 
la població, la manca de poder deis fabricants, i, el trobar mes avan-
tatjós dedicar-se a ¡'agricultura, i, en aquest cas, a una vila on mes acti-
vitats "no agráries" hem verificat. En definitiva: predomini de l'activi-
tat agrícola; carácter marginal de les altres; estretor de! mercat intern 
— manca de poder de consum de la població; manca de poder deis fa¬ 
bricants —; preponderancia de nivell d'estricte subsistencia dintre de 
la pagesia, etc. etc. 
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5) El carácter marginal de les activitats "no agrarios" el retro-
bem en la supeditació que, en molts casos, palesen el ritme que marca 
l'agricultura. Valgiti coin a exemple la resposta de Campanct 3 8 quan 
assenyala que compta amb disset teixidors mestres i onze aprenents; 
ara bé 

"... unos y otros, con intervalos, por aplicarse algunas temporadas, 
a, otras cosas". 

Puntaalització que no dcsmereix la d'Artà: 

"y creo que consiste el poco fomento de estas últimas — es refe-
reix a les fabriques — en que pocos se dedican à fabricarlas, por 
preferir y considerar mas útil la labranza...". 

6) Finalment, podem observar coni certes activitats, derivades di-
rectament de la producció agraria, que subministren determinats cultius 
(olivera; vinya), poden tenir una considerable importancia que sobrepas-
sen, en molt, la de les activitats no agràries. Es el cas de Felanitx, Llitc-
major i Porreres, pel que fa al vi i de déterminais pobles de muntanya, 
pel que fa a l'oit, llocs on l'elaboració d'aquestes produccions genera un 
nombre élevât de tafones i d'alambics.3" 

8S Qüestió n. 1 de Tapartat "De las fábricas y artefactos": "En que consisten las de 
la villa y su territorio; que especies de oficios mecánicos, y que número de Oficinas y 
oficiales de cada una". 

3 B Qüestió n. 4 de Taparla! "De las fábricas y artefactos". "Que número de alam
biques hay en la Villa, ó su districto, pertenecientes á los mismos moradores, y lo que 
cuesta de fabrcacíón un quartín de aguardiente". 

Municipi 
Nombre 
d'alambics 

% sobre el total 

Felanilx 6 5 27,20 
Llucmajor 44 18.40 
Porreres 36 15,06 
Manacor 22 9.21 
Algaida m 4,18 
Santanyi 1 0 4 . 1 8 

Sencelles 10 4.18 
Cam pos 5 3.77 
Montuiri S 3 , 3 5 

Santa Margalìda 7 2 . 9 3 

Santa Maria 6 2 , 5 1 

Petra 4 1 .67 
A la i dia î 1.26 
Artà 3 1,26 
Bìnissalcm 2 0,84 

Total 239 100,00 

L' "Informe" no subministra dades fiables sobre el nombre de tafoncs. 
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Al 1834, trobem la poblaciô classîficada d'acord amb les catégories 
"propietaris"; "colons"; "simples jornalers"; "pastors"; "fabricants"; "pes-
cadors"; "obrers assalariats" i "comerciants". La mitjana dels percen-
tatges de "fabricants" i "obrers assalariats" dels pobles que eonsten a 
Testadistica son els segiients: 

Quadre n, XIII 

% sobre 

Total poblado 
municipis Total veins 

"Fabricants" 1,94 7,36 
"Obrers assalariats" 0,71 2,96 

Total 2,65 10,32 

Cal comparar aquests percentatges amb cl que al començament 
d'aquesta seedó indicavem respecte de l'enquesta de 1800: el feble 
pes de les activitats "no agràries" dintre del conjunt de la pagesîa ma
llorquína. Per contra eh ve'ms lligats directament ami) ['agricultura res 
presenten: 

Quatlre n. XIV 

% sobre 

Total poblado 
municipis Total veins 

"Propietaris" 13,27 22,60 
"Colons" 1,75 2,98 
"Simples jornalers" 29,00 49,40 

Total 44,02 74,98 

La informado que facilita aquesta estadística quadra, perfcda-
ment, amb la que proporciona l'enquesta de 1800 que acabcm danalit-
zar, L'escassa entitat de les activitats no agráries vindria- verificada per: 
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Quadre n. XV ' 
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C 1 Artà 44 85,27 22 0 0 

a } 
> \ 

Son Serverà 13 128,85 11 2 0,15 

3 I Capdepera 6 199,17 5 0 0 

Migjorn Felanitx 40 216,18 40 0 0 

. LIucmajor 84 84,40 84 0 0 

Sta. Margalida 25 79,04 25 0 0 

Sa Fobia 21 138,90 7 0 0 

Sencelles Hi 116,26 15 4 0,21 

1 Costitx 16 68,69 8 8 0,50 

j Monto iri 16 121,50 0 0 0 

Porreres ts 243,73 0 0 0 

' Bini ali 8 53,13 4 4 0,50 

Maria 2 464 2 0 0 

Vii a franca 0 — 0 0 — 

s i I Santa Maria 15 119.47 14 0 0 

So 1 

Pi 1 

Santa Eugènia 2 275,50 2 0 0 So 1 

Pi 1 , Marratxi 1 1.490,00 0 0 0 

PoIlen£a 34 165,82 34 0 0 

i Bunyola 2 797 2 0 0 
ci 
S> ! Galilea 1 433,00 1 1 1 
P Estellencs 1 540,00 1 1 1 
a 
D >S 

1 Puigpunyent 1 777,00 1 1 1 

f Escorca 
0 — 0 0 0 

Orient 0 — 0 0 — 

4 o L'ordenacitì dels munìcipis din* de cada zona s'ha fel d'acord amb el nombre de 
lelers. En el cas d'un mateix nombre de telers entre dos o més municipis s'ha acudit a 
ta re lacio d'habitanls per teler. Si persistía la iguallal, s'ha procedi! a la simple ordenado 
alfabètica. 
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1) La relación del nombre d'obrers per teléis posa de manifest que 
en la majoria de casos els "fabricants" no són més que artesans o page¬ 
sos que treballen ci seu propi teler però que, per regia general, no dis¬ 
posen més que d'un so] teler. Les activitats "no a gara ríes", no aglutinen, 
i dò, un nombre relevan t de treballadors assalariats. És significativa, so
bre aquest punì, la resposta de la vila de Calvià: 

"Trabajan los mismos dueños por cuenta propia". 
"Los mismos dueños trabajan en ellos diariamente". 

i encara més, les de Puigpunyent, Estcllencs i Galilea, quan subratllen 
que els qui feinegen els telers ho fan esporàdica in en t. 

2) L'elevada relació existent entre el nombre de telers i el d'habi¬ 
tants. En el millor deis casos (Biniali) trobem un teler per cada 53,13 ha¬ 
bitants. Només en el 20,8.3 % deis municipis consideráis bi ha un teler 
per menys de 100 habitants; en el 29,17 % topem amb un teler per cada 
100 a 200 habitants; en el 20,83 % tan sois hi ha un teler per cada 200 
a 500 habitants: en el 16,67 % deis casos, la relació és d'un teler per més 
de 500 habitants; per últim, en un 12,50 % deis municipis no consta cap 
teler, 

3) De totes m añores, la co nel usi ó a qué hem aribat que les ac-
tivitats no agràries són poc rellevants, parlant en termes generáis, distor
siona la reahtat illenca en el període estudiat. L'anàlisi separada de cada 
comarca posa en evidencia que la presencia de telers és molt més signi
ficativa al Pía, després a Llevant i a Migiorn; que és més diluida al 
Raiguer i pràcticament tnexistent a la zona de Muntanva. Sembla, així, 
que es pot a van car la hipótesi —suggerì da pel quadre XVI, elaborai a 
partir de la informació subministrada per YApeo de Garay i les dades 
sobre telers de 1'estadística de 1S34— que existía alguna Telado en
tre menor concentrado de la propietat, cas del Pia, i major nombre de 
telers, 

Efectivament, tal com avancàvem, les zones de Muntanva amb pre
domini de la gran propietat, són les que donen la relació més alta d'ha¬ 
bitants per teier. És la zona on es comprova la, pràcticament, inexisten
cia de telers i els efectes que l'acompanven —baixos salaris mínims, 
però també baixos salaris màxims — (veure quadres IX i XV). Aquí, 
l'cxcepció és, novament, Pollenca: presencia de telers, salari màxim més 
alt que a la resta de la zona i, sorprenentment (o noi), és un municipi on 
predomina la petita propietat. El Llevant sembla aproximar-se a un òp-
tim: mitjana propietat, considerable presencia de telers i el tercer salari 
màxim més alt deis recollits eai el quadre IX. És el cas d'Artà i Capde-
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Quadre XVI 

w SÍ 

Zona Municipi ^ « € ™ 4j 3 43 

3 <L> tu U S O 4> ' ü r t 

S'cu ^ 'èli u ^ a •'s 
S i l i f f i £ 2 * 8 
W P , Z ex, W &, Z tí .= 

M u n t a n y a P u i g p u n y e n t 

(i sufraganis) 4925,9305 76 64,81 3 583,33 

Muntanya Bunyola 
(i sufraganis) 7113,7988 112 63,52 2 921,50 

Llevant Aita 8684,4215 647 13,42 44 85,27 

Llevant Capdcpera 2772,1.356 233 11,90 6 199,17 

Raiguer Sta. Maria 
(i sufraganis) 4467,0767 518 S,62 17 137,82 

Llevant Son Serverà 2226,7060 338 6,59 13 128,85 

Muntanva 
J 

Poi len ça 7435,4204 1130 6,58 34 165,82 

Pia Montuiri 3942,1650 7 1 1 5,54 16 121,50 

pera, peri) també cl de Son Serverà on predomina la petita propietat. Els 
mumeipis del Raiguer, i lunic municipi del Pia sobre cl quai disposem 
d'infonnació pel que fa a restructura de la propietat, presenten trets 
comuns: petita propietat, important presencia de telers, i un salari ma¬ 
xim que és el més alt de tots en el cas del Raiguer (Santa Maria i Santa 
Eugènia) i que presenta un nivell intermedi en el cas del Pia (Montuiri). 
Malauradament ens manca la informado de Y Apeo de Garay per munì-
cipis importants quant a la presencia de telers i d'alts salaris màxims 
(és el cas de Felanitx, Sa Po bla, Llucmajor, Sta. Marga li da, Sencelles, 
Costitx, Porreres, Biniali), la qual cosa ens obliga a insistir un cop més 
en el carácter provisional de la hipótesi que avançàvem sobre aquest 
punt. 

4) Finalment, la poca transcendencia de les activitats que ens ocu
pen es manifiesta, també, en déterminais aspectos d'ordre secundar i, que 
recull l'estadistica ; 

— a la majoria de viles no apareixen maquines de cap tipus, 
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— els articles de comerç, d'import a ci ó i exportado, que tro beni 
pormenoritzats, són, en la seva immensa majoria, queviures. 4 1 

Anàlisi de les activîtats no agràrtes. 

Aqüestes, ja ho hem vist, no revestien importancia dintre- de l'eco
nomia i la societat mallorquína. Ara hé, malgrat no su posar una activitat 
susceptible d'esdevenir substitutiva de l'agricola dins del mon rural, es 
inqiiestionable que es desejnrotllaven dins d'aqnest activitats no estricta-
ment agricoles. Les enquestes forneixen nombroses indicacions al res
pecte i algunes d'elles ja han estât objecte de comentarís a altrcs sec-
cions d'aquest treball. Aixi, a les contestes de les viles a la qüestió n. 4 
de pnblació, 4 2 trobcm allusions a m esters com "fer calça"; "fer corda"; 
"filar"; "treballar garballons"; "arreglar sabates", etc. Fe lani tx 4 3 pre
cisa que envia gerres a Ciutat, Campos, Porreres, Santanyi... El quadre 
n. XII posava en evidencia que alguns pobles (Arra, Binissalem, Llucma-
jor, Soi 1er) port aven a vendre productes manufacturais a Ciutat. Especial 
mencio cal fer de les "obras de palmito" (garballons), de les quais donen 
indicis varies viles parti cu larme¡nt les de Elevant, 4 4 El que ens interessa 
tractar ara és la naturalesa d'aquestes ocupacions. 

4 1 Artà\ — articles de trafic interior: grans; llegum; oli; bestiar, 
— articles que s'importen: grans; 1 legumi: espides: aiguardent; vi. 
— articles que s'exporten: grans; llegums: oli; amelles; bestiar; cànycm. 

Bunyola: — trafic interior: oli; carbó; llcnya. 
Montiiiri: — articles de trafic interior: porcs. 

— articles d'expor LACIO: queviures; vi. 
— article d'importació: queviures; aiguardent. 

Pollença: — trafic interior: queviures; productes agraris, 
— articles d'exporlació: productes agraris; queviures; carbó i bestiar. 

42 Encjuesta de 1800, "En que puede y suele emplearse el Pueblo para ganar su 
vida los días lluviosos, y de escasez de trabajo en el campo?". 

43 Qjieslió n. 3 de l'apartat "De las tabicas y artefactos"', de l'enquesta de 1800. 

44 Capdepera exporta "obras de palmas", unes 300 càrregues. Le càrrega era una 
unitat de mesura que tenia díferents valors segons l'objecte mesurât 1 segons les comar
ques, pero que en general coresponia a la quautitat que podía portar una bestia. Sobre 
aquesta qüestió, vegeti M. P A L M E R V E R G E R , "La industria del palmito en Mallorca", Es
tudios Geográficos, 1958, vol. XIX, n. 72, pp. 337-352. El "palmito" és una fibra dura 
procèdent de les fuites de la planta Chamaerops humilis. Es tracta d'una planta que no 
assoleix una altura elevada, no sol sobrepassar el mètre i que crei* esponi ini ament a 
frec de la Medilerrània, especialment a la seva conca occidental, formant part del "ma
quis". A Mallorca, que mai no es sembra, era particularment abundosa a les dues zones 
muntanyoses (Tramuntana i Llevant), precisament on mes jntensamenl es manufaciurava; 
creix des del litoral fins ais 800 m. a tota classe de terrenys: calcaris. silisis, argjlegosos, 
etc.) però principalment ais primers, que són els que mes abunden a Tilia. La recoHecció 
es feia durant els mesos de juliol i agost i la realitzaven els homes —els quais passa-
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A efectes d'anàlisi, hem dividit Ics activitats rurals, no agrícoles, en 

dues seccions: 

I) les relacionades amb els talléis menestrals. 

II) les que güren al voi tan t deis teléis. 

I) El carácter típicament rural — e n el sentii de ser pròpics de 
qitalsevol comunitat rural — deis quefers mene,strals els difcrents muni-
eipis, es posa de relien en la inexistencia de correlació entre el percentat-
gc deis menestrals i el salari màxim deis jornalers. 

Quadre n. XVII. Salari màxim. Menestrals.™ 

Municipi % menestrals Salari màxim 

Marratxí 0,40 72 
Sta. María i sufragaras 0,53 120 
Felanitx 0,53 72 
Sencelles i sufraganis 0,54 108 
Puigpunyent i sufraganis 0,63 48 r = — 0,14 
Arta i sufraganis 0,74 84 
Sta. Margalida i sufraganis 0,76 66 
Montuiri 0,93 72 
Bunyola i sufraganis 1,14 36 
Llucmajor 2,19 84 

La interpretaeio que se'n pot fer d'aquestes dades es que les activi
tats rnenestrals no suposen una font d'ingressos pel pages. En alt res ter¬ 
mes, que no suposen un focus d'atraceio dels treballadors del camp. Les 
activitats menestrals son, per tant, exclusivament les imprescindibles dim 

ven moites vcgadcs tota la sctmana a les garrigues dedicats a aquesta tasca —, perqué 
l'arrabassar els garbellons requería força i perqué, a mes, s'havia de recolectar a ter-
renys abruptes. Un cop recollida la palma, se la deixava secar durant unes setmanes 
per a sotmetre-la, després, a certes manipulacions abans de poder-la emprar en el tre-
mat, feina que executaven, normalment les dones, i, a vegades també els nins. La labor 
es feia a mà, entrellaçant un nombre variable de lacimics, segons l'amplària i la resis
tencia que es pretcnien; s'obtenia. així, la Uatra. La llatra cosida en espiral amb lacinies 
del mateix garballó. o bé amb fil, formava el cos, de l'objecte a elaborar. Es fabriquen 
a partir d'questa materia prima: graneros i graneretes, lligaments agricoles, scients, es-
patlleres de cadires, senalles, cabassos, cistelles, eslerinyadors. cscombralls, covos, xàvegues, 
estores, venlalls, ventadors, diversos tipus d'envasos, capells d'homes, de dones i per 
bèsties, fundes, mampares, portamonedes, joguines, etc. etc. 

El fruit i tall del garbelló — q u e és també comestible— s'utilitzava sobretot per a 
alimentar bestiar (porcs; cabres) que pastura per la garriga. 
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tre de qualsevol comunitat rural, i en cap moment actuaran com a ele-
mejnt dissolutiu d'aquests, sino que, pel contrari, servirán de comple¬ 
ment logie al seu funcionament cotidià. Precisament per això mateix, no 
guarden els tallers artesans cap tipus de relació 4 5 amb l'existència o in
existencia de telers ais municipis, tal com es reflecteix en el següent 
quadre. 

Quadre ri. XV11IS6 

Telers i tallers artesans 

Municipis 
relació relació habitante/ 

Municipis habitante/ telers tallers artesans 

Marratxí 1.490 64,78 
Bunyola 797 318,80 
Puigpunyent 777 86,33 
E steli enes 540 180 
Maria 464 92,80 

Galilea 433 86,60 
Santa Eugènia 275,50 34,44 
Porreros 243,73 146,24 
Felanitx 216,18 151,70 
Capdepera 199,17 149,38 r = 0,17 
Calvi à 178,50 119,00 
Sa Pobla 138,90 72,93 
Son Serverà 128,85 186,11 
Montuiri 121,50 92,57 
Santa Maria 119,47 40,73 
Sencelles 116.26 56.64 

Arta 85,27 134 
Llucmajor 84,40 87,53 
Santa Marga lid a 79,04 104 
Costitx 68,69 99,91 

Einiali 53,13 60,71 

4 S Les dades de menestral? correspondí a l'cnquesla de 1800, d'aquí que els pobles 
sufragarás esliguin melosos dintre del poblé matriu. al teñir present la minsa represen-
tativitat d'una correlació establcrta a partir solament de den observacíons. 

4 8 Volem advertir de la dificulta! de precisar l'auténtic contingut del terme "artesa" 
— de la mateixa manera que "menestral"— ja que, en molts casos, segnrament es tracta 
d'ocupacions que no representen mes que ta simple i lógica perllongaciú de les feines del 
camp: pagés/ferrer, fuster/pagés, etc. No consta informació de tallers artesans a 
Orient, Esc o rea, Po llene a i Vil a franca. 
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II) El llí, el cànem ¡ la llana foren les uniques fibres teLxides du
rant molts segles, com a tants d'altres llocs. La filatura i cl teixit de 
cànem eren les que mes sovintejaven, com ha assenyalat V. M. a Rosse-
l ló , 4 7 a la industria doméstica, cosa que no succeia amb tanta freqiièn-
cia pcl que fa el 11 í i la llana. La producció mes corrent era un drap 
força bast anomenat burell, d'ús corrent a la ruralia. 4 8 

La sistematització de les dades contingudes a 1' "Informe" (1800) i 
a I' "Estadística" (1834) permet formular dues hipótesis: 

La primera, que l'existència de telers, de la mateixa manera que la 
producció i comercialització deis teixits, no semblen respondre, en la 
majoria deis casos, a iniciatives internes deis municipis. 

La segona, que la presencia de telers, encara que de significació 
marginal, snposa un cert poder d'atracció per a la mà d'obra assalariada 
agrícola. 

1.* El primer supósit es fonamenta sobre evidencies disperses, pero, 
creiem, sufieientment solides. Així, trobem referèneies a comerciants que 
entreguen telers i materia prima —especialment l lana— els teixidors 
(paraires i/o pagesos) i s'encarreguen, després, de comercial i tzar el pro¬ 
dticte acabat: 

41 V. M . a R O S S E L L Ó , op. cit., 1964; p. 442. 

* 8 És interessant rccollir el que contesten les viles a la qüestió n. 2 inclosa a l'a-
partat "De las fábricas y artefactos", plantcjada en aquests termes: "De que especie son 
los texidos que se fabrican y que cantidad de lanas, estambres, seda, algodón, lino o cáña
mo pueden consumir anualmente": 

— No en fabriquen: Alaró. Alcudia, Deiá, Puigpunyenl, Selva. 
— Algaida: texits de llana, llí i cánem. 
— Arta: canem; lli llana; llana ¡ estam. 
— Binissalem: cánem; poca llana i poc lli. 
— Bunyola: draps. 
— Campos: Uistcs de cánem, llana grosera. 
— Campanee brinet (de lli o cánem); drap, estam i llana.filades. 
— Felanitx: cánem o lli; algunes vegades es berregen en coló. 
— Llucmajor: lli; cánem; llana, estam. 
— Manacor: llana i estam; llista de lli: roba de lli. 
— Marratxí: teles de sac; Uistcs i teles de lli i cánem. 
— Montuiri: cánem i llana comuna. 
— Petra: teles de llí, blanques o retllades. 
— Porreres: llanes; estams; llins; cánems. 
-— ScnceUes: llana; llí; cánem, 
— Sant Joan: teles blanques ¡ ratllades. 
•— Santa Margalida: estam i llí, poc; cánem. 
— Santa María: teles de sac; Uistes ¡ pocs de lli. 
— Santanyí: teles, draps (cánem i llí). 
— Sóller: Uistes ordináries; teles per llencols i camises; draps i estam. 
•— Sa Poblé: Uaná i cánem. 

17 
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Fehnüx: "Ay Pelayres unos quatro, igual nuemro de texedores, 
cuyas manufactures no trabajan por su cuenta sino el que les en
trega la lana...".' 1 9 

Sant Joan: "En esta VUIa ningún Menestral travaxa de quenta 
suya sus manufactures". 0 0 

De la informado es dedueix que el mes corrent es que no siguin 
els teixidors, o pagesos, els qui porten cl producte al mercat, fins i tôt 
en aquells casos en que no depenguin — ni peí telcr, ni per la materia 
prima— del comerciant. 

Arf¿: "...y se hace su extracción por medio de varios sujetos que 
las compran y las llevan después à los Pueblos"/'1 

Aquest estât de coses s'evidencia, iguaiment, al quadre XV. El 
nombre de fabricants es situa per sota del de telers a Arta, Capdepera, 
Sa Pobla, Montuiri, Pone res, Santa Maria i Marratxî, pobles on no 
apareixen obrers que treballin un segon teler que pcrtany a un fabri
cant de la mateixa vüa. Comptades vegades es dona la possibilitat que 
un fabricant pugui ser propietari de mes d'un teler: Son Servera; Sen-
ccllcs; Biniali i Costítx. 

2." El segon vé avalât peí fet que 1'existen ci a de telers con tribu cix 
a apujar el salari màxim: 

Quadre n. XIX 

Lloc 
N.° de 
telers 

Relació 
telers/habitants 

Salari 
màxim 

Salari 
mínim 

Vilaf ranea 0 0 24 24 
Escorca 0 36 36 
Orient 0 0 36 36 
Marratxî 1 0,0007 72 •18 
Bunyola 2 0,0013 36 36 

49 Contesta de la vila a la qüeslió n. 1 de l'apartat "De leí fábricas y artefactos", 
1800. 

5 " Contesta a la qüestió n. 3 deis mateixos apartat i enquesta de la nota anterior 
"Donde encuentran su despacho ó consumo todos los géneros manufacturados en la 
Villa, con una anotación de los estorbos que mas se opongan á su multiplicación y ade
lantamiento". Repetim la pregunta per subratllar que la resposta del poblé no es rcfe-
reix excltisivament ais "menestrals". 

til Vcure ¡a nota anterior. 
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Puigpunyent 1. 0,0013 48 36 

Estellencs 1. 0,0019 48 36 
Maria 2 0,0022 66 36 

Galilea 1 0,023 48 36 

Santa Eugènia 2 0,0036 120 48 

Por reres 15 0,0041 66 48 

Fclanitx 40 0,0046 72 48 

Capdepera 6 0,0050 84 36 

Pollenca 34 0.0060 72 30 
Sa Pobla 21 0,0072 120 66 
Son Serverà .13 0,0078 84 36 

Montili ri 16- 0,0082 72 42 

Santa Maria li) 0,0084 120 48 

S enee! les 19 0.0086 108 42 

Artà 44 0.0117 84 36 

LIucmajor 84 0,0118 84 48 

Sta. Margalida 25 0,0127 72 36 
Costitx 16 0,0146 108 42 

Biniali 8 0,0188 108 42 

telers i salari màxim r = 0,6714 
telers i salari mínim r = 0,2401 
salari màxim i salari minim r = 0.65 

En el quadre traspunta I'existència d'algun tipus de relació entre 
els teler/habitants ì el salari màxim dels jornalers agricoles (r — 0,6714), 
relació que cal puntuaîitzar que, com també es veu, el salari minim 
— època de poca feina al camp— no és afectat per l'activitat que dels 
telers se'n pot derivar (r — 0,2401). De manera indirecta, això vindria 
corroborât per la correlació que es dona entre el salari màxim i el salari 
minim dels jornalers agricoles (r — 0,65). Si la fixació de les dues cate
gories de salaris fos afectat per les mateixes variables, la correlació ten
dina a ser màxim (r = 1); si; per contra, una de les dues categories de 
salaris depengués d'una variable que no repercuteix sobre l'altra cate
goria de salari, flavors la correlació propendria a ser minima (r = 0). 
De fet, però, top e m amb una situación entremit]'a (r = 0.65) que s'a
modia força bé, penseim, a la situació real: les zones de salaris minims 
més alts presenten, lògicament, els salaris màxims més alts (veure el 
quadre n. X). Ara bé, els salaris maxims then cap a ima alca més accen-
tuada en aquells municipis on hi ha telers (Santa Maria; Sa Pobla; Sen-
celles; Costitx; LIucmajor; Biniali, i, també Artà, CapdepeTa, Son Ser
verà i Pollença, que pelesen uns salaris màxims, pels minims que tenen). 
Tanmateix, la fcblesa d'aquestes correlacions, i, per això mateix, la ne-
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cessìtat de matisar-les, quede prou manifesta si liom compara el nombre 
de colons i el de ¡ornalers amb el nombre de telers, i es sitúen din tre 
d'aquest context els nivelLs assolits pel salari màxim i minim; 

Quadre n. X X . M 
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1 ( Artà 81 500 581 1549 44 84 36 

i Son Serverà LO 388 398 23,76 13 84 36 

ñ i Capdepera 25 200 225 18,83 6 84 36 
Migjorn Felanitx 522 2.772 3.294 38,09 40 72 48 

Porreres 25 1.830 1.855 50,74 15 66 4S 

Sta. Margalida 53 479 532 26,92 25 72 36 

i Sencelles 12 466 478 21,64 19 108 42 

\ Llucmajor 64 319 383 5,40 84 84 48 

ri / Montuiri 26 310 336 17,28 16 72 42 
5 \ Sa Pobla 15 285 300 10,28 21 120 (•ili 

J Maria 19 240 259 27,91 2 66 36 

1 Costi tx 0 128 128 11,65 16 108 42 

\ Vii afranca 11 89 100 14,35 0 24 24 

Biniali 0 30 30 7,06 8 108 42 

Raiguer Marratxi 26 418 444 29,80 1 72 48 

Polle n fa 90 800 890 15,79 34 72 30 

[ Bunyola 30 272 302 18,95 2 36 36 
a \ 
>N 1 

Puigpunyent 25 182 207 26,64 1 48 36 

« < Estellencs 8 87 95 L7,59 1 48 36 

¡3 1 Orient S 37 45 18,07 0 36 36 
S I E s corca 24 20 4 1 18,80 0 36 36 

Galilea 2 11 13 3,00 1 48 36 

L'ordenació dins de cada zona o comarca s'tia ajustât a la suma total de jor
nalera ì de colons. Manquen les dades dels jornalers de Santa Eugènia i de Santa Maria. 
Cal tenir present el problema que suponen els porcentatges sobre la pobiació total. A !a 
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Mercat intern. 

Si alguna cosa queda ben manifiesta després d'analitzar les en-
questes, és el feble dcsenvolupament del mercat de Tilla. Trobcm di
versos elements indicatius al respecte: 

1) Del qnadre n. XII extreim la conclusió que la majoria de 
pobles produien primordialment en fundó de les neeessitats de la pro
pia vila, o, en el millor deis casos, de les viles properes. 

2) A la qüestió n. 2 de Tapartat "Del comercio o tráfico", de Ten-
questa de 1800 — "Si hay ferias ó mercados, quales los dias de la se
mana, mes y año, señalados a este efecto; quales asimismo los princi
pales objetos que se venden y compran en aquellos dias, y si es mucho 
ó poco el concurso de compradores v vendedores" — els pobles simple¬ 
ment responen afirmant que no hi ha fires ni mcrcats, 

3) A la qüestió n. 3 del matdx apartat i enquesta —"Expresarán 
con confianza, quales son los obstáculos que hayan apercibido estorbar 
su libertad, y especialmente si se exercen ó no algunos monopolios" — 
senzillament no contesten. 

4) Altament significatiu de la migradesa del mercat intern és el 
que s'apunta deis camins. Totes les viles denuncien, insistentment, el 
sen péssim estat, i no solament aixó, sino que a mes asseguren no dis
posar de medis per a arrcglar-los. 1 1 3 

5) L'escasa importancia que s'atorga ais "comerciants" 5 4 deriva, 
conseqüentment, de la limitada penetrado de les relacions mercantils 
en aquest món. Tan sois Alcudia, Sóller i Santa Margalida n'elludeixen 
algún, tot i pLintualitzar la seva singularitat. La resta es decanta per ne
gar la seva existencia. Manacor, fins i tot, precisa que¡ no es pot parlar. 

majoria de casos, no s'inclonen les dones, aquest no sembla el cas de Felanitx i Porreres. 
Tampoc hem comptabilitat, aquí, els propictarís ja que es difícil saber exactament quan 
es tracta de pagesos, de pagesos i terratinents o de terratinents sois. 

La massiva presencia de jornalers podría ajudar a explicar l'aparcnt contradícete de 
Felanitx que. tot i comptar amb un nombre alt de telers no sembla que el salari máxim 
d'aqucsts s'hi veg¡ afectat. 

Finalment, no hi ha seguretat, degut a la informactó que faciliten les fonts, que lots 
els telers emprassin només a pagesos. 

8 8 Qüestió n. 4 del mateix apartat i enquesta: "En que estado están los caminos, 
y quales los arbitrios menos gravosos que podrían tomarse en la Villa, con el fin de 
constar una porción de lo que se necesitaría, así para recomponerlos, como para cons
truirlos de nuevo, de modo que todo el carruage pudiese executarsc con carros". 

M Qüestió n. 1 del mateix apartat i enquesta. 
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pròpiament, de " com e reían ts", perqué les persones que se dediquen a 
mercadejar no gaudeixen cle cabals considerables. Quan a les viles, s'i¬ 
dentifica a alguna d'aquestcs persones que animen el comerç — realit-
zat la detall, no pas a l'engròs — se'ls caracteritza com a xueta, taverner, 
botiguer, traficant, marxando, etc. i cLs articles objecte del seu merca-

Quadre n. XXI 
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Artà, Son Serverà, Cap-
depera 96 

Bunvola, Orient — 
Escorca 80 
Felanitx 100 
Llucmajor 90 
Sta Margalida, Maria 80 
Sta. Maria, Sta. Eugènia 112 
Marratxi 112 
Montuiri — 
Sa Pobla 90 
Pollenca 90 
Porreres 80 
Puigpunvent, Estellencs, 

Galilea 80 
Sencelles, Biniali, Costìtx — 
Cai v i a — 

60 120 168 96 
—. — 144 96 

60 — 168 84 
72 78 120 94 
60 96 144 96 
60 96 120 94 
72 144 180 120 

72 124 202 96 
— — 120 80 
75 156 168 94 
72 120 141 94 

— — 144 106 

120 84 
.— 160 84 

96 72 

X = 91,82 
S = 11,55 
Coef. var. = 

12,58 % 

X = 67 
S = 6,32 
Coef. var. — 

10,03 % 

X = 116,75 
S = 24,29 

Coef, var. = 
20,81 % 

X = 146,53 
S = 27,27 

Coef. var. = 
18,61 % 

X = 91,33 
S = 13,34 
Coef. var. = 

14,61 % 
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deig cousis teixen en: quincalla, queviures, vi, aiguardctit; bestiar; car-
bó; robes; especies. 

6) Quan s'a sseny alen el s obstacles que frenen el de sen voln pâ
ment de les manufactures,*5 molts nobles (Algaida; Bnuyola; Porreres; 
Sóllcr) posen en dansa l'esquif i t poder de consum que pateixen els res
pectáis mora dors. Per la mateixa raó, els objectes que consideren tin-
drien despatx assegurat, son els d'estricta subsistencia, els quevinres i 
no altra classe de productes. Mai no acudirán a plantejar-se la possibi-
litat d'una demanda interna de productes manufacturais, d'articles d'una 
hipotética "industria mallorquína". 

Arribeni, en definitiva, a tonar ami) una de les neces essencials de 
I'entiamat malloiquí: la pobresa de gran part de la poblado mallor
quína — eonseqüencia de l'exnlotacíó a qué es veia sotmesa— feien 
que Tilla no gandís d'un mercal intern prou estimnlant. Llavors. és lo
gie nue les adivi ta ts "no agràries" si güín margináis, perqué no nodi a 
ser d'altra manera, ¿qui es trobava en condicions de consumir els sens 
possibles productes? Pensem que tampoc existía un mercat chitada su-
ficientment descnvolupat coni per a poder subsanar aqüestes man
can ces. 

Això no obstant, Tabsència de mercat intern desenvolunat — espe-
cialment de productes manufacturats — no implica la inexistencia d'una 
certa integrado del meTcat de productes agraris. 

FI 1834, la informado que subministren les viles deixa entréveme, 
amb claredat, que els articles de trafic interior eren, bàsicament, que
viures i que els articles d'extracció i d'importació eren, també, produc
tes alimonéis, jnntament amb bestiar, vi, aiguardent, cànem i sabe. Si 
cns fixem amb el quadre XXI, veurem com es dona una certa inte
grado del mercat en el cas de dos productes aeraris essencials —ce¬ 
reals i faves— ia que els coeficients de variado deis sens preus son 
molt baixos 12,58 % i 10,03 %. Quan agafem altrcs nreus de produc-
cions menvs importants dintre d'aquest món rural — llana, vi i, en me
sura inferior, el formatge— els coeficients de variado respectius s'ele-
ven: 27,27 %i 24,29 %; 14,61 %. És a dir, en aquest segon cas, la in
tegrado del mercat és menor. 

A. S E C U H A 

J . S U A U 

'•s Enquesta de 1800, qüestíó n. 3 de U secció "De las fâbrkas y artefactos". 


