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Aspectes agraris d'un nudi urbà 

(Ciutat de Mallorca 

a la Baixa Edat Mitjana) 

M A R I A B A R C E L Ó C R E S P I 

En moites ocasions les activîtats agràries, enteses en el sentit socioecono
mic, no slian contemplât corn a pròpies d'un àmbit urbà sino que srian atri-
buït a àmbits pròpiament rurals. Aquesta idea no deixa de ser inexacta quan 
es tracta d'un mieli urbà medieval dones sni aprecia clarament la presencia 
d'activitats mes o menys classificables corn a agràries, 

S'han esmentat corn a trets carácter í s tics d'una ciutat medieval disposar de 
murada, caste!! i/o catedral però, apart, també el seu carácter "rural". Mal¬ 
grat la murada separi la ciutat del camp aquest és present a la ciutat. Carlos 
Estepa dirà de la ciutat medieval, referint-se als seus trets definitoris, que "es 
tracta dun assentament no totalment agrari, és a dir, on hi ha sectors de la 
poblado no dedicáis a I agricultura, encara que aquesta ¿egueixi exerdnt du
rant tota TEdat Mitjana un paper substancial 

Veiem el cas de la Ciutat de Mallorca a la Baixa Edat Mitjana. 

1. E L S E S P A I S " B U I T S " . 

No tot el recinte clos pel cinturò de pedra que constitueix la murada està 
edificat sino que queden espais lliures d edificacionos que poden assolir una 
doble funció: 

1.1. E i s espais edificables. 

En especial cal situar-los a les zones mes properes a la murada eis quais 
suposaran la reserva del solar urbà en futures étapes d'expansió de la ciutat. 
L'aspecte de la discontinuità t —quant a edificado—-• corn a una nota caracte
rística deis nuclis Urbans medievals ho exposa clarament Jacques Heers quan 

i ESTEPA DÍEZ , Carlos: Eis orígenes de !a ciutat medieval "L'Avene" 44 (Barcelona 1981) 
P. 17 . 
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diu que "la cité n'emplit pas, et souvent de très loiti, tout Tes})ace contenu dans 
tenôeinte".2 No obstant resulta difícil arribar a saber la proporció exacta entre 
el sòl urbà "intra murs" destinât a ús estricta ment residencial i el destinât a al-
tres usos (com pot ser l'agrari), edificat o no. 

El cas de la parroquia de Saut Miquel en el marc de la Ciutat de Mallorca 
n'es ben significatiu. Es a dir, es tractava d'una parroquia poc poblada i aixima-
teix extensa i en la que l'cspai mes aprop de la murada restava de fet lliure. 
Fins i tot cl traçât de l'esquema urbanistic obecix a un model diferent respecte 
a altres indrets de la Ciutat perqué es dugué a terme de nova planta en uns 
moments mes tardans i on, òbviament, gairebé no es nota l'empenta urbanística 
musulmana ben évident, per altra banda, en el conjunt de l'esquema urbanistic 
ci uta dà. 

Existia una clara oposicìó quant a la utilització i aprofitament de l'espai 
"intramuros" entre el centre de la ciutat i els barris mes pròxims al recinte de 
murades. Aquests barris apareixien pràcticament despobláis exceptuant en els 
punts on es concentrava una activitat determinada tal com la pesca (barri de les 
drassanes a la parroquia de Santa Crcu) o cl comerç interior (voltants de la 
Porta de Sant Antoni a la parroquia de Santa Eulalia). 

Evidcntmcnt, aquests espaîs "buits" pogneren tenir en un moment déter
minât un aprofitament de tipus agrari. 

1.2. Horts, jardins o vergers i vimjes. 

L'explicacio, potser de la gran extensió que assoli la Madìna Mayúrqa, des¬ 
prés de i'aixecament del quart recinte de murades, es deuria a 1'existencia de 
grans espais no edificáis. En el seu interior, segons indica Sonia Gutiérrez de-
vien existir nombrosos borts d'explotació agrícola.8 Afegeíx l'esmentada autora 
que el Llibre del Repartiment, efectivament menciona molts horts. I aquests es 
mantíndran, mes o menys, també a la ciutat de després de la conquesta cata
lana de 1229. Així, a mes de l'IIort del Rei situat a la part baixa del palau de 
l'Almudaina, es podien distingir, en principi, dos tipus dTiorts: els conventuals 
i els de particulars. 

Els convents que ocupaven grans áreas del case urba, fins i tot en alguns 
casos illetes completes, dedicaven gran part del seu espaí ais horts. Gutiérrez 
Lloret assenyala que els convents cristians podricn ocupar àrees no edificades 
(horts ?) de la ciutat islámica i que això sembla poder-se aplicar ais convents 
de Sant Francese, Sant Jeroni, Santa Clara, etc.'1 D'aquesta manera es constata 
la considerable extensió d'espai urbà destinada a la produceió agropecuaria. A 
la documentació és ben freqüent trobar referèneies com: "Tort del Carme ves 
la partida de Barchinona""Tort del monestir de Sanata Margarita',* etc. 

t HEERS , Jacques: Le clan familial au Mögen Age. Paris. P.U.P., 1974. P. 166. 
5 GUTIERREZ LLORET, Sonia: Elementos del urbanismo de la capital de Mallorca. funclonalulad 

espacial "Les Hies Orientals d'al-Andalus". V Jornades d'Estudis Histories Locals. Palma, I.E.B., 
1987. PP. 205-224. 

* Ibidem. 
s A.R.M., R.P. 1.681, f. 65 v. 
6 A.R.M., R.P. 3.881, f. 52 v. 



ASl'LCTES AGRAKIS DUN NUCLI URBA 197 

EIs horts de particulars es repartien arreu de l'espai urbà. Apart deb horts 
conventuals, altres grans propietats laiques formaven illetes de "camp" a l'in
terior de la cintat. Per a Coulet eîs horts constituien una aportació apreciable a 
l'ahmentació d'una familia i aportaven alivis a l'economia quotidiana d'una po
b l a d o urbana.7 

Podien trobar-se espargits per la ciutat o bé adosats a la propia casa del 

?tropi etari. Veiem-ne alguns exemples a través de la intéressant informa ci ó que 
aciliten els lltbres que contenen relacions de pagaments de censos o lluïsmes 

pcrtanyents a la sèrie de Retai Patrimoni de I'Arxiu del Règne de Mallorca. Cris-
tòfol Vaquer (any 1487), cirurgià, paga 4 sous en la festa de Pasqua com a 
cens "per certa part del seu ort contigu al seu alberch situât en la parroquia 
de Sent Nicholau".* El 23 d'agost de 1479 Line Garau, sastre, paga 5 Ilinres, 
7 sous i 6 diners com a procurador deis hereus de la dona Jaumeta muller d'en 
Pere Barrai quondam per "lulìsme de una casa e dos orts scituada dins la ciu
tat de Mallorca en lo carfer dit del vin"9 

Existeixen, no obstant, casos que curiosament no cor res pon en a aquest es
quema que sens dubte és el mes usual. Eus referim al cas de les viles guipuz-
coanes deis segles XIII-XIV. D'elles Beatriz Arizaga diu: "Toda villa tenta alre
dedor de su muríala o aerea tierras cidtivadas con productos hortícolas, destina
dos para el consumo en ella. En ninguna ocasión encontramos estos huertos den
tro del recinto de la villa, siempre fuera",19 

Pel que respecta a la ubicado deis horts, d'aquclls que no es troben contigus 
o formant part d'una casa, sembla que es sitúen preferentment a: 

a) prop de la murada o sigui en la zona menys edificada de l'espai "in
tramuros". Les dades documentais aixi ho confirmen: 

En la festa de I'Angcl (any 1483) Bernât Aymarich, carnisser, paga 4 sous 
de cens "per un tros de carrero del costat de la murada devant lo Socorredor lo 
quai ha ajustât a un seu ort".11 Jacme Salzet ferrer, paga cens en la festa de Sant 
Miquel per un hort que té "près la Porta Pintada a la parroquia de Sent Mi-
quer.™ 

b) situais en espais abans edificats a la zona per on discorria Sa Riera i 
que després de les fortes pluges de 1403 i 1444, especialment, esdevingueren 
terrenys aptes per a horts. La zona compresa entre el torrent de Sa Riera i l'es
calo topografie de la Ciutat alta devia ser una zona de grans horts que perdura 
fins el segle XVIII . Igualmcnt a l'altre costat el colze del torrent formava una area 
baixa óptima per a I'explotació agrícola, en opínió de Gutiérrez Lloret. 1 3 Alguns 
exemples en poden ser; La dona Johaneta muller d'en Bernât Gill, hortolà, paga 1 
sou (any 1481) de cens en la festa de Sant Antoni de gener "per l'ori qui eran 
cases endorrocats per lo delovi".1* La mateixa dona també paga (any 1480) 6 

T COLTLET, N . : Pour une hístoire du jardín, vergers et potagers á Aix-en-Provence: 1350-1450. 
"Le Moyen Age" L X X I I I (1967). P. 250. 

8 A R . M . , R .P . 1.678, f. 71 v. 

e A .R .M., R .P . 3.880, f. 9. 
1 0 A R IZAGA BOLUMBURU, Beatriz: El nací míenlo de ¡as Villas guipuzcoanas en los siglos XIII y 

XIV: Morfología v funciones urbanas. San Sebastián, 1978, P . 62. 
U A . R . M . , R .P . 1.681 f. 92 v. 

12 A . R . M . . R . P . 1.678 f. 87 v. 

13 GUTIÉRREZ LLORET , Sonia: Op. cit. 

M A . R . M . , R .P . 1.681, f. 69 v. 
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sous de cens en la festa de Nadal "per lori de la Riera qui ermi alberchs endetro-
chats prop Tom den Viabrera" . ] S Mestre Pere Doto, me reader, paga un cens de 
1 lliura i 4 sous (any 1483) en la festa de Tots Sants "per wis pans de terra qui 
foren cases derruhides per lo dolovi".™ Mossèn Gabriel Castanyer paga un cens 
de 1 lliura i 4 sous en la festa de Sant Joan de juny per un pati de terra que li 
fou establert pel procurador reial "qui antigament foren cases e alberchs darro-
cats per lo diluvi situai al cap del Born devant lo punt dit de la carnhseria de-
vali".11 Antoni Jordi, hortolà, olim fomer, paga cens per "l'ort de la Riera qui 
cren alberchs enderrocats per lo delovi".Ji 

c) llocs en altres indrets de la ciutat també desmantellats com a conse-
qùència de les aiguades. Guillem Sagrerà i Jaume Serverà, picapedrers, pagnen 
1 lliura i 4 sous de cens (any 1486) per "huns patis de terra qui antigament solien 
ess'er cases les quals foren enderrocades per lo diluvi scitmts en la parròquia de 
Santa Creu en el carrer antigament appellai de la Mar" en la festa de Tots Sants. l f l 

Monserrat Filotxa, guàrdia de la mar, paga cens de 16 sous en la festa de Sant 
Bartomcu "per hun pati de terra qui antigament foren cases endnrrocades per lo 
dilovi scituades en la parròquia de Sancta Creu fora el portai den Saguarra en 
lo carrer de les Stores que eren tres statges".20 

Els vergers o jardins suposarien zones d'espai sense edificar però en aquest 
cas no n c cessàri a men t estarien dedicats a una producció agrària.2 1 No cnneixem 
rcferències a aquests tipus d'espai amb caràcter public ni amb la funció que 
podrien desenvolupar avui en dia. Més aviat sòn propietats prìvades i general -
ment estan adosats a la casa del seu propietari formant-ne part del conjttnt.22 

Sobre el concepte de verger la terminologia usada a les fonts documentai 
de vegades és confusa podcnt-se assimilar a bnrt. En realitat tampoc les diferèn-
cies existents devien ser moltes. Sabem d'un "verger scituat pres del carrer dels 
Oms en la parròquia de Sent Miqttel".2* "Verger ab carregó contigli" a la parrò
quia de Santa Eulàlia. 2 4 O també pot formar part d'un hort com "verger de per
tinencies de hun ori scihtat en la Ciutat de Mallorques en la parròquia de Sent 
Nicholau en la costa den Caudelas",25 "una plasseta devant lo jxilau del Imbe 
contleya a un verger s'eu""0 

Pot resultar del tot curiós comprovar l'existéncia de plantacions de vinva 
en la Ciutat de Mallorca baix-medieval. Entre molts casos sabem de la presència 
d'una "vinya que ha prop lo Citgar" per la qua! Guilem Coplinre paga 2 sous 
de cens en la festa de Sant Miquel (any 1487). 2 T Jaume Serra, paraire, paga 

18 A.R.M., R.P. 1.681, 68 v. 
io A.R.M., R.P. 1.681. f. 97 v. 
17 A.R.M., R.P. 1.678, f. 98 v. 
18 A.R.M., R.P. 1.678, f. 91 v. 
i« A.R.M., R.P. 1.678, f. 100 v. 
2 0 A.R.M., R.P. 1.678, f. 97 v. 
21 Vegeu COULET, N.: Op. cit. 
2 2 Actualment encara resten grans patis pertanyents a cases més o menys importants els 

quals més aviat es dediquen a jardí. 
2 3 A.R.M., R.P. 3.881, f. 16. 
24 A.R.M., R P . 3.880, f. 3 v. 
28 A.R.M., R.P. 3.880, f. 12 v. 
20 A.R.M., R.P. 1.681, f. 123 v. 
2T A.R.M., R P . 1.678, 94 v. 
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cens de 1 sou (any 1483) en la festa de Sant Miquel també "ver una vinya que 
ha prop h Citgar".2i Antoni Sot, teixidor de llana, paga 2 lliures i 10 sous de 
cens en la festa de Sant Miquel per "una vinya que ha al carrer de Barbera e 
terra"™ 

2. E L T E R M E D E L A CrUTAT. 

El terme municipal, anomenat lo Fia, queda séparât de la Ciutat p e r la 
murada. Constitucix un espai de transició entre la urb i l'àmbit rural immédiat 
que Tenvolta. Per a I es ciutats musulmanes la importancia que jugaren aqües
tes "perifèries" és inqüestionable i pel que atany a Madina Mayurqa es troben 
nombroses referèneies dTiorts i almúnies.^ El Llibre del Repartiment cita horts, 
la Crónica de Desclot també sen f a resso i gairebé totes les descripeions de la 
Ciutat insisteixen en aquest sentit com per exemple l'Arxiduc Lluls Salvador 
quan diu "Limitan [¡a Ciudad] por el Este y el Norte la verde huerta".'1 

Deixant de banda la producció propia de les possessions —a finals del se¬ 
gle XV de vegades encara apareix el mot alquería— son els horts i les vinyes els 
que están présents en lo Pía. Cal notar, ido, un canvi de paisatge agrari en rela-
ció ais moments actuáis pel que respecta a la vinya la quai está ausent deis 
voltants de la Ciutat. 

Cal destacar que l a majoria deis horts es situaven a) a p T o p de la murada 
pero "extramuros". D'una documentaría sobre pagaments de lluïsmes n"hem ex-
tret alguns exemples: El 26 d'octubre de 1480 Tomás Desbac, cambiador, paga 
1 Iliura. 15 sous i 7 diners en concepte de "luisme de hun ort scituat en lo ter
me de la Ciutat de Mallorques fora los murs devant la Porta Pintada prop los 
lavadors".^ Hort o verger "fora les portes de la Ciutat entre la Porta Pintada i 
la de Sent Anfoni".8 8 

b) aprop del curs de síquies o torrents, Bartomeu Vilar, abaixador, paga 8 
sous (any 1482) en l a festa de Tots Sants per "orts que per élis tenon prop lo molí 
de Tospital scituat en la sèquia de la Ciutat"?* 

c) aprop de les principáis vies de eomunicació que posaven en contacte 
la Ciutat i la Part Forana: Cristôfol Rossell, paraire, paga cens de 3 lliures i 12 
sous (any 1479) per "hun ort scituat en h camî de Barber".36 El 18 de maig d e 
1479 Sor Agnès Sanxa, monja del monestir de la Terca Regla, per mans de Joan 
Ferrer paca 5 sous "per luisme de un ort scituat en h terme de la Ciutat en la 
camí de SóUer".M El 13 d'abril de 1480 Gabriel Salom, paraire, paga 7 lliures 
per "luUme de un camp ah dret de aygua scituat en lo terme de h Ciutat en h 
camî d'en Cogolles",87 Jacme Roig, paraire, paga en l a festa de Pasqua (any 

2 8 A.R.M., R.P. 1.681, f. 72 v. 
2 » AR.M., R.P. 1.681, f. 16 v. 
so GUTIÉRREZ LLORET , Sonia: Op. cit. 

8 1 HABSBURGO-LORENA, Luis S.: La Ciudad de Palma. Palma, 1 9 8 1 , P. 4. 
8 2 A.R.M., R.P. 3.881, f. 12. 
sa A.R.M., R.P. 1.678, f. 119 v. 
3 4 AR.M., R.P. 1.681, f. 17 v. 
8 6 A R M . , R.P. 3.880, f. 32. 
8 6 AR.M., R.P. 3.880, f. 2. 
8 7 A R M . R.P. 3.880, f. 20. 
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1481) 6 dîners per lliccncia que "li fonch daile de poder adresar una paret en lo 
seu orí en lo terma de la Ciutat en lo camí de Muntuyri sens prejudici del camí 
reyal".36 El 27 d'octubre de 1484 mossèn Berenguer de Galiana, cavalier, paga 
per mans de Bartomeu Puig, notari, "per mig luisme de un camp ah dret de 
aygua scituat en lo Pía de \a Ciutat en lo pont d'en Cocales per lo qual se va en 
la parroquia de Sóller"™ El 26 de gener de 1485 Jaunie Junv, cuitada, paga al 
Reial Patrimoni per "luisme de hun orí de ortoliça scituat en lo camí de Bunyo-
lan,w> El 22 d'abril de 1485 AndTeu Genesta paga 10 sous i 7 diners per "luisme 
de hun orí scituat en lo Pki de la Ciutat en lo camí de Sitieu".41 I podríem afc-
gir un llarg etcétera d'exemples. 

Les vinyes, avui gaírebé han desaparegut del paisatge agrarí que envolta la 
Ciutat.4 1 3 En el segle XV, pero, se'n troben anón del terme. 1.a documentado de 
lépoca se'n fa resso ja siguí a través del delme del vi, ja sigui a través de traspas-
sos de propietats sembrades de vinya, ja sigui mirjançant les quantitats reeapta-
des peí Reial Patrimoni en concepte del dret d'obtenció d'aigua d'alguna síquia 
0 torrent per regar-la. Exemples no en falten: Pere Vívot, mercader, paga 5 sous 
(14 d'abril de 1481) per "luisme de una vinya e camps de terra cituada en lo termn 
de la Ciutat en lo camí re\¡al de Incha".4* Mossèn Bemat de Pachs cavalier, paga 
1 lliura i 6 sous (any 1483) per "tma vinya qui és a la tancha (Ten Nava ta al Pía 
de la Ciutat".44 Romcu Dcsclapcrs donzell. paga 21 Uniros 8 sous i 11 diners 
(16 julíol 1484) per "luisme de una vinya scituada en lo Pía de la Ciutat en lo 
terme de Catí".*s Tomás Bach donzell i la seva muller Joaneta paguen 5 sous 
(26 desembre 1484) per lluïsme d'un establiment fet a Simó Grasset "per regar 
la sua vinya de la. aygtta qui dùscorfc del torrent del pont de încha fins a mar".4* 
Bernât Amar, notari. paca I sou (anv 1486) "per Usencia que li fonch dade que 
puxe mudar una cequia qui és dins los térmens de una sua vinya scituade en lo 
ferma de la Ciutat près lo pont entigamertt iten Suriana e ara dit de Muntuyri en 
lo camí reyal".47 Joan Francolí, chitada, paga 1 sou en la festa de Sant Miqucl 
(any 1488) "per licencia que li fou dada a 6 de satembre de l'any 1421 de pendre 
aygua del torrent qui passa dins lo pont (fincha e metre-la en la sua vinya per 
reguar a<juella situada entre lo camí de Sent fordi e de! Coll d'en Rebassa".4* 

Exceptuant els casos anteriors la documentació consultada no fa referèneies 
als tipus de cultius existents en cl Pla de Ciutat aixi com tampoc a l'extcnsié de 
les propietats agràrics."1) 

38 A.K.M., R.P, 1.681, f. 94 v. 
SB A.R.M., R.P. 3.882, f. 12. 
« A.R.M., R.P. 3.882. f. 17 v. 
«l A.R.M., R.P. 3.882, f. 22. 
•*2 El cultiu de la vinya en el segle XV s'eslcnia per molt indrets mallorquins d'on avili ha 

desaparegul; abastava punies on ara inexistent. A través dcl delmc de vi que es pagava al Reial 
Patrimoni aixô s'observa de manera Clara. L'exemple de la vila d'Ateûdia és ben évident. 

M A.R.M., R.P. 3.881, f. 19 v. 
** A.R.M., R.P. 1.681, f. 17 v. 
4 5 A.R.M., R.P. 3.882, f. 5 . 
*B A.R.M., R.P. 3.882, f. 15. 
« A.R.M., R.P. 1.681, f. 118 v. 
*8 A.R.M.. R.P. 1.678, f. 93 v. 
4* Disposant no obstani de referèneies a garrigues com: Lluîs de Pachs, en la testa de Santa 

Petronila paga 8 sous "per Usencia de htm novell stabliment que ]i feu de hun iras de garriga qui és 
en h caini de Portupi". Any 1486. A.R.M., R.P. 1.681, f. 118 ». 
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3. DEDICACIÓ SOCIO-PROFESSIONAL. 

La presencia d'activitats agràries en el marc urna queda ben palesa en els 
paràgrafs anteriors. Per altra banda din? el Pia de la Ciutat cai pensar que la 
majoria dels que hi habitaven devien dcdicar-se als quefers agricoles. Així s'en-
tén que a l'hora de fer un recompte en el context d'una anàlisi socio-professional 
de la Ciutat de Mallorca apareixin conradors, hortolans o pastors tot i que no 
constitueixen un grup massa destaca t.r'° També s'ha de tenir présent el que da-
vant la circumstància de que un considerable número de veïns inscrits en fonts 
dorigen fiscal, com son els Padroivs i les Talles, sensé indicar la seva professió, 
poden pertànver al Sector Primari i d'aquesta manera les xifres augmenten con
sidérablement.8 1 

Així, dones, podem distingir les següents catégories de pagesos: 
1. Aquells que viuen i treballcn a l'interior de la Ciutat. Son pocs perqué 

les tasques agràries solen ser complémentaires d'altres activitats artesa-
nals. 

2. Aquells que teñen el seti domicili a la Ciutat i que cada dia van a cui
dar els camps en els voltants. 

3. Aquells quo viuen i exploten les terres del terme de la Ciutat. 
Els uns i els altres contribneixen a conferir a la Ciutat l'aspecte "rural" que 

intentam explicar. 

ESTRUCTURA SOCIO-PROFESSIONAL 

(OficLs relacionats amb el món agrari) 

Ofici Any 1478 Antj 1483 Any 1512 

Bracer 5 2 60 92 73 
Conrador r > 3 24 16 20 
Con re r 1 — 1 
Hortolà te 23 29 
Jornaler 5 4 — — 1 
LIenyatcr i — • — 

Pagès 2 2 5 
Pastor — 2 1 
Soquer 1 1 — 

5 0 A la documentado de la Taüa nparcixen les formes conrador, conrer ¡ pages que en el fons 
venen a significar la mateixa cosa. 

Bl Vegeu, per exemple: BORRERO FERNANDEZ. M. a Mercedes: El Concejo de Fregenal: pobla
ción y economía en el siglo XV. "Historia. Instituciones. Documentos" 5. Sevilla 1978. p. 148. 

6 2 Els bracera s'entenen com a trcballadors del camp dedicats es pee i al me nt a cavar i fer altres 
feines de brafos. 

6 3 Constdcram que conredor i conrer venen a significar el mateix. Només son matisacions 
£¡ue presenten els documents quant a forma. 

5 * Per jornaler s'entén el que devia treballar al camp. La terminología és imprecisa i pot 
aHudir tant al jornaler aerícola com a t'artcsa, Collantcs de Terán considera oportú incluir-los en el 
Sector Primari malgrat alguns puguin pertíinyer a! Sector Secundan', ja que en els padrons municí-
pals de Sevilla que ha estudiat, concretament per a I'any 1 4 8 4 diu que son expressives les frases 
utüitzades per aclarir la siluació d'algvm d'ells com '7o que sana con una acoda", "que anda a cavar 
a ¡ornar, etc. Vegeu COLLANTES DE TERÁN , Antonio: Sevilla en la Baia Edad Media: la ciudad y 
sus hombres. Sevilla, 1977, p. 336. 
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Les fonts emprades per al calcul del quadre anterior són els llibres de Talla 
niés antics conservais a 1 Arxìu del Règne de Mallorca sobre la Ciutat. La limi-
taeió niés important a tenir en compte és que no sempre faciliten l'ofici dels 
veïns inscrits i a vegades es pot confondre entre ofici i llintage. Podem dir, 
per exemple que 1 any 1483 sols al voltant d'un 60 % indiquen la seva dedica-
ciò professional. Una proporció important amb manca de l'esmentada indicació 
professional pertany al sexc femeni. Com a conseqiiència hem manejat xifres 
relatives en lloc de valors absolut s. Hem d'afegir, a mes, que som conscients 
del rise contret a l'hora d'aplìcar conceptes actuals a la classificació socio-pro
fessional medieval. Es per nixò que nomes podem parlar en un sentit d'apro-
ximació. 

A partir de les dades aportades pels llibres de Talla, tot i sent incomplètes 
i a la vegada imprécises amb l'aplicació de lesqucma de classificació socio-
professional de Gaston Bardet (al que hauriem d'incloure també els mariners 
pescadors etc.) el percentatge de la població activa inclosa en el Setcor Pri
mari, és a dir aquell que contempla les activitats agràries en relació els altres 
sectors socio-professionals seria: 

Població adiva per sectors 

Any 1478 Antj 1483 Any 1512 

Població % Població % Població % 

Sector I 158 117 219 13'5 223 11*7 
Sector I I 908 677 1.059 65'6 1.205 63'6 
Sector III 275 20'2 3.36 207 464 24'5 

Total 1.341 1.614 1.892 

És ben evident dones que una part de la població de la Ciutat de Mallorca 
a la Baixa Edat Mitjana, i encara més concretament a la segona meitat del se
gle XV, es dedica o es pot dedicar a activitats d'indole agraria (agrícola i/o ra-
madera) ja siguí com a quefer principal ja sigui com a complement d'una de
dicado artesanal o comercial. 

I aquesta activitat també té la seva expressió en la matcixa configurado 
de l'espai urbà o al revés. 




