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1.

INTRODUCCIO
Les

paqines sequents pretenen aproximar-se

de la Mallorca del

(deute public)

Dita centuria

a

I'esclavitud

a

Inca

en

el

marc

caracteritza per les dificultats econbmiques
solventar
el 1405 amb el Contracte Sant. Perb la
que s'intentaren
s. xv.

crisi continua. En aquest context

es

produf la mort de Marti I'Huma, que provoca la
d'Arag6 que acaba amb l'elecci6 de Ferran
I'oligarquia
de
amb
el
d'Antequera
Compromfs
Casp de 1412.
Durant el regnat d'Alfons el Maqnanirn s'establf el sistema de "sac e sort», per
elegir els jurats 0 consellers. Aixo determine un predomini del nombre de consellers
es

de la Corona

divisi6 de

de la ciutat enfront als de les viles. Va

aquest un de Is motius de la revolta fora
na de 1450. Les consequencles d'aquesta, junt amb les repercusions que en el
camp financer derivaren del conflicte catala, romangueren presents durant el reg
nat de Joan II.

Aquest

soluci6 ales dificultats
Durant tot el

segle

sorgiment es degue
liars
i participaren

a

ser

fou succeit per Ferran el Catolic que

no

aconseguf

donar

econbmiques amb la polftica de redrec.
la problernatica dels bandols estigue present a I'illa. EI seu
raons diverses: econbmiques, polftiuqes, religioses, fami

des de I'aixecament fora ales Germanies passant per la
Guerra Civil Catalana.
...

Eis bandols

forana

en

no

estigueren

sols

presents

a

la ciutat, tambe les viles de la

part

foren testimoni amb enfrontaments interns i enfrontaments entre les

viles vemes.
Les dificultats

ci6 i el

s. xv es

econbmiques i socials repercutiren directament sobre la pobla
pel seu estancament dernoqrafic, tal i com ho demos

caracteritza

tra la font mes utilitzada per al

seu estudi: el morabati. No oblidem,
tit, les frequents epidernies que assotaven la poblacio mallorquina,
grup esclau, en concret.

en

aquest

en

general,

sen

i al
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Dins les coordenades

que

espacials i temporals

tant la Revolta Forana

com

les dificultats del

la

manca

anteriors cal situar-hi Inca, que vis

de blat i les

epidernies.

els mercaders saberen beneficiar-se de I'avan

Malgrat
segle,
tatjosa situacio estrateqica de Mallorca, no sols procurant blat als mallorquins (defi
citaria a la nostra ilia) sino tarnbe esclaus procedents dels rnes diversos indrets.
La paraula «esclau» apareix en els documents escrits en catala, i aixi es diu «la
dita esclava» (1), malgrat que en algunes ocasions aparegui el terme «catiu» 0 «cati
va» que, segons P. Montaner (1985), es refereix a aquells individus procedents de
presa corsaria. EI mateix autor assenyala, pel que fa a l'Epoca Moderna, la diteren
cia entre esclaus urbans, rustics i de Iloguer (setmaners), classificacio, possiblement,
aplicable al perfode estudiat. Eis bords tam be apareixen a la documentacio, situacio
que queda especificada amb el dit adjectiu. Son frequents, per referir-se a I'esclau
nascut a Mallorca, expressions del tipus: «vernacle», «nutricaturn de la terra», «ortarn
in presenti regno». Seria aquest darrer el cas de I'esclava venuda per en Miquel Jove
de la Vila d'inca pel preu de 4 OL (2). Tarnbe es poden trobar situacions com la d'una
esclava que, en relacio a la seva procedencia, el document assenyala que es de
nacio de russos, pero nascuda i criada «in principatum Catalonia» la qual cos a ens
indica que la seva mare era russa malgrat que ella haques nascut a Catalunya.
Es manta la forma lIatina classica

«servus-

en

els documents redactats

en

Ilatf.

R. Soto i

Segons
Company, I'esclavitud medieval te dues etapes «essent la
primera la que recull en certa mida la tradicio esclavista de l'lmperi Horna ( ) i una
segona en que els esclaus son fonamentalment producte de l'expansio que inicia
...

partir dels segles XI i XII» (3). Aixo suposa un descens de I'in
pels
d'origen eslau, fruit dels avances de la reconquesta, durant els
s. XII-XIII els quais proporcionaren un gran contingent de musulmans captius; pero,
la despoblacio dels camps catalans, com a consequencia de la Peste Negra (134849), estimula un nou creixement del cornerc d'esclaus i provoca I'arribada d'un ele
vat nombre d'ells a la Corona d'Araqo.
L'esclavitud continua durant tota l'Epoca Moderna fins que la questio abolicio
nista desperta l'interes dels contemporanis.
Es probable que I'esclavisme s'introdufs a la nostra ilia en epoca romana; mal
grat tot, no es fins a I'edat Mitjana quan es genera una gran quantitat de docu
rnentacio. En aquest sentit cal destacar les compra-vendes, inventaris, testaments
presents en els Protocols Notarials, als quais ens hem aproximat realitzant un son
deig a I'atzar. Perc, no sols aquests han constitu"it el suport documental, les Lletres
Comunes que el Governador dirigeix al batle d'una vila determinada ens ha estat
de gran ajut pel cas d'inca.
la societat feudal

teres

1.

a

esclaus

A.R.M., A.H.-139, f.214

r.

Dat.: 30 Octubre 1444.

2. A.R.M., Prot. C-257, f.2. Dat.: 3 Gener 1498.
3. SOTO I COMPANY, R.: EI primer trafic esciavista

Barcelona, pp. 60.

a

Mallorca

a

«L'Avenc», Febrer, 1981,

n� 35,
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Com

a

resultat de la

clavitud i, aixf, Mallorca
cio d'esclaus

Conquesta

es

del

convertf

i
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el fenomen de I'es

Hepoblacio s'estengue

en un

mercat tant de consum com de distribu

XIII

(Cateura Bennasser, 1991).
importacions i resultants de la
minva de la poblaclo musulmana autoctona, provoca el temor de les autoritats. Aixi,
Pere el Cerlmonios es queixava de I'excessiu nombre d'esclaus d'alguns senyors,
que arribaren a posseir-ne fins a seixanta (Munar, G. i Rossello, R. 1977). No es
estrany, doncs, que el monarca intentas disminuir aquesta irnportacio I'any 1374
despres de l'unic intent d'aixecament constatat per la Historia de Mallorca aquest
mateix any (Ensenyat Pujol, 1985).

partir

a

s.

L'elevat nombre d'esclaus, fruit de les massives

2. ESCLAUS: CAUSES I

A I'hora de

parlar del

PROCEDENCIA

nombre d'esclaus

tudi realitzat per Sevillano Colom

a

Inca

en

el

segle

XV cal

partir

de I'es

base al morabati de 1427 i de les

(1973) qui,
pobles de 1428, estableix una relacio percentual entre pobla
cia total i esclaus, tenint present la dlterencia d'un any. Assenyala l'exlstencia de
3200 habitants a la vila d'inca I'any 1427 i 335 esclaus I'any sequent, i hi ha una
relacio d'un 10,4%. Partint del fet que el 10% era el rnes normal: Bunyola (30%),
Esporles (28%), Valldemossa (22,4%), Escorca (17,3%), Campanet (17%), Alaro
(14,4%), Sant Joan (13%), Petra (12%), Robines (actual Binissalem, 11,8%) supe
raven dita normalitat, fenomen explicat per esser localitats Ilunyanes a la costa, i
en

Ilistes d'esclaus per

aixf s'evitava la concentracio d'esclaus

en

lIocs vulnerables.

Inca, juntament amb Soller, Campos, Selva i Sta. Margalida de Muro, tenia un
percentatge d'esclaus proxirn al 10%, xifra general a la Mallorca forana del segle
XV. Pero la pesta de 1440 provoca un gran nombre de defuncions dintre aquest
col-lectiu, fet que es un fort cop per a la poblacio i I'economia illenca.
2.1.

Causes

Les circurnstancies que condulren a I'esclavitud foren diverses, entre elles
destaquen: el naixement i la guerra, causes que Cortes, V. (1964) complementa,
pel cas de Valencia, amb la presa d'enemics en temps de pau, captures per naus,

endeutament,

cornissio de delictes, entre d'altres.

0

L'infant que neixia de pares esclaus mantenia la situacio jurfdica de Is seus pro
genitors. Fins i tot, si la mare era esclava i el pare lIiure el fill conservava la condi

cia materna, tal
Catalina de 6

com

mesos

ho demostren les vendes de bords.
i la

seva

mare, I'esclava

canviades, pel notari Gregori Vives d'inca, per

4.

A.R.M., Prot., M

-

176, f. 54

v.

Oat.: 28 Febrer 1449.

Margarita
un

esclau

Es

el

cas

de la borda

d'uns 25 anys, que son

(4).
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No menys
cas

amb

important

fou I'esclavitud per guerra. Possiblement, aquest seria el

de I'esclau
un

La

granadf que Esclarmonda, esposa del difunt Joan Bertran, canvia
pel negre (5).
inseguretat de la Mediterrania es un fet ben present donat el nombre d'es
rossf de

claus i esclaves fruit de

piratiques. D'aixo,

n'es

la mar, tant per corsarisme com per accions
mostra la venda a «modo piraturn» de Pau, procedent

captures

una

a

Cerda

de I'illa de Sicflia,
vila d'inca

pel paraire Vidal
pel preu de 4 OL (6).

Una altra

ocorreque

de

caure en

Joan

la servitud

al Ilibert Joan, de naci6 de turcs,

era

Bunyola

i

a

Antoni Cases de la

empenyorar-se per deutes, com
pagar un deute de 50 L. a

qui per

«omnia opera mea, et personae mei» a Margalida, espo
del donzell Guillem Ramon ( ), per la quantitat abans esmentada (7).

Bartomeu
sa

manera

a

Mesquida

ven

...

La comissi6 de delictes constituf
era ser

altra font d'esclavitud, aixf com, tarnbe ho

una

considerat infidel i enemic de la

religi6 catolica; aquests enemics eren
pobles primitius desconeixedors

musulmans. Tambe foren esclavitzats els

l'Evangeli;
ment i

aixo

explica

social, puix

la

presencia

no eren

els
de

d'esclaus negres considerats inferiors cultural

cristians.

2.2. Procedencie

La societat

mallorquina medieval, de la qual els esclaus eren una part impor
gran heterogeneitat de races, orfgens i costums. Eis documents
consultats ens informen del seu origen perque ales compra-vendes apareixen,
entre les seves dades personals, el lIoc del qual provenen.
Un primer grup seria el format pels esclaus «de naci6 sarrams» 0 «de naci6 de
mores». Podem diferenciar dintre aquest collectiu: els de la Peninsula Iberica (com
granadins) i els procedents del Nord d'Africa. D'aquest indret provenia Abranyi que,

tant, ofereix

una

per 55 L., fou venut per Antoni Forner, habitador d'inca
de Mallorca

a

Antoni Demero, donzell

(8).

Eis documents posen de manifest la

presencia

a

Inca d'esclaus

russos.

Seria

cas de I'esclava Caterina de «nacio de russos» que el Batie d'inca ha d'alliberar,
per ordre del Governador, de les «carsers reials» on fou tancada per l'algutzir(9).
De la importanci6 del ccllectiu rus n'es un fet il-lustratiu la creaci6 d'una confra

el

ria d'esclaus.russos

la

del «Sant

Esperit» dedicada a S. Amador, qracies a
part de fra Joan Garcia, Vicari General, i Joan Ardit, Ministre
del Monestir del Sant Esperit, a Nicolau Cunilleres i Joan Cifre, rnaximes autoritats de
dita confraria. (Uinas i Socies, G., 1978 i Rafael Juan, P., 1974). Eis esclaus d'alta
a

Capella

la donacio del solar, per

A.R.M.,
A.R.M.,
7. A.R.M.,
8. A.R.M.,
9. A.R.M.,
5.
6.

Prot, S 27, f. 47 r. Dat.: 10 Novembre 1480.
PROT., m 602, F. 80 R. Oat.: 25 Setembre 1516.
Prot., C 420, f. 89 r. Oat.: 10 Octubre 1497.
Prot., C -2641, f. 71 v. Oat.: 12 Agost 1441.
A.H. 133, f. 166 r. Oat.: 12 Agost 1441.
-

-

-
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condicio social
creacio

es

d'aquesta

comportaren
confraria

O'esclaus negres,

a

com a

propia,

colonies

com

d'emigrants,

tal

39

com

ho demostra la

tarnbe ho feren els circassians

a

la Seu.

Mallorca, se'n tenen noticies per les representacions

conquesta de Mallorca per Jaume I donat el color de la pell de Is
defensors dels castells (Cortes Alonso, V., 1986). Seria la introduccio dels portu
guesos a l'Africa Negra el que permetria I'arribada d'un elevat nombre a tota Euro

pictoriques

de la

pa. Abans del

XV el tratec d'esclaus negres havia estat realitzat per genovesos
ara, I'increment dels descubriments i exploracions de la costa afri

s.

i castellans;

perc
pels portuguesos augmentaria el seu nombre (Franco Silva, A., 1979).
Eis autors coincideixen a assenyalar les dificultats d'adaptacio que la diterencia
cultural podia provocar a aquestes persones. Ames, es pot afirmar, segons mostra
la documentacio, un complet desconeixement dels mateixos. Pensem que aquests
parlen, qenericarnent, de «nacio de neqres», sense distingir el poble al qual perta
nyen; si be, en alguna ocasio, junt al color de la pell, s'indica «Munt de barques» (10).
Eis esclaus, amb frequencia, son qualificats com a bords. Tal com assenyala
P. Montaner (1985), cal distingir dins aquest col-lectiu entre «els de casa», fruit de
la unlo entre una esclava i el seu propietari, i «els de la terra», resultat de les rela

can a

home lliure que no fos familiar del seu amo. Aixf doncs,
creim que els esclaus nascuts a Mallorca mereixen esser considerats dins aquest
cions entre

una

esclava i

un

apartat dedicat a la procedencia.
En ocasions, els propietaris podien sentir algun afecte per aquells infants que
havien vist creixer dins casa seva i els alliberaven. Pero no sempre fou aixf; en
nombroses ocasions, els casos en que no tenen cap tipus de remordiments a I'ho
ra de desfer-se d'ells es manifesta a traves de les transaccions, de les quais son

objecte. Cal recordar
rita, junt amb la seva

el notari

Gregori

Vives d'inca canvia

I'esclava

Marga
(11).
A part de Is grups fins ara assenyalats, que pareixen esser els collectius mes
nombrosos a Mallorca, la documentacio ofereix alguns casos d'individus proce
dents d'indrets diferents als fins ara indicats. Es el cas dels: albanesos, sards, sici
com

borda de 6 mesos, per

un

lians, tartars, circassians, grecs, turcs, canaris
La

d'esclaus turcs

a

esclau

...

Mallorca ha suscitat l'interes dels estudiosos,

presencia
d'Ensenyat i Pujol, G. (1985) qui analitza algunes de les mesures restric
tives que s'imposaren contra la irnportacio d'aquells a Mallorca. Una d'elles es
cornenca a aplicar cap a I'any 1462 afectant tan sols els esclaus turcs «rnascles»
important un dret d'entrada a I'illa, per cada captiu, de 70 L. L'ordre no fou respec
tad a i de bell nou al 1481 es renova la seva execucio. EI motiu de l'adopcio d'a
questes mesures fou el perill que significava la formacio d'una colonia de captius
d'origen turc, quan el seu Imperi anava avancant,
es el

a

cas

10. A.R.M.,
11. A.R.M.,

Prot., C
Prot., M

-

-

2955, f. 58 v.Dat.: 19 Julio11459.
176, f. 54 v.Dat.: 28 Febrer 1449.
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La venda que Vidal Cerda realitza

a

Joan

Bunyola

i

a

Antoni Cases de la vila

d'inca

L.)

(un esciau de I'illa de Sicflia anomenat Pau, d'uns 19 anys,
testimonia l'existencia de sicilians a Mallorca (12).
Finalment, alludirem als canaris. Dels quais

ens

pel

preu de 40

proporciona algunes

dades

quan considera la importancia de Canaries com a zona
de frontera amb Africa, on abunden els enemics de la fe catolica. Tarnbe Rossel16
Lobo Cabrera, M.
R.

Vaquer,

(1986),

(1990)

recull informaci6 documental sobre la insistencia de Ferran el

Catone per Iliurar els esclaus de la Gomera, presents a la nostra ilia. La recerca de
noves rutes comercials d6na Iloc, en el s. XIII, al redescobriment de la costa occi
dental africana i,

el

s.

XV, de les Canaries. Les

zones

costeneres

d'aquestes

convertiren, durant els anys 1494 i 1495,
formes habituals per aconseguir esclaus canaris (Cortes Alonso, V. 1964).
De principis del s. XVI, per exemple, es la transacci6 de I'esclau Canari ano

illes
en

en

es veren

menat

afectades per ratzies que

es

Pere, de 28 anys, qui es venut, per Joan Liula de la Ciutat de Mallorca,

Mateu Oliver i al

seu

fill Antoni d'Alar6 per 60 L

a

(13).

3. EL NEGOCI DELS ESCLAUS
La situaci6

de Mallorca, immersa

rnes

XIII i XIV, la converti

estrateqica
importants dels s.

en

el centre de les rutes mariti

diposit de mercaderies i Iloc de
als
mercaders.
Foren
aquests personatges qui permeteren els intercanvis.
pas per
Malgrat les prohibicions en relaci6 a l'exportaci6 des de I'illa de productes que
poguessin afavorir els enemics i debilitar els propis, junt amb les interdiccions d'ex
treure esciaus, pareix esser que, en alguns periodes, fou Mallorca centre de la seva
retribuci6 (Sevillano Colom, F. 1968).
Parlar del negoci dels esciaus implica repassar les dades que ofereixen els
mes

en

protocols notarials, on es mostra una detallada informaci6 dels aspectes rnes des
comprador, del venedor i de I'intercanviat.
Les compra-vendes es solien realitzar en publica subhasta 0 be per acord
directe entre venedor i comprador. Aixi aquests darrers podien adquirir directament
la mercaderia 0 be servir-se d'intermediaris com procuradors, mercaders, fami
liars
Quan el comprador era una dona, el seu nom apareixia associat al del pare,

tacables del

...

marit

0

fills.

Ja que els escrivans anotaven, junt amb el nom del comprador, la seva pro
fessi6 0 «status», ara es possible estudiar qui eren els propietaris d'esclaus.

Aquests

formaven

La diversitat

propietat

12.
13.

ve

un cos

explicada

rnes del

membres de la rnes diversa

integrat pels
per l'interes

seu amo

que

podia

a

disposar

arribar

a

-

-

seu

posici6

treball. L'individu

servir per pagar

A.R.M., Prot., M. 602, f. 80 r. Oat.: 15 Julio11513.
A.R.M., Prot., R 567, f. 79 v. 80 r.Oat.: 15 Juliol 1513.
-

del

un

deute

social.

era una
«

(

...

)

10
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dit Arnau ha

cions»

(14).

assignat un sclau per so de que panyora a panyora hara mes dila
Per altra banda, «las hembras esclavas pod ian proporcionar al dueFio

10 que Bennassar define

como

«salario del

placer (15)).

Quant al nombre d'esclaus, tant els inventariats
verteixen

41

fonts claus

com

I'hora de saber la

els testaments

es con

quantitat que
podia posseir una
amb
els
nobles, degue esser
juntament
Segurament,
el major posseidor, fet estrany si pensam en la igualtat dels homes predicada per
Crist. En aquest sent it, el cristianisme ja es va trobar des dels seus origens amb la
en

a

I'estament eclesiastic,

familia.

institucio de I'esclavitud estesa
da dels

mogut

en

de

principis

una

l'Evangeli,

revolucio

sens

tot el man i per tant: «Arnb tot i esser tan oposa

a
no

resultat

I'ataca directament,

positiu

perque

i hauria fet odiosa la

aixo sols hauria pro
nova

reliqio

als

sen

yors. L'ataca amb rnes eficacia d'una manera indirecta, predicant per tot arreu que
davant Deu, Pare de la familia humana, tots els homes son iquals» (16).

participant de la compra i venda tant d'homes com
Magdalena Puigdorfila, priora del monastir i convent de Santa
una
esclava de 16 anys al paraire Bernat Llaneres per 130 L
Margarita, cornpra
(17). Es aquest un exemple rnes de la irnportancia que, pot esser, tenque I'esclavi
Sovint trobam eclesiastics

dones esclaus. Aixi

tud dins la institucio monacal.
En els documents

apareix freqOentment, rera el nom, I'ofici de mercader, la
en la importancia d'aquest col-lectin a Mallorca. Son molts
qual
els comerciants mallorquins; aixi trobam, a Sineu, Joan Gelaber qui ven, al preve
re Antoni Torner, un bord negre de 12 anys, anomenat Joan, pel preu de 66 L (18).
Junt amb aquests en trobam de fora. Aixi, Joan Proca de Barcelona (19); Bernat
Galier i Didac Rodrigues de Portugal (20); un biscai de Sant Sebastia anomenat
cosa ens

fa pensar

Joan de Sorinsola

(24),

(21);

Guillem Morell

habitadors de I'illa d'Eivissa

(22),

Jordi Moner

(23), Berenguer

Moner

...

poque tenir el collectiu jueu
(1964) pel cas de Valencia. Cal
pensar, en aquest sentit, que per Mallorca no fou gaire diferent. La mateixa autora
parla tarnbe d'altres personatges que intervingueren en el cornerc d'esclaus. Es
Alguns

en

autors han

assenyalat

la

irnportancia

que

el tratic d'esclaus; aixi ho fa Cortes Alonso, V.

14.A.R.M., A.H. 134, f. 227 v. Oat.: 4 Agost 1441.
15. FRANCO SILVA, A.: La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la Edad Media, Graficas del Sur,
Sevilla, 1979, p. 276.
16. MUNAR OLIVER, G. I ROSSELLO VAQUER, R.: Historia de Porreres, Grafiques Miramar, Palma
de Mallorca, 1977, p. 87.
17. A.R.M., Prot., M 250, f. 110 v. Oat.: 20 Novembre 1477.
18. A.R.M., Prot., p 478, f. 31 r. Oat.: 9 Julio11490.
19. A.R.M., Prot., M 163, f. 83 v. dat.: 4 Febrer 1439.
20. A.R.M., Prot., C 2663, f. 83 v. Oat.. 15 Setembre 1506.
21. A.R.M., Prot., C 255, f. 34 v. dat.: 2 Abril 1496.
22. A.R.M., Prot., C 242, f. 116 r. Oat.: 24 Abril 1500.
23. A.R.M., Prot., V 285, f. 23 r. Oat.: 2 Abril 1502.
24. A.R.M., Prot., C 263, f. 89 v. Oat.: 16 Octubre 1502.
-

-

..

-

-

-

-

-

-
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refereix al "factor» que s'encarragava de la recerca d'una embarcaci6, de pagar
les despeses, rebre les mercaderies
en definitiva, es pot dir que substituia el co
...

,

merciant. Destaca la

figura del procurador, de qui hem trobat nombrosos exem
pies als documents. Aquesta rellevava a persones particulars, que no anaven
directament al mercat, a I'hora d'aconseguir esclaus 0 vendre els que no volien. EI
notari Jaume Martines, de la ciutat de Valencia, rnitjancant el seu procurador Perot
Rossell6, compra, a Gabriel Valero, una esclava negra anomenada Felipa de 24
anys, per 55 L (25).
No menys importants s6n els corredors d'orella, encarregats de situar la mer
caderia, cercant per aixo possibles compradors, seguint l'encarrec del venedor.
Tots aquests personatges estaven, d'alguna manera, Iligats ales autoritats.
Quan arribaven esclaus, els corredors observaven la mercaderia. Per altra part, el
mercader es dirigia a la curia del Batie que prenia declaracio als esclaus i els taxa
va, fet

pel qual

s'havia de pagar

amb ell

unes

L'esclau

quantitat al Rei. Despres, el mercader podia
captiu. Aquest cercava un comprador i establia

una

encarregar al corredor la venda del
condicions de venda.
considerat

era

una

mercaderia mes i

era

tractat

com a

tal.EI

funci6 del sexe, raca, malaltia, «defectes morals», edat,
En general, les dones s6n rnes cares que els homes de la raca

variava

en

tanyen, les

russes eren

les mes cotitzades amb

<I. L'elevada cotitzaci6 de les femelles
ells cal

seu

preu

qual

per

...

assenyalar:

la

capacitat

mes obedient. Tarnbe

valor

un

pod ria respondre

els intents de

fuga

la

mig aproximat
a

de tenir fills, el rendiment, la

eren menors

a

en

diversos

d'unes 89

factors,

longevitat

elles. A tot aixo cal afe

el

plaer que podien proporcionar als seus amos. Malgrat la maternitat
tmplicas, durant un temps, una disminuci6 del seu treball, suposava,
un
plac,
augment del nombre d'esclaus (Franco Silva, 1980).
Un factor valorat pels compradors i que, per tant, tenia lntluencia directa

gir

entre

i el caracter

esclava

d'una
a

mig

sobre

la «raca- de I'esclau, encara que dins un mateix grup etnic aquest varia
EI col-lectin negre pareix que era el rnes barat s'establia per aquest un preu

el preu
va.

era

-

mig

d'unes 44-45 L-,

seguit

La salut, tant ffsica

de bords,

com

moros

psfquica,

i turcs, amb

resultava

un

una

mitjana

element rnes

a

de 64-65 L.

tenir

en

compte

les tares, que podien resultar a la vegada
identificatives d'un determinat individu. Es el cas de Domingo, un bord negre, de 17
anys, tort d'un ull (26).

a

I'hora de taxar els esclaus; aixf

com

Les condicions de vida els convertien

(en

els documents:

«vicis»)

entre les

en

quais

es

i la «carentia rnestrorurn». Ames, el preu

es

immoral de I'esclau,

25.
26.

A.R.M., Pro!.,
A.R.M., Pro!.,

R
M

-

-

on

s'inclou: robar,

322, f. 12
490, f. 61

v.
r.

fugir

0

vfctimes de tota casta de malalties
solen trobar

l'epilepsia,

la «stulticia»

podia veure afectat per la conducta
beure. Aixf Joan, esclau nascut i criat

Dat.: 9 Abril 1518.
Oat.: 6 Setembre 1496.
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a

la Ciutat de Mallorca, d'uns 25 anys, te el costum de

altre

es el de I'esclau Pau, venut

cas

a
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fugir per engatar-se (27).

dos habitants de la vila d'inca,

peril16s

Un

de

fugir (28).
La «irnrnoralitat»

reflectir-se

podia

a

traves d'una

conducta sexual.

«inadequada-

foren tolerades, per considerar que
no
era
al
una
activitat
matrimonio
Perc, malgrat aixo, existeix
aquesta
arnenaca per
un cos legislatiu relacionat amb aquesta materia a Mallorca que, tal com indiquen
Les dones dedicades

Bover
a

Pujol,

J. i Rossel16

coneixer entre els

s.

la

a

prostituci6

Vaquer

en

editar les

disposicions legals

que

es

donaren

XIV i XX.

prostituci6 estava prohibida ales esc laves i eren castigats, amb penes
econorniques, aquells amos que ho consentien. Aixf, el 18 de Desembre de 1392
La

es

feia

crida per les viles deMallorca.onelreiJoanielsbatlesdel.ilia

una

mana

que cap home ni dona podia tenir «captives 0 esclaves- dedicades a aques
ta practice. Ames, el 1414 es retorca el ja establert a finals del s. XIV, indicant
ven

que si
una

del

es

transgredia

carta del rei

governador

minats vicis,

a

el que s'havia ordenat s'haurien de pagar 10 L. Fins i tot, en
a instancia

Ferran, datada el 13 de Juliol de 1481, consta «que

de Mallorca s'han
la

publicat

s'insisteix

vegada que

uns

en

la

capitols 0 bans» per mitigar deter
prohibici6 de dedicar esclaves a la

prostituci6.
Les dones

les

uniques practicants

de conductes

persegui

els homes de la mateixa condici6 que realitzaven prac
homosexuals, de zoofflia
Aquelles persones a les quais es sorprenia en

des. Tarnbe ho

tiques

esc laves no eren
varen esser

...

aquests comportaments patien

la

persecuci6

tant del

poder

civil

com

de l'eclesias

tic i solien acabar cremats.
Per tant, la malaltia
a

0

els defectes ffsics,

psfquics

i morals

eren un

factor clau

I'hora d'establir el preu.

L'ocultaci6

d'aquestes

tares

podia

dur el

comprador

a

exigir

la devoluci6 de Is

diners. La restituci6 del preu s'anomena «redibicio-

en els documents. Aixf,
la
devoluci6
de les 55 L. pagades per
Mora,
Miquel
esclava negra, anomenada Ursola, que tenia una ffstola a la barra «la qual per

rnossen
una

Miquel

Font demana,

a

de rnorir. (29).
pslquics 0 morals junt amb la salut de I'esclau eren
causa de reclamaci6 dels doblers. Hi podia haver altres motius, com ocorregue a
Gabriel Estaras d'inca qui cornpra una esclava anomenada Margarita a Antoni
Periz que, sense saber-ho, estava obligada a L1ufs Belliure «per la qual raho 10 dit
exposant sera estat dessebut en la compra d'aquella- i dernana la restituci6 de les
24 L. que ja havia pagat el dit Antoni Periz (30).
la dita malaltia es molt

perilosa

No sols els defectes ffsics,

27.

A.R.M.,
A.R.M.,
29. A.R.M.,
30. A.R.M.,
28.

Prot., R 562, f. 138 r. Oat.. 5 Oesembre 1481.
Prot., M 602, f. 80. Oat.: 25 Setembre 1516.
R 573, f. 21 r 37 v. Oat.. 18 Febrer 1507.
A.H. 139, f. 214 r. Oat.. 30 Octubre 1444.
-

-

-

-

-
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important a I'hora de determinar el valor dels esclaus fou l'e
Aquesta s'acompanyava de l'expressio «vel inde circa» degut al desconeixe
ment de I'edat, tant per part de I'esclau com dels seus amos (Franco Silva, 1980).
Un altre element

dat.

4. ELS ESCLAUS I LA SEVA VIDA
Les condicions de vida dels esclaus
que fossin tractats, la

no

devien

gaire bones. Per molt be
volguessin, estar sotmesos a la
esser

impossibilitat de viure alia on
no poder disposar Iliurement de

voluntat d'un altre i, per tant,

ja

una

la

seva

persona,

era

condicio suficientment diffcil.

Apareix, amb frequencia, en els protocols, la venda d'una esclava amb el seu
fillet. Aquestes dones havien de patir la persecucio d'alguns membres de la seva
familia 0 de la del seu amo. Eis fills d'una esclava seguien la condicio materna i
alliberats. Si el pare era un home lliure i volia que
el seu fill ho fos havia de pagar una elevada quantitat al propietari.
Cal indicar que el nom de I'esclau era definidor, en ocasions, del seu origen.
continuaven

com a

tals si

no eren

Aixi

podem trobar noms musulmans com Fatima, Axa, Abdela, Alia i pels homes,
0 russes
Cassim, Abranyi; tartars amb el nom d'Ali 0 turcs amb el de Mostaffa
...

...

com

Stassia

...

Pen) els rnes abundants son els cristians.
la nostra ilia presenten, segons sembla con
corrents; encara que, si son infants sol acabar aquest

Pel que fa als esclaus nascuts

firmar la docurnentacio,
en un

noms

a

diminutiu, i aixi trobam Joanet...

Entre els esclaus

apareixen individus amb un comportament diferent, des d'a
quells que passaven desapercebuts a aquells que podien participar de robatoris,
assassinats i altres tipus de delictes. Aixi, Bernat Fabreques d'inca ha comparegut
davant el Governador Berenguer d'Oms «alleqant com un seu sclau de nacio de
moros apellat Johan per altres esclaus sia estat mort en 10 terme de la parroquia
de Sineu». Per aquest motiu, dit Berenguer d'Oms mana fer complir sota pena de
100 L. les Ordenacions de les Parts Foranes, on s'assenyala que «si algun sclau 0
sclaus dels habitors de la vila d'inca ni d'altres seran morts per algun altre sclau 0
sclaus que sien de la parroquia 0 seran morts dins 10 terme d'inca 0 fora d'aquell 0
quaisevoilloc de I'illa de Mallorca. Que aqueis (?) sclau 0 sclaus sien paguat al sen
yor de qui seran 10 dit sclau 0 sclaus mort» (31). Amb la finalitat de controlar el
col-lectiu esclau: ,des penes pels captius estaven fortament incrementades -assots,
encadenament, arnputacio de membres, etc.- arribant fins i tot a la mort, que podien
donar-li els seus propis amos» (32). De l'execuci6 d'un captiu es testimoni la carta
que Berenguer d'Oms envia al Batie d'inca, on mana als jurats fer «venda com exe-

31.

A.R.M., A.H. 135, f. 37 r. Dat.: 16 Febrer 1441.
MASSANET, R. I ROSSELLO VAQUER, R.: Historia de Manacor, Grafiques Miramar,
Palma de Mallorca, 1977, Vol. I. p. 85.

32. FERRER
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cucio de tans bens
bastan

a

panyores dels dits jurats presens 0 absens fins los presens
paga complida de la restant quantitat de les dites sinquanta lliures» que
com

devia per la mort d'un

parroquia

45

d'inca

captiu. Quantitat

que

fou condemnada la Universitat de la

(33).
esclau-propietari no eren favorables, era normal que el
Es logic doncs que es prenguessin mesures per tal d'e

Quan els contactes

primer pensas

a

la fuita.

en

vitar-Ia i, aixf, el 1387

prescribf que tots els esclaus sarrains i altres que no
compresos en el grup d'edat que abarcava entre els 18 i
60 anys, havien de dur ferros i cadenes, al menys en una de les cames, d'unes
10 L. Ames, havien d'estar fermats durant la nit. Cal afegir a aixo la creaci6, que

fossin cristians, si

el 1381 s'havia

es

eren

produit,

d'un carrec amb la funci6 de la

guarda d'aquells (Verlin

den, Ch., 1972).
La fuita d'un esclau suposava I'inici d'una serie de trarnits

rar-lo: aixf,

a

coneixer els

rnes de fer-se saber per
trets caracterfstics.

a

per tal de recupe
totes les viles aquest fet, es donaven a

seus

De la captura d'esclaus en tenim notfcies quan: «el Governador mana al Batie
pagui el salari a Pere Catala, capdeguaita d'inca, i Antoni Colomer que han portat

pres

a

la preso de Ciutat Antoni, tartre, i

La

Margarita, captius

de Jaume

Figuerola»

fuita, i la posterior captura, suposava la perdua de qual
(34).
participaci6
sevol tipus d'esperanca per aconseguir una possible lIibertat.
Eis documents consultats no solen fer referencia ales tasques realitzades pels
esclaus, encara que, possiblement, estaven vinculades a la professi6 de Is seu
amo. Les dones, ames, solien dedicar-se al servei domestic, a cuidar de Is fills del
en una

propietari (fent de dides), els veils i malalts. Tarnbe es devien dedicar a tasques
com la de filar. Malgrat el canconer popular la considera com una activitat exclus
sivament femenina, la Historia ho desmenteix (Bernat i Roca, M., 1987). Aixf ho
posa de manifest el bord Gabriel qui emmalaltf de tant de filar (35).
seu

5. ELS LLiBERTS

Eis esclaus

perseguien

durant tota la

seva

vida

I'objectiu

d'alliberar-se.

Alguns

adquirien doblers suficients per comprar la lIibertat; per aixo havien treballat per
guanyar un salari, fins i tot n'hi hague que disposaren d'una quantitat suficient com
per fer

prestecs

fet constatat,

33.

a

com

A.R.M., A.H. 138,

alguns

Iliures. La

tinenca de diners
Berenguer

ho demostra la carta que

f. 274

v.

275

r.

per part de Is esclaus es un
d'Oms envia al Batie d'inca,

Oat.: 30 Octubre 1443.

34. A.R.M., A.H. 64, f. 179 v. a ROSSELL6 VAQUER, R. I VAQUER BEN NAsSAR, 0.: Historia de
Sencelles i Costitx 1229
1600 editat per la Conselleria de Cultura, Educaci6 i Esports, Impremta
Politecnica, Palma, 1993, p. 15.
-

35.

A.R.M., Prot., R

-

574, f. 71

v.

Oat,: 21 abril 1496.
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on

mana retornar 10 L.

tiu de les

vinyes

Una altra

esclava, les quais foren emprades per la poda i cul

a una

del difunt Lleonard Ferrer
la Ilibertat

d'adquirir

manera

cas, de I'estima que per I'esclau sentia el

En

ocasions,

(36).
era

per testament

depenent,

en

aquest

propietari.

Iloc de donar directament I'alforria

Iliurava

quantitat
poques aconseguir-Ia.
L'esclau convertit en llibert solia prendre el lIinatge del seu amo.
Eis testaments son de gran importancia a I'hora de coneixer dades sobre els
Iliberts. Pareix esser que aquests es casen amb dones de la mateixa condicio i es
dediquen a professions com: matalasser, bracer. Aquesta mateixa font posa de
manifest la fortuna de que disposaren els lliberts i el 1I0c elegit com a sepultura.
La llibertat permetia als individus cornencar a formar part de la societat de
manera diferent a com ho havien fet fins aquell moment.
Caldria demanar-se fins a quin punt es pot parlar de la plena inteqracio d'a
quests nous membres de la societat. En aquest sentit, la repeticio de matrimonis
entre lIiberts ens fa pensar en la possibilitat que no fos immediata; si be, el pas d'al
gunes generacions depue permetre que aquesta s'aconsegufs.

perque

en

es

una

I'esclau

..

6.

RECAPITULACIO
A

en

manera

I'esclavitud

de

recapitulacio

Inca

a

el

en

de les

marc

que han pretes centrar-se
XV, s'oferiran els aspectes

paqines anteriors,

de la Mallorca del

s.

rnes destacats.
Tant les Lletres Comunes

com

els Protocols Notarials aporten nombroses notf

cies sobre el tema de Is esclaus.

S'ha insinuat la distincio que fan alguns autors entre captius i esclaus i les
causes que podien dur a un individu lliure a deixar de ser-ho, entre elles:

diverses

el naixement, la guerra, la pirateria. I'endeutament... Aixo va fer que a Inca n'hi ha
ques, com a la resta de I'illa, de la rnes diversa procedencia: de nacio de sarrams,
russos,

tartres, sicilians

La situacio

...

estrateqica

de Mallorca la convertf

en un

punt important pels vai

xells que recorrien la Mediterrania i, per tant, centre de confluencia de mercaderies
entre les que cal incloure els esclaus.

Es

Compradors
podia adquirir

i venedors
un

varen

pertanyer

esclau directament

0

be

als rnes diversos estaments socials.
fent servir intermediaris

com

els pro

curadors.
A I'hora de comprar

etnics, junt
titat

36.

a

un

pagar.

A.R.M., R.

esclau les malalties, I'edat, el

amb altres aspectes,

-

574, f. 71

v.

-

77

v.

eren

tenguts

en

compte

a

sexe

i, fins i tot, factors

I'hora d'establir la quan
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gaire bones, fet al qual hi contri
incapacitat
disposar
Malgrat tot, les relacions amo-esclau
variaven en funcio d'ambdos individus i, si eren favorables, podien aconseguir I'al
forria rnitlancant testament 0 be trebaliant per comprar-Ia. Una vegada obtinguda
es convertien en Iliberts i passaven a formar part d'una societat en que, potser,
durant les primeres generacions es casaven amb individus de la mateixa condicio.
buia la

de

no eren

de si mateix.
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