
APROXIMACIO A L'ESTUDI ,DE LES ESTRUCTURES 
DE PODER A CAMPANET. 1656-1665. 

L'objectiu del prcsent articlc és I'aproxiinació a I'estudi de les cstructurcs 
de podcr que regeixcn dintre d'un municipi mallorquí a I'itpoca moderna: 
Campanctl; Cs a dir, cs tractaria d'analitzar les relacions que cs podcii cstablir 
entre podcr econ0mic i poder politic. 

Els límits cronologics d'aqucst cstudi van de I'aiiy 1656 a 1665, Cs, per 
tant, una mostra de la situació politicir del scgle XVII. 

La reccrca pcr a I'anilisi d'aqucstes rclacions ha partit de ducs fonts: Ics 
"actcs muiiicipals" i "els cstiins". 

1- LES ACTES MUNlCIPALS2 

Les decisions de la Corporació Municipal cs registravcn cn aqucstcs Actcs 
Municipals, així com les clcccions quc es celcbraven d'any cn any a la "Uni- 
vcrsitat" pels mcsos de maig o juny; per tant, 6s una font imprescindible pcr 
establir les skries electorals dels qui ostentaven el podcr polític diiis I'csmenta- 
da Corporació Municipal. 

2- ELS ESTIMS3 

És una font dc tipus fiscal que cns dóna cl valor de la fortuna personal d c  
cada individu, pcr dcsprés sobre squcst valors establir els imposts que es dcvcn 
pagar (volein dir els "talls"). L'incovcnient d'aqucsta font és el fct que en cl 
seu sí, aquests impostos als que cns rcfcrim poden tcnir davaluació, ja que 
s'ha de tenir en compte que els que rcalitzen les estimacioiis (taxadors), són 
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uns dcls principals coiitribucnts. Pero aqucsta és I'única font de quE disposam 
per poder avaluar de qualquc manera la fortuna personal dels qui ostcntaven 
els carrecs públics de la vila. 

Primerament realitzam una anilisi de Ics propictats amb el nombre dels 
propietaris, pcr poder conkixcr l'estructura socio-cconomica del municipi. 

L'aletorietat de la distribució que hem feta, amb els quatre grups que prc- 
sentam, pot estar pcrfectament sotmesa a critica. Nosaltres I'assumim. No hcm 
partit de cap criteri objcctiu, cn el sentit que no hi ha preccdcnts bibliogrifics, 
o documentals pcr realitzar-la d'aquesta forma. Ara be, cs tractaria de, míni- 
mament, estructurar cn categorics economiques, més o manco diferenciades, 
de riquesa personal dels individus que composen la comunitat estudiada i, mEs 
cn concret, dcls individus que participen durant aqucsta fase del XVII als or- 
gans de poder del municipi dc Campanct. 

Segons la quantitat que disposaven, hcm distribuit cls propietaris de la 
forma següent: 

GRIJPS DE PROI'IBI'ARIS PKOPIETARIS BENS POSSEITS 
nornbrc % total valor %total 

Fins a 200 lliures 118 44'86 10.088 S 
Dc 200 a 500 " 66 25'10 21.635 10'6 
I>e 500 21 2.000 " S6 21'30 48.821 24'2 
Dc 2.000 per amunt 23 8'74 121.248 60'2 

263 100 201.792 100 

Els dos primers grups representen cls qui nosaltrcs anomenam "Els petits 
propictaris"; cl primer grup representa l'estrat social més baix i amb una me- 
nor capacitat adquisitiva. Aquest grup no pot viure de les rcndcs obtingudes 
de les seves propietats, per tant, ha d'obtenir entrades complementaries mit- 
jancant diversos treballs. El primer grup representa cl 44'86% dels propietaris 
de la vila i només posseeixen el 5% dcls béns posscits a nivel1 total. 

El segon grup presenta unes certes similituds, pero un xic més atenuades. 
Majoritiriament podríem dir que posseeixen de quatre a cinc quarterades. El 
percentatge que li correspon respecte del nombre de propietaris és del 25'10%, 
i té un 10'60 del total dels béns. 

El tercer grup, rcprcsentaria els "initjans propietaris", que són els qui dis- 
posen d'un capital situat entre 500 i 2.000 lliures, i que quasi mantenen una 
autosuficiencia econ6mica. Aquest estrat possecix el 24'20% dels béns, mentres 
que al total de  propietaris representen el 21'3%. 

El quart grup, conté els grans propietaris que poden viure única i exclusi- 
vament de les rendes que els proporcionen Ics scvcs propietats. En  perccntat- 
ges, representen el 69'96% del total, nomcs tcncn el 15'60% del valor catras- 
tral del municipi, i -cn canvi- cls "grans propietaris" tot i csser un grup rc- 
duit. tenen a Ics seves mans més dc la meitat dcls béns de la vila. 
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D'aquí podem extreurc una relació entre propietaris i regidors del munici- 
pi; scgons cls bCns posscits: 

GRUPS DE PROPlETARlS REGII>OI<S BENS POSSEITS 
nombrc '% total valor '%total 

Fins a 200 lliures 2 3'33 268 0'27 
De 200 a 500 " 7 11 '67 2.598 2'65 
De 500 a 2.000 " 24 411 27.573 28'11 
De 2.000 pcr amunt 16 26'67 67.631 68'97 
lndeterminats 11 18'33 i'! i? 

60 100 i? ¿'? 

Segons aquesta taula, els "mitjans propietaris" possccixen gairebé la mei- 
tat del coiijunt dcls rcgidors. Ara bi., hauricin de sotiiictrc aqucstcs xifres a 
una sEric de inatisacions: cn primer Iloc, cal especificar cl tipus de c' drrcc il 

desenvolupar; aixó és, que els cirrecs ric cairc decisori els ostenten les castes 
altes per excel,lencia, mentres que els brgans consultius són ostentats pels 
"propietaris mitjans"; i, per altra part, hcin d'analitzar la quantitat de cirrecs 
ocupats pcls distints rcgidors, ja que els "grans propiteris" tenen una, digcm- 
nc "polifunció" dins el municipi, mentres que els "mitjans propietaris" tan sols 
en tcncn una. 

Pcr tant, vegem cirrec per chrrcc la distribució dels elements, a més de 
Ics luncions. 

1.- Bat1e.- És el representant del rei i del seu Iloctinent, a mes, tC una 
funció de tipus judicial; és a dir, manté el poder de la justícia dintre del poble. 

GKUI'S IIE PROPIETARIS BATLE 
nombre "/O total 

Fins a 200 lliures 0 0 
De 200 a 5011 " 0 0 
De 500 a 2.000 " 3 33'33 
Dc 2.000 per ziinunt 6 66'67 

9 100 

Coin podcin vcurc, el 213 dels qui ocupen cl cirrec de batle (el més im- 
portant dina la Uiiivcrsitat), pertanycn al grup més prepotent; mentres que els 
dos primers grups no niantciicn cap represcntant. 
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2.- Jurar.- Ercn els administradors dc la vila, i aqucst era un carrcc de  
tipus dccisori. 

GRUPS DE PIIOPIETARIS JURATS 
iiombrc YO total 

Fins a 200 Iliuris O O 
Dc 200 a 500 " O O 
De 500 a 2.000 " 21 47'72 
De 2.000 pcr amuni 23 52'28 

44 100 

Tambc esta ocupat majoritariament pel quart grup, amb més d'un 50%,  
mcntres que els dos primers grups no mantencn cap tipus de reprcsentació dins 
el cdrrcc d c  jurat. 

3. -  Consel lers.  Es un carrcc molt mcnys important quc els dos anteriors, 
ja que Cs simplcment consultiu i pcr tant estar; molt més cspargit pct' grups. 

GRUI'S DE I'ROI'IETAIIIS CONSIJLLEIIS 
~ ~ o m h r c  ' X  total 

Fins a 200 Iliiirea 4 4'1 
Dc 200 a 500 " 12 12'5 
De 500 a 2.000 " 47 49 
Dc 2.000 per amunt 21 21'9 
Indctcrininats 12 12'5 

44 1oo 

El grup prcdominant 6s el terccr. Aixo scgurament és degut a le mcnor 
importancia dcl cirrec. Tambi. podcm veurc quc els dos priincrs grups, quc 
fins ara no havien aparcscuts, cstan prcscnts dins la Univcrsitat, malgrat sigui 
amb uns pcrcentatgcs molt baixos. Els indcterminats sericn aquells dels quals 
no tcnim rcfcri-ncia catastriil, i representen un pcrcentatge alt, que s'hauria 
d'estudiar mEs a fons pcr tal dc rcduir-lo. 

4.- MostassuJs.- Ercii cls encarrcgats d c  vigilar cls pesos i mcsurcs, Cs a 
dir, cls actuals inspcctors de  comerc. A mCs d'aquesta funció complicn la d'ad- 
ministrar i organitz;ir cls trcballs dc inantciiimcnt dcls camins i via pública. 



(illUl'S IIE I'ROPII~.'I'AIIIS MOSTASSAFS 
n<inihrc % total 

Fiiis a 200 lliurcs O 0 
DC 200 ;i 500 " O O 
Dc 500 a 2.000 " 17 40'46 
Dc 2.00(1 pcr arniirit 22 52'39 
l~~(lciermi~~;~lh 3 7'15 

12 1011 

1.a reprcscntació grilica cns iiiostra com una altra vcgada que cls dos pri- 
iners grups t i c )  tcncii cap niciia d e  i-cprcscntació, incntrcs quc  el grup domiiiant 
seria el dels "greiis propictaris". 

5 .  C'lnvori. Era cl dipositari dcls diiiers piihlics, i 6s el qiic admiiiistrav;~ 
cls diriers rccsptats a travCs dcls iiiiposts (talls). Al final tlcl scu mand;rc 1i;ivia 
clc passar coiiiptcs devant cls "(Yiclors de  c~ii iptcs".  

Dc 500 a 2.01lIl " 1 30 
De 2.0011 licr amiint 6 00 

10 IOO 

L;I rcprcscntacid en pcrccntatgcs cns dóna una clar;~ supcrioritat del qu;irt 
crup,  anih uii 00%,, i «hscrv;iiii con1 cl scgoii grup col.loca i i i i  reprcsciitsiit 
dins el ciri-cc dc  cl:ivari. 

6.- O i l o r . ~  de cot17/ l t~s .  Ei-en cls clcrncnts que prcsciiciavcii I'cstet <Ic 
coiiiptcs tlc tols cls qiii inancj;ivcii diiicrs ~>úhlics. Al final de  la scva actii;rció 
cls oidors l'cicii iiiia ;~tiditori;i. doiiiit-se c;isos cn qii? cls qiii iiiancjavcn cls 
dinci-s ci-cii dcbitors o I;i vila. 
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<ilILil'S L>E I'ROl'llil'AIIIS OIDORS DE COMI'TI!S 
11<1111l>1~ 'Yo 1ot;il 

La rcl>rcsciitacii, pcr griips Cs Bmplia, ja qiic reiincix cls quatre griips. 1x1 
tcrccr i el qii;irt griil) cst;iii igiiiiliits iinih i i i i  41'3X1%,. iiiciitrcs el priiiicr i el 
scgoii taiiibC v;iii iguiilats. 

7 .  f i~x<~<lor,s . -  l'enicii I;i liiiicii, d'estipular els héiis iiniiiohlcs dcls pi-opic- 
toris i assipii;ir-los lii iluaiiti1;it qiic Iiiivicii de p;ig;ir. La rcprcscnt;icii> pcr grlips 
Cs lii scgiiciit: 

(iRIJI'S 1)l: I'IIOPllilARIS TAXAI>ORS 
,,,>,,,1>r'! ' X ,  toi;,l 

El tcrcci- i qii;iit grul) Cs toriicii trobar ;iparcllats, mciitrcs el primer i el 
scgoii no tericii rcprcscntant. 

Per tant,  Cs cliir quc In tiiiilii que Iircseiitarn en  scgoii Iloc, cluc relaciona 
cls grups de propictiii-is ainh cls rcgidors sciisc difcrciiciar-los pcr cirrecs, pot 
dur a iiiterprctacioris falscjadcs. j;i que el grup ecoiiomicsmciit rnés poclcri,s 
ociipa la qiiasi totalitst de c2rrecs. ;imb rnCs d'iiii 50%. inicntrcs qiic cls "inii- 
jsiis propietiiris" ocripiiriaii I;i majoriii iioiiiCs cii cl cii-rcc de conscllcr. 

Pcr altrii part. Iicm d'aii;ilitz;ir I:i distribucid de carrccs pcr tioiiis i Ilinat- 
gcs, j i i  < I u u o m  Iiciii insinu;it abiiiis, els rcgidors del qiiiii-i gi-up iiiitiitmcti un 
tiomhrc iiiajor d e  cirrccs, arrih:iiit a ociipsr-iic qiiatrc o niCs diiis i i i i  mateix 
iiny. 

1.ii Ilista pci- iionis i Iliiiatgcs dcls rcgidors ilc Csinpniict, juiitaiiiciil iiiiih 
cls c;irrccs i el scii valor c;it:istr;il 6s lii scgiiciit: 



Ni,,,, 
Mi<lricl Alctnany 
Miqiicl Amcngiial de Monscrrat 
Aiitoiii Bcnnaser cranch 
Aiitoiii Hciiiiascr <le .liitiii 
I3;iri~inicu I3ciiiiascr de Son Corro 
I3;irtoincu Bennaser de Monnaber 
13ertorncu Bennascr de Jebeli 
Bartomcu Hcnii;iscr Gcncr 
1)cinia Bcriiiascr guasot nitiiior 
Jauinc Bciiiiasc Fustcr 
Jordi Hcnii;iscr de Son Moiijo 
Joan Bcnnsser Salvador 
Jonn Hciinascr de 1:;iliph 
Joari Bcnii;iscr de Miiss:iiia 
Jotiii 13ciiii;iscr de .I;ibcli 
Miqiicl 13ciiii;iscr qiicto 
l'crc 13cilllil~cr de l3iili~ltr~) 
I'crc I3ciiii;iscr dc Soii Estraiiy 
Mateti ~ ~ ~ s ~ ] ~ I c ~ K I  rOig 
I'cre Uisqiicrt-;~ de I;I Casanova 
Jo:iii Hordoy 
Miqucl C'apo Ciciict 
Oii~ifi-ti <';i[x) Gcnct 
I'crc C'ti1iii Cicnct 
J;iiiiiic C'ií'r;~ clc la cr;i 
Mtitcii C'ili-ti dc  Schestiti 
Aiitoiii Famsiiia Cifra 
Aiitorii Fcrrcr dc  Cascll;is 
I.lorcns Fcrrcr de Ciiscllas 
<;;ihi.icl giirnii <le Soii <;nr:iii 
.I:i~iiiic Garaii Iloiigo 
.Iii:iri Garau Muiitniicr 
Miclncl I,l«hcra 
I.lorcns March ~>;ir;iirc 
I3;iptistki Msrtorcll dc Miqucl 
I'crc Martorcll ii~it;iri 
Aiitoni Pasciiel innjor 
<iiiillein P;isciiiil rottis (le l'erc 
1;iiiinc Pascunl de I:I Alcaria 
.I~isii Pescuol 11srtiii-c 
.I<i;iii I'escual barliiit 
Miqucl I'aycras de I'crc Jonii 
J;iiiinc I'ons cstcl 
J;iiiiiic I'oiis dc Arnaii 

Viilor c;itaslrsl 
2.460 lliurcs 
4.500 " 
1.206 " 
2.052 " 

. ,) .' 
o .  iiio 



Nom 
Jaume Pons d e  pastera 
Jiiume Pons de plassa 
Joen Pons d c  Antoni 
Llorcs Pons parot 
Perc Pons d e  Gshricl 
Joaii Rcus majos 
Jauiiic Segui piirairc 
Pcrc Aiitoni Scgiii 
Arntiii Scrra de Son Corró 
Josii Siquier Moiitserrat 
M q u e l  Siqiiicr serro 
Antoiii Socics garrcta 
Raícl Socics porreras 
Miqucl Tarrasii dc  Miqucl 
Schastia Tortclla 

Hi ha 12 rcgidors que ociipcn 10 cirrccs o iiits, diiriint el pcríode estii- 
diat. d'aqiicst el 58'3 correspon als "gi;itis propietaris" i el 41'7 % correspon 
als "niitjaiis propicttiris". Pcr tant, cs  pot iiidicar que cls priincrs controlavcn 
la vida pública del municipi dc  Campanct. 

CONCLUSIONS 

L'cstructura dc  poder que representa cl Miiiiicipi de Ciimp;iiict durant la 
decada estudiada del scglc XVII, Cs cl;ir;iiiient d c  tipiis cliissista. Ens Iio dc- 
mostra cl scgüciit csqucina: 

1.- Els "petits propietaris", reprcsciitcii el 44.86'%, i posseeixen el 5 %  
dels héiis. 
2.- El segon grup, signifique11 el 25,10'%, i inantencri el 10,6'%> de tots 
cls béns. 
3 .  Els "initjans propictaris", suposcn el 21.30')ó i possccixcii el 24,2%. 
esscnt la meitiit dcls regidors que coinposcii la Corpor;ició Municipal. 
4.- Els "grans propietaris", sOii el 15,60%, i ostcntcii el 69,96'% dels 
bkns. Scran cls qiii iicapararan cls cirrccs <Iccisoris a inés d'una polifun- 
ció d'aquests cirrccs. 

Majoritiriamciit. els c:irrecs es van distrihuint de forma que dcsprenen 
una coticliisi6 global: el poder polític cs t i  vctlat pcls iiiteressos ecoiibmics de 
les castcs dirigents, clue ostciitcn cls iiiitjans d e  prodiicció; és  a dir. la terra i 
cls clciiiciits que la composcii pcr ;I la scva cxplotació. 

El pctit propicti~ri no t t  ciip inena de reprcsciitació tnunicipal. per tant Ics 
dccisioiis qiic cn surtiii no scr;iii vinciiliitives al.; sciis intcrcssos de classc. 



El quart grup, aix6 6s. Ics c;istcs que ostciitcii inajor poder ad<luisitill. es- 
tan diiis cls brcans dccisoris, controlant la vida pública i dctcriiiin;iiit Ics direc- 
trilis ccon6miqucs de Catnpanet. 

L'admiiiistr;iciii cciitr:il, afavorcix aqliest tipus de liiiicionanicrit. ja que 
lins i cot niaiiti el critcri rcgl;iiiicntat quc la Uiiivcrsit;it Iia d'cstar coinposada 
pcr "pcrsonasboiiss i sulisiciis, ahils, ricas, dc  burla consiciisia. fama i tals com 
co11vc"~ 






