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INTRODUCCIÓ 

 La historia local es presenta com l’especialitat de la ciència històrica que pren 

com a objecte d’estudi el passat d’una localitat determinada. Des de la renovació 

metodològica de la disciplina, produïda al llarg de la segona meitat del segle XX, la 

incorporació de la perspectiva local a l’hora d’apropar-se a l’estudi d’un període 

determinat ha esdevingut útil; ja que permet analitzar i conèixer de prop –i d’una 

manera detallada– la realitat econòmica, social i política d’un determinat indret. En 

aquest sentit, s’ha de dir els moviments socials i els corrents ideològics adopten als 

diferents municipis uns trets particulars i diferenciats en base a l’estructura social i 

econòmica preexistent. Tot plegat fa que aquests tipus de treballs, en els quals s’adopten 

els enfocaments propis de la microhistòria, contribueixin significativament als estudis 

d’un abast més general o global. Per tant, i en sintonia amb aquesta perspectiva local, el 

present treball pren com a objecte d’estudi la segregació municipal de Consell respecte 

el municipi d’Alaró (1925).  

 Tot i això, no és el meu objectiu limitar-me en el fet en sí, ja que no es deixaran 

de banda els antecedents que ajuden a entendre aquest episodi de la història del poble; al 

igual que la conjuntura estructural i política del moment. Així, partint d’una perspectiva 

transversal que abraça la història politico-institucional de Mallorca, com també del 

conjunt de l’estat espanyol al que respecte a l’època contemporània; a més de la història 

econòmica, social i religiosa local, pretenc dur a terme una exposició detallada i 

contextualitzada de com es va dur a terme aquesta segregació. Per això, abans d’entrar 

de ple amb tot el procés que va portar a la constitució de l’Ajuntament i els diferents 

personatges implicats, es farà esment a l’estructura socioeconòmica de Consell, així 

com també als diferents intents d’emancipació respecte la dependència amb el poble 

veí; uns intents marcats per un component ideològic que reflecteix la consciència d’un 

poble amb una identitat col·lectiva pròpia. Igualment, i per tal d’introduir el tema, es 

farà un repàs als diferents canvis que ha sofert l’estructura municipal mallorquina, 

sempre recordant el context polític estatal en el qual s’emmarquen. 

 No crec que sigui agosarat afirmar que la segregació municipal de Consell és un 

dels episodis més importants de la història local d’aquest poble, tot i que s’ha de dir que 

no hi ha cap estudi acadèmic referent a la qüestió. Malgrat això, cal fer referència al 

pregó de les Festes de Sant Bartomeu que va realitzar Andreu J. Villalonga Vidal–
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professor d’aquesta casa– l’any 2000 amb motiu del 75è aniversari d’aquesta fita.1 Per 

tant, aquest pregó, publicat al programa de les festes patronals de l’any següent, esdevé 

«una primera aproximació amb un caràcter decididament divulgatiu» sobre el tema que 

ens afecta. Tot i això, no s’ha de dubtar els seu rigor metodològic, ja que es va realitzar 

a partir de les fonts documentals sobre el tema presents als arxius municipals d’Alaró i 

Consell, per lo qual ha esdevingut una font bibliogràfica útil per encarar el present 

treball. Igualment, cal fer menció als treball de Manel Santana Morro sobre la Guerra 

Civil,2 així com la guia del poble3 elaborada per Bernat Campins Llebrés amb la 

col·laboració dels dos autors anteriors; dues obres que també fan referència a la 

segregació, a més d’incidir en els diferents aspectes estructurals del poble. A més, 

també cal fer referencia a l’estudi que realitzaren Joan Jaume Arbós i Antonia Ordinas 

Marí sobre la Parròquia de Consell.4 Així doncs, aquestes quatre obres es constitueixen 

com el fonament bibliogràfic del present treball, tot i que també s’han utilitzat altres 

estudis locals i obres d’un caràcter més general.  

 Per una altra part, també hi ha hagut una petita tasca de recerca, a partir de la 

consulta de diverses fonts arxivístiques que han estat útils per a la realització del treball, 

per lo qual s’han consultat quatre arxius: l’Arxiu del Regne de Mallorca (ARM), 

l’Arxiu General del Consell de Mallorca (AGCM), l’Arxiu Municipal d’Alaró (AMA) i 

l’Arxiu Municipal de Consell (AMC). D’entre la documentació consultada, destaquen 

els expedients referents als intents de segregació municipal que s’han donat a Consell, al 

igual que els llibres d’actes de les sessions plenàries municipals. A més, també ha estat 

útil la consulta de diferents testaments, un tipus de font englobada dins els protocols 

notarials, els quals permeten una aproximació a alguns aspectes econòmics i socials dels 

seus titulars, així com també a la seva mentalitat. En aquest sentit, s’ha de destacar la 

consulta de la premsa dels anys que ens ocupa, una tasca imprescindible i fonamental; ja 

que les publicacions periòdiques d’aquell moment –generalment emmarcades dins una 

ideologia concreta– ens informen sobre la manera d’actuar i pensar dels diferents 

col·lectius socials d’aquells temps, al igual que la visió de la realitat que tenien.  

                                                             
1 VILLALONGA VIDAL, A. J. (2000): «Consell: de llogaret a municipi». Festes de Sant Bartomeu 
2001, pàg. 4-15. 
2 SANTANA MORRO, M. (1996b): La Guerra Civil a Consell. Les penes de mort. Edicions Documenta 
Balear i Universitat de les Illes Balears, Palma. 
3 CAMPINS LLEBRÉS, B. (2000): Guia dels pobles de Mallorca: Consell. Consell Insular de Mallorca, 
Palma. 
4 JAUME ARBÓS, J.; ORDINAS MARÍ, A. (1984): Parroquia de Nuestra Señora de la Visitación de 
Consell. Ajuntament de Consell, Consell, pàg. 26-27. 
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 Per tant, el que es pretén demostrar és que la segregació municipal de Consell 

s’emparà amb l’Estatut Municipal de 1924, al haver-hi una majoria de la població, amb 

una consciència de poble i uns anhels d’emancipació considerables, partidària a la 

segregació. Així, la constitució del nou Ajuntament va esdevenir una necessitat pràctica 

per fer front a les mancances administratives i de serveis que suposava la dependència 

amb Alaró després dels canvis estructurals que es produeixen a finals del segle XIX i 

principis del segle XX a Consell. Uns canvis caracteritzats per l’augment demogràfic i 

el seu conseqüent increment del nucli urbà, a més d’una dinamització socioeconòmica 

resultant dels canvis que es produeixen a l’estructura de la propietat agrària i del 

sorgiment de l’activitat industrial local. 

   

L’ESTRUCTURA MUNICIPAL DE MALLORCA 

Orígens i formació 

 Abans de la conquesta catalanoaragonesa per part de Jaume I al 1229, a part de 

la ciutat de Madina Mayurqa, no trobam cap nucli urbà de gran significació. La ciutat 

era el centre de la vida urbana, política, religiosa i comercial; tot i que es té constància 

de l’existència de moltes alqueries i ravals, petits nuclis poblacionals de major o menor 

extensió, disseminats per tota la illa. Aquesta realitat va conduir a la divisió de Mallorca 

en dotze districtes o jaz’u, on es suposa que en cada un d’ells hi havia un delegat del 

poder central de la ciutat,5 la qual també es constituïa com a districte. Per tant, aquests 

tretze districtes musulmans –Almalutx, Andratx, Artà, Bunyola, Canarossa, Ciutat, Inca, 

Manacor, Montuïri, Muro, Pollença, Sineu i Sóller– es poden considerar com la primera 

divisió administrativo-territorial de caire local de la illa. 

 De fet, Jaume I es va basar en aquesta divisió alhora de dur a terme el 

repartiment de Mallorca. El mateix monarca es va quedar amb la meitat de la illa: els 

districtes d’Almalutx, Artà, Inca, Montuïri, Pollença, Sineu, la meitat de la Ciutat i la 

meitat de l’Albufera; uns territoris que –posteriorment i en gran part– foren entregats a 

diferents personalitats i institucions. Per una altra banda, la resta de la illa va ser 

repartida entre els magnats que havien ajudat a la conquesta: a A. Nuño Sans li 

correspongueren els districtes de Bunyola i Manacor; el Bisbe de Barcelona es quedà 

amb la meitat restant de la Ciutat; al Comte d’Empúries se li entregà el districte de 

Muro, dos terços del districte de Sóller i la meitat restant de l’Albufera; mentre que el 

                                                             
5 SANS ROSELLÓ, E. (1971): «Los municipios de Mallorca». Dins MASCARÓ PASARIUS, J. (cord.): 
Història de Mallorca, vol. IV. Esago, Palma, pàg. 98. 
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Vescomte de Bearn obtingué el terç restant del districte de Sóller i el districte de 

Canarossa.6 Aquestes donacions, a les quals hi tingueren part els diferents cavallers 

vassalls dels magnats, es formalitzaren l’1 de juliol de 1232 mitjançant escriptura 

pública, consolidant així el repartiment i la repoblació de la illa; a més de suposar un 

impuls per l’organització del nou regne, ja iniciada al 1230 amb la Carta de Franquesa.  

 El 14 d’abril de 1284, el Papa Inocenci IV acceptà la petició de Ferrer de Sant 

Martí, paborde de Tarragona, per fundar les primeres esglésies que hi hagué a Mallorca 

després de la conquesta amb l’objectiu d’atendre a les necessitats espirituals dels 

pobladors disseminats per tota la illa. Segons Elviro Sans Rosselló, «l’emplaçament 

d’aquestes esglésies va obeir a la major o menor densitat de població de la comarca 

assignada a cada una d’elles i no a una divisió territorial d’extensió determinada».7 Per 

tant, aquestes fundacions no responen a la primera demarcació parroquial que es va fer a 

Mallorca, sinó que foren el fonament de la primera estructuració comunal posterior a la 

conquesta. Així, la construcció de les primeres esglésies tingué una gran importància en 

la formació dels primers nuclis de població que més tard aconseguiren la categoria 

d’entitats municipals, ja que els nous pobladors anaren edificant les seves cases al 

voltant dels nous temples. 

 Amb la creació d’aquests primers nuclis forans de població urbana s’inicià la 

convivència social i ben aviat aparegueren els problemes propis d’aquesta, per lo qual 

sorgí la necessitat de crear organismes encarregats de resoldre’ls i representar a la 

comunitat de veïns a partir de l’elecció d’uns quants prohoms8 que formaren una junta 

per ocupar-se dels assumptes locals. Aquestes juntes de prohoms precediren a les 

Universitats, enteses com el conjunt de població que es constitueix com a entitat dins un 

terme territorial definit, el que avui en dia anomenam municipi. En la transició entre les 

juntes de prohoms i les primeres Universitats, es crearen consells locals presidits per un 

Batle local, dependent de l’administració central i elegits pel Lloctinent,9 amb 

competències administratives i judicials sobre aquests primers nuclis de població 

urbana. La creació de les primeres Universitats s’ha de contextualitzar amb les 

Ordinacions de Jaume II (1300), amb les quals es va reordenar el territori de la illa amb 

la finalitat de promoure l’augment poblacional i econòmic de Mallorca. Així, durant el 

                                                             
6 SANS ROSELLÓ, E.; op. cit., pàg. 99-100.   
7 Ibid., pàg. 106. 
8 Persones dignes d'especial consideració, les quals eren potencialment elegibles per exercir un càrrec 
representatiu, tant per les seves condicions personals com per la seva situació econòmica. 
9 Càrrec que representava la més alta figura de la representació del poder reial al Regne de Mallorca amb 
funcions administratives, militars i judicials.  
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segle XIV, s’anomenaren els primers Jurats de les primitives viles –dos o tres segons la 

importància d’aquestes– que s’encarregarien de l’administració dels interessos comuns 

de la Universitat.10  

 Durant aquest segle, els antics consells locals existents es fusionaren amb les 

noves Universitats, paral·lelament a la fundació de noves viles per part del rei Jaume II 

a partir d’un primitiu i rudimentari pla d’urbanisme que determinà les condicions 

essencials que s’havien de complir en quan l’emplaçament i el creixement del nuclis 

urbans. Així, cada vila havia de tenir almenys 100 habitants o veïns, els quals no podien 

abandonar les seves cases fins passat sis anys, amb l’objectiu d’evitar l’arribada de 

persones estranyes. A més, cada vila havia de tenir una reserva de bosc pels remats i, en 

cas de que aquesta estès mancada d’aigua provinent de pous o fonts, s’havien de 

construir aljubs o basses.11 Així, a finals del segle XIV, l’estructura municipal 

mallorquina estava formada per 33 Universitats foranes i la Universitat de Ciutat. 

 Per una altre part, el 1315 el rei Sanç I de Mallorca autoritzà l’elecció de 10 

jurats que representessin la Part Forana al Gran i General Consell, el qual es constituïa 

com l’assemblea representativa del Regne de Mallorca i el principal òrgan 

governamental i legislatiu de la illa amb un caràcter autònom. Aquesta decisió nasqué 

de la necessitat de donar una veu pròpia als interessos de les viles per posar fi a la tensió 

que s’havia creat entre les autoritats d’aquestes i les de la Ciutat. De fet, es pot 

considerar com la llavor del Sindicat de Fora, una institució independent i pròpia del 

règim foral de Mallorca que agrupava a tots els Jurats forans per tal de discutir i 

solucionar –amb total llibertat i autonomia– els assumptes propis i exclusius de les 

diferents Universitats que representaven. Així i tot, la Part Forana continuà tenint 

representació al Gran i General Consell, en concret un total de 30 consellers de les 

diferents Universitats foranes.12 

 En virtut del privilegi del rei Alfons el Magnànim del 20 de maig de 1454, 

segons el qual es concedí una major llibertat i autonomia a les viles, cada tres anys es 

pogueren elegir quatre veïns pel sistema de sac i sort per entrar a formar part de la 

Universitat. Abans d’aquest privilegi, els nomenaments dels Jurats es feien a la Ciutat 

per part del Lloctinent, segons el privilegi atorgat pel rei Pere el Cerimoniós el 15 de 

juliol de 1381. Així, amb aquest nou règim l’administració de les viles quedà 

                                                             
10 Ibid., pàg. 108. 
11 Ibid., pàg. 111. 
12 Ibid., pàg. 122. 
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organitzada d’una manera similar a la del Gran i General Consell, mitjançant el 

nomenament de quatre Jurats i un nombre de consellers variable segons la importància 

de la vila. El Batle Reial era l’únic que seguia dependent de l’autoritat central i no era 

elegit directament per les viles, ja que per a la designació d’aquest càrrec s’insaculaven 

quatre noms a la Universitat respectiva i el Lloctinent concedia el càrrec segons el seu 

criteri personal.13  

 Posteriorment, durant la Guerra de Successió Espanyola (1701-1715), Mallorca 

–juntament amb Menorca, Eivissa, Formentera i la resta de territoris que constituïen la 

Corona d’Aragó– es posicionà a favor de la successió en la figura de l’Arxiduc Carles 

d’Àustria. Aquest fet es degué a que l’Arxiduc austríac era un ferm defensor de les 

llibertats, els costums i les institucions tradicionals dels diferents estats d’origen 

medieval que conformaven la Corona d’Aragó; a diferència de l’altre candidat, Felip de 

Borbó, representant de l’absolutisme i el centralisme de caire francès. El 2 de juliol de 

1715, Mallorca fou el darrer territori que es rendí als exèrcits borbònics de Felip i, al 

igual que la resta dels territoris de la Corona d’Aragó –excepte Menorca que quedà sota 

domini anglès–, s’aplicaren els Decrets de Nova Planta; els quals suposaren l’inici 

d’una primerenca governació militar per dret de conquesta, a causa de la seva actitud i 

partidisme a favor del candidat austríac durant el conflicte, que durà fins el 1718.  

 Alguns conqueridors es mostraren partidaris a mantenir algunes institucions 

pròpies del Regne per tal d’aproximar-se a la idiosincràsia insular, tot i que el nou rei 

Felip V en feu cas omís i el 22 de juliol de 1718 es va abolir el Gran i General Consell i 

amb ell els furs, les llibertats i els privilegis que fins aleshores havia tingut la illa. Així, 

Mallorca va perdre tot el sistema de govern propi i quedà equiparada a la resta de 

territoris hispànics i reduïda baix la uniformitat castellana. Les antigues institucions, 

respectades durant gairebé cinc segles per la dinastia dels Habsburg, o bé van 

desaparèixer, com és el cas ja esmentat del Gran i General Consell; o bé es van adaptar 

a la nova realitat castellana. Aquests canvis es feren presents a l’administració local de 

les diferents viles, a les quals es va instaurar el règim municipal dels ajuntaments 

borbònics. 

 El primer ajuntament borbònic creat fou el de Ciutat, la qual perdé aquest nom i 

passà a anomenar-se Palma. L’Ajuntament de Palma assumí algunes de les 

competències del Gran i General Consell i del Sindicat de Fora, ja que aquest darrer no 

                                                             
13 Ibid., pàg. 123. 
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es tronà a reunir després dels Decrets de Nova Planta, conduint a la desaparició de la 

seva estructura i competències. Tot i això, a les sessions del nou Ajuntament de Palma, 

constituït per l’oligarquia ciutadana que durant la guerra havia donat suport a la causa 

borbònica, hi participaren dos magistrats forans per tractar els assumptes referents a la 

Part Forana. Igualment, la ciutat d’Alcúdia també fou dotada d’un règim municipal, a 

causa de la fidelitat borbònica durant el conflicte. Per una altra part, la resta de les viles 

existents formaren els seus ajuntaments el 5 d’agost de 1718.14 Així, la Universitat fou 

substituït per la nova realitat que constituïa el Municipi, el consell local que 

administrava els interessos comuns de la Universitat passà a constituir-se en Ajuntament 

i els Jurats que anteriorment formaven aquest consell passaren a anomenar-se regidors, 

els quals eren elegits per designació reial. 

Les segregacions municipals 

 S’entén per segregació municipal el procés per el qual es modifica un municipi a 

partir de la separació d’una part del seu territori per constituir-se en un de nou amb 

Ajuntament propi. La terminologia pròpia del regim municipal borbònic no és de bades, 

ja que la gran part de les segregacions municipals que s’han produït a Mallorca han estat 

posteriors a l’aplicació dels Decrets de Nova Planta, emparant-se amb diferents 

legislacions que tractaven aquesta possibilitat. Així, aquestes foren fruit dels canvis 

polítics –sense oblidar els canvis socioeconòmics que es donaren paral·lelament– que 

experimentà l’estat espanyol al llarg dels segles XIX i XX. Tot i això, trobam un cas 

particular de segregació municipal anterior a l’època contemporània: Deià, el qual 

aconseguí segregar-se de Valldemossa i constituir-se en Universitat el 13 de novembre 

de 1583 després d’una llarga lluita política.15   

 Per tant, es pot parlar d’una primera onada segregacionista que s’emparà amb la 

Constitució de Cadis del 1812. Fruit de la Guerra del Francès (1808-1814), iniciada amb 

l’aixecament popular del 2 de maig a Madrid contra la presència francesa, es formà una 

Junta Suprema Central que havia de coordinar la lluita i dirigir l’estat després del buit 

de poder causat per les abdicacions de Carles IV i el seu fill Ferran VII a favor de Josep 

Bonaparte. Tot i això, aquesta junta no va ser capaç de dirigir la guerra, per lo qual es va 

dissoldre després d’iniciar un procés de convocatòria de Corts que s’obrí el setembre de 

1810. L’obra dels diputats reunits a Cadis –en ple conflicte bèl·lic– va significar la 

                                                             
14 PASCUAL RAMOS, E. (2013): «Los regidores del ayuntamiento de Palma (1718-1812)». Actas del 
XIX Congreso de Historia de la Corona de Aragón, pàg. 607-610. 
15 SANS ROSELLÓ, E.; op. cit., pàg. 123. 
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liquidació política i jurídica de l’Antic Règim i la definició del primer sistema liberal de 

l’estat espanyol. En aquells moments, la Constitució del 1812 fou la més avançada 

d’Europa, per lo qual serví d’exemple per altres constitucions europees i americanes 

posteriors.  

 Malgrat això, la nova Constitució tingué una vida efímera, ja que al 1814 –

acabada la guerra– Ferran VII l’anul·là per Reial Decret, lo qual suposà un retorn a 

l’absolutisme de caire borbònic. Poc després, durant el Trienni Liberal (1820-1823), es 

van restaurar gran part de les reformes de la Constitució del 1812; tot i que aquesta 

experiència també tingué una vida efímera, ja que la intervenció de la Santa Aliança –

mitjançant els Cent Mil Fills de Sant Lluís– va significar el retorn a la monarquia 

absoluta. Així i tot, l’obra legislativa de Cadis no quedà a l’oblit i tingué una influència 

important a les constitucions que es redactaren posteriorment per donar forma a l’estat 

liberal espanyol durant el regnat d’Isabel II (1833-1868). Un dels aspectes que ens 

interessa de la Constitució de 1812 és la referent als municipis i ajuntaments, segons la 

qual s’estipulà que «para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos 

compuestos del alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador síndico».16 A més, 

també possibilità la creació de nous ajuntaments «en los pueblos que no le tengan y que 

convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca 

lleguen a mil almas».17 

 Així, s’obrí la porta a la segregació municipal de nuclis urbans de població que 

s’havien format a una distància considerable del poble matriu. Moltes de les antigues 

Universitats –ara municipis– tenien una extensió territorial excessiva que dificultava 

l’explotació i l’aprofitament complet d’aquesta, per lo qual s’anaren formant 

aglomeracions de població allunyats del nucli urbà de la vila. Amb el pas del temps, en 

aquests nous nuclis urbans s’anaren aixecant esglésies per atendre les necessitats 

espirituals de la població que s’hi assentava, al igual que també es crearen juntes de 

prohoms per resoldre els problemes col·lectius de la comunitat, els quals participaven 

en el consell local o l’Ajuntament de la Universitat o el Municipi al qual depenien.18 

Aquestes noves aglomeracions es coneixen amb el nom de lloc o –més popularment– 

llogaret, entès com aquell nucli de població urbana de petites dimensions que no 

disposa d’un Ajuntament propi.  

                                                             
16 Art. 309, Capítulo I, Título VI: Ayuntamientos. Constitución española de 1812, pàg. 84. 
17 Art. 310, Capítulo I, Título VI: Ayuntamientos. Constitución española de 1812, pàg. 84. 
18 SANS ROSELLÓ, E.; op. cit., pàg. 124. 
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 Per tant, emparant-se amb els articles de la Constitució de 1812 que s’han 

exposat anteriorment, molts dels llogarets existents a Mallorca es separaren del seu 

municipi dependent i constituïren un Ajuntament propi. En concret, foren 14 els nous 

municipis que es crearen a la illa al llarg del segle XIX, ja que per a aquesta primera 

onada segregacionista no es pot parlar d’un procés homogeni; sinó que trobam 

segregacions molt primerenques i altres de més tardanes. En aquest sentit, s’ha de dir 

que es donaren molts de casos de desavinences i lluites polítiques entre veïns i partidaris 

d’una localitat o l’altra, al igual que entre els llogarets i els municipis dels quals es 

volien segregar, lo qual va fer retardar la segregació efectiva dels primers.    

 En total, foren 14 els nous municipis que es crearen durant aquesta primera 

onada segregacionista: Banyalbufar, segregat d’Esporles al 1831; Búger, segregat de 

Campanet de forma efectiva al 1822; Capdepera, segregat d’Artà al 1813; Costitx, 

segregat de Sencelles al 1858 després de varis intents fallits; Estellencs, segregat de 

Puigpunyent al 1813; Fornalutx, segregat de Sóller al 1813; Lloret de Vistalegre, 

segregat de Sineu al 1813; Lloseta, segregat de Binissalem de forma efectiva al 1842; 

Llubí, segregat de Muro al 1813; Maria, segregat de Santa Margalida al 1836; Sant 

Llorenç des Cardassar, segregat de Manacor al 1892 després de llargues disputes on 

arribà a intervenir la Diputació Provincial; Santa Eugènia, segregat de Santa Maria del 

Camí al 1831; Son Servera, segregat d’Artà al 1837; i Vilafranca de Bonany, segregat 

de Petra al 1813.19 Així, a finals del segle XIX, l’estructura municipal de Mallorca 

estava composta per 49 municipis.  

 Posteriorment, en plena dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), es donà una 

segona onada segregacionista. Fruit del context de crisi política i social en el sí de la 

crisi del sistema de la Restauració Borbònica (1875-1923), el 13 de setembre de 1923, 

el general Miguel Primo de Rivera es va pronunciar contra la legalitat constitucional i 

declarà l’estat de guerra. El rei Alfons XIII acceptà un Directori Militar presidit per 

Primo de Rivera, el qual suprimí el règim constitucional, dissolgué les cambres 

legislatives, cessà a les autoritats civils i prohibí les activitats dels partits polítics i 

sindicats; tot això acompanyat d’una militarització de l’ordre públic i d’una repressió 

cap a l’obrerisme més radical. Igualment, es va dur a terme una reforma del sistema 

jurídico-administratiu dels ajuntaments, amb l’objectiu de regenerar la vida municipal i 

acabar amb el caciquisme característic del sistema de la Restauració.  

                                                             
19 Ibid., pàg. 126-129. 
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 Per dur a terme aquesta reforma, s’encarregà al jove estadista José Calvo Sotelo 

l’elaboració d’un Estatut Municipal per tal de dotar als ajuntaments d’un caràcter 

autònom. Tot i això, aquest principi no s’arribà a aplicar a la pràctica, ja que les 

eleccions promeses mai es van arribar a celebrar i els regidors i els batles foren 

anomenats pels Governadors Civils20;convertint-se així en un apèndix de la Unió 

Patriòtica, el partit únic de la dictadura.21 Així, els ajuntaments foren substituïts per 

Juntes de Vocals Associats, integrades pels contribuents més importants de cada 

localitat, per lo qual la regeneració promesa quedà en una gran farsa i es va limitar a 

substituir uns cacics per uns altres. Tot i això, el nou Estatut Municipal introduí algunes 

mesures per facilitar la creació de nous municipis. En aquest sentit, s’estipulà la 

possibilitat de crear Entitats Locals Menors, amb facultats per administrar-se 

autònomament de forma particular baix certes restriccions o obligacions, a tots aquells 

«anejos, parroquias, lugares, aldeas, caseríos y poblados que, dentro de un municipio, y 

constituyendo núcleo separado de edificación, forman conjunto de personas y bienes, 

con derechos e intereses peculiares y colectivos, diferenciables de los generales del 

municipio».22 A més, també es regulà l’alteració dels termes municipals a causa de 

possibles segregacions que es poguessin donar:   

 

1) «Que el Municipio o Municipios de cuya población y territorio hayan de segregarse los 

del nuevo, acuerden las segregaciones respectivas, previa petición hecha por la mayoría 

de los electores residentes en la población que hayan de segregarse. El acuerdo exigirá el 

voto favorable de las dos terceras partes de los concejales que forman cada corporación, 

en sesión extraordinaria, previamente convocada al efecto.» 

2) «Que la segregación no merme la solvencia de los Ayuntamientos a que afecte en 

perjuicio de los acreedores, salvo que el nuevo municipio de subrogue a la parte 

correspondiente de los créditos existentes contra los que hayan sufrido la segregación.» 

3) «Que por causa de ésta, ni el Municipio antiguo ni el nuevo carezcan de los medios 

necesarios para el cumplimento de sus fines.»23 

 

                                                             
20 Màxima autoritat política de les diferents províncies de l’estat espanyol, des de la creació d’aquestes al 

1833 fins la redacció de la Constitució de 1978, on les seves atribucions passaren a la Delegació del 
Govern, i el sorgiment règims autonòmics.   
21 GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2005): La España de Primo de Rivera. La modernización autoritária 
(1923-1930). Alianza, Madrid, pàg. 129-132. 
22 Art. 2, Capítulo I, Título II: Entidades Municipales. Libro Primero: Organización y administración de 
las entidades municipales. Estatuto Municipal (1924), pàg. 27. 
23 Art. 16, Capítulo Único, Título II: Términos Municipales. Libro Primero: Organización y 
administración de las entidades municipales. Estatuto Municipal (1924), pàg. 33-34. 
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 Aquesta nova regulació municipal va possibilitar la segona onada 

segregacionista, ja que va concedir el dret a la creació de tres nous municipis al 1925, 

després d’haver-se constituït en Entitats Locals Menors: Mancor de la Vall, segregat de 

Selva el 2 d’abril; Ses Salines, segregat de Santanyí l’1 de juny; i Consell, segregat 

d’Alaró el 29 de juny.24 A més, també es crearen tres Entitats Locals Menors on no 

s’arribà a constituir Ajuntament: Ariany, dependent del municipi de Petra; Es Capdellà, 

dependent del municipi de Calvia; i S’Arracó, dependent del municipi d’Andratx; tot i 

que de les tres, només conservà aquesta categoria Ariany mitjançant convenis establerts 

amb l’Ajuntament de Petra.25 De fet, la darrera segregació municipal que s’ha donat a 

Mallorca és la d’aquest poble, el qual –després d’un intent fallit al 1949– va constituir el 

seu Ajuntament el 1982. Per tant, es tracta d’un altre cas particular, ja que a les 

eleccions de 1979 els veïns d’Ariany decidiren presentar-se en una sola llista: 

Asociación Vecinal de Independientes de Ariany (AVIA), tot i que en realitat 

significava Ariany Vol Independència Absoluta; la qual aconseguí tres regidors al nou 

consistori de Petra, des d’on presentaren una proposta sobre la possible segregació que 

finalment va ser acceptada.26 Així, l’estructura municipal actual de Mallorca està 

conformada per un total de 53 municipis.   

 

ASPECTES ESTRUCTURALS 

Evolució urbana i demogràfica 

 El nucli urbà de Consell es va formar al voltant d’una antiga alqueria, que ja 

consta al Llibre del repartiment de Mallorca (1232) –Conxel–, pertanyent al districte 

musulmà de Canarossa; el qual englobava els actuals termes municipals d’Alaró, 

Binissalem, Consell, Costitx, Lloseta, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí i Sencelles. 

Com ja s’ha dit anteriorment, amb el repartiment de la illa després de la conquesta 

catalanoaragonesa, aquest districte li correspongué al Vescomte de Bearn, Gastó de 

Montcada, qui cedí una desena part de les terres, entre les quals es trobava Conxel, al 

Bisbe de Barcelona. Posteriorment, aquest va cedir les seves terres en emfiteusi als nous 

pobladors –la majoria catalans– que s’havien establert a la illa, els quals dividiren les 

seves propietats i les cediren a nouvinguts a canvi d’unes rentes més altes.  

                                                             
24 SANS ROSELLÓ, E.; op. cit., pàg. 129-130. 
25 Ibid., pàg. 131. 
26 FRONTERA PASCUAL, J. i ORDINAS GARAU, A. (2000): Guia dels pobles de Mallorca: Ariany. 
Consell Insular de Mallorca, Palma, pàg. 29-30. 



16 
 

 Amb l’arribada d’aquests nous colons es va poblar la zona, concentrant-se la 

població al voltant de l’antiga alqueria. Així, a mitjans del segle XIV ja trobam 

informació referent a Consell, com un petit nucli de cases entorn el camí de Palma-Inca. 

Posteriorment, el 1580 el Bisbe de Mallorca, Joan Vic i Manrique, concedí el permís per 

a la construcció d’un oratori dedicat a la Visitació de la Mare de Déu, el qual s’aixecà al 

punt d’intersecció dels dos eixos vials més importants: el camí de Palma-Inca i el camí 

de Muntanya que continua cap Alaró; un lloc que també es constitueix com la part més 

elevada del nucli urbà, on es va crear la plaça del poble.27 La construcció d’aquest 

oratori respongué a les demandes i necessitats de la població de Consell, ja que –en el sí 

d’una societat profundament religiosa– aquesta s’havia de desplaçar a un altre poble que 

tingués església per poder escoltar missa. Igualment, la construcció de l’oratori també 

evidencia una mostra clara de creixement demogràfic i urbà que consolidà el nucli 

poblacional i urbà. 

 Aquest creixement demogràfic s’aturà al segle XVII, un segle caracteritzat per la 

penúria econòmica resultant de l’estancament de la producció agrària. Segons l’erudit 

Antoni Furió, «Consell va ser un dels pobles que més va patir la pesta bubònica de l’any 

1652», causant una gran mortalitat que reduí una població caracteritzada –fins 

aleshores– pel seu creixement. Així, al 1698 la població de Consell es situava entorn als 

400 habitants.28 Pel que fa al segle XVIII, tot i que les dades demogràfiques són escasses 

i incompletes, aquestes evidencien un lleuger creixement demogràfic: 419 habitants 

(1750), 330 (1768), 530 (1780) i 551 (1788). Les causes d’aquest creixement s’han de 

cercar en l’esfera econòmica, en la qual es va augmentar la intensificació del treball 

pagès i es va dur a terme una diversificació productiva. Segons Bernat Campins, en el 

cas particular de Consell «els fets que repercutiren en el mencionat creixement foren 

bàsicament d’índole agrària, com la incorporació dels llegums –faves i guixes– en el 

sistema de rotació de les petites explotacions, la intercalació d’ametllers i figueres en els 

sementers i, sobretot, l’extensió del cultiu de la vinya».29  

 El 1780, el viatger Jeroni de Berard i Solà feu una descripció del nucli de 

Consell al seu llibre Viaje a las Villas de Mallorca, en la qual es deia que el poble 

estava format per unes 65 cases ubicades entorn d’un carrer llarg i un altre de curt. Així, 

el nucli urbà es concentrava al voltant del temple, a partir de l’articulació de cases en els 

                                                             
27 CAMPINS LLEBRÉS, B. (2000): op. cit., pàg. 39. 
28 Loc. cit. 
29 CAMPINS LLEBRÉS, B. (2000): op. cit., pàg. 40. 
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dos camins anteriorment mencionats; tot i que existien altres petits agrupaments de 

cases: es Pou, es Vinyet, Son Munar, Son Mussol, el Raval i Son Rafel.30 Per tant, al 

llarg del camí de Palma-Inca i del camí de Muntanya va créixer el nucli urbà de Consell, 

absorbint les petites agrupacions d’habitatges; tot i que la confluència en el poble de 

grans propietats rústiques i possessions determinaren la seva configuració allargada del i 

sovint en limitaren l’expansió.31 A més, s’ha de dir que al 1792 es va construir una nova 

església, a causa de l’estat ruïnós de l’antic oratori i de les dificultats d’aquest per 

congregar la creixent població del poble.  

 Pel que fa al segle XIX, Consell experimentà un procés de creixement 

demogràfic i urbà que possibilità les transformacions socioeconòmiques del final de la 

centúria. Fins aleshores, el comportament demogràfic s’havia caracteritzat per un 

creixement escàs, a resultes d’una població íntimament lligada a una economia de 

subsistència de caràcter agrícola amb altes taxes de natalitat i mortalitat. Tot i això, amb 

l’entrada del nou segle, es produí un descens de la mortalitat infanti i un control cada 

vegada més efectiu de les epidèmies que reduí la mortalitat –encara que seguí amb taxes 

considerables– per davall de les taxes de natalitat. Així, es possibilità la transició cap a 

una demografia moderna, que es completà durant les primeres dècades del segle XX, on 

la població de consell duplicà els seus efectius demogràfics: 825 habitants (1840), 1012 

(1860), 1324 (1910) i 1693 (1925).32 Tot i això, i malgrat la falta de dades, s’ha de dir 

que aquest període de creixement es va veure frenat en diverses ocasions, com per 

exemple a finals de segle amb la plaga de la fil·loxera o amb l’epidèmia del grip dels 

anys 1918 i 1919. 

 Com és d’esperar, aquest creixement demogràfic provocà una expansió del nucli 

urbà, la qual es facilità a partir de la parcel·lació de diverses finques rústiques. Durant la 

primera meitat del segle XIX, es va parcel·là una part de la possessió de Sa Cabana. 

Així, en una d’aquestes parcel·les, al 1838 es va construir l’actual cementiri, fruit de 

l’anterior ordenança del rei Carles III que prohibia donar sepultura dins les esglésies i 

fossars dels nuclis urbans. Igualment, a mitjans de segle, es continuà amb la 

fragmentació dels terrenys d’aquesta possessió; lo qual possibilità l’aparició dels carrers 

del Roser, dels Trinxeters, Jaume I, i la prolongació del vial d’Alcúdia –en el sí del camí 

Palma-Inca– fins l’alçada del darrer carrer mencionat. A més, entre 1866 i 1868, es van 

                                                             
30 Ibid., pàg. 24. 
31 CAMPINS LLEBRÉS, B. i COMPANY MATES, A. (1995): «Aproximació a l’evolució del nucli urbà 

de Consell». Festes de Sant Bartomeu 1995, pàg. 6. 
32 SANTANA MORRO, M. (1996b): op. cit., pàg. 11-12. 
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parcel·lar les finques de Cas Pagès i es Corral, lo qual va suposar l’aparició del carrer 

Ferrer –o Nou– i el carrer de Son Mussol. En aquest sentit, al padró d’habitants de 1900 

consten els carrers de Muntanya, Ramon Llull –actual Joan Bestard o de ca sa 

Metgessa–, Sant Bartomeu, Palma, Ferrer, Fiol, Alcúdia, el Raval, Moliner, Rosser, 

Mussol, Alaró, Son Rafel, Sant Pere, Visitació, Vinyet, a més de les places de l’Església 

i del Pou.33 

 Durant el segle XX, el nucli urbà seguí experimentant una notable expansió, ja 

que continuaren els projectes de parcel·lació de propietats rústiques, els qual anaren 

acompanyats de projectes d’alineació i rasant de carrers amb l’objectiu d’unir en un 

continu urbà els grups de cases existents al poble. Així, al 1913 es van eixamplar els 

carrers de Ramon Llull i de la Vila de Sureda, a més d’aprovar-se el projecte d’alineació 

i resant de la Plaça de l’Església amb el carrer de Muntanya. Igualment, al 1920 es 

varen parcel·lar les finques de can Mascaró i de sa Tanca, lo qual va possibilitar la 

prolongació del carrer de Sant Bartomeu i l’aparició dels actuals carrers del Degà Joan 

Jaume, Joan Alcover, Maria Antònia Salvà, Miquel Costa i Llobera i Antonia Maria 

Alcover.34   

L’activitat agrícola  

  L’agricultura va ser el fonament de l’economia consellera fins el segle XX, ja 

que hi tenia ocupada a la major part de la població de manera directa o indirecta. Durant 

tot el segle XIX –i fins gairebé mitjans del segle XX– els tradicionals cultius 

mediterranis de secà, predominants en el poble, continuaven sent indispensables per 

cobrir les necessitats alimentàries de la població. Tot i això, a partir de la segona meitat 

d’aquest segle es produiran tot un seguit de canvis de gran rellevància en el sí de 

l’estructura agrària. Per una part, davant el retrocés de l’olivera i els cereals, 

l’agricultura local passà a fonamentar-se en conreus comercials, com la vinya o els 

ametllers. Per una altra part, es va produir una modernització de les pràctiques agrícoles 

que anà acompanyada del progressiu fraccionament de les grans propietats, lo qual va 

possibilitar prendre la iniciativa als mitjans i petits propietaris. 

 Els cereals –sobretot el blat, però també la civada i l’ordi– eren indispensables 

per cobrir les necessitats de la població. Tot i això, les característiques de la comarca, 

amb un clima sec i escasses precipitacions, provocaven una inseguretat en les collites i 

uns rendiments poc elevats. Així, la producció cerealística era deficitària, per lo qual 

                                                             
33 CAMPINS LLEBRÉS, B. i COMPANY MATES, A. (1995): op. cit., pàg. 7-13. 
34 Ibid., pàg. 14-16. 



19 
 

obligava a importar farina de Palma.35 Pel que fa al cultiu de l’olivera, aquesta va sofrir 

un retrocés a causa de la recessió del comerç de l’oli iniciada al segle XVIII i accentuat 

al final del segle XIX. En aquest sentit, a principis del segle XX, aquest conreu es reduí a 

les possessions de Masnou, Son Fiol, Can Ribas i Son Pontiró; a les quals s’elaborava 

l’oli, ja que aquestes disposaven de tafones pròpies.36 El retrocés dels cereals i les 

oliveres va afavorir l’expansió de la superfície dedicada al conreu de la vinya, sobretot a 

la meitat sud del terme, constituint-se així en el conreu més extens i de major 

transcendència econòmica per a Consell. 

 A partir de mitjans del segle XIX, es va produir un augment considerable de la 

superfície dedicada a aquest conreu, fruit de la demanda de vi per part de França. Així, a 

l’amillarament de 1863 no hi apareix cap porció de terra on no hi hagi vinya cultivada, a 

més d’existir –almenys– trenta-dos cups per elaborar vi en el poble.37 Aquest increment 

es va veure frenat al 1891 a causa de la plaga de la fil·loxera, la qual anà acompanyada 

de disminució de les exportacions de vi resultants de la política aranzelària francesa. 

Això provocà una greu crisi econòmica que es va superar mitjançant la substitució de la 

vinya per conreus d’ametllers –amb una producció que també es destinava a la 

comercialització–, així com també garrovers i plantes herbàcies i cereals destinats als 

remats oví i boví. A més, les vinyes que no foren substituïdes per aquest conreu es 

varen replantar damunt peu americà resistent a la plaga. Així, la vinya continuà tenint 

una importància significativa a Consell, tal com ho evidencia l’existència d’un total de 

12 productors i comerciants de vi, most i mistela durant la dècada de 1930.38  

 Pel que fa a l’estructura de la propietat agrària, fins a mitjans del segle XIX, 

aquesta es basava en la gran propietat. Tot i això, en aquest moment es començaren a 

dur a terme les parcel·lacions de diferents propietats rústiques que possibilitaren la 

consolidació d’una agricultura basada en les petites explotacions agràries. Així, es tractà 

d’un procés progressiu que en els anys trenta ja es trobava ben avançat, ja que en aquell 

moment, pel que fa a les dimensions de les propietats rústiques de Consell hi trobam: 

949 finques menors d’una hectàrea, 216 finques amb més superfície que les anteriors 

sense superar les 20 hectàrees, 9 finques d’entre 20 i 100 hectàrees, i una major que 

aquestes darreres, tot i que no arribava a les 500 hectàrees.39  

                                                             
35 SANTANA MORRO, M. (1996b): op. cit., pàg. 13-14. 
36 CAMPINS LLEBRÉS, B. (2000): op. cit., pàg. 17. 
37 SANTANA MORRO, M. (1996b): op. cit., pàg. 14. 
38 CAMPINS LLEBRÉS, B. (2000): op. cit., pàg. 17. 
39 SANTANA MORRO, M. (1996b): op. cit., pàg. 15. 
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 Aquests canvis en l’estructura de la propietat agrícola tingueren una repercussió 

significativa en l’estructura social d’aquesta activitat, ja que permeteren l’accés a la 

propietat als jornalers. Així, a la dualitat tradicional entre gran propietari-jornaler, 

s’afegí la figura del petit propietari o llaurador.40 Aquests darrers eren treballadors de la 

terra que posseïen una petita parcel·la, ja que havien accedit a la propietat a través dels 

canvis anteriorment esmentats, a més de tenir també els instruments i les eines bàsiques 

per conrear-la. Els petits propietaris gaudien d’unes condicions de vida i d’uns ingressos 

força millors que els jornalers, un grup constituït per aquells treballadors de la terra que 

no posseïen cap parcel·la de terra. Així, aquests eren assalariats eventuals que 

treballaven a les grans i mitjanes propietats, a canvi d’uns jornals insuficients en relació 

amb el cost de vida; per lo qual estaven sotmesos –en general– a unes condicions de 

vida precàries, tot i que s’ha de dir que baix la denominació de jornaler s’amagava un 

ventall de varietats i condicions de vida diferents.41  

L’activitat industrial 

 Al procés de canvi econòmic i social de caire agrícola anteriorment exposat, s’hi 

ha de sumar el sorgiment de l’activitat industrial a finals del segle XIX i principis dels 

segle XX. En aquest sentit, entorn el 1890, els germans Sebastià, Pere i Joan Campins 

Fiol –Ferrericos– obriren el primer taller de trinxets, un dels oficis més tradicionals del 

poble. Tot i això, fou la fabricació de l’espardenya la que tingué un important 

protagonisme en el procés industrialitzador de Consell. Així, aquesta activitat es va 

constituir com una alternativa a les tasques agrícoles i permeté l’aparició d’una incipient 

classe obrera i el seu posterior moviment associatiu. 

 El 1905, Joan Isern Pol –Daltes– va obrir el primer taller d’espardenyes tal com 

es feien a Felanitx. El fet de ser un calçat utilitzat majoritàriament per les classes 

populars va fer que la seva fabricació adquirís una gran importància, per lo qual es van 

anar obrint diferents tallers i fàbriques de petites dimensions, on hi treballaven entre 5 i 

10 persones. Els homes s’encarregaven de la confecció de les soles d’espart, mentre que 

les dones fabricaven la part superior de l’espardenya i la cosien a la sola. Aquesta fase 

de la producció sovint es realitzava mitjançant la modalitat de treball domiciliari: al 

matí es repartia el material als domicilis de les treballadores i al vespre es passava a 

recollir el producte acabat. Pel que fa als instruments i a la maquinària emprada, hi 

destaca el banc, una post inclinada amb una estaca a la part central, utilitzat per a la 

                                                             
40 CAMPINS LLEBRÉS, B. (2000): op. cit., pàg. 41. 
41 SANTANA MORRO, M. (1996b): op. cit., pàg. 16. 
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fabricació de la sola; a més d’haver-hi també diverses màquines de repuntar i per tallar. 

Una mostra de la importància d’aquesta activitat en el poble la trobam al padró de 

població de 1926, moment en que hi havia 92 homes que s’hi dedicaven; una xifra 

significant, ja que suposa el 53% de la població industrial masculina total, al no haver-

hi reflectit el treball de la dona.42   

 Dins la rama del calçat destacà també la fabricació de sabates, tot i que en menor 

mesura que la fabricació d’espardenyes. El 1919, Bartomeu Fiol Comes –Pampó, 

natural de Binissalem– va obrir un taller d’espardenyes, però de seguida es va dedicar 

també a fabricar sabates. Posteriorment, es varen anar obrint nous tallers de sabates, 

amb una producció que anava destinada als països que havien participat a la Primera 

Guerra Mundial i a les Filipines. Així, als anys 30 trobam 4 tallers de sabates que 

donaven feina a 25 treballadors i 10 tallers d’espardenyes. La totalitat de l’activitat 

industrial era complementada pels tallers de trinxets, una fàbrica de conserves de fruita, 

una d’embotits, dues ferreries i cinc fusteries.43  

El moviment associatiu 

 Bona part de la vida social de Consell durant les primeres dècades del segle XX 

estigué estretament vinculada als sectors socials emergents, fruit dels canvis econòmics 

que s’han exposat anteriorment. Així, els petits i mitjans propietaris, juntament amb la 

majoria dels terratinents locals, es mantingueren vinculats a la Parròquia; des d’on 

impulsaren diferents iniciatives societàries amb finalitats religioses, com també 

assistencials i econòmiques. Per la seva part, els treballadors del calçat s’associaren per 

intentar organitzar una societat obrera.  

 Dins l’àmbit associatiu vinculat a la Parròquia, s’ha de destacar la creació del 

Sindicat Agrícola Catòlic el març de 1912, una entitat benefico-religiosa que tenia per 

finalitat fonamental la promoció de l’estalvi entre els seus associats, a més de procurar 

el desenvolupament de l’agricultura i la indústria del poble. Aquesta va ser creada per 

Joan Bestard Ribes –de Son Pontiró–, Bartomeu Ordines Villalonga –de ca na Peixet–, 

Pere Antoni Fiol Pizà –de Son Bernadet–, Gabriel Bibiloni Cañellas, Pere Ferrer Pol, 

Josep Ribas Canteras –de Can Ribas–, Gabriel Pol Bibiloni –Teixidor o Pal·loni–, Joan 

Ramonell Mulet –Pampó–, Bernat Fiol Ordines i Nadal Munar Perelló que en aquells 

moments era el rector de la Parròquia.  

                                                             
42 SANTANA MORRO, M. (1996b): op. cit., pàg. 17. 
43 Ibid., pàg. 18.  
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Per tant, en la creació d’aquesta entitat hi trobam el sector conservador local, ja que els 

seus impulsors procedien de les classes benestants del poble: terratinents, mitjans 

propietaris, comerciants i clergat local.44 La seu del Sindicat Agrícola s’ubicà a ca sa 

Metgessa –propietat de la Parròquia–, on es va obrir una petita botiga de queviures a la 

part inferior, per tal de posar a l’abast de la població productes de primera necessitat a 

preus ajustats. A més, també va adquirir eines, maquinària agrícola i llavors destinades a 

l’aprofitament dels seus associats. Vinculat a aquest organisme, es va fundar també una 

Caixa Rural per donar suport econòmic als petits propietaris mitjançant préstecs a baix 

interès. Aquesta gestió econòmica anava acompanyada d’una pretensió ideològica de 

caràcter totalitzant a partir de la moral catòlica.  

 De fet, una mostra clara d’aquesta estreta vinculació amb l’esfera religiosa local 

és la relació del Sindicat Agrícola Catòlic amb la Congregació Mariana, la Congregació 

de Filles de Maria i la Congregació de l’Apostolat de l’Oració45, on els mateixos 

personatges encapçalaven les seves respectives juntes directives.46  Així, al voltant del 

Sindicat Agrícola Catòlic, la Parròquia i els seus organismes vinculats girà bona part de 

la sociabilitat i les relacions econòmiques dels sectors tradicionalistes i conservadors, ja 

que va ser l’associació que més va influir a la vida social i política local fins al 1932. 

Segons Manel Santana, l’existència d’aquest sindicalisme agrari és un «reflex de la 

pervivència d’una estructura social i econòmica tradicionalista i conservadora», tal com 

ho demostra que els càrrecs directius «estiguessin copats pels personatges que 

detentaven el poder econòmic i polític local», ja que abans de la segregació municipal el 

Sindicat Agrícola Catòlic tenia un representant corporatiu amb veu i vot a l’Ajuntament 

d’Alaró.47      

 Dins l’àmbit associatiu de caràcter transformador i reivindicatiu, l’oposició des 

del punt de vista ideològic al sistema polític de la Restauració, a la majoria 

conservadora i al caciquisme local procedia del republicanisme. Així, el 1902 es 

constata la creació d’una agrupació d’Unió Republicana a Consell, tot i que mai va tenir 

un pes social important, ja que el republicanisme local no assolí un pes social i polític 

significant fins el 1930. Per una altra part, el sorgiment de la classe obrera local a 

principis del segle XX va possibilitar l’aparició del sindicalisme al poble. En aquest 

                                                             
44 Ibid., pàg. 20.  
45 Organitzacions de pietat fundades al 1909 per iniciativa del rector Nadal Munar Perelló  
46 Ibid., pàg. 21. 
47 SANTANA MORRO, M. (1996a): «L’associacionisme a Consell durant la Dictadura de Primo de 

Rivera i la segona República (1923-1936)». Estudis Baleàrics, núm. 51, pàg. 129. 
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sentit, el 1919 els treballadors de l’espardenya s’agruparen entorn a una societat 

anomenada El Despertar del Obrero, la qual tenia per objectiu fonamental vertebrar 

l’activitat reivindicativa d’aquest col·lectiu, per tal d’obtenir millors condicions laborals 

i salarials. Tot i això, El Despertar del Obrero tingué una vida efímera, ja que va 

desaparèixer el 11920.48   

 Així i tot, alguns treballadors continuaren organitzant algunes activitats, com la 

Diada del Primer de Maig, a més de realitzar peticions laborals a la patronal de Consell; 

tot i que no serà fins el 1926 quan els obrers es tornaren a organitzar entorn una societat. 

Aquestes dificultats organitzatives en el sí d’aquest sector s’han de situar en un context 

on l’estructura econòmica i social ho dificultaven enormement, ja que la majoria de la 

població –pagesa– estava fortament influenciada pels cacics locals que trobam en el sí 

del sector tradicionalista i conservador mencionat anteriorment. A més, també s’ha de 

dir que l’activitat industrial era molt recent en el poble, on el nivell de formació 

ideològica i organitzativa dels obrers era molt minsa.49  

 

CONSELL COM A LLOC DEPENDENT D’ALARÓ: CONSCIÈNCIA DE 

POBLE I ANHELS D’EMANCIPACIÓ 

 Com ja s’ha esmentat anteriorment, el nucli urbà de Consell es formà al voltant 

d’una alqueria musulmana que pertanyia al districte de Canarossa, una vegada que 

arribaren els colons que poblaren la zona i afavoriren al creixement tant de la població 

com de l’incipient nucli urbà. L’alqueria d’Alaró, situada a uns 5 km. al nord i sorgida 

entorn a una font d’aigua –Font de ses Artigues–, segurament per la riquesa d’aigua i el 

seu valor defensiu, cresqué considerablement i amb un ritme més avançat que Consell. 

Fruit d’això, a les Ordinacions de Jaume II (1300) el nucli de població d’Alaró rebé el 

títol de vila, mentre que Consell adquirí la categoria de lloc. S’iniciava així un llarg 

període de dependència administrativa i religiosa amb el poble veí fins el primer quart 

del segle XX. 

 Tot i això, el fet de dependre a Alaró no va suposar un obstacle pel sorgiment i 

el desenvolupament d’una consciència de poble a Consell, amb una identitat col·lectiva 

pròpia que res tenia a veure amb la vila matriu, la qual ha perdurat fins els temps 

present. De fet, Andreu J. Villalonga ja feu menció a dues clares evidències de caràcter 

filològic o lingüístic que demostren aquesta identitat. Per una part, el fet de no 
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49 SANTANA MORRO, M. (1996a): op. cit., pàg. 128. 
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compartir l’accent del fonema /ԑ/, tant característic del poble d’Alaró i d’altres pobles 

veïns com Binissalem i Lloseta; un fet significatiu si es té en compte que aquests darrer 

poble també tingué una relació de dependència amb Binissalem. A més, i aquest és 

encara més significatiu i exemplar, si hom pega una ullada a la definició de tefa que 

recull el diccionari Català, Valencià, Balear d’Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja 

Moll; aquesta fa referència al «malnom que els habitants de Consell donen als 

alaroners».50 Per tant, la consciència i la identitat col·lectiva pròpia són prou clares. 

 Aquesta identitat pròpia i diferent a Alaró va possibilitar el sorgiment d’uns 

anhels d’emancipació, les quals –en un primer moment– es poden trobar en el sí de la 

dependència religiosa que tenia Consell respecte a la Parròquia matriu d’Alaró. Tot i 

això, s’ha de dir que aquests anhels no responen únicament a un component ideològic, 

sinó que també sorgeixen per superar les problemàtiques pràctiques que suposava 

aquesta dependència. Així, el 1580 es va aconseguir el permís per construir el primer 

oratori, per tal de satisfer les demandes i les necessitats espirituals de la població de 

Consell, ja que fins aleshores s’havia de desplaçar a un altre poble –possiblement 

Alaró– per escoltar missa. A més, la construcció d’aquest oratori també possibilità 

donar sepultura als difunts en el fossar de devora el temple.  

 En aquest sentit, a partir de la segona meitat del segle XVII, diferents testaments 

de consellers51 evidencien una clara voluntat de ser enterrats a Consell. És en aquests 

testaments on el component ideològic referent a la identitat pròpia es fa més present, a 

més d’esdevenir una mostra clara i documentada d’una incipient rivalitat. D’entre 

aquests testaments destaca el de Joana Campins (1676), la qual trià sepultura a Consell 

i, en el cas que el rector i capellans d’Alaró no ho consentissin, volia ser enterrada a 

Binissalem.52 Per tant, aquest testament evidencia una reticència per part del rector 

d’Alaró a que els difunts de Consell sigui enterrats en aquest poble; una reticència que 

queda demostrada en un altre testament del mateix any, en aquest cas d’Antoni Fiol, el 

qual demana que sigui enterrat a Consell, però si el rector d’Alaró no ho permet, vol que 

el seu hereu el pugui enterrar en el convent o església que aquest desitgi.53 Per tant, 

l’actitud adoptada pel clergat alaroner és d’una oposició total a qualsevol forma de 

desvinculació amb la tutela d’Alaró, com es podrà observar seguidament en la qüestió 

d’elevar l’oratori de Consell a la categoria de vicaria in capite. 
                                                             
50 VILLALONGA VIDAL, A. J. (2000): op. cit., pàg. 6. 
51 ARM, M-1.696, f. 38, 160, 188, 246, 252 i 272. 
52 ARM, M-1.697, f. 1. 
53 ARM, M-1.696, f. 230. 



25 
 

 A principis del segle XVIII, comencen a abundar les reunions entre les persones 

més influents del poble per finalment acordar l’elevació d’una sol·licitud per la 

instal·lació de la Reserva i aconseguir els serveis permanents d’un vicari propi que 

substituís els serveis esporàdics que es rebien de la Parròquia matriu d’Alaró.54 Amb 

això, es pretenia aconseguir una major autonomia en els serveis religiosos i aconseguir 

superar la forçada dependència cap a la Parròquia matriu pel que fa a l’administració 

sacramental. Aquest fet no agradà al rector d’Alaró, don Bartomeu Feliu, el qual va 

demanar al vicari general que prohibís als Obrers de l’Oratori de Consell organitzar 

funcions pel seu propi compte. Tot i això, a Consell es formà una comissió presidida per 

don Bartomeu Fiol Cosmé que envià peticions formals al Bisbe per instal·lar la Reserva, 

emparant-se amb la distància que havia de recórrer l’auxiliar de la Parròquia d’Alaró i 

en el fet de que s’havien donat casos de mort de vàries persones sense haver pogut rebre 

els darrers sagraments.55 

 El rector d’Alaró intentà neutralitzar aquestes raons exposades pels consellers, 

iniciant-se així una situació de rivalitat entre les comunitats religioses dels dos pobles, 

per lo qual el Vicari General, don Juan Francisco de Ayala, ordenà obrir un procés 

d’investigació per comprovar la fortalesa dels arguments que havien exposat la comissió 

de Consell. Aquest procés donà la raó als consellers, per lo qual s’acceptaren les seves 

propostes i s’obrí un període de diligències a favor de les aspiracions de la comunitat 

religiosa de Consell. Tot i això, el rector d’Alaró no acatà aquesta decisió i la va 

recórrer, obrint-se així un llarg litigi que duraria fins el 1718, moment en que –després 

de la intervenció del Batle Reial d’Alaró– s’arribà a un acord que es materialitzà amb 

les firmes d’«Els tres Bartomeus» –don Bartomeu Feliu, rector d’Alaró; Bartomeu Fiol 

Cosmé, president de la comissió de Consell; i el notari Bartomeu Lorenzo Bauzá– a 

l’Escriptura del Conveni.56   

 El 16 de març de 1720, els veïns de Consell decidiren donar plens poders a don 

Bartomeu Fiol Cosmé perquè agilités davant el Bisbe la petició per instal·lar la Reserva. 

Així, el 23 de maig de 1720, el Bisbe don Atanasio de Esterripa firmà el decret que 

elevà l’oratori de Consell a la categoria de vicaria;57 per la qual s’anomenà al santjoaner 

Pere Joan Gayà i Fiol vicari propi de Consell, amb l’objectiu d’atendre les necessitats i 

                                                             
54 ESTELRICH I COSTA, JOSEP (1997): «El Reverend Pere-Joan Gayà i Fiol. Primer vicari propi de la 
parròquia de Consell (1720-1730)». Festes de Sant Bartomeu 1997, pàg. 5. 
55 JAUME ARBÓS, J.; ORDINAS MARÍ, A. (1984): op. cit., pàg. 26-27. 
56 Ibid., pàg. 28-30. 
57 Ibid., pàg. 47. 
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demandes espirituals dels veïns.58 Aquest fet significà el naixement d’una comunitat 

cristiana amb una gran autonomia en regla a Consell, encara que seguia depenent de la 

Parròquia matriu d’Alaró, tot i que aquesta dependència es reduïa a la inspecció per 

donar comptes al Bisbe.  

 La dependència religiosa amb Alaró es perllongà fins el 1913, moment en que 

l’església de Consell es va constituir en Parròquia, a resultes de la reforma de la 

Demarcació Parroquial de Mallorca que va dur a terme el Bisbe Campins.59 El mateix 

terme Parròquia expressa un grup de cases al costat o properes a la «Casa de Déu per 

excel·lència», tot i que també pot fer referencia a un conjunt més o menys nombrós 

d’habitants.60 Així, la constitució de l’església de Consell en Parròquia, la qual marca la 

independència religiosa de la comunitat local respecte la Parròquia d’Alaró, no fou més 

que la normalització d’una realitat present anteriorment: ja al segle XVII amb la 

construcció del primer oratori del poble, entorn el qual es desenvolupà el nucli urbà; i 

més a més al segle XVIII, quan l’oratori s’eleva a la categoria de vicaria, lo qual suposà 

–a la pràctica– rompre amb la dependència de la Parròquia matriu d’Alaró. 

 A aquests anhels per acabar amb la dependència religiosa, s’han de sumar els 

anhels emancipadors pel que fa a la dependència administrativa. Així, al 1821 hi hagué 

un intent de segregació, tal com ho demostra l’expedient de sol·licitud per a constituir 

Consell en Ajuntament Constitucional independent d’Alaró que es conserva a l’Arxiu 

General del Consell de Mallorca.61 Per tant, aquesta sol·licitud s’ha de contextualitzar 

dins la primera onada segregacionista que es va donar a Mallorca, emparant-se amb la 

Constitució de 1812; en concret, durant el Trienni Liberal (1820-1823), moment en que 

aquesta es va restaurar. La sol·licitud en sí data del 16 de gener i està signada per: Pere 

Joan Ribes, Miquel Gamundí, Josep Ordines, Bernat Fiol, Mateu Campins, Jaume Fiol, 

Miquel Andreu Fiol, Antoni Villalonga, Antoni Pol, Bartomeu Gamundí, Joan Sampol, 

Joan Pol, Miquel Pastor, Sebastià Fiol, Jaume Pol, Pere Antoni Moià, Jaume Rosselló, 

Sebastià Company, Bartomeu Fiol, Antoni Colom, Miquel Company, Miquel Campins, 

Pau Fiol i Pere Joan Fiol.62 

                                                             
58 ESTELRICH I COSTA, JOSEP (1997): op. cit., pàg. 5. 
59 Abans d’aquesta reforma, a la Diòcesi de Mallorca hi havia 38 esglésies parroquials més 45 filials 

d’aquestes, per lo qual es va dur a terme una nova organització parroquial, on 33 d’aquestes filials –entre 
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60 JAUME ARBÓS, J.; ORDINAS MARÍ, A. (1984): op. cit., pàg. 64. 
61 AGCM, X-822/22. 
62 AGCM, X-822/22, f. 4. 
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 La sol·licitud certificà que el poble tenia 825 ànimes, en data del 6 de gener, a 

més d’exposar els problemes pràctics que suposava la dependència amb el poble veí i la 

voluntat de constituir-se en municipi independent: 
 

[Consell] «dista a una hora de la Villa de Alaro y resulta muy gravoso a sus habitantes tener 

que acudir a ella para la administración de justicia, pagos de contribuciones y tallas, sorteos 

y elecciones parroquiales, principalmente no teniendo con la misma relaciones de trafico ni 

comercio y además tiene que sufrir los gravámenes que la alta penetración de V. Exª 

alcanzará ser propios de los pueblos sufragáneos, que apenas tienen representacion en el 

Ayuntamiento por la antipatia y espiritu de dominar de las villas de que dependen. Quan 

diferente seria la suerte de este pueblo siendo elevado a Villa. La armonia, fraternidad y 

union que reynan entre estos habitantes y su decidido amor al orden y a la buena 

administracion politico-economica le harian una Villa afortunada, y le pondrian en aptitud 

de contribuir con todas veras a la consolidacion del Sistema Constitucional que tan 

felizmente nos rige.»63 

 

 Tot i l’existència d’informes dels Ajuntaments de Binissalem, Santa Maria del 

Camí, Sencelles, Selva, Sóller i Bunyola, favorables a la constitució de Consell com a 

municipi independent;64 des de l’Ajuntament d’Alaró no s’opinà el mateix. Segons 

aquest consistori, la sol·licitud en qüestió era «infundada y despreciable», ja que 

consideraren que podia arribar a «alterar la armonia, fraternidad y union entre sus 

habitantes», apel·lant a les relacions que sempre havien existit entre Consell i Alaró i en 

el fet que a l’Ajuntament d’Alaró sempre hi havia hagut un regidor de Consell i –en 

algunes ocasions– el Batle Reial també havia estat conseller. A més, també consideraren 

que amb la segregació el nou Ajuntament no podria fer front als costos de la 

Municipalitat, ja que –segons aquests– Consell era un poble «pobre y miserable» amb 

unes terres «de infima calidad y unas pocas de mediana», on tot era vinya i olivar. 

Igualment fan referència a la reduïda població de Consell, com també de la comarca.65 

 Així, l’Ajuntament d’Alaró es va oposar a la segregació de Consell, emparant-se 

en el fet de que «aquel pueblo no tiene mas que ochocientas veynte y sinco almas», per 

lo qual consideraren que «no nos hallamos en el caso de poder separarse y tenir 

Ayuntamiento».66 En aquest sentit, s’ha de reconèixer que el consistori alaroner tenia 
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raó, ja que –com ja s’ha comentat en el primer apartat– l’article 310 de la Constitució de 

1812 estipulava la creació de nous ajuntaments a aquells pobles de més de 1000 

habitants, per lo qual aquesta sol·licitud de segregació no s’ajustava a la legalitat vigent, 

tal qual s’informà des de la Diputació.67 Tot i això, la resposta de l’Ajuntament d’Alaró 

evidencia una vegada més aquesta actitud d’oposició –i també de menyspreu– contra 

qualsevol intent d’emancipació consellera, una actitud similar a la demostrada 

anteriorment pel rector alaroner Bartomeu Feliu. Una mostra d’això és l’existència dels 

diversos informes realitzats per altres ajuntaments que, deixant de banda la qüestió 

demogràfica, si que són favorables a la segregació de Consell. En aquest sentit, i com 

una mostra més d’aquesta actitud, convé fer referència a la descripció que fan de 

Consell, el qual consideren un poble pobre i miserable, una definició que dista 

significativament de la realitat; ja que si es compara la riquesa sobre el Cadastre per 

habitant dels dos pobles, la de Consell és superior a la d’Alaró.68 69   

 Per tant, la segregació municipal no es va arribar a efectuar, per lo qual durant 

tot el segle XIX i fins el 1925, Consell seguí depenent administrativament d’Alaró. Un 

avantatge significatiu d’aquesta dependència fou que Consell es convertí en el segon 

poble de Mallorca que disposà d’enllumenat públic (1902), a través de la xarxa de la 

Companyia d’Electricitat d’Alaró creada un any abans. Tot i això, el fet de que els 

òrgans de decisió municipal romanguessin a Alaró i que a Consell només hi hagués un 

batle pedani que vetlés pels interessos dels consellers, feia que les persones del poble es 

mostressin apàtiques i indiferents en els afers de la política municipal; tot i que s’ha de 

dir que alguns consellers formaven part dels regidors de l’Ajuntament d’Alaró. Malgrat 

això, a mesura que la població i el nucli urbà es van anar incrementant, anà augmentant 

el descontent dels consellers amb el consistori alaroner a causa de les mancances 

d’infraestructures bàsiques.70 

 Una mostra d’aquest descontent i d’aquestes mancances la trobam a les 

publicacions periòdiques de l’època. Així, en una noticia referent a Alaró i Consell 

apareguda a La Unión Republicana, se’ns diu que el poble de Consell «paga por 

electricidad y no tiene alumbrado público, paga por agua y muere de sed, sin fuentes 

                                                             
67 AGCM, X-822/22, f. 5. 
68 Al 1823, la riquesa sobre el Cadastre era a Alaró i Consell de 33.014 i 9.527, respectivament. En 
aquells moments la població d’Alaró era de 3.275 habitants, mentre que Consell en tenia 833. Així, la 

riquesa sobre el Cadastre per habitant era de 10’08 a Alaró, una xifra inferior a la de Consell que es 
situava a 11’43.   
69 AGCM, X-822/22, f. 45. 
70 SANTANA MORRO, M. (1996b): op. cit., pàg. 19. 
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públicas, sin caminos y sin servicio alguno municipal. Es un hijo desheredado del 

municipio de Alaró».71 Per una altra part, Jaume Horrach, corresponsal de Consell a la 

publicació catòlica El Adalid, ho explicà així: 

 
«En mi pueblo la indiferencia es la principal causa del atraso en que se halla en cuestiones 

sociales. Nadie quiere cuidarse de nada que afecte al bienestar del pueblo, nadie se ocupa de 

nada que no sea en beneficio material de su persona. 

 El pueblo mira con la mayor indiferencia el desbarajuste que reina en el seno del 

ayuntamiento, en donde los señores concejales no se cuidan más que de la baja política 

caciquil; sin importarles un bledo si las calles se parecen a torrenteras, y si los niños tienen 

que andar medio quilómetro para ir a la escuela. 

 Desde unos dos años a esta parte, se tiene en el mayor abandono el asunto de la ilustración 

y enseñanza de los niños. Después de dos años de una interinidad, ahora que tenemos 

maestro efectivo, nos hallamos sin local que reúna las debidas condiciones para escuela.»72 

 

EL PROCÉS DE SEGREGACIÓ MUNICIPAL 

 Fruit d’aquest descontent generalitzat cap al consistori alaroner, durant la dècada 

dels anys 20, entre la població consellera va créixer el desig de constituir-se en municipi 

independent. El portaveu de les reivindicacions segregacionistes del veïns de Consell 

fou Antoni Barceló Garcia de Paredes, el qual –tot i ser natural de Sineu– havia creat a 

la Granja Barcino (1912) a la seva finca de Son Manyes.73 Això va fer guanyar-se 

l’enemistat dels poders locals alaroners, els quals afirmaven que aquest «inculcó a los 

habitantes de Consell que debian pedir la segregación», a més de propagar la idea de 

que «Alaró se oponía a la segregación».74  

 En aquest sentit, es torna a evidenciar aquesta actitud d’oposició total cap a 

qualsevol forma d’emancipació consellera, ja que «pels alaroners les ànsies 

independentistes dels consellers no eren més que la curolla d’un sol home que, per tal 

d’aconseguir la segregació de Consell, estava disposat a fer servir qualsevol tipus de 

recurs, des de la manipulació ideològica a la calumnia»; una imatge que segons Andreu 

J. Villalonga era «certament distorsionada i que no s’ajusta a la realitat històrica». Una 

mostra d’aquesta distorsió és el fet de que el mateix Antoni Barceló Garcia de Paredes 

va presentar, al 1922 en una sessió plenària de l’Ajuntament d’Alaró, una petició formal 

                                                             
71 La Unión Republicana, 15 de setembre de 1903. 
72 El Adalid, 19 de novembre de 1921. 
73 CAMPINS LLEBRÉS, B. (2000): op. cit., pàg. 42. 
74 AMA, Lligall 1: Expedient de segregació de Consell. 
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de segregació recolzada per les firmes de la majoria dels habitants de Consell.75 

Malauradament, aquestes firmes no s’han conservat, tot i que als diferents documents de 

l’expedient de segregació de Consell dipositat a l’Arxiu Municipal d’Alaró es fa 

referencia a aquestes. Així, aquestes firmes esdevenen la mostra més clara de la voluntat 

majoritària de la població de Consell per aconseguir la independència municipal. 

 Aquesta sol·licitud de segregació del 1922 no va ser acceptada, ja que segons la 

Llei Municipal de 1877, vigent en aquell moment, només garantia la independència 

municipal a qualsevol nucli de població que tingués un mínim de 2000 habitants; i, 

aleshores, Consell només en tenia entorn a 1600. Tot i això, els anhels segregacionistes 

no varen desaparèixer i, al febrer de 1923, es té constància de que el mateix Antoni 

Barceló García de Paredes va redactar un «manifiesto dirigido a los vecinos de Consell 

en el que se pide con todo ahinco se declare pueblo al citado lugar»; per lo qual, pel dia 

18 d’aquell mes, es va programar la celebració d’un míting al respecte en el Teatre de 

Consell.76 Tot i que no s’ha pogut localitzar la totalitat del manifest, alguns apartats 

d’aquest es troben transcrits a una article posterior publicat al diari El Obrero Balear, el 

qual demostra la transversalitat ideològica que perseguia aquesta causa i la situació en la 

qual es trobava aquell moment:  

 
 «Pequeñas menudencias han sido la causa de que no se consigiere tal reforma, tal 

segregación, pero que dejaremos, porque nos proponemos no recordar nada de todo lo 

pasado, lo pasado lo daremos al olvido y solamente iremos apuntando en la historia de ese 

Pueblo lo que vaya sucediendo de hoy en adelante en lo relativo a la constitución de su 

personalidad. 

Los que piensan igual que nosotros, los que desean ayudarnos que se alisten a la nueva 

agrupación que llamaremos el “Tercio”. El apuntarse al “Tercio” no priva que puedan 

pertenecer a cualquier partido político, con nosotros caben todos, todos: Conservadores, 

Liberales, Mauristas, Regionalistas, Republicanos, Socialistas, siempre que se atiendan al 

tema.»77 

 

 Més propícia es va mostrar la conjuntura legal de 1924, ja que el nou Estatut 

Municipal, com ja s’ha dit anteriorment, possibilitava la creació d’Entitats Locals 

Menors a tots aquells nuclis urbans allunyats del nucli matriu del municipi; els quals 

podien sol·licitar legalment la segregació una vegada havia adquirit aquesta categoria. 
                                                             
75 VILLALONGA VIDAL, A. J. (2000): op. cit., pàg. 7. 
76 La Última Hora, 13 de febrer de 1923. 
77 El Obrero Balear, 26 de juny de 1925. 
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En aquells moments, l’Ajuntament d’Alaró estava format per 10 regidors, quatre dels 

quals eren de Consell: el mateix Antoni Barceló García de Paredes, el qual formava part 

de la comissió de Governació; Bartomeu Ordines Villalonga –de ca na Peixet–, el qual 

era segon tinent batle i membre de la comissió municipal permanent i de la comissió de 

Foment; Pere Homar Pizà –de Son Fiol–, el qual ocupava el càrrec de tercer tinent de 

batle i era membre de la comissió d’Hisenda; i Joan Villalonga Fiol –Cusinet–, el qual 

també formava part de la comissió de Foment.78  

 Així, el 25 d’octubre de 1924, els quatre regidors consellers varen presentar la 

sol·licitud pertinent per obtenir la categoria d’Entitat Local Menor, recolzada amb les 

firmes que havia recollit Antoni Barceló dos anys abans. Aquest fet va provocar un 

enfrontament al plenari entre Barceló i el regidor alaroner Pere Rosselló, el qual dubtà 

de la legitimitat de les firmes, ja que considerava que aquestes s’havien recollit per 

demanar la segregació i no pel que es sol·licitava ara. Barceló es justificà dient que 

aquesta sol·licitud havia estat el temps que prefixava la llei a disposició del públic, 

penjada com havia estat deu dies a les portes de l’Ajuntament, del jutjat municipal i de 

l’església de Consell; sense que hi hagués cap tipus de reclamació per part del batle. De 

fet, el mateix batle d’Alaró, Cristòfol Bordoy Salom, no s’oposà a aquesta petició, ja 

que considerà que aquesta representava la legítima voluntat de la majoria dels habitants 

de Consell. Així, el 24 de desembre, aquesta sol·licitud s’aprovà per 5 vots a favor i 2 

en contra, per lo qual Consell obtingué la categoria d’Entitat Local Menor.79  

 Aleshores, el Governador Civil va anomenar una Junta Veïnal a Consell, la qual 

estava presidida per Antoni Barceló Garcia de Paredes. La resta d’integrants d’aquesta 

eren: Bartomeu Ordines Villalonga, Cristòfol Riudavets Llambias, Antoni Company 

Gamundí –de Can Guixaró–, Pere Isern Gelabert –de Can Ramellet–, Bernat Company 

Fiol –de Can Parreguet–, Jaume Fiol Garau i Joan Villalonga Fiol.80 Aquesta Junta, en 

nom propi i com a representants legítims dels habitants i veïns de Consell, van tramitar 

la sol·licitud de segregació, la qual va ser aprovada en sessió plenària el 6 de juny de 

1925.81 La constitució del primer Ajuntament de Consell es va realitzar el dia 29 

d’aquell mateix mes, en un acte que es va celebrar a l’Ajuntament d’Alaró i en el qual 

Bartomeu Ordines Villalonga va ser elegit com a primer batle de Consell per cinc vots a 

favor i dues abstencions. La resta del consistori estava format per: Jaume Fiol Garau i 
                                                             
78 VILLALONGA VIDAL, A. J. (2000): op. cit., pàg. 8. 
79 VILLALONGA VIDAL, A. J. (2000): op. cit., pàg. 8-9. 
80 AMC, Lligall 6: Constitució de l’Ajuntament. Nomenament i dimisió de regidors.   
81 AMA, Lligall 1: Expedient de segregació de Consell. 
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Joan Ramonell Mulet –de Can Pampó–, com a tinents de batle; Joan Pizá Company –de 

Son Pontiró– i Jaume Company Mascaró –Grau–, com a suplents dels tinents de batle; a 

més d’Antoni Company Gamundí –de Son Jordi–, Ramon Company, Pere Isern 

Gelabert, Jaume Jaume Busquets –de Can Pipetes– i Bartomeu Martell Esteva; aquest 

darrer –natural de Montuïri– com a secretari.82  

 La formació d’aquest nou consistori es caracteritza per una procedència social i 

política de caràcter conservador, ja que tots els seus components procedien de 

l’associacionisme catòlic. Així, el nou batle, Bartomeu Ordines, el qual fou el mestre de 

l’escola pública dels nins fins ben entrat el segle XX; havia estat un dels socis fundadors 

del Sindicat Agrícola Catòlic, a més de ser membre de la Congregació Mariana i 

d’haver ocupat el càrrec de caixer de la Caixa Rural de Consell. Per la seva part, Antoni 

Company Gamundí ocupava, aleshores, el càrrec de president del Sindicat Agrícola 

Catòlic i Jaume Fiol Garau n’era el secretari. Per tant, i en les paraules de Manel 

Santana, «el procés de segregació municipal va suposar l’entrada a l’escena política 

d’un seguit de personatges que, fins aleshores, havien canalitzat la vida social del 

municipi a través de la Parròquia, i que, a partir d’ara, prenen els fils del poder local 

mitjançant l’activitat política».83 Una altra mostra clara d’aquesta relació entre els 

components del nou consistori i l’associacionisme local de caràcter conservador i 

catòlic és el fet de que aquest primer Ajuntament de Consell tingué la seva seu a ca sa 

Metgessa, al igual que el Sindicat Agrícola; tot i que aquesta Casa Consistorial va ser 

provisional, ja que dos mesos després es va llogar la casa núm. 27 del carrer Ferrer –o 

Nou– per fer-la servir com a ajuntament.84 

 Com es pot observar, en aquesta composició del nou Ajuntament de Consell hi 

destaca l’absència d’Antoni Barceló García de Paredes, artífex i representant de les 

aspiracions segregacionistes del veïnats de Consell. La premsa obrera de l’època fa 

menció a aquesta qüestió, avalant la importància del paper jugat per aquest en el sí del 

procés de segregació municipal: «saben de sobras la classe proletaria que està 

segregación es debida solamente a D. Antonio Barceló García de Paredes», el qual –

continua l’article– fou «víctima de obstáculos y estratagemas».85 De fet, la crítica cap a 

la composició del consistori és clara, ja que es considera que l’Ajuntament s’ha 

«constituido a espaldas de la opinión pública», a més d’estar format «por la gente del 
                                                             
82 AMC, Llibre 10: Actes de l’Ajuntament (1923-1931), pàg. 1-6. 
83 SANTANA MORRO, M. (1996b): op. cit., pàg. 22. 
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mismo color y el mismo olor».86 Igualment, en una clara referència cap a la figura 

d’Antoni Barceló García de Paredes, es demanen perquè des de l’Ajuntament es deixa a 

un segon pla la seva figura i no es reconeix la seva obra: «¿estas clases no reconocen a 

ningún prohombre que se haya distinguido en llevar a cabo tan regenerada obra?¿será 

que no la reconocen por obra de admiración y respeto, o que es poseedora de 

cualidades envidiables?».87 De fet, el mateix Antoni Barceló, en un article publicat a La 

Vanguardia Balear l’octubre de 1925, assenyalà que va ser ell el qui es va cuidar de la 

segregació municipal, a més de criticar la composició del nou Ajuntament per estar 

formada per polítics de l’antic règim, és a dir, de la política vella.88 

 Una vegada constituït el nou Ajuntament de Consell, hi havia dues qüestions de 

cabdal importància que quedaven pendents: el disseny de l’escut del nou municipi i la 

delimitació del seu terme. Pel que fa a la primera, la Comisión Provincial de 

Monumentos históricos y artísticos de Baleares va presentar al consistori conseller un 

extens informe amb un breu resum de la història del poble, de la qual es pretenia 

extreure els emblemes que havien de figurar a l’escut, ja que els components de 

l’Ajuntament volien que aquest els representés. Així, a la meitat esquerra i sobre un 

camp d’or, hi apareix el feix de vares amb la destral que portaven els lictors romans; 

una decisió que es remet a les reminiscències clàssiques del mot que dóna nom al poble, 

el qual prové de la veu llatina Consilium que, segons l’informe de la comissió abans 

esmentada, podria fer referència a un organisme de govern que en temps dels romans es 

reunia en algun lloc indeterminat del que avui en dia és Consell. Per una altra part, a la 

meitat dreta de l’escut i sobre un camp d’atzur, hi apareix un castell, el qual fa 

referència al castell d’Alaró –també present a l’escut municipal del poble veïnat– i 

pretén recordar la filiació històrica de Consell vers Alaró.89  

 Pel que fa a la delimitació dels termes municipals de Consell i Alaró, aquesta 

qüestió fou força complexa, ja que no es va arribar a un acord fins el 1930, essent 

necessaris cinc anys de negociacions i dues visites de l’enginyer en cap de la Brigada de 

Deslindes de l’Instituto Geográfico Catastral. Així, per dur a terme aquesta delimitació 

es crearen dues comissions als respectius ajuntaments. La de Consell exigia que el seu 

terme municipal arribés fins a les terres de Banyols, emparant-se amb la convicció de 

que els corresponia una quarta part dels terrenys del que fins feia poc havia estat es 
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terme municipal d’Alaró, a més del fet que pràcticament totes les finques situades entre 

la via del tren i Bànyols eren propietat de consellers. Per la seva part, la comissió 

d’Alaró no volgué acceptar les condicions dels consellers, ja que consideraven que la 

delimitació dels termes s’havia de fer en funció de la riquesa de la terra; per lo qual 

proposaren que la línia divisòria s’havia de fixar a la via del tren, ja que en el sí 

d’aquestes negociacions sempre consideraren que les terres de Consell eren de millor 

qualitat que les d’Alaró. Així, en una decisió «salomònica», la solució adoptada per 

superar aquesta problemàtica va ser fixar el límit entre els dos termes municipals al 

camí del Raiguer, just ben enmig del que demanaven les dues parts. En aquest sentit, 

Andreu J. Villalonga exposa a la perfecció el significat d’aquesta decisió: 

 
«era de justícia que s’adoptés el camí del Raiguer, ja que es considerava que l’esperit de la llei 

sobre població i termes municipals era que les demarcacions civils s’ajustessin a les 

eclesiàstiques i no podem oblidar que la Parròquia de Consell arribava fins el Pont Trencat. 

Per tant, si el terme de la Parròquia va passar a ser el terme de l’Entitat Local Menor, és lògic 

pensar que es convertís també en el terme municipal una vegada assolida la independència, ja 

que va ser precisament l’Entitat Local Menor la que va demanar la segregació.»90    
 

 Pel que fa a les realitzacions que va dur a terme el nou consistori, s’ha de dir que 

es produí una intensificació del procés d’urbanització. Al 1926 es concediren permisos 

per edificar als terrenys parcel·lats de sa Tanca, a més de projectar-se actuacions 

urbanístiques als terrenys de Son Cosmè, així com l’alineació i rasants de l’actual carrer 

del metge Morei. Igualment, s’ha de dir que el mes de juny de 1926 i a petició del batle, 

vengueren a Consell els inspectors provincials d’ensenyament primari per examinar uns 

terrenys que el consistori considerava idonis per a la construcció d’un edifici escolar. 

Així, al 1929, l’Ajuntament adquirí un solar situat a la plaça del poble per a la 

construcció de la nova escola; tot i que aquesta es va retardar fins a l’any 1933, com a 

conseqüència de la caiguda del règim de Primo de Rivera i els conseqüents canvis en la 

composició de l’Ajuntament. En aquest sentit, amb el final de la dictadura, Antoni 

Gamundí Ordines fou anomenat nou batle de Consell, càrrec que ocupà fins la 

proclamació de la Segona República al poble, el 17 d’abril de 193191 Per una altra part, 

també s’ha de fer menció a la creació del Jutjat Municipal de Consell al 1928.92 
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 Igualment, també s’ha de fer referencia als canvis socials que es produeixen en 

el decenni dels anys 20. Així, trobam consolidat un sector que es pot anomenar petit 

burgès, on els petits comerciants, els empresaris del sector industrial, els artesans i 

alguns membres de les professions liberals impulsaren una nova concepció de l’oci, la 

cultura i les relacions socials; cada cop més allunyades de l’òrbita de la Parròquia. En 

aquest sentit s’ha de fer referència a la societat esperantista La Verda Stelo, fundada per 

Antoni Barceló García de Paredes al 1925, amb la finalitat de crear una petita escola 

d’esperanto. A més, el mateix any també es va fundar el Centre Instructiu amb 

l’objectiu de difondre tot un seguit d’activitats recreatives i formatives: vetlades 

musicals, balls d’aferrat, recitals de gloses, competicions de trinquet i, sobretot, 

projeccions cinematogràfiques. Per una altra banda, el 1924 es va fundar oficialment el 

primer equip de futbol del poble, el qual dugué per nom Industrial Marià, tot i que s’ha 

de dir que aquest equip ja existia anteriorment al marge dels registres; concretament des 

del 1918 de la mà d’un grup de treballadors de l’espardenya.93      

  Finalment, també s’ha de dir que el 23 de juliol de 1926 es fundà una nova 

societat obrera, anomenada El Fruto del Trabajo, on Sebastià Company Company fou el 

seu president. Aquesta societat inicià la seva activitat ben aviat, sol·licitant a la patronal 

demandes d’augment salarial d’entre el 15 i el 30% pels treballadors de l’espardenya, 

tot i que les seves propostes no foren acceptades, per lo qual es declaren en vaga. Tot i 

això, la vaga fou un fracàs, ja que només secundaren aquesta una vintena de treballadors 

dels 35 que es tenia previst; per lo qual els tallers i les fàbriques no tancaren, i els 

absents foren substituïts per familiars dels propietaris, mentre que successivament els 

obrers es reincorporaven al seu lloc de treball. Igualment, s’ha de dir que El Fruto del 

Trabajo tingué una vida efímera, ja que va ser clausurada pel mateix Ajuntament de 

Consell quan el batle, durant el transcurs d’una inspecció, va sorprendre a un grup 

d’obrers reunits sense els corresponents permisos; lo qual va suposar la imposició d’una 

multa de 15 pessetes pel president i la clausura del seu local.94 

 

CONCLUSIONS 

 Com s’ha dit anteriorment, aquest procés de segregació municipal que va marcar 

el final de la dependència històrica de Consell respecte Alaró, s’ha d’emmarcar dins la 

segona onada segregacionista que es donà a Mallorca, la qual s’emparà amb l’Estatut 
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Municipal del 1924. Així, al igual que Mancor de la Vall i Ses Salines, Consell 

aconseguí constituir-se com a municipi independent amb Ajuntament propi el 29 de 

juny de 1924, després d’haver adquirit la categoria d’Entitat Local Menor. Tot i això, 

aquest fet no s’ha de considerar com un simple canvi administratiu, sinó que en el seu sí 

amaga tot un conjunt de causes que ajuden a entendre el perquè d’aquest episodi.  

 Per tant, es pot dir que la segregació municipal esdevingué una necessitat 

pràctica per fer front a les mancances administratives i de serveis que suposava la 

dependència amb Alaró després dels canvis estructurals que es produeixen a finals del 

segle XIX i principis del segle XX a Consell. En aquest sentit, cal recordar l’augment 

demogràfic i urbà que es dóna durant aquest període, a més dels canvis en la propietat 

agrària i l’aparició de l’activitat industrial que suposaren una dinamització 

socioeconòmica considerable dins el poble. Malgrat això, s’ha de dir que aquestes 

problemàtiques pràctiques ja es donaven anteriorment, sobretot pel que fa a 

l’administració religiosa; per lo qual els canvis esmentats, els quals tingueren una gran 

importància pel que fa a la definició de l’estructura socioeconòmica de Consell, 

evidenciaren encara més els problemes que suposava la dependència administrativa amb 

Alaró. 

 Per una altra part, a aquesta necessitat pràctica s’ha de sumar un component 

ideològic per part de la població de Consell; la qual, al llarg del seu devanir històric, ha 

demostrat una clara voluntat de desfer-se de la dependència amb Alaró. En aquest sentit, 

cal recordar l’intent de segregació que es va dur a terme durant el Trienni Liberal (1920-

1923), emparant-se amb la Constitució de Cadis al igual que els diferents municipis 

creats durant la primera onada segregacionista que es produeix a Mallorca en aquells 

moments; tot i que també cal recordar els diferents intents de desvinculació religiosa 

que tenen el seu èxit el 1913, moment en que el temple de Consell adquireix la categoria 

de Parròquia, un fet de gran rellevància per la segregació posterior del poble. De fet, és 

en la història religiosa local on les evidències d’una consciència de poble amb una 

identitat col·lectiva pròpia diferent a Alaró és fan més clares, una identitat que en el 

moment en que es va produir la segregació municipal estava totalment consolidada. 

 Així, durant el procés de segregació municipal, es pot parlar d’una voluntat 

col·lectiva i majoritària de constituir-se en municipi independent per part dels habitants 

de Consell. Com s’ha pogut observar, es tracta d’una reivindicació i un anhel 

d’emancipació ampli i transversal en el sí de la societat consellera, ja que pretengué 

deixar de banda les diferents ideologies polítiques del moment per aconseguir un mateix 
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fi comú. En aquest sentit, cal reivindicar la importància que hi tingué Antoni Barceló 

Garcia de Paredes, ja que fou la veu de les demandes i les reivindicacions 

segregacionistes dels consellers; iniciant així els tràmits burocràtics per dur a terme 

l’anhelada segregació municipal, sempre amb el suport de la resta de veïns. Tot i això, i 

com també s’ha pogut observar, la seva obra no fou del tot reconeguda per part dels 

integrants del nou Ajuntament.  

 Arribats a aquest punt, cal fer referència a la dialèctica i la dicotomia, existent en 

aquells temps de gran inestabilitat política i social; entre els sectors obrers, amb una 

mentalitat transformadora, i els sectors conservadors, amb una mentalitat tradicionalista 

i opositora a qualsevol tipus de canvi. Així, sembla a ser, segons el que s’ha observat a 

la premsa obrera de l’època, que Antoni Barceló –tot i tenir una posició benestant– era 

proper al sector obrer; un fet que segurament influí en el fet de que no formés part del 

nou consistori. En aquest sentit, s’ha de recordar que la constitució de l’Ajuntament de 

Consell es dona en plena dictadura de Primo de Rivera, on els integrants d’aquests eren 

elegits pel Governador Civil. Així, i emparant-me en el context polític, la constitució 

del nou consistori s’entén a la perfecció, ja que es pretén deixar de banda qualsevol 

element subversiu que tingui relació amb els sectors opositors al règim de la 

Restauració que la dictadura volia salvar. Per tant, són els personatges del sector 

conservador, els quals ja tenien una gran importància i influencia anterior, els que 

ocupen els càrrecs del nou Ajuntament i es constitueixen com el poder polític local.   

 Igualment, crec que és necessari fer referència a la rivalitat històrica que sempre 

ha existit entre Alaró i Consell, a més de l’actitud d’oposició, constantment demostrada 

per part dels alaroners, respecte a les demandes emancipadores dels consellers. En 

aquest sentit, s’ha de dir que aquesta actitud que s’ha demostrat en el treball només 

correspon a la dels sectors poderosos d’Alaró, ja sigui el poder polític o el poder 

religiós, per lo qual seria agosarat considerar que aquesta actitud era compartida per la 

totalitat de la població alaronera. Així, amb el pas del temps pareix a ser que l’actitud 

d’oposició constant a les demandes consellers es va anar relaxant, tal qual ho demostra 

l’opinió del batle d’Alaró respecte a la qüestió de la segregació municipal de Consell. 

Fruit de tota aquesta relació de dependència històrica, existeix encara a dia d’avui una 

certa rivalitat entre els dos pobles, tot i que no consider necessari fer una drama 

d’aquesta situació. Així, la rivalitat és present, però també les relacions que s’han donat 

entre els veïns dels dos pobles, ja sigui mitjançant enllaços matrimonials o d’amistat. 
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 Finalment, m’agradaria reivindicar el paper fonamental de l’estudi i el 

coneixement del passat local, en aquest cas del de Consell, com a patrimoni col·lectiu 

del poble. En aquest sentit, el present treball no suposa cap punt de partida, ja que 

s’emmarca dins una tradició historiogràfica local anterior que s’inicià a finals del segle 

anterior. Un exemple d’aquesta són les diferents fonts bibliogràfiques que s’han 

esmentat a la introducció, com també els diferents estudis sobre aspectes més concrets 

del passat de Consell. Tots aquests treballs esdevenen una mostra del camí a seguir per 

tal de recuperar –en la seva totalitat– la història local del nostre poble, una tasca en la 

qual encara queda molta feina a fer. Així, al igual que he començant aquest treball fent 

referència a la importància de la perspectiva local dins l’estudi i el coneixement de la 

història, m’agradaria acabar amb unes paraules del gran historiador català Josep 

Fontana: 

 
«Enmig d’un panorama on els cultivadors universitaris de la Història es deixen endur pel gust 

de la teorització llibresca, la visió de lo local ens recorda la necessitat de mantenir el contacte 

amb el món real, amb la terra que trepitjam i amb els problemes del homes i les dones que 

viuen entre nosaltres. Potser, és veritat que es veu més espai des de dalt d’un campanar que a 

peu de terra, però de prop es distingeixen molt millor els matisos i la complexitat del 

territori.»95       
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