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1. Introducció

Aquest Treball de Fi de Màster de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió de la Universitat

de les Illes Balears ha estat realitzat gràcies a la co-tutorització de la Dra. Maria José Mulet i la Dra.

Margalida Bernat. 

Com ja indica el seu títol, volem explicar l’evolució de la zona de  S’Hort d’en Moranta

(actual barriada de Jaume III- carrer Bonaire), de com passà d’espai no urbanitzat utilitzat com a

hort  a  una  zona  industrial,  ja  que  com més  endavant  exposarem,  aquesta  barriada  tingué  una

evolució única al no haver sofert quasi modificacions fins a 1950 gràcies a que es trobava entre la

murada medieval i la murada renaixentista de la Ciutat de Palma.

S’ha intentat enfocar el tema de manera local, emfatitzant la relació entre aquest espai i la

seva  utilitat,  encara  que  s’ha  recolzat  la  informació  obtinguda  amb la  del  treballs  i  obres  que

contemplen l’evolució urbana i econòmica de Palma de Mallorca de manera més general. En elles

hi destaquen plànols i gràfiques molt interessants sobre el tema. Així i tot, s’ha volgut focalitzar la

recerca a un espai totalment delimitat, del que pareix no haver gaire documentació. Per això val la

pena el seu estudi, ja que pareix com si abans del pla urbanístic Calvet de 1901 aquesta zona no

existís, encara que no fou fins a 1950 quan l'hort es va modificar per a ser urbanitzat segon el plan

Alomar de 1943, donant lloc a tota la barriada de Jaume III.

El treball s’ha redactat a través de cinc blocs principals. El primer de tots de tipus més teòric

on exposarem la motivació, l’estat de la qüestió dels dos eixos principals d’aquest treball: un més de

descriptiu sobre l’evolució urbana, l’altre més enfocat al desenvolupament econòmic de S’Hort d’en

Moranta. 

Un segon bloc on es defineix l’espai tant física com històricament, sobretot a partir dels

plànols  de  la  zona,  consultats  principalment  als  Arxius  de  la  ciutat,  tant  específics  de  la  zona

estudiada com generals de Palma de Mallorca.

El tercer bloc es centra més en alguns exemples de fàbriques que es van establir a la zona i

la seva història, intentant explicar quina va ser la seva evolució. Per a documentar aquest apartat

s’ha extret informació dels diferents arxius però també de les notícies i periòdics contemporanis que

han aportat una visió més propera de cada fàbrica, a més de les Noticias y relaciones históricas de

Mallorca, siglo XIX, editat per la Societat Arqueològica Lul·liana. En aquest apartat també s’ha fet

una  petita  comparativa  amb  l’evolució  industrial  d’altres  zones  tant  de  Mallorca  com  de  la

península, per a entendre millor perquè van acabar desapareixent aquestes indústries i tallers.

El quart bloc descriu la fi de l’espai industrial a partir de la proposta urbanística del pla

Calvet i el pla Alomar, pel que fa a aquesta zona en concret, dels que hem contextualitzat a partir de
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la bibliografia però també a partir d’articles trobats a periòdics on s’observen els diferents motius

que van ajudar a posar la societat a favor de l’enderrocament de les murades. 

Finalment un cinquè bloc on s’exposen les conclusions de la informació extreta, intentant

exposar de manera clara i senzilla els resultat obtinguts de la recerca.

Es vol esmentar que aquest treball no ha tingut voluntat de ser arxivístic, sinó bibliogràfic i

de recerca hemerogràfica . 

Quant  a  la  bibliografia  s’ha basat  sobretot  en la  que tracta  l’evolució  de les  murades  i

l’urbanisme de la ciutat, així com la relacionada en estudis econòmics que ens ajuden a descriure

l’evolució industrial del treball.

Voldria agrair a les tutores la seva ajuda i el temps dedicat a la realització d’aquest treball.

Els seus consells m’han guiat molt a l’hora d’estructurar la investigació i el discurs final.

2. Objectius

Tot  el  que  s’ha  exposat  anteriorment  s’ha  expressat  en  objectius  a  assolir  per  tal

d’estructurar la informació i el seu anàlisi, ja que en aquests es defineixen les hipòtesis a corroborar:

• Reformular l’evolució d’un espai que ha passat per les fases de zona agrícola,  espai no

urbanitzat dins la murada, industrialització i barri residencial.

• Entendre  l’evolució  socio-econòmica  de  la  zona  de  S’Hort  d’en  Moranta,  actualment

definida pel carrer Bonaire, Sant Martí, Passeig Mallorca, Jaume III i l’actual carrer de la

Protectora. 

• Plantejar aquests canvis des de la perspectiva dels habitants de la zona a finals del segle XIX

i el primer terç de segle XX, que vivien la ciutat a partir de barriades bastant delimitades

com a petits nuclis diferenciats. 

• Enfocar l'anàlisi de la zona des de la perspectiva dels treballadors d’aquestes fàbriques pel

que fa a la visualització de l’espai urbà.

• Observar la transformació d’una zona que va romandre tants anys sense urbanitzar envoltat

per tota la la resta de ciutat que en èpoques patí sobrepoblació, que acabà sent una zona

industrial i llavors es va reconfigurar en el seu estat actual a partir del Pla Alomar de 1943

arribant a ser el que ara es coneix. 
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3. Metodologia

Per a la realització del treball s’utilitzarà la metodologia històrica. On partint de l’existència

d’un recinte murari es persegueix seguir la trajectòria d’un espai singular a través de l’estudi de

l’evolució gràfica dels plànols trobats als arxius, tot seguint l’eix cronològic i les etapes principals

del seu desenvolupament històric des de finals del segle XIX i les primeres dècades del segle XX.

Es partirà del recull d’informació i dades, l'anàlisi d’aquestes aplicat a cada una de les parts que

conformen la investigació i s’elaborarà un discurs explicatiu relacionant les conclusions parcials per

arribar a una síntesi.

Per aquest motiu la primera fase d’investigació és la consulta de la bibliografia sobre les

murades de Palma de Mallorca i sobre el desenvolupament econòmic de l’illa, sobretot de finals del

segle XIX i principis del segle XX. Llavors s’accedirà a diferents arxius (Cambra de Comerç, Arxiu

Municipal de Palma, Arxiu del Regne de Mallorca) i biblioteques (Biblioteca de Cultura Artesana,

Biblioteca  Alemany,  etc.)  per  a  complementar  la  recerca,  sempre  que  sigui  possible,  amb

documentació original i plànols sobre la zona.

La segona fase del treball serà ordenar de manera coherent la informació acumulada per a

formular un discurs on hi hagi connexió entre el desenvolupament urbà de la barriada i l’econòmic.

S’intentarà unir  l’estudi social  de la zona i  la seva concepció històrica.  Per això serà necessari

l’anàlisi de totes les parts de la informació obtinguda i la seva anàlisi demostrant les relacions entre

els resultats i els objectius plantejats.

4. Estat de la qüestió bibliogràfica 

La proposta és un estudi de l'evolució d'un espai concret de Palma, l'anomenat S’Hort d'en

Moranta,  entre  1850 y 1935.  S'analitza  la  seva  transformació  espacial  i  econòmica a  partir  de

l'anàlisi  gràfic  i  bibliogràfic;  tant  fons documentals  de caire  cartogràfic,  fotogràfic,  gravat  com

publicacions  que  han  tractat  la  zona.  La  cronologia  del  treball  es  correspon  amb  l’impuls

industrialitzador de finals de segle XIX i finalitza amb els anys previs a la Guerra Civil.

Primerament s’ha treballat el vessant físic de l’espai. S’Hort d’en Moranta apareix entre les

murades medieval i renaixentista, a l’alçada del  baluard de Santa Catalina, delimitat als diferents

plànols de la ciutat de Mallorca. Per això ha resultat útil la consulta d'Evolució Urbana i Topografia

de Madîna Mayûrqa (1993), de Ma. Magdalena Riera Frau, perquè inclou una descripció detallada

amb l’ajuda de gravats de Rafel de Isasi del que devien ser les murades medievals i a més aporta

molta informació de les murades renaixentistes a partir de mapes i esquemes dels patrons que es
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devien haver seguit per a la seva construcció i ubicació d’horts dins el recinte de la ciutat. En el

llibre  Urbanismo regional en la Edat media, Las ordinacions de Jaume II (1300) en el reino de

Mallorca (1976), escrit per Gabriel Alomar Esteve, es troba una descripció de les murades. Pel que

fa  als  aspectes  gràfics  té  especial  interès  el  gravat  del  plànol  de  ciutat  de  Mallorca  traçat  pel

canonge Antoni Garau i gravat per Antoni Company. Tan en el quadre com en el gravat s’hi veu

perfectament  la  Palma  de  Mallorca  de  1644 amb les  seves  murades  i  els  espais  no  construïts

intramurs. 

Pel que fa a la construcció de la murada renaixentista, la problemàtica que plantejaren les

murades i la final decisió del seu enderrocament es troba exposat al monogràfic  Les Murades de

Palma, Miscel·lània,  Estudis Baleàrics, núm. 70-71, 2002, què inclou els articles: "Murada i vida

quotidiana", de Maria Barceló Crespí; "Palma entre dos segles, l’enderrocament de les murades", de

Francesc Sáez i Isern; "El darrer recinte: els inicis de la quinta murada de ciutat de Mallorca (s.

XVI)", de Margalida Bernat i Roca i Jaume Serra i Barceló, perquè treballen el significat físic i

social de les murades per a la població de la ciutat.

L’arquitecte Eusebi Estada publicà el 1885 el seu llibre La ciudad de Palma, amb el subtítol

Su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias, su ensanche, que mostra quals eren

llurs prioritats. Denunciava la congestió viària, la congestió espacial tant per a usos residencials

com industrials, les deficiències sanitàries (que causaven periòdiques epidèmies, com el còlera de

1865),  tot  el  llibre  està  enfocat  a  crear  un  ambient  propici  per  a  que  la  població  acceptàs

l’enderrocament de les murades. Intervengué per aconseguir l’esbucament definitiu de la murada,

aprovat el 1902. Plantejà un projecte de Pla pel concurs obert el 1895, que harmonitzava comoditat i

higiene amb l’estètica, però perdé davant Calvet.

La consulta del llibre  Urbanismo regional en la Edat media, Las ordinacions de Jaume II

(1300)  en  el  reino  de  Mallorca,  escrit  per  Gabriel  Alomar  Esteve  el  1976,  per  veure  la  seva

descripció de les murades ha tengut especial interès pel gravat del plànol de ciutat de Mallorca

traçat  pel  canonge Antoni  Garau i  gravat  per  Antoni  Company1 reproduït  en  un quadre a  l’oli

propietat de l’Ajuntament de Palma i que s’exposa en el Museu de la Ciutat al Castell de Bellver.

En ambdós s’hi veu perfectament la Palma de Mallorca de 1644 amb les seves murades i els espais

no construïts intramurs. L’autor especifica que en època musulmana hi devia haver encara més

superfícies lliures i és interessant observar tan clarament delimitat S’Hort d’en Moranta.

Pel que fa a la construcció de la murada renaixentista, la problemàtica que plantejaren les

murades  i  la  final  decisió  del  seu  enderrocament  ho  trobam exposat  al  monogràfic  d’Estudis

Baleàrics, núm. 70-71, titulat Les Murades de Palma, Miscel·lània, publicat el 2002, on trobem els

1  JUAN TOUS, J., Grabadores mallorquines. Diputación Provincial de Baleares, Palma, 1977, pp. 20-21.
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articles:  "Murada  i  vida  quotidiana" de  Maria  Barceló  Crespí;  "Palma  entre  dos  segles,

l’enderrocament de les murades", de Francesc Sáez i Isern; "El darrer recinte: els inicis de la quinta

murada de ciutat  de Mallorca (s. XVI)", de Margalida Bernat i  Roca,  i Jaume Serra i  Barceló.

Gràcies  a  aquestes  obres  hem  pogut  entendre  que  significaren  les  murades  física  i  ,sobretot,

socialment per a la població de la ciutat. 

L’estudi del vessant econòmic s’ha realitzat a través de les obres de Pedro de Alcántara Peña

i de Carles Manera, ells realitzen l’estudi general dels diferents sectors industrials que actuaven a

l’illa de Mallorca, com ara el sector dels metall, l’alimentació, les destil·lacions, el calçat, el tèxtil i

el sabó. Aquests autors donen una visió detallada a diferents publicacions. A tall d'exemple, de Pere

d’Alcàntara  Peña cal  mencionar  La industria  mallorquina:  consideraciones  generales  sobre  su

estado actual y mejoras que reclama, (1884), i de Carles Manera Desarrollo económico y actitudes

empresariales en la Mallorca contemporanea, 1730-1930: rasgos económicos esenciales de una

sociedad pre-turística (1995). Per a poder fer una comparativa amb la situació de la indústria a fora

vila les investigacions de Joana Maria Escartin aporten gran quantitat d’informació, com El procés

d'industrialització a Esporles : 1830-1960 (1991).
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5. Definició de l’espai: 

S'hort  d'en  Moranta és  l'espai  comprés  entre  la  murada  medieval,  construïda  pels

musulmans a finals del segle XI per Nâsir al-Dawla, darrer sobirà taifa de Mayûrca (980-1114) per

a protegir-se dels catalans i dels  pisans.  I la murada renaixentista,  construïda seguint el  mateix

recorregut que el descrit a la muralla medieval amb una excepció a la part oest d'aquesta, com es pot

veure  al  següent  mapa  la  murada  medieval  s'endinsa  cap  al  centre  de  la  ciutat,  en  canvi  la

renaixentista manté un poc més l'estructura semicircular del perímetre de la ciutat.

Fig. 1. Segon plànol de Palma de Mallorca d’Antoni Verger. (1596) 

No obstant per entendre millor el perquè de la decisió de modificar el traçat ja existent de la

murada medieval es necessari aprofundir en les característiques del terreny on es troba la ciutat de

Palma i la història de la construcció de les dues murades2. A la part interior del recinte renaixentista,

2 "Deducir el movimiento de una población en correlación con los siglos transcurridos… en una población que
ha estado cerrada con tapias o con un recinto fortificado... la línea de cerramiento conserva restos de sus obras
durante siglos, y hasta influye en la forma, dirección y combinación de sus nuevas calles y plazas. Palma, en
esta parte, ya por estar edificada junto a un puerto de mar, ya por ser capital de una isla importante que por su
especial  situación  ha sido codiciada  por  todas  las  naciones  y en todos  tiempos,  ha sido también  siempre
población  cerrada  y  fortificada;  y  esta  circunstancia  facilita  el  estudio  de  su  crecimiento”.  PEÑA,  P.  A.,
Antiguos recintos fortificados de la ciudad de Palma, Boletín Sociedad Arqueológica Lul·liana. Palma, 1886,
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o sigui del terreny que aquest tanca, es troben moltíssims restes d'un altre menor que seguia a poca

diferència  la  direcció de la  ja existent,  a excepció de l'Hort de Moranta que quedava a la  part

exterior del mateix. El recinte menor, és sens dubte, el que restava complet com a defensa de la

ciutat àrab, a l'època de la Conquesta d'aquest Regne, per Jaume I, al primer terç dels segle XIII 3. 

5.1. La Murada medieval

Si es tenim en conta estudis d’autors con González Baldoví, sobre altres ciutats dins el món

àrab, com és el cas de l’estudi de Xàtiva4, i ho aplicam al cas de Madîna Mayûrqa, veurem que la

construcció de la ciutat i la seva distribució està totalment condicionada per la xarxa hidràulica que

els enginyers àrabs van poder construir i pensar amb anterioritat a la urbanització5.

Els enginyers àrabs, per a triar la situació d’una ciutat primer havien de tenir cobertes una

sèrie de necessitats bàsiques que el territori devia proporcionar Aquestes necessitats són: aigua, terra

de conreu, llenya per cremar, fusta per construir i fortes murades6. En tots els casos l’aigua, sempre

citada com a aigua corrent, ocupa el primer lloc de la llista de les necessitats7.

Madîna Mayûrqa fou fundada l’any 902 per  Isâm al-Khawlâni,  i  assoleix els  seus trets

urbans definitius en el moment en què es converteix en capital d’un Estat taifa. Aquesta segueix

estrictament els principis exposats anteriorment, per això el seu sistema hidràulic es va projectar

p. 11.
3 PEÑA, P. A., ,Antiguos recintos…, op. cit., p. 13.
4 "És evident que al canal va precedir les cases i carrers esmentats, perquè aquestes no porten un traçat capritxos

o fortuït, sinó que són paral·leles a l’aqüeducte, coincidència que no hagués estat possible si les vies foren
anteriors. És a dir, en el temps de la construcció del canal no existia nucli consolidat sota les muralles de la
ciutat alta romano-visigoda, el que dit d’una altra manera significa que l’origen de l’actual centre històric està
en la Séquia de la Vila, la més antiga font d’abastiment d’aigua de Xàtiva". GONZÁLEZ BALDOVÍ, M., “La
influència de l’aigua en la formació de Xàtiva musulmana", dins  Agua y poblamiento musulmán,  Benissa,
1988, pp. 24-25.

5 "Tot i partint d’un sol exemple, permet abstreure alguns principis precisos i clars sobre hidràulica urbana a al-
Andalus: és imprescindible dissenyar el sistema hidràulic abans de procedir a la urbanització, aquest sistema
condiciona la forma d’altres elements urbans i, finalment, el sistema determina el creixement de l’espai urbà,
més enllà de les causes d’origen demogràfic normalment adduïdes". RIERA FRAU, M. M., “Aigua i disseny
urbà: Madîna Mayürqa” a Afers, 18, 1994, p. 306.

6 Al capítol sobre "Teoría de la fundación de ciudades: asentamiento y construcción” A la primera part recull
testimonis del califa Umar, de Ibn Abi Zar i de Ibn Khaldûn. I a cada un d’ells se li atribueixen cites sobre les
condicions necessàries per a la ubicació de les ciutats: Al califa Umar se li atribueix que hagués dit que “las
ciudades se levantan en lugares en los que existe agua, madera para el fuego y pastos”; A Ibn Abî Zar se li
atribueixen les paraules “Dicen de los sabios que para prosperar una ciudad debe reunir las cinco condiciones
siguientes: agua corriente; tierras fértiles para la siembra; un bosque cercano que proporcione leña; murallas
sólidas, y un jefe que mantenga la paz y seguridad de los caminos y castigue a los revoltosos”; A Ibn Khaldûn
“...dice el gran filósofo beréber, es necesario atender al fundarlas a varias condiciones, en primer lugar a la
existencia en su solar de un río o de fuentes de agua pura y abundante, pues el agua, “don de Allah”, es cosa de
capital importancia y el tenerla inmediata evitará muchas molestias a los vecinos". TORRES BALBÁS, L.,
Ciudades Hispanomusulmanas , Madrid, 1985, pp. 47-48.

7 RIERA FRAU, M. M., “Aigua i disseny urbà…, op. cit., p. 306.
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just  després  de  la  conquesta  islàmica  del  territori  de  les  Illes  Balears,  probablement  per

dissenyadors estatals relacionats amb l’Estat cordovès. 

Aquesta xarxa hidràulica inicia el seu traçat d’una font d’aigua que es troba a 6,9 Km de

distància de a la ciutat. Fins al moment el petit nucli urbà romà preexistent fou reocupat i ampliat

per així poder bastir-hi un alcasser. Un segle més tard la ciutat surt descrita per part de pisans i

catalans  al Liber  Maiolichinus.  Es  descriu  Madîna  Mayûrqa com una  gran  madîna,  en  aquell

moment la octava d’al-Andalus en extensió, amb uns trets urbans ja ben definits i amb un recinte

murari recentment construït8. 

Per les raons abans exposades es pot dir que el recinte murari de Mâdina Mayûrqa no fou

dons traçat en funció d’un creixement poblacional, tal com indica la presència d’àmplies zones no

urbanitzades, ni en previsió de la presència d’importants contingents d’immigrants. El seu traçat és

el precís per tal de seguir els canons de la séquia que han realitzat un important revolt per arribar al

centre de la ciutat i per tal de poder salvar el desnivell del torrent9. Es pot concloure que el disseny

del sistema hidràulic que bastia Madîna Mayûrqa es pot entendre com la clau que explica l’extensió

de l’espai tancat dins el seu recinte murari, el traçat d’aquest recinte, quan part de la seva xarxa

viària i la disposició dins la ciutat de les zones o dels edificis dedicats a determinades activitats10.

Tota la disposició de la resta d’element de la ciutat està condicionats per l’abastiment d’aigua.

Per aquest motiu els espai no edificats que es troben intramurs eren varis i de dimensions

variables, no tenien una disposició determinada. Així i tot, aquests espais s’aprofitaren com a horts

urbans, parcel·les per a futures edificacions, etc. no importava que no fossin pensades originalment

per aquestes funcions.

 No obstant resulta difícil arribar a saber la proporció exacta entre el sòl urbà “intramurs”

destinat a ús estrictament residencial i el destinat a altres usos (com pot ser l’agrari), edificat o no11.

Igualment, els espais edificables es solen ubicar a les zones més properes a la murada els quals

suposaran la reserva del solar urbà en futures etapes d’expansió de la ciutat.

Aquesta gran quantitat de metres de solar sense edificar, inicialment, pot ser l’explicació de

la gran  extensió  que  assolí Madîna  Mayûrqa,  després  de  l’aixecament  del  recinte  de  murades

medieval. El Llibre de Repartiment, menciona molts d’horts. I aquests es mantindran, més o menys,

també a la ciutat de després de la conquesta catalana de 122912.

8 RIERA FRAU, M. M., “Aigua i disseny urbà…, op. cit.,p. 307.
9 RIERA FRAU, M. M., “Aigua i disseny urbà..., op. cit., p.309
10 RIERA FRAU, M. M., “Aigua i disseny urbà..., op. cit., p. 312.
11 BARCELÓ CRESPÍ, M., "Aspectes agraris d’un nucli urbà (Ciutat de Mallorca a la Baixa Edat Mitjana)", dins

Bolletí de la Arqueològica Lul·liana, 44 , Palma de Mallorca,, 1988, pp.195-196.
12 BARCELÓ CRESPÍ, M., "Aspectes agraris…, op. cit., p.196.
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Fig. 2. Plànol de la distribució de séquies d’aigua, espais no construïts i altres elements de la ciutat a dins Madîna
Mayûrqa, ja tancada per la murada medieval, segons  Mº. Magdalena Riera Frau13

13 RIERA FRAU, M. M., “Aigua i disseny urbà..., op. cit., p. 311.
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5.2. La Murada renaixentista

La zona tancada a la  murada àrab era extensíssima però incloïa  molts  horts  i  zones  no

edificades. Aquestes zones sense edificar van ser segurament urbanitzades en les dècades que van

seguir  a  la  conquesta.  La  creació  del  Regne  independent  l'any  1276  i  principalment  la  seva

consolidació el 1300, coincidint amb l'auge del comerç marítim de manera espectacular, va causar

un augment de població encara que no excessiu.

A la Ciutat de Mallorca Jaume II no va tenir necessitat, com l'havia tingut a Perpinyà i a

Montpeller,  de construir  un nou recinte  ni  de crear  nous barris,  ja  que els  existents  resultaven

suficients14.

Així i tot el pas del temps va afectar a l’estat de les murades medievals i les reparacions van

acabar sent massa nombroses. Es va decidir construir unes altres murades l’any 1543, aquestes es

van fer per ordre del Gran i General Consell. El seu cost fou molt elevat, i això va provocar la

interrupció en la construcció durant els segles vinents, tan el Reial Patrimoni, com la Universitat del

Regne van pagar el seu cost15. El costat de terra es va iniciar el 1562, i el costat marítim el 1715,

encara que no s’acabaren del tot fins 1801. Les obres varen ser dirigides en principi pel mateix

Jacobo Fratín i després successivament, per Pedro Velasco, Juan Ceballos i Giorgio Fratín (germà

de Jacobo), però sempre seguint el projecte del primer16. 

L’any 1580, el  sector  oest  de la fortificació,  prop del  raval  de Santa Catalina,  ja estava

acabat. Els treballs varen continuar encara que molt lentament durant la resta del segle XVI i a

principi del XVII. L’any 1650 es va veure l’acabament de les Portes de Santa Catalina, de Jesús i

Pintada, i el 1670 el fortí del Sitjar. L’any 1690 es va finalitzar la construcció del revellí de la Porta

del Camp i el 1714 el passatge cobert i l’esplanada de la part exterior17. 

14 ALOMAR ESTEVE, G., Urbanismo regional en la edat media: las “Ordinacions” de Jaume II (1300) en el
Reina de Mallorca, Editorial Gustavo Gil, Barcelona, 1976, p.104.

15 "En un principio, la Universidad corría con los grandes gastos de la fortificación para lo que disponía tallas o
derramas, entre las diferentes clases sociales; más tarde, el Estado, entregando de cuando en cuando alguna
cantidad cooperaba a ello y, como veremos, a mediados del siglo XVI contribuían por mitad el Monarca y la
Universidad… Durante el siglo XVII por dos veces, en 1648 y 1673, se paralizaron las obras por falta de
dinero, y observamos que en este tiempo la materialidad de la obra corre en su totalidad por cuenta e los
jurado, y a veces, compartida con el virrey. Si el fondo de la fortificación se hubiera destinado íntegro al objeto
para que fue creado pronto se hubieran terminado los trabajos, por lo que no está fuera de lugar la esperanza
del  Rey de  que  las  obras  terminaran  hacia  el  año  1600".  ZAFORTEZA MUSSOLES,  D.,  La  ciudad  de
Mallorca, ensayo Histórico-toponímico, tomo I , Ajuntament de Mallorca, 1987, pp .45-46.

16 SÁEZ ISERN, F., "Palma entre dos segles: l’enderrocament de les murades", dins  Estudis Baleàrics, 70/71,
Palma de Mallorca, 2002, p. 21. 

17 HABSBURGO-LORENA, L. S.,  Las Baleares.  Descritas por la  palabra y el  dibujo.  José J.  De Olañeta.
Editor. Palma de Mallorca, 1984, p. 82.
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Fratín fou ajudat pel seu germà Giorgio que va dissenyar el trasllat del torrent de Sa Riera

fora de les murades, amb la desembocadura al peu del Puig de Sant Pere (aquesta part del projecte

es realitzà posteriorment, en 1601-1613). 

Pel que fa a l'execució de les obres es important el fet de que el recorregut que descriuen

aquestes noves  murades  coincideix en gran part  amb les antigues  murades,  només amb alguna

excepció. S’han trobat dibuixos de Rafael Ysasi on es veuen clarament les restes de les antigues

murades dins les noves, aquestes restes van quedar al descobert durant l’esbucament de les murades

renaixentistes18. La murada medieval va esser en bona part integrada o reutilitzada al reblit en el nou

sistema defensiu.  

Només a dos llocs del traçat de la nova murada aquesta no coincideix amb l’antiga. Aquesta

rectificació,  va  permetre  adaptar  les  murades  al  terreny  sense  haver  de  condicionar  la  seva

construcció als  propis desnivells  de la  zona,  com feia  el  recinte  medieval  mitjançant  un colze,

canviant així la façana de ponent. Aquest espai fou conegut com l’Hort d’en Moranta.

Fratín fou bastant criticat a l’època amb acusacions referides a la planificació i haver actuat

en contra de les ordres reials. No obstant, amb el temps s’ha anat veient que en realitat fou un

projecte  molt  més  ben organitzat  del  que  es  pensava  i  que  les  acusacions  devien  ser  més  per

qüestions particulars i aspectes ideològics que per una anàlisi acurada.

18 RIERA FRAU .M M., Evolució urbana i topografia de Madîna Mayûrqa, Ajuntament de Palma, Palma, 1993, 
p. 70.
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Fig. 3. El Recinte murari medieval i el renaixentista al plànol del Canonge Garau (1644) on es veu fàcilment
l’espai anomenat s’Hort d’en Moranta, comprés entre els dos, segons M. Magdalena Riera Frau19.

19 RIERA FRAU .M M., Evolució urbana..., op. cit., p. 73.
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 Fig.  4.  Palma  de  Mallorca,
1950.  En  ella  s'hi  veuen  la
murada àrab i la renaixentista
a        l’alçada de S'Hort d'en
Moranta i  s'hi  Pot  ver
perfectament  l’espai  que
queda entre a els dos recintes
fortificats.  També  s’hi  pot
observar  el  nou  traçat  de  Sa
Riera.
 És  la  segona  làmina
publicada  a:  ALOMAR
ESTEVE , G.,  La reforma de
Palma,  cap  a  la  renovació
d'una  ciutat  a  través  d'un
procés  d'evolució  creativa,
Palma de Mallorca, 1950. 
pp . 26-27 .
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Fou una obra de grandioses dimensions que la Universitat no podia afrontar econòmicament

sola. Fratín donà una gran importància als bastidors dins el nou traçat, d’acord amb els nous models

de guerra que s’anaven imposant. Les cortines tenien un paper secundari dins el disseny, aquest fet

fou poc entès  per  la  Universitat,  que encara  pensava  en els  models  antics.  La  planificació  del

projecte va haver de tenir previst fer front als errors dels enginyers anteriors20 i també a la mala

realització dels projectes que havien dut a terme als responsables de les obres, a més d’imprevists

per mal finançament, etc.

El  disseny d’aquesta  murada,  no augmentava gaire  l’espai urbà protegit  pel  recinte  dels

murs,  ja  que  en  aquells  moments,  encara  quedaven  prou  espais  intramurs  no  construïts  que

permetien el creixement de la ciutat. Aquest sistema, inicialment, permetia no encarir les obres;

però  deixava sense protecció algunes construccions que es trobaven a fora dels murs o forçava a la

seva  desaparició. A més d’horts o instal·lacions manufactureres, les principals construccions en

perill varen esser els convents d’Ítria i la Soledat. D’altra part,  res indica que es planificàs cap

sistema de protecció dels raval de santa Catalina, quan allà hi havia instal·lacions (com les sitges)

imprescindibles per a la ciutat21. 

Un altre aspecte important per a entendre la decisió d'eixamplar la ciutat per l’oest a part de

evitar  les  corbes  de  nivell  pròpies  del  terrenys  fou  la  possibilitat  d’incloure  una  nova  entrada

d’aigua a la ciutat. Es va desviar la Síquia d’En Baster, que fins al moment no arribava fins a la

ciutat, això permetria abastir d’aigua a la part baixa de Palma. Per a això, van aconseguir diferents

privilegis reals, obviant el fet que una part important d'aquestes aigües eren propietat del Monestir

de la Reials. Fins al segle XVII es va estar discutint aquest problema, agreujant la situació pel fet

de que grans consumidores d'aigua, com manufactures de tints, s'ubicaran a la Vila d'Avall. Fins

aquest segle existien problemes d’abastiment en aquesta zona de la ciutat22.  

El Baluard d’Urries és el que es construí a la part oest de la ciutat, la planta d’aquest baluard

segueix  la  forma  de  punta  de  diamant,  emmarcant  s’Hort  d’En  Moranta.  El  seu  nom  oficial

20 "Ante todo, debemos decir que influido o no, el ingeniero, por el fracaso de la amplia propuesta de Calvi,
concretó su obra a ceñir, a revestir,  la vieja fortificación con la nueva, corriendo, o rectificando, como es
natural,  las  imperfecciones  o  defectos  que  tuviera,  y  ,  nada  más  que  a  eso  obedece  indudablemente,  la
rectificación entre el baluarte de Santa Margarita y el del Sitjar, y el más importante entre los del Sitjar y San
pedro, incluyendo intra muros, el huerto d’En Moranta. La línea de mar entre  el baluarte del muelle y el de
Capellanes, sufrió también la rectificación consiguiente, que si se observa con detención, parece seguir un plan
preconcebido,  que  no  es  otros  que  suprimir  los  frentes  cóncavos  que  presentaba  el  viejo  recinto".
ZAFORTEZA MUSSOLES, D.,  La ciudad de Mallorca..., op. cit., p. 56

21 BERNAT ROCA, M.; SERRA BARCELÓ, J., "El darrer recinte: els inicis de la quinta murada de Ciutat de
Mallorca (s. XVI)", dins Les murades de Palma,  Miscel·lània, Estudis Baleàrics 70/71, Palma de Mallorca,
2002, pp. 47-48.

22 BERNAT ROCA, M.; SERRA BARCELÓ, J., “Materiales gráficos para el estudio del abastecimiento de aguas
en Ciutat de Mallorca (S. XIV-XVIII)”, dins  El agua en zonas áridas: arqueología e historia, I coloquio de
Historia y Medio Físico, Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación de Almería, Almería 1989, p. 848.
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correspon al virrei Juan de Urries que governà l’illa entre 1571 i 1575. És curiós com aquest nom

encara es mantenia el 1613, quan havia estat el virrei que inicià la reforma de Fratin, No obstant, la

població de Palma mai deixà de dir-li el Baluard d’en Moranta23, fins a que finalment li posaren

oficialment aquest altre nom24. 

Un cop  s’ha  definit  física  i  històricament  l’espai  conegut  com a  S’Hort  d’en  Moranta,

deixant clar que quedava comprés entre les dues murades i que no es va modificar fins a quasi 1950,

quan es van iniciar les obres per a fer l’avinguda de Jaume III. I que sobretot tingué ús agrícola.

També és necessari explicar que el carrer Bonaire i el carrer de Sant Martí es coneixia també com a

la  zona  de  S’Hort  d’en  Moranta,  encara  que  quedassin  fora  de  la  delimitació  especificada

estrictament amb anterioritat. Per això s’ha inclòs també l’evolució d’aquests carrers dins el treball.

Ja que la part de darrera de les seves construccions donava directament sobre aquestes terres i es

podria dir que per a la població era la barrera entre la ciutat i l’hort esmentat.

23 "BALUARTE DE MORANTA. Iniciada su construcción en 1575, en 1584 estaba casi terminado y en 1596 ha
concluido; se trabajaba en la cortina que unía éste con el Sitjar. El primer nombre que recibió fue el de Urríes,
en honor al virrey don Juan de Urries (14 de Septiembre de 1564 a 12 de octubre de 1575), al que le cupo el
honor e ser el iniciador de la magna obra (en algunos documentos suele aparecer  Urrias). Poco a poco, el
nombre fue cayendo en el olvido y en el último tercio de siglo XVII había cambiado el nombre por el de San
Martín, por su cercanía con el colegio de los jesuitas, fundado en esa zona en 1647. A inicios del siglo XVIII,
en la cartografía aparece el nombre de S’Hort d’en Moranta o simplemente Moranta, aunque éste fue el que se
utilizó  siempre  de  forma  coloquial.  Este  topónimo  procede  de  los  terrenos  que  pasaron  intramuros  al
construirse este baluarte. Por una real orden de 30 de diciembre de 1606 (AGCA, reg. 4944, fol. 20) dirigida al
virrey, se ordenaba: se pague a Práxedes Moranta o a los herederos del Doctor Moranta, su su marido, 617
libras, 8 sueldos y 10 dineros valor de unas casa, tierras, huerto y molino de viento que en 1575 se le tomaron
por la expresada fortificación, abonándosele también por la Ciudad lo mismo. Este huerto permaneció intacto
hasta que fue urbanizado en 1950 con motivo de la gran reforma incluida en el Plan 1943 de Gabriel Alomar,
que dio lugar a la apertura de la avenida de Jaume III".  TOUS MELIÁ, J., Palma a través de la cartografía
(1596-1902), Ajuntament de Palma, Palma, 2002, p. 219.

24 BERNAT ROCA, M.; SERRA BARCELÓ, J., "El darrer recinte..., op. cit., p. 50.
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Fig.5. Representació de l’aqüeducte de la Vila d’Avall segons el plànol de Ciutat de Mallorca fet pel canonge
Antoni Garau en 1644 segons Margalida Bernat i Roca i Jaume Serra i Barceló25 

Fig. 6. Plano de Nicolas de Fer de 1715 segons segons Margalida Bernat i Roca i Jaume Serra i Barceló26 

25  BERNAT ROCA, M.; SERRA BARCELÓ, J., “Materiales gráficos..., op. cit., p.857.
26  BERNAT ROCA, M.; SERRA BARCELÓ, J., “Materiales gráficos…, op. cit., p.857
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Fig. 7. Aqüeducte de la Síquia d’En Baster que travessava s’Hort d’en Moranta vist des de la murada, actualment
a l’Arxiu Municipal de Palma- Fons fotogràfic (nº registre: 509; signatura: FOMS POS 387)

20



5.3. La toponímia dels carrers existents l’any 1850

 

Fig. 8. Plano de Palma d’Antoni Garau de 1644. Fig. 9. Plano de Palma de 1896. Anònim. 

És  interessant  observar  aquests  dos  plànols  ja  que  ens  permeten  entendre  clarament  la

disposició dels carrers Bonaire i Sant Martí respecte els recintes muraris que amb anterioritat s’han

exposat.  En  els  dos  s’hi  veu  com  en  realitat  l’espai  comprés  entre  les  murades  no  es  troba

urbanitzat. El carrer corre quasi paral·lel amb el traçat de la murada medieval deixant entre les

façanes de darrera i el mur un espai sense urbanitzar. Com ja s’ha comentat amb anterioritat no és

estrictament  la  zona  de  S’Hort  d’en  Moranta,  però  popularment  la  gent  denominava  la  zona

d’aquest dos carrer així perquè en realitat era la seva limitació urbana.

A la vegada s’ha situat en vermell sobre els dos plànols la ubicació del que és actualment el

Convent de la Concepció, punt de referència per a entendre la modificació posterior del traçat del
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carrer i la modificació de la seva toponímia. S’ha de tenir present que a partir de 1704 el Convent

adaptà una part del carrer Bonaire al seu hort, a les següents pàgines es tracta aquest tema amb més

profunditat . 

El  nom del  carrer  Bonaire  és  dels  més  antics  de  Palma,  el  segle  XIV ja  tenia  aquesta

denominació. Avui en dia el seu traçat va des de la plaça del Sitjar fins a l’Avinguda Jaume III, no

obstant  aquesta  avinguda no va  existir  fins  al  pla  Alomar.  Al  llarg  del  temps  ha  sofert  vàries

modificacions que ara explicarem. 

 Inicialment el carrer de Bonaire anava del Sitjar al carrer de Can Sales, incloent-hi el carrer

que ara es diu de la Protectora. El 1647, quan els jesuïtes instal·laren el col·legi de Sant Martí al

començament del carrer dit ara de la Protectora, bastant a prop de Can Sales, el nom es modificà per

primera vegada pel carrer de Sant Martí, encara que podria haver coexistit els dos nom pel que

pareix, ja que encara s’utilitzava el nom de Bonaire també. Hem de tenir present que l’Avinguda de

Jaume III no existia encara i el traçat d’aquest carrer era quasi bé recte i molt llarg. 

El  1704  les  monges  de  la  Concepció  van  adaptar  part  del  carrer  Bonaire  i  la  murada

medieval per a integrar el seu hort al convent. Així es va segmentar el carrer Bonaire i a partir del

mur del Convent de la Concepció cap al sud ja només es va dir carrer de Sant Martí, limitant el

carrer de Bonaire a la part  nord des de el  mur del Convent també, forçant la desaparició d’un

fragment que es deia Metge Matas, cosa que provocà canvis importants en la nomenclatura urbana. 

Si es mira des de el sud la nomenclatura quedà: d’una banda, el carrer de sant Martí tingué

un nou traçat que anava del carrer de Can sales fins al carrer de la Concepció, tot incorporant el

carrer que ara es diu de Sant Martí. I,d’altra banda es revitalitzà el nom de carrer de Bonaire, que

ara anava del Sitjar al carrer que ara es diu del Metge Matas, i després, fent un gir, continuava fins

al carrer de la Concepció absorbint el carrer del Metge Matas.

Amb l'obertura del carrer de Jaume III i la urbanització de S’Hort d’en Moranta el carrer

Bonaire recuperava el tros perdut el 1704 i agafava la llargària i el traçat actual. El mateix feia el

carrer de la Protectora, que d’ençà de 1919 ja es deia de Sant Martí27. Curiosament, el tros del carrer

que va del Bonaire al de la Concepció recuperà el nom de carrer de Sant Martí.

L’actual carrer de Bonaire, amb tot, és radicalment distint de l’antic: és més ample i només

la línia de cases de la part més situada a l’est és l’original: l’altra línia és totalment nova28.

El nom de carrer de Sant Martí es va agafar del col·legi de Jesuïtes, com ja hem dit, però es

molt probable que aquest es denominés així en agraïment a Pere Antoni Santmartí, que donà 25.000

lliures per a la construcció del col·legi. El 1723 el jesuïtes van traslladar el col·legi de Sant Martí a

27 ZAFORTEZA MUSSOLES, D., La ciudad de Mallorca..., op. cit., pp.215-216.
28 BIBILONI CANYELLES, G., Els carrers de Palma, Toponímia i patrimoni de la ciutat, Palma de Mallorca, 

2012, pp. 164-165.
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un nou edifici del carrer Sant Gaietà i el 1919 aquest carrer canvia de nom i es diu calle de la

protectora, pres de la Societat de socors mutus creada el 1869 que ocupà el lloc de l’antic col·legi

de sant Martí29.

Pel que fa al carrer de la Concepció anava només de la plaça del Sepulcre als carrers de la

Pietat i del Metge Matas. Deu el seu nom al gran convent de monges agustines de la Concepció, la

seva evolució constructiva s’explica seguidament. Al no haver estat afectat per la desamortització

actualment guarda molts de trets de la seva construcció i es conserva en un estat satisfactori. 

El nom de carrer de la Concepció no és anterior al segle XVII, segurament abans es devia

dir carrer del Sepulcre (o de la font del Sepulcre), nom agafat de l’església del Sepulcre, que estava

situada en el carrer de la Concepció fent cantó amb el carrer de Can Cavalleria. També és possible

que abans de tenir aquest nom es digués carrer del Sitjar, que aniria de la font del Sepulcre a la

plaça del Sitjar.  El 1797 es va retolar carrer de la Concepció30. 

5.3.1. Convent de la Concepció

Les  monges  agustines  van  haver  d'abandonar  les  seves  instal·lacions  conventuals  de  la

Muntanya de Pollença, a causa de l'aplicació de les normes emanades del Concili de Trento. I a

conseqüència  de  les  mesures  desamortitzadores,  també  es  van  incorporar  al  monestir  de  la

Concepció les monges del mateix ordre desallotjades del de Santa Margalida, a la ciutat. Aquests

fets  van  significar  l'enriquiment  del  tresor  monàstic  amb  peces  procedents  dels  convents

desallotjats, convertint el monestir de la Concepció en un veritable museu. 

La seva ubicació actual  es deu gràcies a  la  generosa donació que va fer el  noble Aleix

Zaforteza d'una casa, amb el seu hort, situada al Sitjar, prop de l'antiga església del Sant Sepulcre.

No es té constància exacta de la data d’aquesta donació, no obstant s’estima fou a principis de 1574,

ja  que  a  partit  del  28  de  novembre  d’aquest  any  les  religioses  van  compra  un  edifici  veïnat

coneguda  com, la  casa  del  Brollador,  propietat  de  Salvador  Burgues-Zaforteza  i  Dameto  que,

juntament  amb  l'anterior,  es  va  convertir  en  el  nucli  del  nou  monestir  que  es  va  fundar  sota

l'advocació de la Puríssima Concepción .

29 BIBILONI, G., Els carrers de Palma...., op. cit., p. 613.
30 BIBILONI, G., Els carrers de Palma...., op. cit., p. 267.
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Fig. 10. Aspecte de una de les cases setcentistes que quedaren el 
conjunt del convent de La Concepció31

31  RIPOLL, L.; FERRA, J.M., Ses Monges tancades, el món ignorat dels convents “històrics” de Mallorca, 
Palma de Mallorca, Consell Insular de Mallorca, 1990, p.45
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Després d’algunes obres de condicionament les agustines es traslladaren dia 1 de gener de

1577 al nou convent del carrer Sitjar. No obstant, les obres no acabaren aquí, fou un procés de cent

vint-i-vuit  anys  on  s’adjuntaren  altres  adquisicions  al  convent  i  com  l’historiador  Zaforteza

Mussoles deixa constància fou un procés complicat on no van faltar llargs períodes d'inactivitat a

causa de la falta de mitjans per seguir avançant 32. 

A més d'aquestes dues cases, les religioses van anar adquirint, una a una, les propietats que

s'aixecaven al voltant del monestir fins que aquest va arribar a agafar tota l’illa de cases. Primer, en

1577, va ser la de Aina Ballester, que comprenia la botiga d'Aina Liscana, situada a la cantonada

dels actuals carrers de la Concepció i de Sant Martí, i la de Miquel Sacarés. En 1578, es va comprar

la casa del mercader genovès Josep Cibo, que estava situada a ponent, mirant al carrer Bonaire. A

aquesta estaven les Botigues de Gabriel Vives i la casa de Gaspar Rossinyol, adquirida en 1585 i

1589 respectivament. En 1608 es va comprar la dels hereus de Mossen Oliver de Termens, situada a

la cantonada dels carrers de la Concepció i Metge Matas, amb la idea d'edificar-hi la nova església.

Dotze anys més tard el monestir va comprar, també al carrer Bonaire, la de Antonio Gelabert, i un

any després, en 1626, la casa i l'hort de la família Poquet, que limitava per darrere amb la fàbrica de

la nova església encara en obres. En 1649, van ser incorporades les cases ruïnoses de Pere-Onofre

Xaverí. Finalment, cap a 1660, ja s'havien comprat les restants propietats que quedaven a l'illa: les

de Lleonard Massanet, la de mossèn Joan Nicolau i les de Francesc Puig.

A finals  del  segle  XVII  el  monestir  ja  abastava tota  la  poma que en  segle  XVI va ser

coneguda com illa de les monges de Sant Pere i més tard del Convent de la Concepció33.

Aquest monestir posseïa també un hort situat a l'altra banda del carrer Bonaire, al costat de

la murada àrab, per la art oest la vella fortificació musulmana marcava una significativa corba cap a

l'interior de la Ciutat. A la part més profunda d'aquesta es trobava aquest hort, de manera que la

muralla feia les seves vegades de tàpia de l'hort. A aquesta altura la nova fortificació no es va cenyir

al vell recinte, sinó que del baluard de sta. Catalina al de Jesús va seguir en línia recta absorbint la

muralla àrab i part dels horts adjacents34. Alguna fotografia de l’Arxiu Municipal de Palma mostra

l’aspecte d’aquest mur, es troben a continuació, no obstant els moderns edificis de Bonaire han tapat

per sempre aquesta visió.

La petició d'adjuntar aquest hort fou gestionada en 1703. Les monges van elevar súplica a

l'Ajuntament sol·licitant el tancament d'una part del carrer Bonaire per incorporar l'esmentat hort a

la clausura.  Adduïa els  greus inconvenients que aquesta situació els produïa i que, sent aquesta

32  MURRAY, D. G.; PASCUAL, A.;  LLABRÉS, J., Conventos y monasterios de Mallorca:historia, arte y 
cultura, Olañeta, Palma de Mallorca, 1992, p. 87.

33 MURRAY, D. G.; PASCUAL, A.;  LLABRÉS, J., Conventos y monasterios..., op. cit., p. 88.
34  ESCALAS REAL, J.,  Aquella ciudad de Palma, Palma de Mallorca, 1979, p. 131.
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secció del carrer de molt poc trànsit,  no es produïa un greu perjudici per al públic. Encara que

l’historiador Zaforteza Mussoles afirma que aquesta decisió fou acceptada fàcilment35, en realitat els

veïnats afectat no la veien amb molt bons ulls36 qui, junt amb els jesuïtes, posaren un pleit contra

l’Ajuntament37.

A aquest efecte, en 1703, van promoure les religioses un curiós expedient sol·licitant de la

Junta Patrimonial, la inclusió en la clausura de l'esmentat hort, ja que argumentaven que era un gra

inconvenient el que es trobés a l’altre costat del carrer sent elles monges de clausura. 

Fig. 11. Vista d’un angle de l’hort conventual de la Concepció amb el mur de tancat que abans fou murada
medieval, on llur tram vorejava part del carrer Bonaire i en el segle XVII s’incorporà al Convent. Dit tram fou

enderrocat en 1967 per donar de nou continuïtat a dita via inclosa al pla de Reforma urbana nº1. (Autor: Planas, d’
abans de 1967. Actualment a l’Arxiu Municipal de Palma- Fons fotogràfic; nº registre: 676 i signatura: FOMS)

35 ZAFORTEZA MUSSOLES, D.,  La ciudad de Mallorca..., op. cit.,pp. 189-191.
36 MURRAY, D. G.; PASCUAL, A.;  LLABRÉS, J., Conventos y monasterios..., op. cit., p. 88.
37  Arxiu del Regne de Mallorca, C-486, fol.29.
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Fig. 12. Tram de la murada del penúltim recinte que tingué Palma, el qual des del segle XVII ha servit de tancat a
l’hort del Convent de la Concepció, fins a la seva demolició el 1967. (Autor: Planas, d’Abans de 1967, actualment

a l’Arxiu Municipal de Palma- Fons fotogràfic, nº registre: 677 i signatura: FOMS).

Les religioses exposaren que en el tros de carrer que quedava inclòs en el Monestir, no tenia

casa particulars, sinó que a un i un altre costat el limitaven les tàpies i parets del convent i l'hort

d'aquest; que es trobava en el seu extrems, i per tant, que no es tallava el carrer, sinó, només es

reduïa la seva longitud, que a més en ella no donaven finestres ni portes de casa alienes, i que el

trànsit era molt reduït, com correspon a carrer tan apartat del centre de la ciutat, podent-se afirmar,

que no arribaven a passar-hi cent persones a l'any. Per això esperaven que l’assumpte s’estudiés i

desitjaven que fou acceptada la seva petició.

La Junta es va desplaçar al Convent de la Concepció el dia 10 de juliol de l’any de la petició,

i es va fer càrrec de les molèsties que experimentava la comunitat, per unanimitat de vots va acordar

accedir al sol·licitat per les religioses per vía de stabliment ab cens e inquitable a Se Magestad que

aparegue als Visuradors Reals y Procurador Fiscal. A més:
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 Que el convento se obligue a modificar las esquinas de frente a la fuente del

Sepulcro y la de la calle Bonaire,  junto a la  puerta  principal  de la  iglesia del

convento,  per poder passar los cotxos y carros lliberament,  realizándose estas

obras  con  intervención dels  Mestres  Majors,  por  cuya  concesión  venían  las

religiosas obligadas perpetuamente a cantar tots los disaptes una Salve per sa

Magestad (que Deu guart) y un nocturno de morts el disapte del Peys tots anys38. 

“Y el 17 del citado mes de Jojio, Mestre Matheu Gomila, fuster y Mestre

Antoni Rosselló, picapedrer, Visuradors Reals, se personaron sobre el terreno y

dictaron:  Primerament  que  les  Mares  Religioses  tingan  obligació  de  fer

cantonada en el cantó devant la iglesia del Sepulcre, la qual se ha de fer deu

palms més endins de la que surt a la aresta de dita cantonada a cada part del

carrer y fins tota la altura de dita aresta.

Item que en la cantonada del hort a la part del portal menor de la iglesia

de dit monestir fassen una plasseta segons les mides que nosaltres dits visuradors

asenyalarem en la ocasi que se conduex la aygua en el collegi de sant Martí, que

les  dites  Monges  tinguen  obligacio  en  tot  temps  sempre  que  dita  canonada

necessita de remendo tot lo que estira dins la clusura a teniro condret y fero

adobar a ses costes.

Item en raho del aygua que en ocasio de luges, y altre que escapa de la

Font del Sitjar per trobar nosaltres, dits visuradors haver de tenir dit curs, que

dites Monges tingan obligació de fer una claveguera y una siquia Cap rech que

treves de una part  o laltra de dit  carrer per passar dita  aygua de la  qual se

podran servir quant nessessitem de ella.

Item que havem vist  los  reynats  de  dit  contrast,  com son lo  señor Don

Ferrando Gual y Moix, lo Reverend Jaume Cerdá, prevere, vicari de san Jaume y

Michel Vives, han consentit en que se fassse dita obra y en respecte de unes cases

que se troben visines, de un tal Ribas, que per quant el curador de dites cases es

fora Regne no se ha pogut obtenir el seu consentiment, y en suposa que essent

singular  no  intentara  contra  dir  a  vista  de  haver  adherit  los  demes  vicins.

Item que les  dites  Monges tingan obligació  de  fer  tots  anys  en  el  Real

patrimoni dos lliures cens allodials inquitables ademes de lo que ha resolt la Real

38  ZAFORTEZA MUSSOLES, D., Del Puig de Pollensa al puig del Sitjar, Imp. Mossen Alcover, Palma de
Mallorca, 1945, pp. 229-231.
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Junta de que digan tots los disaptes cantar una Salve y un Nocturno de de mors el

disapte dels Reys, tots anys.

Item que no pugan alsar ni acalar la muralla del modo ques troba lo dia

present y que les parets que novament se faran sien de la matexa altaria de les

que lo dia present si troben y que en ningun temps puguen fer dormidor ni altre

genere de edifici a la part del portal manor de la iglesia del dit convent.39” 

Posteriorment,  l’any 1784 es va vendre la casa del carrer Bonaire més propera al portal

menor de l'església, així es regularitzava el perímetre del convent. La comprà Don Jerónimo Ribera

amb la condició que ni el comprador, ni els seus successors en propietat o possessió d’aquestes

cases no podia alterar la altura de la pared que comparteixen amb l’hort del convent, ni podia obrir

en ella cap porta, perpètuament s’ha de conservar tal com està.

A partir d’aquestes obres i ventes la l’edifici del convent ja no va sofrir gaires canvis40  fins

als anys 40 quan  l'arquitecte Gabriel Alomar Esteve va dur a terme la recuperació de la façana,

recordant un casal gòtic del mateix carrer desaparegut a inicis del segle XX. Aquesta reforma va

aportar  l'actual  aspecte  del  frontis.  En  qualsevol  cas,  la  fisonomia  d'aquests  dos  carrers  que

limitaven  amb  el  monestir  va  ser  transformada  radicalment  durant  els  anys  cinquanta  amb

l'esmentada «Reforma Alomar»41. Finalment l'església i el convent de la Concepció serien declarats

Bé d'Interès Cultural en l'any 2007.

39 ZAFORTEZA MUSSOLES, D., Del Puig de Pollensa..., op. cit., p. 231-234.
40 ZAFORTEZA MUSSOLES, D., Del Puig de Pollensa..., op. cit., p. 234.
41 MURRAY, D. G.; PASCUAL, A.;  LLABRÉS, J., Conventos y monasterios..., op. cit., p.89.
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6. La transformació a zona industrial

6.1. Context polític

A principis del  segle  XIX té  lloc a Espanya una profunda commoció política deguda a

l'esclat i desenvolupament de la Guerra de la Independència (1808-1814), les conseqüències són de

gran transcendència en tots els ordres de la vida. La transformació que experimenta la societat amb

la introducció d'un règim de llibertats en l'ordre polític i en el social provoquen una reacció del

règim absolut i ambdues realitats no poden impedir el procés d'evolució econòmica ja iniciat que

suposa grans canvis en els mètodes agraris i una introducció lenta i segura de nous mitjans de

progrés  industrial  i  comercial  que  acabaran  per  crear  noves  formes  de  vida  en  l'home.  Totes

aquestes realitats fan possible un creixement notable i ininterromput de la població gràcies a les

noves  i  millors  condicions  agràries,  creació  de  nous  mitjans  de  vida  en  els  ordres  industrial  i

comercial que al seu torn donen lloc a necessitats i exigències en la societat i en l'economia fins

llavors mai posats en evidència. La societat accepta aquest repte i els canvis demogràfics i socials es

desenvolupen i acumulen de manera que ella mateixa es mostra incapaç de dosificar la seva aparició

i  ordenar  la  seva  evolució.  Aquesta  situació  que  es  dóna  a  Europa  i  naturalment  a  Espanya

constitueix també una realitat a Mallorca.

El període que s’obre a l’estat  espanyol amb el destronament d’Isabel II  significà per a

Mallorca una modificació en la correlació de les diferents forces polítiques.

L’ala més esquerrana dels progressistes illencs controlà fins al 1873 els principals òrgans

administratius (Diputació Provincial i càrrec de Governació) i aconseguí una notable representació a

les Corts espanyoles.

El Partit Republicà Federal s’organitzà ràpidament a Ciutat gràcies al suport de les classes

populars urbanes (obrers, menestrals…) però mai no aconseguí d’arrelar profundament a la part

forana. Ideològicament es caracteritzava per l’anticlericalisme i el federalisme. Entre 1869 i el 1873

els republicans federals tingueren majoria dins l’Ajuntament de Ciutat i intentaren posar en pràctica

un programa reformista que no va reeixir.  L’any 1873 quan es convoquen les eleccions a Corts

constituents de la I República, assoliren un èxit considerable amb l’elecció de cinc diputats.

El Partit Conservador Isabelí fou marginat durant aquest període dels panorama polític i

s’apropà al carlisme.

Després  del  fracàs  de  la  I  República  (1874)  i  amb  la  Restauració  borbònica  el

republicanisme  illenc  es  reorganitzà  entre  1881-86  en  diverses  tendències.  D’entre  elles  els
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republicans  federals,  sense  tenir  possibilitats  de  participar  en  els  centres  de  decisió  política,

desenvoluparen una activitat social i obrerista no gens menyspreable.

Mentrestant, el poder es va concentrar en mans dels conservadors i dels liberals. Aquest, a

partir  de  1881,  aconseguiren  dominar  l’Ajuntament  de  Ciutat  i  la  Diputació  i  gaudiren  d’una

preponderància força important  l’illa que es fa palesa a la dècada dels noranta.

Ambdues forces polítiques -liberals i conservadors- es trobaven molt lligats a les directrius

de llurs comitès centrals madrilenys, la qual cosa determinava la manca de programes autènticament

regionals i l’acceptació per part dels esmentats partits, de candidats electorals forasters cuneros. Al

cunerisme hi hauríem d’afegir a més el fort caciquisme polític i electoral que a la darreria del XIX

assolí una notable importància i contribuí a restar credibilitat al sistema42. 

Durant  les  primeres  dècades  del  segle  XX  (regnat  d’Alfons  XIII)  la  vida  política  es

caracteritza encara per la vigència del sistema bipartidista (liberals i conservadors) imperant des de

la Restauració. Fins al 1917, i malgrat l’efímera recuperació dels republicans entre el 1901 i el

1905, el partit conservador sota la direcció d’Antoni Maura aconseguí una superioritat notable sobre

els liberals. 

Tot  i  amb  això,  des  de  principis  de  segle  comença  a  reprendre  una  nova  força,  el

regionalisme,  que,  si  bé  es  manifesta  en  diverses  tendències,  prendrà  un  caire  clarament

nacionalista.  Els  regionalistes  mallorquins  mantingueren  contactes  freqüents  amb  la  Lliga

Regionalista de Catalunya i fundaren el 1917 el Centre Regionalista que comptà amb un òrgan de

premsa,  La veu de Mallorca.

Amb la crisi política de 1917 semblava que havia arribat l’hora de les forces reformadores.

Els republicans, els socialistes i els regionalistes formaren el “Bloc Assembleista”, coalició que, no

obstant, fracassà en les eleccions municipals d’aquest mateix any.

A partir de 1918-1921 l’entrada del financer Joan Marc (Verga) a la política dins les files

dels partit liberal, marcaria un canvi d’orientació de la vida política illenca, que de fet s’aglutinarà

entorn de dos bàndols; els verguistes i els antiverguistes. El primer comptà amb el suport freqüent

de  socialistes  i  republicans  i  assolí  ja  una  clara  victòria  sobre  els  antiverguistes

(conservadors,mauristes…) a les eleccions legislatives del 1923.

Durant el període que comentam es fa pales una gradual recuperació del moviment obrer

impulsada, sobretot, pels socialistes, que tingué, sens dubte, la màxima expansió a principis dels

anys vint. Quant el 1918 Joan March va regalar una Casa del Poble a les organitzacions obreres de

la Ciutat es produí una curta unitat sindical entre socialistes i anarquistes que tanmateix es trencà

42  ALZINA, J.; LIMONGI, A.; VIDAL, A., Mallorca: Història i Cultura, Editorial Moll, Palma de Mallorca, 4a 
edició 1992 (1a edició 1985), pp. 178-180.
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definitivament  pos  temps  després.  A més,  el  1921  una  escissió  dins  les  files  dels  socialistes

mallorquins donà lloc a l’aparició d’una agrupació comunista a Ciutat.

Amb el cop d’estat de Primo de Rivera (1923) hom creà la Unió Patriòtica, espècie de partit

únic  que  comptà  amb  el  suport  de  les  classes  més  conservadores,  alhora  que  es  radicalitzava

l’oposició dels grups esquerrans (anarco-sindicalistes,  comunistes, regionalistes…) al nou règim

dictatorial.  Els  socialistes  crearen,  el  1925,  l’U.G.T.  de  Balears,  participaren  en  els  Comitès

Paritaris, però rebutjaren qualsevol tipus de càrrec públic que se’ls va oferir. Mentrestant, continua

l’ascens  econòmic  de  Joan  March  i  apareixen  associacions  i  revistes  (La  Nostra  Terra)  que

pretenien mantenir els trets culturals dels país enfront dels intents de castellanització del dictador.

L’any  1930,  després  de  la  caiguda  de  Primo  de  Rivera,  va  ser  de  ressorgiment  i

reorganització dels grups polítics que havien de participar a les eleccions del 1931.

El 14 d’abril del 1931 fou proclamada, sense incidents greus, la República de la Ciutat de Mallorca.

Globalment els republicans i els socialistes, que quasi immediatament ocuparen els llocs oficials

(Diputació, Govern Civil…), obtingueren la victòria en les eleccions municipals (maig) i guanyaren

també en les eleccions a Corts Constituents (juny) del mateix any. Els resultats els foren clarament

favorables a Ciutat,  encara que a molts de pobles del l’illa les forces dretanes aconseguiren un

nombre superior de vots.

Com a conseqüència dels canvi de règim polític tornaren a prendre força els plantejaments

autonomistes. Una comissió integrada per membres de l’Associació per la Cultura de Mallorca, de

la Cambra Agrícola i de la Cambra de Comerç va redactar l’any 1931 un avantprojecte d’Estatut

d’Autonomia per a les Illes que, després d’una gran polèmica i la negativa de Menorca a participar

en les discussions, tanmateix no va reeixir.

Mentrestant entre 1931 i 1933, els partits de dreta s’anaven organitzant i a les eleccions

generals del novembre dels 1933 la coalició dretana formada per la CEDA, els regionalistes i els

republicans  de  centre  (antics  verguistes)  obtingué  el  triomfs  sobre  les  candidatures  dels  partits

d’esquerres que se presentaren clarament dividits.

La revolta que en el mes d’octubre dels 1934 va adquirir caires de gran violència a certes

regions  de l’Estat  espanyol,  va tenir  poques  repercussions  a  la  nostra  illa.  Tot  i  amb això,  les

autoritats mallorquines aprofitaren aquells esdeveniments per dur a terme una forta repressió contra

elements socialistes i comunistes. 

Per últim, en les eleccions legislatives del febrer del 1936 es formaren dos blocs: l’esquerrà

Front Popular i la coalició de centre-dreta. Aquesta va guanyar a Mallorca, mentre a nivell d’Estat

triomfaven les esquerres. Pocs mesos després havia començat la Guerra Civil.
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Durant el període republicà tornà haver-hi una nova empenta del moviment obrer sobre el

qual es va mantenir una influència socialista. Tot i això, entre el 1931 i el 1933, els comunistes i,

sobretot,  els  anarco-sindicalistes  prengueren  una  certa  importància  i  desenvoluparen  una  certa

importància i desenvoluparen una activitat no gens menyspreable en les vagues que durant aquest

dos primers anys es produïren. 

Després, dels 1934 al 1936, els conflictes varen disminuir considerablement i només pel

juliol  del  1936,  quan  una  bomba  explotà  a  la  Casa  dels  Poble,  es  convocà  una  vaga  general

acompanyada d’alguns actes de violència43.

6.2. Context econòmic

Els gremis44 es desenvoluparen a Mallorca entre els segles XIII i XIX. Agrupaven diferents

professions, arts i oficis. Tenien una finalitat múltiple; social, per la qual realitzaven prestacions

econòmiques als seus socis malalts i el els casos de defunció; professional, destinada a la defensa i

ordenament  de  la  professió  i  a  evitar  l’intrusisme,  mitjançant  uns  estatus  o  “ordinacions”  que

assenyalaven els drets i deures dels socis; i religiosa, commemorant la festa dels respectius patrons

a l'església del seu titular… Cada gremi gaudia d’autonomia i actuava democràticament presidit per

una  Junta  de  sobreposats  i  prohom.  Les  qüestions  que  se  proposaven  (votació  de  recursos,

assumptes interns, modificació dels estatuts, etc.) passava votació, quan, ja exposades i analitzades,

tots havien pogut manifestar lliurement la seva opinió. No obstant a finals dels segle XIX, aquesta

estructura de treball canvia de mentalitat45 i afavoreix la industrialització

. Als dos primers terços del segle XIX Mallorca continua essent una societat fonamentalment

agrària amb unes característiques molt consemblants a les del segle anterior. Caldria destacar, no

obstant,  l'abandonament  dels  costums  mercantils  per  part  dels  arrendataris  mercaders  i  la  seva

integració als cercles de la noblesa; l’ascens dels arrendataris pagesos que, amb l’acaparament de la

majoria  dels  arrendaments  de  les  grans  possessions,  van  prenent  importància  en  la  gestió  de

l’economia agrícola; i la lluita dels grups pagesos més febles (petits propietaris, jornalers…) per

millorar llur estatus socioeconòmic.

43 ALZINA, J.; LIMONGI, A.; VIDAL, A., Mallorca: Història i Cultura..., op. cit.,pp. 206-210.
44  "Els gremis estaven fortament jerarquitzats. Els mestres formaven la categoria superior i exercien la professió

després d’aprovar un examen davant un tribunal al qual havien de demostrar la seva competència en l’ofici
elegit. Els oficials -fadrins- treballaven amb els mestres i no podien posseir taller propi fins a arribar al grua
superior". QUETGLAS GAYÀ, B., Los gremios en Mallorca, Palma de Mallorca, 1939, p. 78.

45  DEYÁ BAUZÁ, M. J., “La burguesía mallorquina y su ideario sobre la libertad de industria.(1800-1820)”, 
Estudis Baleàrics .29, Institut d’Estudis Balearics, Palma de Mallorca, 1989. pp. 141-142.
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L’agricultura és l’activitat que ocupa encara la major part de la població, mentre la feblesa i

marginalitat  del sector industrial  impossibilita que puguem parlar de vertadera “indústria”,  puix

aquesta en realitat no existia. Únicament el comerç amb les Antilles (Cuba, Puerto Rico), segons

indiquen certs autors, sembla que va experimentar una certa reactivació a la dècada dels anys trenta

un cop acabada la guerra d’independència de les colònies americanes.

Pel que fa a l’evolució demogràfica, després d’una primera etapa on encara les mortalitats

catastròfiques es van succeir amb regularitat (crisi de subsistències del 1812, epidèmia de pesta

bubònica l’any 1820 a la Comarca de Llevant, febre groga del 1821 a Ciutat, i altres contagis), la

població experimenta des des 1835-40 i fins a la dècada dels vuitanta una notable expansió. A partir

d’ara les sobre-mortalitats mai no assoliran aquelles xifres esgarrifoses dels períodes anteriors. Els

171.134  habitants  del  1840  passen  a  ser  249.008  el  1887  i  la  Ciutat  de  Mallorca  creix

considerablement46.

Podem pensar que a principis de segle l’agricultura fou l’activitat econòmica principal a

Mallorca. La pagesia continuava utilitzant tècniques de cultiu  tradicionals, ja empleades durant

l’Edat Mitjana, basat en els cultius de secà, per a obtenir cereals a la zona del Pla de l’illa i olives a

la  muntanya.  Passat  1875  es  començà  a  tenir  importància  el  cultiu  de la  vinya,  l'ametller,  el

garrover, la figuera i la patata, permetent així exportar part de les collites. Aquest canvi fou possible

gràcies a la parcel·lació de les finques senyorials que existien fins al moment. Els nous propietaris

es van preocupar per la productivitat de les seves terres, fent que sorgissin també noves necessitats

en  equipament  i  eines  per  a  facilitar  aquesta  tasca,  es  crearen  petites  empreses  familiars  que

s’encarregaren de fabricar aquests utensilis per a cobrir aquesta demanda.

En primer lloc cal esmentar la substitució dels conreus tradicionals per altres més rentables,

susceptibles de ser col·locats en els mercats exteriors. El cas més significatiu és el del conreu de la

vinya que va experimentar una forta expansió a partir  de 1872 quan les vinyes franceses foren

destruïdes per la fil·loxera. La fase daurada de la viticultura mallorquina duraria fins a principis dels

anys  noranta.  Aleshores  França  havia  refet  les  seves  vinyes  i  establí  una  sèrie  de  mesures

proteccionistes que gravaven les importacions de vins estrangers. Paral·lelament la fil·loxera envaí

l’illa i destruí l quasi totalitat de les plantacions. A partir de llavors començà la gran expansió de

l’ametler  (i  també  de  la  figuera),  arbre  que  proporciona  un  producte  igualment  exportable  als

mercats europeus. 

Per altra part, la dessecació de Part de Sant Jordi (1848) i de l’Albufera d’Alcúdia (1870)

determinaren  un augment  considerable  de  l’àrea  de  reguiu  que  féu  possible  el  conreu  intensiu

d’altres productes entre ells la patata. 

46 ALZINA, J.; LIMONGI, A.; VIDAL, A., Mallorca: Història i Cultura..., op. cit., p.177.
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Pel que fa als desmantellament de les possessions senyorials esdevé al llarg d’un procés

certament complex, particularment significatiu al darrer terç del segle XIX i primers decennis dels

segle XX. El fet és que mitjançant els “establiments” es modifica el paisatge rural de l’illa i es va

consolidant una classe camperola de petits propietaris.

La vinya fou un cultiu protagonista durant el segle XIX. El govern de l’illa va ajudar a la

seva promoció amb campanyes d'exempció d’imposts en 1802 i es va veure encara més afavorit

quan la producció francesa es va veure disminuïda per causa de la la fil·loxera. Per aquest motiu els

vins  mallorquins  es  van  arribar  a  exportar  a  França  i  a  parts  de  Sud-amèrica.  No  obstant,  la

fil·loxera també arribà a l’illa,  destruint la bonança econòmica de la que gaudia Mallorca, aquesta

crisi va forçar als pagesos a començar amb nous cultius com ara l’'ametlla, l'albercoc, la figuera i el

garrover.

L’ametller va augmentar en gran mesura la seva producció durant la segona part del segle

XIX, arribant a ser la principal exportació de l’illa. Va ser tan important que va arribar a desbancar

el mercat d'Anglaterra, França i Alemanya. 

L’albercoc,  la figa i  el  garrover van ser productes secundaris,  però que a la fi  de segle

tingueren també protagonisme per a l’economia de l’illa i per a la seva exportació.

El cultius de reguiu no van tenir tant de territori dins l’illa, encara que es va dessecar part de

l’Albufera el 1860, la seva producció hortícola cobria sobretot la demanda del mercat intern. 

Es  pot  situar  l’activitat  ramadera en segona posició arrere la  producció agrícola,  com a

activitat secundària i complementària de l'agricultura. A part del bestiar necessari per a les tasques

del camp, també es criava bestiar oví, boví i caprí. Aquesta activitat no cobria les demandes de

consum internes i això feia necessari la seva importació, encara que dins la dieta de la població no

era un producte massa consumit. Com a excepció, la cria de porcs si que fou suficient per a la seva

exportació i ajudà a crear la demanda del cultiu de la figuera dins l’illa, ja que formava part de la

seva alimentació.

El comerç de l’oli, el sabó o productes destil·lats, com l’aiguardent, van ser molt importants

i rentables econòmicament durant l’últim terç del segle XIX, gràcies a que la pirateria que provenia

d’Algèria  va  aturar  quan  França  la  va  ocupar.  Quan  els  vaixells  que  transportaven  aquestes

mercaderies tornaven a l’illa duien altres productes colonials com la canya de sucre, el tabal, el

cacau i el cafè, que eren venuts o canviat per cereals, per les diferents ciutats portuàries de tota la

mediterrània.  A més els  mallorquins van aprofitar alguns dels viatges d’aquests productes per a

provar sort per aquelles terres i posar els seus negocis, sobretot a Cuba i Puerto Rico47.

47  "Amèrica no és la principal destinació -si més no directa- del vi cremat insular. Als càlculs ja establerts sobre
l’etapa del Lliure Comerç, he afegit els corresponents al quinquenni 1824-1829, quan el tràfic mallorquí amb
Índies  es  vincula  exclusivament  a  l’àrea  antillana  -que,  per  altra  banda,  sempre  fou  prioritari  sobre  la
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Pel que fa a la indústria,  durant la primera meitat de segle es va veure afavorida per la

inversió  de  part  dels  ingressos  que  es  van  obtenir  en  els  mercats  anteriorment  esmentats,  va

fomentar l’aparició de societats que estimulaven les inversions. Aquest fet va permetre l’aparició de

petits tallers, sobretot familiars, o de pocs treballadors. Es van iniciar sobretot en el sector tèxtil i

alimentari seguit del calçat i el vidre.

La  majoria  dels  autors  coincideixen  a  assenyalar  com a  partir  de  la  dècada  dels  anys

seixanta-setanta, i al llarg d’un procés encara poc definit, es detecten a la nostra illa una sèrie de

transformacions (algunes de les quals ja havien començat a l’etapa anterior) que ens fan entreveure

els inicis d’uns “canvis” dins la societat i economia mallorquina48.

Entre els anys 1875 i 1930 es consolida el procés d’industrialització de les Balears, sobretot

a Menorca i Mallorca. En canvi a les pitiüses continuaran essent unes illes bàsicament rurals, amb

molt poca presència del sector industrial. La industrialització de les Balears es fonamenta en sectors

que  tradicionalment  no  s’han  considerat  innovadors  ni  capdavanters:  calçat,  transformació

agroalimentària (farineres,  conserves,  formatge,  licors…), fusta,  bosses d’argent,  etc.  A les Illes

també trobam el el sector considerats líders de la Revolució Industrial: el tèxtil i la metal·lúrgica. La

riuplatenca-: els resultats són similars, sense que hom contempli uns augments substancials dels enviaments a
les colònies. La demanda exterior d’aiguardent no es situa en els espais ultramarins, que absorbeix unes cotes
màximes  fluctuants  entre  el  15%  i  el  18%  del  total  del  licor  exportat.  Els  mallorquins  col·loquen  els
estibaments d’esperits als ports mediterranis -essencialment avitualladors de cereals- i als mercats atlàntics
-subministradors  de  colonials  i  manufactures-:  Amsterdam,  Barcelona,  Cadis,  Canàries,  Gènova  i  Maó
constitueixen els primordials centres del consum dels aiguardents illencs. Per concloure, tot just un apunt que
intenta  resumir  l’exposat  al  llarg  d’aquestes  planes,  i  respondre  als  plantejaments  inicials  del  treball.
L’aiguardent és una mercaderia cada vegada més important dintre de l’estructura comercial mallorquina, tant
en el mercat interior com a l’exterior. La pròpia demanda, com s’ha vist, es regularitza, i àdhuc pateix una
lleugera  contracció  des  de  1970,  a  l’ensems  que  creixen  les  vendes  exteriors.  Els  carregaments  licors
s’exporten signifiquen entre el 2% i el 8% del total dels valors extrets… Així dons, l’oli, la manufactura tèxtil i
els productes vitícoles integren el gruix de les exportacions mallorquines, sobretot a la segona meitat del segle
XVIII,  amb  un  paulatí  avenç  de  l’aiguardent  en  el  conjunt.  Però  el  veritable  take-off  de  la  viticultura
mallorquina es produeix a  partir  de l’últim terç  del  segle  XIX -més concretament,  des de 1878-,  amb el
problema de la fil·loxera que afecta les vinyes franceses i obliga a consumir els vins insulars. Aleshores, les
xifres de les exportacions de vins i licors, fetes des dels ports Balears, es disparen. Nogensmenys, no es pot
negar  que  les  bases  d’aquesta  política  vitícola  en  alça  es  troben  a  les  transformacions  econòmiques
desenvolupades des de les darreries del Sis-cents i al llarg del Set-cents". MANERA ERBINA, C., “Viticultura
i mercat. Reflexions sobre la producció i el tràfic de l’aiguardent mallorquí durant el segle XVIII”,  Estudis
d’Història Econòmica, 1988/1, Grup d’Estudis d’Història Econòmica, Palma de Mallorca, 1988, p.117-149.

48 "No és agosarat parlar d’una cojuntura propícia per a la indústria mallorquina en un marc cronològic que
abraça, aproximadament, els anys 1855-1879, i en el qual es creen paral·lelament entitat financeres al temps
que hom constata  l’avenç de certes  especialitzacions  agrícoles,  com ara  la  vinya  (Alenyar-Barceló-Carlos
1982; Binimelis-González 1990).  Aquest  període,  previsiblement  d’expansió,  es caracteritza  per  canvis  en
l’estructura  manufacturera  que  obeeixen  sobretot  a  la  dinàmica  dels  mercats  exteriors.  El  sector  tèxtil  i
alimentari protagonitzen aquesta fase (Manera 1990a), amb centres concrets d’ubicació: Inca, Manacor, Sa
pobla, Sóller i Palma. Les dades de F. Giménez Guited (1862), pel que fa a 1861, són força orientatives en
aquest  respecte, al temps que constaten l'empremta dels sectors saboners -en clar avenç en zones concretes
d’Andratx, segons assenyala la recerca encara inèdita d’Antoni pujol-, metal·lúrgic- amb la fabricació, àdhuc,
de certes màquines a la fàbrica de Joan Oliver Maneu- i del cuiro". MANERA, C.; PETRUS BEY, J. M., “El
sector industrial en el creixement econòmic de Mallorca, 1780-1985”, dins Del taller a la fàbrica, Quaderns
“Cultura Fi de Segle”, núm.8, Ajuntament de palma, Palma, 1991, pag. 20.
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indústria illenca és majoritàriament intensiva en mà d’obra, requereix una escassa capitalització, la

mecanització és pobra i predomina el petit taller amb un nombre reduït d’obrers; també segueix

essent important el treball domiciliari. Com a excepció trobam algunes grans empreses que donen

feina a centenars de treballadors. És el cas de les menorquines Industrial Mahonesa (tèxtil) i Anglo-

Española de Motores (maquinària). 

Menorca és l’illa més industrialitzada. L’any 1887, el 33% de la població activa menorquina

treballava el sector secundari, mentre que sols ho feia el 14% de la mallorquina i el 2% de la pitiüsa.

Si exceptuam les Pitiüses, les xifres són prou considerables -almenys en el marc espanyol- perquè

puguem parlar d’una autèntica industrialització, lluny de la imatge d’una economia purament rural.

L’any 1911 es produí a Menorca una crisi industrial i financera que sols afectà aquesta illa,

però que és típica de la dinàmica d’una crisi capitalista. Aquell any va fer fallida una important

indústria de fabricació de maquinària, l’anomenada Anglo-Española de Motores, que donava feina a

més de 400 persones. De seguida el  Banco de Mahón hagué de suspendre pagaments, ja que la

major part de les seves inversions s’havien realitzat en l’esmentada indústria. La crisi d’aquest banc

arrossegà la resta del sector financer menorquí que deixà l’illa al llindar del col·lapse econòmic. La

crisi se superà en els anys següents, però deixà molt afectades les entitats financeres que hi varen

sobreviure, i significà la desaparició de la gran empresa industrial a Menorca.

D’altra banda, aquestes proporcions s’anaren incrementant durant el primer terç dels segle

XX. Els principals sectors industrials eren:

-  El  calçat,  molt  important  a  Menorca  (Ciutadella,  Maó,  Alaior)  i  a  algunes  poblacions

mallorquines, principalment dels Raiguer (Inca, Alaró, Lloseta), a Llucmajor i a Binissalem. Era

una indústria semi-artesanal que ocupava una gran quantitat  de mà d’obra. També constituïa el

principal  sector  industrial  de  Menorca,  ja  que  cap  a  l’any  1900  donava  feina  directament  o

indirectament a més de 4.000 persones. La major part de l’exportació s’encaminava a les Antilles, si

bé també se n’exportava a la Península i altres països europeus i americans.

- La indústria tèxtil.  Estava representada a Menorca per la fàbrica  La industrial Mahonesa, que

l’any 1905 es convertí en La Fabril Mahonesa, amb més de 400 treballadors. A Mallorca, el sector

tèxtil era important a Palma, Sóller i Esporles. També el sector industrial més important d’Eivissa,

on l’any 1926 es construí la fàbrica Ventosa, de dimensions industrials.

- El sector agroalimentari tenia una gran importància a totes les illes, a causa de la seva connexió

amb  el  sector  primari  de  l’economia.  Les  indústries  balears  fabricaven  farines,  formatges,

conserves,  vins  i  licors,  oli,  etc.  L’elaboració  artesana  conviu  amb  la  indústria  moderna  i

mecanitzada.
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-  Quant  a  la  metal·lúrgica,  a  Menorca  fou  creada  una  important  fàbrica:  l’Anglo-Española  de

Motores. Durant  el  primer  terç  del  segle  XX,  en  aquesta  illa  tindrà  una  gran  importància  la

fabricació de moneders d’argent.  Els transformats  metàl·lics  també eren importants  a Mallorca,

encara que proporcionalment no tant com a Menorca.

- El sector energètic es desenvolupa a partir de l’any 1892, quan es crea la primera central elèctrica

de Balears a Maó. L’electricitat arriba a Mallorca l’any 1901, i a Eivissa el 1907. Des de la primeria

del segle fins a 1927 sorgiren a Mallorca més de 80 societats o empreses elèctriques. Es tracta

sempre de centrals molt petites, d’abast local. Pertanyen a aquest sector les fàbriques de gas acetilè.

-Altres  sectors  a  consideració  són  la  fusta,  la  ceràmica,  el  vidre,  la  indústria  química  i  la

construcció.

Les necessitats de l’economia industrial i capitalista requereixen grans inversions en obre

públiques, principalment pel que fa a les vies de comunicació. Aquestes són imprescindibles per a

facilitar el transport de mercaderies des dels centres productor fins als consumidors o fins als ports

des d’on s’han d’exportar, alhora que faciliten el moviment de persones. 

Mallorca presenta en el creixement de les línies de ferrocarril un dels fets més importants de

finals del segle XIX i principis del XX, a causa de la manca de carreteres i la mala qualitat de les

existents. Aquest projecte va influir sobre altres comerços de manera positiva i multiplicant els seus

beneficis, tant econòmics com socials49. Els ports de Portocolom (exportació de vi a França) i el de

Sóller (taronges) ampliaren i cobraren importància.  A Menorca es construí, a partir de 1878, la

carretera que unia Maó amb Ciutadella. Eivissa eixamplà el port entre els anys 1882 i 1912, però la

xarxa viària, no gaire estesa, no es va modificar. L’única carretera destacable era la que unia Eivissa

amb Sant Antoni de Portmany.

Quant  al  transport,  es  va  crear  una  xarxa  de  ferrocarrils  a  Mallorca  -Sociedad  de

Ferrocarriles de Mallorca (1876)- que estimulà, per una part, la producció de les mines de carbó

autòctones i, per l’altra, el mercat intern. A Menorca es presentà un projecte de construir un línia

fèrria  entre  Maó  i  Ciutadella  que  finalment  no  es  dugué  a  terme  a  causa  de  les  dificultats

econòmiques i per la generalització, ja a començament del segle XX, de l’automòbil que serà a la

llarga, el mitjà de transport terrestre més generalitzat.

El transport marítim es realitza mitjançant vaixells de vapor, si bé per al cabotatge encara

s’utilitzen vaixells de vela. A les Balears es creen diverses companyies navilieres, com la  Isleña

Marítima i a Menorca, La Marítima. Aquestes companyies es fusionaren en la Transmediterránea.

D’altra banda, apareix un nou mitjà de transport, l’aeri. El primer vol realitzat a les Balears data de

49 MANERA, C.; PETRUS BEY, J. M., “El sector industrial en el creixement..., op. cit., p. 21.
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l’any 1910. L’ant 1922 es creà la Compañía Aereo-Marítima Mallorquina, que feia el servei postal,

i l’any 1929 la companyia Iberia establí la primera línia regular que unia Mallorca amb Barcelona.

Al llarg del primer terç del segle XX es posen les bases d’el temps esdevindria el principal

sector econòmic de les Balears: el turisme. El 1905 es va fundar el Foment de Turisme de Mallorca,

que inicià la promoció turística de l’illa. Però no fou fins a partir de 1925 quan pregué força la

indústria turística, que en un principi tenia una clientela selecta i especialment d’hivern, influïda per

la proliferació d’obres literàries d’obres de viatgers que havien arribat a les Balears durant el segle

XIX, com ara George Sand o l’arxiduc Lluís Salvador. També contribuïren a la promoció de les

Balears els pintors impressionistes, com Santiago Russinyol i Joaquim Mir. Durant els anys vint els

construïren les primeres instal·lacions d’oci (Ciudad Jardín, les Roques, Can Pastilla i s’Arenal),

mentre a la resta de l'arxipèlag el turisme era encara una activitat molt poc important.

Malgrat a la nostra illa no arribà a desenvolupar-se, a l’etapa que consideram, un vertader

procés d’industrialització, es fa palès un augment considerable de les exportacions de determinats

productes manufacturats (sabates d’Inca, teixits…) als mercats de Cuba i Puerto Rico. Tot i amb

això,  la  competència  comercial  amb els  Estats  units,  la  guerra  colonial  del  1895 i  la  posterior

independència de les esmentades colònies significaren la pèrdua definitiva d’aquells mercats. 

Cal assenyalar també, durant aquest període, la creació i proliferació de vertaderes societats

bancàries  (Banco  Balear,  Crédito  Balear,  Caja  de  Ahorros,…)  i  d’altres  que  requerien  un

determinada inversió de capitals. Així dues companyies ferroviàries inauguraren les línies Ciutat-

Inca (1876) i Ciutat-Manacor (1878)50.

Quant a l’evolució demogràfica51, els forts índex de creixement dels períodes 1830/40-1887

queden paralitzats a la darrera dècada del segle. L’atur de les exportacions dels nostres vins a França

i la guerra colonial determinaren una greu crisi de l’economia mallorquina, la qual cosa es traduí en

un corrent emigratori constant que arribà a adquirir proporcions alarmants i es dirigí a Algèria i,

fonamentalment, a Sud-Amèrica52.

50 ALZINA, J.; LIMONGI, A.; VIDAL, A., Mallorca: Història i Cultura..., op. cit., p.182.
51 "Observamos que la ciudad de Palma acoge en su seno una elevada densidad de población con respecto de los

municipios de la isla, y que ésta se incrementa en cien habitantes por kilómetro cuadrado a lo largo de los
primeros treinta años del siglo. Si bien el aumento de la concentración de la población es este periodo no es
muy elevado, parece ser que ya en la primera mitad del siglo se inicia el proceso emigratorio del campo hacia
la ciudad por parte de la payesía, tal vez por la mayor dificultad de alcanzar unos mínimos de subsistencia,
agravados los problemas por el aumento de precios producidos a raíz de la I Guerra Mundial, mientras que
Palma ofrece, sobre todo en los años viente, la posibilidad de conseguir un trabajo mejor remunerado, ya que
en la ciudad se concentran muchos talleres y la oferta de trabajo es mayor". LADARIA BAÑARES, M.D., El
ensanche de Palma, Planteamiento del tema, problemática, construcción y valoración de un nuevo espacio
urbano. 1968-1927, Ajuntament de  Palma, Palma de Mallorca, 1992. p. 184.

52 ALZINA, J.; LIMONGI, A.; VIDAL, A., Mallorca: Història i Cultura.., op. cit.,. p.183.
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Ara bé,  aquest  canvi  econòmic,  que comportà  un procés  material  evident  al  conjunt  de

l’arxipèlag, no es va realitzar sense problemes ni crisis periòdiques. La progressiva integració de les

Balears en l’economia capitalista comportava la participació dels seus cicles econòmics, ara ja no

lligats  a les conjuntures agràries com en temps  de l’antic règim. L’economia és cada cop més

oberta  a  l’exterior  i  això  fa  que  esdeveniments  aparentment  molt  llunyans  tinguin  una  ràpida

repercussió, com ara la guerra colonial i la posterior pèrdua de Cuba i Puerto Rico, al Carib, a els

efectes de la Primer a Guerra Mundial. Per bé que Espanya va romandre neutral en aquest conflicte,

la guerra tingué efectes molt importants sobre l’economia de les Balears.

La crisi colonial a les Antilles influí força en el sector comercial. La tornada de capitals de

l’estranger va fer que aquests s’invertissin en societat anònimes balears. Algunes desaparegueren

entre  els  accionistes  i  les  fortes  baixades  a  les  borses  espanyoles,  en  les  quals  havien  invertit

diners53.

Així i tot, la població de les ciutats de les illes té una clara tendència a l’augment durant

l’últim terç  del  segle  XIX i  el  primer del  XX. Aquest  creixement  demogràfic  es  deu a  causes

internes, com la reducció progressiva de la mortalitat, mentre la natalitat, que també baixa, es manté

relativament  alta.  No  obstant  això,  aquest  creixement  no  es  lliure  d’entrebancs  derivats  de  la

conjuntura econòmica. En aquestes circumstàncies, per a molts habitants de les Balears, l’única

sortida possible era l’emigració. Per això el creixement real no es dóna en igual proporció a totes les

illes. Mentre que la població mallorquina augmenta de forma clara (32% entre 1857 i 1920), de la

Menorca sols ho fa en un 20% i les pitiüses romanen gairebé estancades en un 13%.

53 "El crecimiento económico que se había producido, como vimos, en el último tercio del siglo XIX no se
mantuvo con el mismo nivel al comenzar el siglo XX, pues al rehacerse el agro francés de la crisis producida
por la filoxera y atacar esta las viñas isleñas, se produjo una crisis que redujo el desarrollo económico. Sobre
esta situación de crisis, de la que sólo se rehicieron algunos grupos muy minoritarios, había que añadir la que
produjo la guerra europea de 1914-1918, que afectó a las clases populares de forma más profunda por la
inflación que produjo y el desempleo una vez finalizada la contienda, todo ello debió contribuir a detener en
cierto modo la coyuntura expansionista que había permitido plantear la construcción del ensanche y a reducir
el ritmo de ocupación del mismo".  LADARIA BAÑARES, M.D.,  El ensanche de Palma…, op. cit.,  p. 200-
201.
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El canvi en la distribució territorial de la població54 ve de la ma de la industrialització55,

aquesta fa que les ciutats esdevinguin un pol d’atracció per a molts habitants de la pagesia, que s’hi

traslladen per a treballar en el sector industrial, que necessita mà d’obra. Les ciutats augmenten així

la població. Palma, per exemple, passa de 51.871 habitants l’any 1857 (el 25% de la població de

Mallorca), als 88.262 de 1930 (el 30%)56 .

Durant la darrera dècada dels segle XIX el mercat d’exportació illenc van entrar en crisi

quan els Estats Units firmaren amb el govern espanyol un tractat, que els permetia entrar a les zones

on  fins  aquell  moment  només  tenia  accés  Espanya.  Per  a  agreujar  la  situació  la  Guerra  de

Independència va provocar la pèrdua de les colònies en 1898 i després d’aquesta situació moltes

fàbriques van tancar i els seus treballadors van emigrar. No obstant els sector del calçat va aguantar

gràcies a la qualitat de les sabates i als reduïts salaris dels treballadors57.

Durant els primers 25 anys dels segle XX, les Illes són terra d’emigrants. Entre 1890 i 1910

s’enregistren  13.633  emigrants.  La  cisi  del  mercat  exterior,  conseqüència  de  la  pèrdua  de  les

darreres  colònies  (Cuba,  Puerto Rico,  Filipines),  que a  la  vegada eren el  principal  mercat  dels

productes de les Balears, fa que l’aparell productiu illenc sigui incapaç de mantenir una oblació en

creixement. Hi ha manca de llocs de treball i de mitjans de subsistència. 

54 "El crecimiento absoluto en la capital presenta hasta 1915 un composición en la que el crecimiento natural
domina, pero, a partir de ese año la evolución de la población cambia por el desarrollo del proceso migratorio,
la inmigración llega incluso a enmascarar completamente el crecimiento natural de signo negativo producido
por la epidemia de gripe de 1918. El aumento es muy fuerte a partir de 1920. dos hechos económicos explican
este incremento de población, por una parte la prosperidad económica que se produjo en Palma durante  esta
década que redundó en un aumento de los negocios, y un incremento de la concentración de las actividades
económicas en la capital de la isla que atrae a la población campesina, que como ya dije, está atravesando una
dura situación. Desde 1920 se da un desequilibrio entre “sa part forana” y “Ciutat”, que no sólo no se corregirá
sino que aumentará en la segunda mitad del siglo". LADARIA BAÑARES, M.D., El ensanche de Palma..., op.
cit., p. 189.

55 "El pes de les activitats industrials fou decisiu per al període que abasta des de la segona meitat del segle XIX,
fins a les primeres dècades del XX, de forma que de cada cent pessetes de mercaderies que s’embarcaven en el
moll de Ciutat, entre trenta i seixanta s’adscrivien a productes com ara manufactures de llana, teles de cotó,
conserves vegetals i calçat. Les dades són contundents i alhora demostren que la industrialització mallorquina
fou  un  fenomen  clarament  identificat  que  ,  de  manera  inexplicable,  s’ha  esvaït  com  a  referent  cultural
important".  MANERA ERBINA, C.;  ROCA AVELLÀ,  J.,  "Patrimoni  industrial  perdut,  cultura  industrial
esvaïda : notes sobre el cas de Mallorca", dins Actes del III Congrés El nostre patrimoni cultural, Palma, 1995,
p. 193-194.

56 "La contribució industrial de 1856 corrobora l’exposat. El nivell d’industrialització de Balears -calculat seguint
les pautes de J. Nadal (1987), que a partir del coeficient entre fabricació i població, considera la uitat com a
coeficient  favorable-  és  de  0,91,  i  supera  els  corresponents  a  les  Canàries,  Aragó,  València,  Múrcia,
Extremadura, Lleó, Astúries i Galícia; tot just quatre comunitats es troben per sobre la de Balears; Castella la
vella, Castella la Nova, Andalusia i Catalunya. Estan per tant, davant d’un estadi d’industrialització acceptable,
superior al de moltes zones que ostenten una participació major en el conjunt nacional. Això es pot fer extensiu
fins a 1880, com es comprova a la taula 5: el nivell d’industrialització a Balears passa ara a la unitat, situació
que cal  considerar  com a positiva i  que no es repetirà,  probablement,  fins els  anys vint".  MANERA, C.;
PETRUS BEY, J. M., “El sector industrial en el creixement..., op. cit., p. 19.

57 RULLAN, O., L’ordenació territorial a les Balears (segles XIX-XX), Documenta Balear, Mallorca, 2007, pag. 
10-12.
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L’emigració a Amèrica des Sud és un altre aspecte important de finals del segle XIX i inicis

del XX. Les destinacions foren Argentina,  Xile,  Cuba i  Puerto Rico; i  les causes, eminentment

econòmiques per la crisi de la fil·loxera i la pèrdua de les colònies. Les conseqüències foren el fre al

creixement  demogràfic,  l’envelliment  de la  població (sobretot  camperola)  i  la  disminució de la

natalitat.

El  comerç  exterior  es  basava  en  l’exportació  de  la  producció  balear,  tant  de  productes

agrícoles com industrials, i la importació de primeres matèries per a la indústria, carbó i petroli

(utilitzats  com a  combustible),  productes  industrials,  maquinària  i  aliments.  Durant  tot  aquest

període  els  menorquins  pugnares  per  aconseguir  la  franquícia  comercial,  en  considerar  que  la

desaparició de les aduanes a Menorca repercutiria en la prosperitat del comerç exterior i tindria

efectes benèfics en la indústria.

L’associacionisme empresarial  tingué,  doncs,  una gran importància entre finals del segle

XIX i començament del XX. Es fundaren nombrosos bancs i entitats de crèdit i entre els anys 1900 i

1910, a Mallorca es constitueixen 140 companyies mercantils i 66 a Menorca. Durant les dècades

de 1910 i 1920 es va incrementant el nombre d’aquestes companyies i apareixen algunes entitats de

gran importància econòmica per a les Balears, com ara la Banca March (1926)58.

Com a resum, podem concloure que les transformacions agràries que experimenta Mallorca

al segle XIX: la parcel·lació del latifundi, l’accés a la propietat agrària de masses de població fins,

la selecció de cultius, l'inici de la mecanització en les tasques agràries, la creació d'institucions per

protegir  i  fomentar  l'agricultura  ajudaren  a  que  les  exportacions  dels  sector  primari  fossin

importants durant els segle XIX. Que la producció de sabó i de la indústria tèxtil fou important i que

la  distribució marítima,  tant  entre  les  illes  com cap a  la  península,  va ajudar  a  l’intercanvi  de

matèries primeres per a produir altres productes més elaborats. La creació de societats mercantils i

la creació de la xarxa ferroviària va afavorir i dinamitzar la distribució dels productes reactivant la

vida  comercial  i  social  dels  pobles  a  partir  de  1875.  L’exportació  de  vi  va  ser  una  activitat

econòmica molt important fins a que la fil·loxera entrés als cultius arruïnant la seva producció al

1891, al igual que els que li havia passat a la producció francesa anys abans.

Mentre que a finals del segle XVIII les Illes Balears encara no havien assolit els 200.000

habitants i la seva població activa agrària suposava el 58% -molt per sobre de la industrial (17%)-,

en la dècada de 1930 aquestes dades s’havien modificat d’una manera radical: la població total

assolia els 400.000 habitants i, entre els actius, els industrials eren majoria (39%) superant ja el

sector agrari (37%)59.

58 RULLAN, O., L’ordenació territorial..., op. cit., pp.10-12.
59 RULLAN, O., L’ordenació territorial..., op. cit., pp. 10-12.
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 Balears  hi  passaven 4.855 tones  de mercaderies,  mentre  que,  en  la  dècada  de  1930,  se

superaven les 200.000, quaranta vegades més que 130 anys abans... a les illes s’estaven reflectint els

efectes  de  l’anomenada  Revolució  Industrial,  Una  primera  revolució  que,  amb  centre  a  Gran

Bretanya  i  amb  el  carbó  com a  principal  font  energètica,  es  fonamentarà  políticament  en  els

anomenats  imperis  colonials  del  segle  XVIII  i  XIX.  El  teler  mecànic,  la  siderometal·lúrgia,  la

maquinària  i  armament  pesat,  la  indústria  tèxtil,  el  telègraf  i,  entre  d’altres,  l’aplicació  de  la

màquina de vapor tant en la producció industrial com en el transport (ferrocarril, vaixell de vapor).

Això farà transformar, com dèiem, les relacions fonamentals que s’havien establert fins llavors entre

les societats i el medi  que els donava suport. Com a conseqüència, es transformen les relacions

entre les ciutats i el camp, mentre que les ciutats veuen com s’hi amuntega la població reclamada

per la indústria, i el camp, progressivament, deixa de produir en funció de les demandes local i

passa a fer-ho en funció de les demandes d’exportació.  Això significa que les ciutats aixecaran

fumerals i els camps veuran com els productes colonials (vinya, ametlla, ramaderia) se superposen

i/o reemplacen els seus diversificats policultius que, fins aleshores, havien satisfet les demandes de

la població local.

Des  de  principis  dels  segle  XX  i  fins  a  la  Segona  Guerra  Mundial,  l’electricitat  i  els

hidrocarburs irrompran en el model energètic i l’automòbil i el camió, fonamentats en el motor de

combustió, se sumaran, poc a poc, al ferrocarril com a sistema de transport terrestre, el telèfon

s’afegirà al telègraf i els sistemes productius coneixeran la producció en sèrie en el context del

capitalisme monopolista o fordista. Tot plegat amb el creixement de la despesa energètica60.

60  RULLAN, O., L’ordenació territorial..., op. cit., pp. 10-12.
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6.3. Indústries al carrers Bonaire i Sant Martí

La zona del carrer Bonaire i Sant Martí es convertí poc a poc en una zona apropiada per a

instal·lar-hi tallers i petites fàbriques per la seva posició allunyades dels centre de la ciutat, i a més

permetien el creixement d’aquestes per estar davant terres no urbanitzades. Més endavant veurem

que hi va arribar a haver restriccions específiques per als taller i fàbriques de dins la murada per

l’augment demogràfic experimentat a la ciutat gràcies al procés d’industrialització.

A continuació es presenta una mostra d’aquestes fàbriques i tallers del que s’han conservat

noticies, o documents que fan de testimoni de la seva existència. Segurament n’hi devia haver més

però no n’ha quedat constància, per ser més petites o per ser negocis de més poca duració.  La

cronologia del treball es correspon amb l’impuls industrialitzador de finals de segle XIX i finalitza

amb els anys previs a la Guerra Civil, per això s’ha centrat la recerca sobre els anys 1850 fins al

1935, encara que com a introducció comentarem algunes activitats relacionades amb la indústria

que s’iniciava en aquests carrers.

6.3.1. Algunes activitats a la zona anteriors a 1850

El primer retall de periòdic que s’ha trobat fent referència al carrer Bonaire tracta sobre una

fàbrica de blanqueig de cera, ja establerta al 1809. No s’ha trobat més documentació al respecte.

Fig. 13. Diario de Mallorca, 2-2-1809. Num. 307, any II, pag. 1228
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Seguidament  el  mateix  any,  gràcies  als  anuncis  al  periòdic  també es  coneix  l’existència  d’una

fàbrica de sabó, no obstant no no s’hi especifica ni la numeració del carrer, ni el nom d’aquesta ni

del seu propietari.  No obstant tres dies més tard es publica al mateix periòdic una noticia molt

semblant on sí diu el nom del propietari, D. Juan Servera, es podria pensar que realitat es tracta de

la mateixa fàbrica, però no es pot assegurar al no tenir més referències ni documentació. Es curiós

observar que s’ofereix la venta venda a l'engròs i al detall d’aquest sabó dur, devia fabricar bastanta

quantitat per a cobrir tota la demanda que pogués tenir.

Fig. 14. Diario de
Mallorca, 21-8-1809,

núm. 234, any II,
pag.948

Fig. 15. Diario de
Mallorca 

24-8-1809, núm. 
237 any II, pag. 952

Més tard, el 1912, es poden trobar dos anuncis de la mateixa fàbrica de venta de sabó dur un

altre cop, també al carrer Bonaire. A l’anunci s’especifica que es sabó dur, al igual que als anuncis

anteriors i que es ven al detall tenint l’opció d’arreglar els preus exposats si es fa una comana a

l’engròs. Si es tingués més informació podria resultaria ser la mateixa fàbrica ja oberta al 1809, no

obstant no es pot afirmar res per falta d’informació. Només es pot plantejar com a una hipòtesis, ja

que diu que és a la «fábrica vieja», al número 6 d’aquest carrer.

Fig. 16. Diario de
Mallorca, 31-10-1812,

núm. 268, any V, p.
1244

Fig. 17. Diario de
Palma, 1-11-1812,

núm. 269, any V.
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Al 1913 trobem anuncis de lloguers de magatzems Molt a prop del carrer Bonaire, al carrer

del Sepulcre:

Fig. 18. Diario de
Palma,

 3-9-1813, núm. 363

Uns  anys  més

endavant,  el  1849,  es  subhasta  una part  d’hort  amb un edifici  al  carrer  de Sant  Martí,  el  més

interessant de la noticia es que específicament anomena com a «huerto llamado d’en Moranta» a

aquesta part del carrer de Sant Martí,  reafirmant la nomenclatura que rebia la zona en general.

L’endemà es trona a repetir la notícia al mateix periòdic, recordant als interessats que s’han de

dirigir a la plaça de Cort per a participar en la subhasta:

Fig. 19. Diario
Constitucional

de Palma de
Mallorca,
 9-5-1849,
 núm. 39.

Fig. 20. Diario
Constitucional de

Palma de Mallorca, 10-
5-1849, núm.40. Secció

“Avisos”
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Finalment també hi ha notícies, que encara que no són específicament referides al comerç o

industrialització de la zona, també afectaven directament a la dinàmica d’aquesta, com per exemple

la petició de que s’arreglés els problemes de les inundacions que podien produir-se al torrent de Sa

Riera fent-la passar pel baluard de Sitjar i de Moranta. Aquesta notícia de està firmada per el Genio

del 15.

Fig. 21. Diario Constitucional de Palma de Mallorca, 17-9-1850, núm. 260.

Altres anuncis de fàbriques molt properes a la zona, com aquesta a la Font del Sepúlcre:

Fig. 22. Diario
Constitucional de Palma

de Mallorca,  2-2-1851
(no posa número)
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A l’Arxiu Municipal s’han trobat dos expedients relacionats amb aquesta fàbrica de aserrar.

El primer datat el 1870 sobre un incendi que patí (exp. núm. 21698; signatura: FP 17/38/24) i un

segon expedient sobre l’esbucament de la fàbrica el 1872, dos anys més tard del incendi (exp. núm.

10134;  signatura:  FP 1088/15),  aquest  darrer  situa  la  fàbrica en  el  número 46 del  carrer  de la

Concepció, nom actual després de la instal·lació del Convent de la Concepció a l’antic carrer del

Sepulcre.

També s’han trobat anuncis d’obres que es realitzaran a la zona, com aquesta on anuncia que

s’ompliran dos arcs de la Síquia d’En Baster que passa per S’Hort d’en Moranta. Fou anunciat amb

onze de diferència al mateix periòdic.

Fig. 23. El ingenio de la libertad,      Fig. 24. El ingenio de la libertad, 
     1-6-1853, núm 129, p. 4. 12-6-1853, núm. 137.
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6.3.2. Localització dels tallers i les fàbriques existents a partir de 1850

A partir de dos plànols realitzats per Pere d’Alcántara Peña, el primer datat de 1869 i el

segon de 1890 tenim la ubicació que les fàbriques tenien al llarg del carrer de Bonaire i del Sant

Martí abans de 1900, pel que es veu aquestes empreses estàvem principalment situades al costat del

carrer que limitava amb els terrenys de S’Hort d’en Moranta, ja que als plànols no hi hem trobat

noms de fàbriques a l’altre costat de carrer, podria ser que hi hagués algun magatzem, però no s’ha

trobat documentació sobre aquest altres locals. 

Hi ha pocs canvis entre un i altre plànol, no obstant els dos es completen amb la informació

que anotà l’autor a sobre. A continuació s’hi adjunten les còpies d’aquests dos plànols també.

El plànol de 1869 de nord a sud, sense definir els perímetres de cada local des del Baluard

del Sitjar, té les següents anotacions:

1.- Fábrica hilados (pertany al tros del carrer Bonaire).

2.- Fábrica jarcias (pertany al tros del carrer Bonaire).

3.- Fundición, just al costat del Convent de la Concepció (pertany al tros del carrer Bonaire).

4.- Convent de la Concepció.

5.- Fundición, just al costat del Convent de la Concepció (pertany al carrer de Sant Martí).

6.- Caballos, potros (un poc més endinsat dins el terreny de l’hort, no se sap si es podia accedir des

del carrer de Sant Martí o si es devia accedir des del propi terreny sense urbanitzà).

7.- Horno de vídrio (pertany al carrer de Sant Martí).

8.- Can Salas 

9.- Fábrica de licores (aquesta es troba girant cap al Baluard de Santa Catalina).

El plànol de 1890 està dividit en dues parts, una trobada a l’Arxiu Municipal i l’altre cedida

per na Margalida Bernat i Roca, que en té una còpia digitalitzada, ja que a l’Arxiu Municipal no

s’ha trobat. Aquest plànol canvia un poc. També de nord a sud definint els perímetres dels locals, les

anotacions des del Baluard del Sitjar són:

1.- nº 21, no posa cap funció d’aquesta edificació, però situa mínimament la numeració del carrer).

2.- Fábrica de tejidos  (pertany al tros del carrer Bonaire)

3.-  Fábrica de hilados y tejidos, just al darrera d’aquesta edificació situa la Fábrica de cables y

Cordeleria  Pericás,  molt  probablement  formassin  part  de  la  mateixa  empresa  aquestes  dues

edificacions, una part molt llarguera per a la fabricació i la part més propera a la façana del carrer

per a magatzem i venta.  (pertany al tros del carrer Bonaire)
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4.- Fundición de hierro de Maneu,  just al costat del Convent de la Concepció (pertany al tros del

carrer Bonaire)

5.- Convent de la Concepció, amb la descripció de les diferents parcel·les que formaven el conjunt,

la parcela més propera a l’hort posa Muro antiguo de cerca.

6.- Fundición de hierro just al costat del Convent de la Concepció (pertany al tros del carrer de Sant

Martí)

7.- Llavors ve un local o taller amb un nom illegible, (pertany al tros del carrer de Sant Martí)

8.- Horno de vidrio, (pertany al tros del carrer de Sant Martí).

9.- Un altre local que fa cantonada també amb un nom illegible

10.- Casa Salas. 

11.- Fábrica de licores, (aquesta es troba girant cap al Baluard de Santa Catalina)

Les diferències entre els  dos plànols són que el  segon ubica de manera més precisa les

fàbriques i es pot observar com l’espai on posava Caballos y potros desapareix, segurament perquè

la zona s’industrialitza un poc més i hi devia haver més emissions de fum i renous que no devien ser

massa adequats per a la cria d’animals. Encara que això és una suposició, ja que tampoc s’ha trobat

informació sobre aquest canvi.

No  s’han  d’oblidar  les  empreses  que  anteriorment  a  1850  estaven  ubicades  en  aquests

carrers, les que al punt anterior del treball s’han anomenat, no obstant ja no apareixen a partir de la

documentació trobada ni als plànols a partir de 1850, pot ser que encara hi fossin però no hi hagi

més  documentació  sobre  elles,  pot  ser  que  evolucionassin  cap  a  altres  especialitats  o  que

desapareguessin. 

Pel que fa a la fábrica de jabón duro jaspeado que hi trobàvem al 1809, propietat de D. Juan

Servera, podria ser que desaparegués per la forta competència amb les fàbriques que sorgiren a

Andratx o que es traslladés allà per continuar el negoci, però es una altre suposició per la falta de

documentació,  només sabem segur  que no surt  reflectida  als  plànols  i  que no hem trobat  més

anuncis d’ella als periòdics o documentació als arxius.
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Fig. 25. Plànol de Pere d’Alcàntara Penya 186961

61 TOUS MELIÁ, J., Palma a través de la cartografía…, op. cit.,Annex plànols.
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Fig. 26. Part nord del plànol de Pere d’Alcàntara Peña de 1890
 (Arxiu Municipal de Palma, signatura PL 054)
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Fig. 27. Còpia digitalitzada de la part sud del plànol de Pere d’Alcánta Peña de 1890, 
cedit per Margalida Bernat i Roca

Dels espais exposats en aquests plànols, no s’ha trobat informació de tots i cada un dels

locals o fàbriques a la documentació existent als arxius o a publicacions, tant de l’època com a

posteriors.  No obstant,  s’ha  intentat  fer  una  recerca  que  proporcionés  una  visió  més  o  menys

acurada de les empreses que sí tenen informació a l’abast. Així com també s’han trobat indicis

d’algunes altres fàbriques o tallers no reflectits als plànols.

A la següent secció del treball s’exposa tot el que s’ha trobat sobre aquestes i s’ha ordenat

enumerant-les així com devien estar repartides al carrer baixant des del Baluard del Sitjar cap al

Baluard  de  Santa  Catalina  (de  nord  a  sud),  seguint  els  plànols  de  Pere  d’Alcántara  Peña  que

s’acaben de descriure.
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6.3.3. Sociedad Ferragut, Cáceres y Cia i La Industrial Algodonera

Malauradament no s’ha trobat informació sobre aquesta fàbrica als Arxius consultats, només

al Col·legi Notarial de les Illes Balears:  Ferragut, Cáceres y Compañía,  amb data de constitució:

05-05-1847 davant  D.  Cayetano Socías  (Notario de Palma),  nº  105 de protocol.  Podem ubicar

també la fàbrica al carrer Bonaire gràcies a la notícia sobre l’incendi de la fàbrica Viuda de Pericás

e hijos abans citada, ja que hi surt l’agraïment de la Senyora Viuda de Pericàs als seus veïns de la

Sociedad Ferragut, Cáceres y Conpañia per l’ajuda durant l’extinció de les flames.

La  següent  informació  sobre  aquesta  fàbrica  la  trobam al  recull  de  noticies  extretes  de

Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, on ens fan saber que al 1873 la fàbrica ja

havia tancat i que en el seu local s’hi ubicaria La Industrial Algodonera Mallorquina:

-16 noviembre 1873.- Se constituyó la Industrial Algodonera Mallorquina, con

domicilio en la calle de Bonaire, en el edificio que fue de la extinguida sociedad

Ferragut,  Cáceres  y  Cía.,  para  la  fabricación  de  hilados  de  algodón  y

elaboración  de  harinas  al  vapor,  de  la  que  eran  principales  accionistas  D.

Gregorio Oliver y Cañellas, D.a Margarita Vila y Pavón, D. Miguel Palmer y

Vida1 y D. Andrés Barceló y Bestard62.

Es sap de la participació d’aquesta nova empresa a la primera Exposició celebrada per el

Centro Mercantil e Industrial de Palma, per l’article que  P. Estelrich Fuster va escriure a la revista  El

Porvenir de Mallorca l.’any 1876, on destacava la Sociedad Algodonera Mallorquina, l’antiga fàbrica

dels  socis  Ferragut  i  Càceres,  que  a  la  mostra  presentava  sobretot  filatures  de  cotó,  únicament

comparables  amb  algunes  poques,  filatures  del  Principat.  I  subratlla  el  gran  impuls  que  havia

experimentat als darrers temps aquesta branca empresarial,  concretament es referia  a l’expansió del

sector des de l’Exposició de Palma 186063. 

Per la premsa de 1890, sabem que  La Industrial Algodonera Mallorquina era una fàbrica

bastant important, ja que s’hi publicà el balanç de l’any 1889

62  LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, 9
volums: Sociedad Arqueológica Lul·liana, Palma, 1958-1998. dia 16-11-1873.

63 NADAL MUT, A.,  Mallorquins, Menorquins i Eivissencs a les Exposicions Internacionals, Nacionals i Locals
(1827-1929), file:///C:/Users/User/Downloads/tanm1de1%20(1).pdf [Consultada: 10/07/2016]
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Fig. 28. Gaceta de Madrid, 6-7-1890, num 187, pág. 67

6.3.4. La fàbrica de can Pericàs i La Cordelera Española S.A.

La família Pericàs fou important dins el mon de les fàbriques cordeleres a Mallorca, i a més

ens interessa molt dins el conjunt de les fàbriques del Carrer Bonaire ja que des dels 1856 tenim

constància de la seva activitat en aquest carrer. 

A l’Arxiu Municipal de Palma, hem trobat constància de que va existir un document de

l’any 1856 (expedient número: 13612, amb signatura: FP 1209/30), actualment desaparegut, on la

Senyora viuda de Pericàs i els seus fill sol·licitaven l’autorització per a una fàbrica d’eixàrcies. 

Més  tard  aquest  mateix  any  podem  llegir  al  recull  de  noticies  extretes  de  Noticias  y

relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, la següent notícia:

-30 agosto 1856.- Un gran incendio redujo a cenizas la fábrica de cordelería de

la calle de Bonaire propia de los Sres. Pericás. Parece que a consecuencia de
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haber caído casualmente un fósforo encendido sobre un montón de cáñamo, este

se prendió fuego, y cuando los operarios & apercibieron de la desgracia, ardía ya

toda la sala de telares. Cuando a las 9 y media de la mañana la campana del

reloj de la Ciudad dio los primeros avisos del incendio, hacia ya largo rato que se

luchaba  con  el  destructor  elemento,  de  manera  que  cuando  las  bombas  del

Ayuntamiento, muy imperfectas por cierto, llegaron al lugar de la catástrofe, las

de la contigua fábrica de hilados al vapor hacia tiempo que estaban funcionando.

Más de cuatro horas, se trabajó para aislar el fuego y alejarlo de este último

edificio. Felizmente por medio de un boquete que se abrió en la parte de la calle,

pudieron  extraerse  gran  número  de  barriles  de  alquitrán  y  de  resina  de  un

depósito cuyas paredes acariciaban ya las llamas, y hecha esta difícil y peligrosa

operación, a eso de la 1 de la tarde se adquirió la seguridad de que el incendio

no se  propagaría.  Con todo,  al  anochecer  estaba ardiendo  aún el  juego mal

sofocado  debajo  de  los  escombros,  y  durante  toda  la  noche  las  bombas  no

cesaron de funcionar sin que se pudiera extinguir completamente. Las perdidas

ascendieron  a  muchos  miles  de  duros.  Un  hombre  y  una  mujer  que  se

encontraban sitiados en una de las salas incendiadas hubieron de arrojarse por

una ventana y fuero11 llevados al  hospital,  él  con los dos muslos quebrados,

según se dijo, y ella en bastante mal estado por haber tenido que atravesar por en

medio  de las  llamas.  Las  autoridades  todas,  los  cuerpos de la  guarnición,  el

vecindario de Palma, y en una palabra todas las clases y personas que pudieran

prestar  algún  servicio  acudieron con la  mas  generosa  solicitud,  y  jóvenes  de

casas muy principales se confundían con los trabajadores, les ayudaban en las

faenas  mis  pesadas  y  les  acompañaban  a  los  puestos  más  peligrosos.  <<La

Mutualidad. compañía de seguros pagó después una indemnización de 158.244

reales.--B.-Bt64.

Aquest incendi fou seguit per la premsa del moment, i gràcies a l’article publicat al diari El

Baleares de dia 24 de novembre de 1856, podem saber que fou un incendi de grans proporcions que

quasi afectà a la fàbrica Sociedad Ferragut, Cáceres y Compañia, situada bé al costat que també es

dedicava  als  filats  de  cotó,  gràcies  a  aquest  escrit  es  pot  situar  aquesta  empresa  que  no  surt

reflectida a cap altre document oficial.

64  LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones..., op. cit., dia 30-8-1856.
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S’adjunta tot seguit la còpia d’aquesta notícia de periòdic per a que es pugui llegir la carta

que la Senyora viuda de Pericàs i els seus fills van escriure com a agraïment a la mútua per haver

cobrat la indemnització tan ràpidament.

Fig. 29. El Balear, 24-11-1856, núm. 2645, any 9, pag 3.

Seguint el fil d’aquesta empresa familiar dins el recull  de noticies extretes de  Noticias y

relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, abans esmenat trobem una notícia peculiar, però que

permet veure la continuïtat de l’existència de la fàbrica Sra. Viuda de Pericás e hijos.
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-17 abril 1863.-Un joven cordelero que trabajaba en la fabrica de Pericás, en la

muralla, abandonando su trabajo sobre les 3 de la tarde, echó a correr hasta la,

iglesia del hospital. Rezó allí ante la efigie de Nuestro Señor Crucificado, con

fervientes suplicas, pero muy luego, cambiando ademanes osó reñir con la santa

figura a brazo partido hasta que fue detenido por algunas devotas personas. Sin

embargo no pudieron evitar que en su atrevido encono infiriera a la imagen con

sus desalmados mordiscos algunos desperfectos en la túnica y en una pierna.

Había estado recluido en el hospital por demencia.-D. P65.

El 1870, Antonio Pericás Sastre va constituir la Societat Comanditària Pericás i Companyia

(Notari: M.Pons núm 182/1870).

Més tard, l’any 1874, l’empresa es transforma en la S.R.C. Hijos de la Viuda de Pericás, en

aquesta modalitat d’empresa tots els socis que formin la companyia col·lectiva , siguin o no gestors

de la mateixa, estaran obligats personalment i solidàriament , amb tots els seus béns , als resultats de

les operacions que es facin a nom i per compte de la companyia, sota la signatura d'aquesta i per

persona autoritzada per  utilitzar-la.  En ella  hi  participen els  tres germans;  Joan, Josep i  Antoni

Pericàs Sastre.  La següent entrada sobre aquesta empresa familiar al recull de notícies històriques

es per tractar un segon incendi quatre anys més tard de la seva fundació:

- 2 marzo 1878.-  A las 7 de la mañana se declaró un incendio en la fábrica de

jarcias  de  los  Sres.  Pericás  hermanos,  de  la  calle  de  Bonaire;  acudieron

bomberos, tropa y autoridades y en una hora estuvo sofocado66.

L’expedient d’aquest incendi també es troba desaparegut a L’Arxiu Municipal de Palma, no

obstant  queda  un  record  de  la  seva  existència  ja  que  es  conserva  la  seva  fitxa  amb  número

d’expedient: 18554 i signatura FP 1509/26 de l’any 1878.

Aquest mateix any, sis mesos més tard de l’incendi trobam la notícia al recull  Noticias y

relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, de la constitució, davant el Notari D. Juan Palou, de

La Cordelera Española S.A., l'objecte  social  era  la  "fabricació de eixàrcies o cordams d'espart,

cànem, abacà, jute, cuir, filferro i altres primeres matèries, com també de les lones colònies i altres

manufactures pròpies de la indústria cordelera ", gràcies a aquesta notícia es pot ubicar la fàbrica en

el número 17 a 23 del carrer Bonaire, aferrat al baluard del Sitjar i que també utilitzava la seva

65  LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…, op. cit., dia 17-4-1863.
66  LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…, op. cit., dia 2-3-1878.
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antiga Casamata67:

-  24  setiembre  1878.-  Se  constituyó  La  Cordelera  Española  S.  A., para  la

fabricación  de  jarcias  o  cordajes  de  esparto,  cáñamo,  abacá,  yute,  cuero,

alambre,  lonas,  cotonías,  etc.,  con  un  capital  de  un  millón  de  pesetas.  Fue

trasformación de la de los Hijos de la viuda de Pericás, de la calle de Bonaire

núm. 17 a 23,  lindante con el  baluarte  del  Sitjar y  casamata del  mismo, hoy

desaparecidos. La integraron los hermanos D. Juan y D. José Pericás Sastre, de

44  y  41  años,  fabricante  y  comerciante  respectivamente,  D.  Rafael  Pomar  v

Cortés  y  D.  Miguel  Humbert  y  Burguer,  comerciantes,  D.  Miziiel  Ralaguer  v

Cánaves, D. Rafael Garcías Moll y D. Miguel Roca Figuerola, pilotos, D. Juan

Bosch y Ferrer, consignatario de 2 buques, y D. Pedro J. Boyeras Ferrer y D.

Nicolás Font y Colomar, industriales68.

Però de nou 16 anys més tard, els Pericàs (Jaume Pericàs Sastre i Antonio Pericàs Cànaves)

van tornar a formar una altra Societat,  aquesta Comanditària, anomenada  Pericás y Companyía,

l'objecte social va ser la "Compra i venda de fils i cordes a l' major i al detall; fabricació de teixits

per a saqueries i altres usos i l'elaboració de tota mena de cordes". La societat comanditària és una

societat  de  tipus  personalista  que  es  caracteritza  per  la  coexistència  de  socis  col·lectius,  que

responen  il·limitadament  dels  deutes  socials  i  participen  en  la  gestió  de  la  societat,  i  socis

comanditaris que no participen en la gestió i la responsabilitat es limita al capital compromès amb la

comandita.

Finalment es pot trobar la fitxa d’un altre document desaparegut de l’Arxiu Municipal, amb

número d’expedient: 13639, signatura: 1209/3, de 1899. On la senyora Viuda de Pericàs sol·licita

emplaçar una màquina de vapor. No obstant, no hi ha documentació sobre el tancament d’aquesta

fàbrica.

La fabricació de eixàrcies,  sacs,  lones  i  tot  tipus  de corderia,  va ser  important  a Palma

sobretot al darrer terç del segle XIX , com exemple podem dir que La Cordelera Espanyola produïa

al dia de 6.000 a 8.000 quilograms de corda, la qual es destinava la major part per al consum de

l'illa i la resta s'exportava.

67  BERNAT ROCA, M.; SERRA BARCELÓ, J., "Noticiari dispers sobre la indústria de la pólvora, ciutat de
Mallorca – Segles XVII-XVIII", dins I jornades de Patrimoni Industrial a les Illes Balears, Plama 2006, p. 69
i 82.

68  LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…, op. cit., dia 24-9-1878.
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El  treball  dels  corders  consistia  bàsicament  en  la  transformació  d'una  sèrie  de  matèries

primeres,  especialment el  cànem, l'espart  i  la pita,  que prèviament pentinades per un procés de

torsió, donaven lloc a una varietat de cordes de característiques, qualitats i dimensions diverses.

El procés es duia a terme amb una sèrie de màquines i eines que s'agrupaven sobre una

mateixa  bancada.  Allà,  en  grups  normalment  de  4  homes  entre  els  quals  es  trobava  el  mestre

(generalment el propietari de la fàbrica), l'oficial o filador i dos aprenents, treballaven a l'uníson en

la fabricació de madeixes de corda69. 

En l'antiguitat els corders treballaven a l'aire lliure, en espais molt llargs, generalment en

camins, a la riera o en les fosses de les muralles, on tenien una o dues rodes que accionaven amb la

mà per fer el trenat i fabricar generalment sogues de espart o de cànem per a l'ús dels pagesos70. 

No  obstant  això,  les  fàbriques  no  es  limitaven  a  la  confecció  de  cordatges  (hi  ha

documentats més de 36 tipus de corda de producció local, la majoria d'espart, cànem, jute, etc. a

més d'estar reforçades algunes amb un fi filferro de acer que les feia tremendament poderoses), sinó

també a la fabricació de eixàrcies per a embarcacions i de labor, lones i sacs. No cal dir que les

matèries  primeres  per  a  aquest  tipus  de  fabricació  havien  d’importar  gairebé  totes  elles  de

l'estranger: el abacà de Filipines i el jute de l'Índia i Amèrica, així com també el cànem.

6.3.5. Foneria de Can Maneu:

La primera noticia que es té de La foneria Can Maneu és a Sóller amb el nom de Foneria

Joan Oliver, la crea el 1826 Joan Oliver, també conegut com a «Maneu». 

 Joan Oliver va a aprendre l’ofici de la foneria a Marsella abans de muntar la seva pròpia

empresa a Mallorca. Tres anys més tard, el 1829, construeix una màquina a vapor de quatre cavalls

de potència destinada a la fosa. Segurament fou la primera màquina a vapor a Mallorca 71.   En el

recull Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, hi ha dues entrades que comenten les

dades abans esmentades, encara que les dates no coincideixen:

69 AA.VV.,  Gran Enciclopèdia  de  Mallorca,  Volum 4,  Promomallorca  S.A.,  Palma  de  Mallorca,  1988,  veu
corder, p.105.

70 RAMIS PUIGROS, A., Els corders Mallorquins. Notes d’etnografia. Museu de Mallorca,  col·lecció Llum
d’encruia, Palma, 1984, pag. 44.

71 "En les veus Foneria Joan Oliver - Can Maneu -; Oliver Rul·lan, Joan - Maneu - i Oliver Castanyer, Joan
-Maneu. La primera fàbrica d'Espanya a produir una caldera de vapor al començament del segle XIX (cap a
1830). Produïa calderes de vapor, maquinària, cascos de ferro per a vaixells i materials fèrrics de construcció.
Els seus directors, formats a París,  coneixien perfectament la tecnologia europea i  l'evolució dels mercats
internacionals. La grossa de la loteria, que va tocar als obrers de la fàbrica, va precipitar la seva desaparició:
paradoxes de la història industrial". AA.VV., Gran Enciclopèdia de Mallorca..., op. cit., toms 5 i 12.
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-  30 diciembre 1841.- Juan Qliver (a) Maneu, maestro cerrajero, estableció en

Sóller una fábrica de hierro colado y construcción de piezas de bronce.

-  22  diciembre  1842.-   maestro  Juan  Oliver,  alias  Maneu,  herrero  de  Sóller,

estableció en dicha villa una máquina de vapor para fundir el hierro, que tiene la

fuerza de cuatro caballos72.

Fig. 30. Anunci de la Foneria de Can Maneu, ubica definitivament la fàbrica al número 3 del

carrer Bonaire73

Com que el  negoci  prospera decideix instal·lar-se a  Palma el  1843, al  carrer  Bonaire  a

s’Hort d’en Moranta. Com a mostra d’alguna de les seves feines s’adjunta aquesta noticia treta de

Noticias  y  relaciones  históricas  de  Mallorca,  siglo  XIX,  que  mostra  l’envergadura  que  podien

arribar a tenir les seves comandes.

- 28 agosto 1853.- El fundidor Juan Oliver (a) Maneu, de la calle de Bonaire,

fabricó una campana grande de peso de mas de 6 quintales para San. Francisco,

72  LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…, op. cit., dies 30-12-1841 
i  22-12-1842.

73  PEÑA, P. A., Guía Manual de las Islas Baleares, Edicions Cort, Palma, 1891. Annex d’anuncis p.64.
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que pagaron devotas personas, y otra para la iglesia de Consolación.-Bt.-D.P74.

Joan Oliver Castanyer, agafa el comandament de l’empresa el 1872, després de la mort del

seu pare Joan Oliver, el primer propietari de la foneria. Aquest havia fet enginyeria industrial a París

i això va fer créixer la empresa fins a arribar a tenir a uns centenar d’operaris construint calderes i

màquines de vapor,  bombes d’elevació,  molins, turbines i compressors. A Noticias y relaciones

históricas de Mallorca, siglo XIX, es poden trobar vàries noticies de treballs realitzat per l’empresa

amb el nou propietari com a director i el seu desenvolupament a través dels anys:

- 29 junio 1872.- A últimos de mes un velero procedente de Londres trajo a Palma

una máquina de trillar encargo de D. Ignacio Ferragut, que ya en otras épocas

había  proporcionado  a  la  isla  medios  para  una  mejor  producción  agrícola.

Empezó a trabajar en las afueras de la parte E. de la ciudad, trillaba 3 garbes

por minuto y empleaba sólo 11 hombres para todas las operaciones necesarias.

En un solo pueblo de Mallorca se contaban 53 máquinas de segar. Se veían ya

trabajar también arados de varias clases, rodillos desterronadores. gradas, etc.

Al Sr. Oliver, Maneu fue debido en gran parte este extraordinario progreso.

-  22  setiembre  1882.-  Pruebas  de  la  máquina  del  vapor  Rey  D.  Jaime  II,

recompuesta por D. Juan Oliver (a) Maneu.

- 23 agosto 1885.- Salió con destino a Mahón el cañonero Alsedo, en el cual

embarcó el Capitán General que se traslada a aquella isla para efectuar la visita

oficial,  llevándose  también  una  pieza  que  para  la  fragata  Numancia  se  ha

construído  en  la  fundición  de  los  señores  Oliver  (a)  Maneu.  Comandante  D.

Emilio Díaz75.

 En  1886  van  instal·lar  una  planta  de  refrigeració  que,  després  de  diversos  intents  i

modificacions, va convertir en fàbrica de gel per a consum domèstic i en la dècada de 1870 va

introduir a Mallorca la segadora mecànica.

74 LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…, op. cit., dia 28-8-1853.
75  LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…, op. cit., dies 29-6-1872; 

22-9-1882 i 23-8-1885.
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Can Maneu havia  construït  més  de cent  calderes  per  a  usos  industrials,  les  dels  vapors

Bellver, Isleño, Catalunya (1899), Comerç i Cabrera i les auxiliars de gairebé la totalitat de la flota

mercant mallorquina, notícies trobades al recull Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo

XIX:

- 13 julio 1899.- El vapor correo Cataluña verificó las pruebas oficiales después

de una importante reforma de que fue objeto en este puerto. en cuya máquina se

le emplazó nuevas calderas, fabricadas en la acreditada industria de fundición de

D Juan Oliver, Maneu.

- 15 setembre 1900.- - Una numerosa brigada de obreros de la industria de D.

Juan  Oliver.  Maneu,  empezó  los  trabajos  de  reparación  del  vapor  francés

Madaleine, buque que fue presa de las llamas76.

Van crear també molta maquinària industrial i  agrícola,  peces per a l'Armada espanyola,

rodes hidràuliques per a la regulació de l'Albufera d'Alcúdia, premses d'oli i raïm; grues, armadures,

accessoris per a la construcció, engranatges mecànics, etc. Fins i tot les creus de ferro que coronen

la façana de la Catedral. A pesar de la gran feina i renom d’aquest empresa dins l’illa va arribar a

desaparèixer quan tocà la grossa de Nadal a gran part dels seus treballadors el 1902, la foneria va

començar perdre gent especialitzada que va aprofitar per a retirar-se o per a establir-se pel seu conte

deixant Can Maneu. Un altre factor que no va ajudar a la pervivència de l’empresa fou la força que

va agafar  la  indústria  catalana  en el  camp dels  motors  navals,  material  ferroviari  i  maquinària

agrícola.

 Joan Oliver Castanyer va dirigir la instal·lació de diverses plantes industrials. Va militar en

el Partit Republicà i va ser regidor de l'Ajuntament de Palma entre 1902 i 1905 que el va declarar

Fill Il·lustre en el mateix any en què va morir. A l’Arxiu Municipal s’hi conserva l’expedient de la

comunicació a l’esposa i fills de Joan Oliver Castanyer, sobre la declaració de Fill Il·lustre de la

Ciutat (Inventari F. Pons Fàbregas, núm. d’expedient 21534 de l’any 1905, signatura: FP 1724/18).  

Tots aquests fets i la mort de Joan Oliver van fer que Can Maneu no pogués competir i que

abans del 1910 quedàs ja només la fàbrica de gel abandonant les activitats industrials que havien

exercit fins al moment.

76  LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…, op. cit., dies 13-6-1900 i 
15-9-1900.
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Fig. 31. Obrers de la fosa Joan Oliver Maneu, 190177

La fotografia que ve a continuació és interessant ja que ens mostra als treballador de la

foneria un any abans de que hi toqués la grossa de Nadal, quan l’empresa encara funcionava bé.

6.3.6. Manufacturas Metalúrgicas Titan S.L i foneria de Carbonell, Mir y Cia.

Aquesta empresa estava ubicada just al costat de l’hort del Convent de la Concepció, tal com

apareix a la fotografia de 1949, únic testimoni trobat. No en tenim massa més informació, ja que no

surt a cap document que hagem trobat, només sabem que als plànols de Pere d’Alcántara Penya de

1869 i de 1890 a la mateixa ubicació ja hi apareix un negoci descrit com a foneria. 

El que no sabem és si es tracta de la mateixa sempre o si hi havia alguna foneria anterior,

aquesta  pregunta  sorgeix  a  partir  de  la  documentació  de  l’Arxiu  Municipal  Palma  on  hi  ha

l’expedient de 1914, de la petició per a instal·lar un motor elèctric de cinc cavalls de força destinat a

la indústria de la foneria per a la foneria de Carbonell, Mir y Compañia, ubicada al carrer de Sant

Martí nº 39. Per falta del coneixement de la numeració exacte del carrer de Sant Martí no es pot

assegurar de que es tractés del mateix local o de que fossin locals propers, només es pot dir que als

plànols de Pere d’Alcàntara Peña només ubiquen una sola foneria al carrer Sant Martí, que no vol

77  Fotografia treta de: https://carlesmanera.com/2015/01/12/balears-con-industria-obreros-de-la-fabrica-joan-
oliver-maneu-1901/ [consulta: 20/4/2016] 
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dir que als locals on no s’hi descriu una funció específica no n’hi hagués alguna altre dedicat a la

foneria.

Fig. 32. Tram del carrer de Sant Martí, abans de la Protectora, desaparegut amb la reforma nº1. Al fons hi ha les
tàpies del Convent de la Concepció on a un mur es destria una finestra coronella tapiada. (de l’any 1946,

actualment a l’Arxiu Municipal de Palma- Fons fotogràfic, 
nº registre: 451, signatura: FOMS POS 471)

6.3.7. Horno de vidrio

Als dos plànols de Pere d’Alcàntara Peña, tant al de 1869 com al de 1890, que hem adjuntat

en el punt 3.2.2, hi surt un forn de vidre just al costat de l’edifici de La Protectora. s’ha trobat més

informació sobre aquest taller o fàbrica, només es té constància gràcies als plànols.

6.3.8. La Protectora

Aquesta societat, no surt reflectida a cap dels plànols que hem comentat amb anterioritat,

encara que fou fundada el 1869, la mateixa data en que Pere d’Alcàntara Peña va fer el primer

plànol.  En  realitat  no  és  una  fàbrica  ni  produïa  cap  producte  a  la  venta,  no  obstant  fou  molt

important per a la vida dels obrers de les empreses que es tracten en aquest treball, per això es
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considera oportú ubicar-la i comentar la seva funció dins la vida dels treballadors industrials de tota

aquella zona, ja que es trobava més o menys a la meitat del carrer de Sant Martí.

Aquesta societat protectora fou creada el 1869 com una de les societats d’assistència mútua.

S’ha de tenir present que no va existir la seguretat social fins el 1940, i La Protectora oferia a tots

els seus socis assistència mèdica, subsidi de malaltia i de mort i activitats recreatives, com balls,

teatre i concerts. Des de la seva fundació fins al decenni de 1940, tengué una rellevància social

considerable  a  Palma.  Des  de  1869  a  1944,  s’inscriviren  16.519  socis.  Tenia  un  servei  mèdic

qualificat  i  un  consultòri  en  el  local  social.  El  1944,  tenia  set  metges,  set  especialistes  i  cinc

practicants. 

A l’Arxiu Municipal han desaparegut dos expedients sobre aquesta entitat dels que ara ja

només hi queda la fitxa. El primer és el Reglament de la Societat La Protectora de 1869 (exp. núm.

18457; signatura: FP 1505/35) i el segon és la conta de l’any 1901 i el balanç de la situació a dia 1-

1-1902 (exp. núm. 20574; signatura: 1632/20). arxiu que haguessin sigut molt interessants.

El  1928  l’edifici  va  ser  reformat  per  Gaspar

Bennàzar,  a  qui  refé  la  façana,  la  mateixa  que

encara  avui  es  pot  veure  si  es  passa  pel  carrer

actualment conegut com en de La Protectora.  La

societat  decaigué  amb l’aparició  de  la  seguretat

social i l’edifici es reutilitzà per a vàries funcions

diferents com: oficina de renovació del document

d’identitat, cinema o gimnàs78.  El 1990, tenia 72

socis  i  es  trobava  en  declivi.  Es  dissolgué  el

199379.

Fig. 33. Fotografia de una de les cartilles que tenien
els socis de La Protectora, a dins hi figuraven totes les
dades  d’identificació  amb  una  fotografia  i  la  seva
direcció entre d’altres dades.

78  BIBILONI, G., Els carrers de Palma..., op. cit., p. 614.
79  AA.VV., Gran Enciclopèdia de Mallorca..., op. cit., veu "La Protectora", p. 36.
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6.3.9. Taller mecànic de D. Juan Salí

A partir de la notícia trobada al recull de noticies extretes de Noticias y relaciones históricas

de Mallorca, siglo XIX, es sap de l’existència d’un taller mecànic i foneria l’any 1900, propietat de

D. Juan Salí situat a s’Hort d’en Moranta, segurament situat per la zona de la Protectora, però no

s’han trobat més referències sobre aquest negoci. No surt reflectit en els plànols de Pere Alcáncara

Peña.

- 31 octubre 1900.- El primer vehículo inscrito en la matrícula de Baleares no

tuvo muy larga vida, pues cuando pocos años después D. José Sureda Fuentes

adquirió un automóvil más potente, un La Mouche, lo regaló a D. Juan Salí que

tenían un taller mecánico y una fundición en el Hort d'En Moranta, a la que se

entraba por la calle de la Protectora80.

6.3.10. La Rosa Blanca

Fig. 34. Vista de Palma i hort d’en Moranta des de la Murada, hi podem observar la part del darrera de la fàbrica
"La Rosa Blanca" situada al núm. 33 del carrer de Sant Martí. I els horts que es trobaven entre la murada i les
parts posteriors de les fàbriques. (Actualment a l’Arxiu Municipal de Palma- Fons fotogràfic; nº registre: 511;

signatura: FOMS POS 400)

80 LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…, op. cit., dies 31-10-1900.
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Fig. 34. Ampliació de la fotografia anterior, detallant la retolació de La Rosa Blanca, Bodegas Bellver.

La ubicació d’aquesta empresa podria haver variat al llarg dels anys, ja que al plànols de

Pere d’Alcàntara Peña de 1868 i de 1890 la fàbrica de licors ubicada a la zona de s’Hort d’en

Moranta està situada a la dreta de can Sala, just davant l’esplanada dels baluard de Santa Catalina.

En canvi la fotografia de la pàgina anterior ens mostra els darreres de la fàbrica de la Rosa Blanca,

amb la retolació clara de fàbrica de licors i pareix més bé que estigui ubicada al llarg dels carrer de

Sant Martí. A més a la fitxa de l’arxiu Municipal, on s’ha trobat la fotografia, especifica que es

trobava al número 33 del carrer de Sant Martí. El problema és que no posa data, llavors no podem

saber si es va moure abans o després de la realització dels plànols realment. El que sí es veu a la

fotografia és que fou una empresa de grans dimensions.
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Fig 36. Anunci de La Rosa Blanca que ubica la fàbrica en el número 33 del carrer de Sant Martí81.

La Rosa Blanca fou una empresa fundada el 1851 a Palma per Bartolomé Roca Estades. Es

dedicava a la producció de diversos tipus de licors,  anís, estomacals, ginebres, roms, conyacs i

cervesa.  Part  de  la  seva  producció  s’exportava  a  Amèrica  i  França.  Fou la  primera  destil·leria

d’Espanya que elaborà esperit de mel importada de les Antilles. També es dedicà a les conserves de

calamars en tinta i oli, i a les de tàperes en vinagre i salmorra. Aquestes conserves s’exportaven a

França, Alemanya i Amèrica. La seva fàbrica era situada al carrer de Berenguer de Tornamira, de

Palma. Va desaparèixer el 1971, quan fou absorbida del Pripp Espanyola SA. El 1972, passà a SA

Balear de Cerveses, que el 1995 continua fabricant la marca de cervesa Rosa Blanca82.

La S.R.C.  La Rosa Blanca l'objecte social  era "Fabricació de cervesa,  begudes gasoses,

aiguardents, licors, conserves i altres productes anàlegs que els socis convinguin", s'havia constituït

també a Palma davant el Notari C.Socías, el 07-04- 1891 (núm 90) per la família Roca Buades.

81 PEÑA, P. A., Guía Manual de las Islas Baleares, Edicions Cort, Palma, 1891. Annex d’anuncis p. 22.
82  .AA.VV., Gran Enciclopèdia de Mallorca..., op. cit., tom 14. p. 379.
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Fig. 37. Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1922

La documentació trobada sobre aquesta empresa als arxius és molt poca, no obstant s’ha

trobat a l’Arxiu Municipal un expedient de 1911, on es donava permís per a que La Rosa Blanca

instal·lés un motor de gas (signatura: LP 382 78) que també es va publicar al Boletin oficial de la

Provincia de Baleares,  dia 24 d’agost de 1911 . Curiosament es troba també l’expedient d’una

denuncia per a un motor a la fàbrica de licors amb data de 1917 (Signatura: LP 393 16).

6.3.11. Instal·lació de fabrica elèctrica a S’Hort d’en Moranta

Es coneix la instal·lació d’una central per a fluid elèctric a s’Hort d’en Moranta a partir de

tres  notícies  històriques  del  recull  de  noticies  extretes  de  Noticias  y  relaciones  históricas  de

Mallorca, siglo XIX:

- 8 març 1899.- "Ha acudido a la Alcaldía de Palma D. Luis Marqués y Ruiz de

Arévalo,  vecino  de  Barcelona,  pidiendo  la  correspondiente  autorización  para

instalar  en  esta  ciudad,  punto  Hort  d'en  Moranta,  una  fábrica  central  para

producir  fluido  eléctrico  con  destino  a  fuerza  motriz  y  alumbrado  a  los

particulares que lo soliciten, tendiendo al efecto la red general aérea". D.P.

- 17 Abril 1899.- La Corporación Municipal autoriza a D. Luis Marqués para

instalar en esta capital una fábrica central para producir fluido eléctrico.
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- 12 juny 1899.- En la sesión celebrada por la Corporación municipal se aprobó

definitivamente el expediente instruido con motivo de la solicitud presentada por

D. Luis Marqués para instalar una fábrica de alumbrado eléctrico en el paraje

conocido con el nombre de Hort d'en Moranta83.

Encara que no s’ha trobat informació als arxius sobre l'execució d’aquesta central, només

tenim el testimoni d’aquestes tres dades sobre l’expedient d’autorització per a la seva construcció,

però no hi especifica la direcció exacte, només diu que es trobava a la zona de S’Hort d’en Moranta.

83  LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…, op. cit., dies 8-3-1899;
17-4-1899  i 12-6-1899.
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7. El final d’un període 

L’espai  fins  ara  descrit  es  va  transformar  totalment  quan  es  va  decidir  enderrocar  les

murades renaixentistes que envoltaven Palma. Per entendre correctament les motivacions que van

fer  desaparèixer  les  fàbriques  que hem situat  al  Carrer  Bonaire  és  necessari  comentar  els  fets,

personatges participants i interessos que van promoure aquest gran projecte urbanístic. Per això

aquesta  part  del  treball  intenta  descriure,  seguint,  dins  el  possible,  el  marc  cronològic  dels

esdeveniments i les motivacions.

7.1. Causes de l’enderrocament de les Murades

Es pot veure a través de l’evolució de l’urbanisme i les obres públiques que Balears va

gaudir d’un procés de recuperació econòmica després de la crisi de la pèrdua de les colònies a

Amèrica . El creixement demogràfic, l’emigració de la població del camp a la ciutat i els avenços

higiènics fan créixer les principals ciutats de Balears.

Si  observam les  decisions  preses  sobre  el  problema de  les  murades  a  les  Illes  Balears

veurem que les situacions foren bastant diferents a cada illa i que no es pot generalitzar.

Pel que fa el cas de Menorca les ciutat menorquines havien començat la reforma urbanística

bastant abans. A Maó concretament, l’enderrocament de les murades i la construcció de ravals es fa

al llarg del segle XVIII, por motiu del gran creixement i expansió demogràfica que experimenta. A

principis del segle XIX l’expansió de Maó continuà, i es creen els passeigs d’Isabel II i la Miranda.

No obstant la posterior crisi econòmica i poblacionals per causa del tancament d’algunes fàbriques a

l’illa va fer que quedàs estancada. Ciutadella comença a enderrocar les murades l’any 1868. Al seu

lloc es dissenya l’avinguda de la Contramurada i d’allà parteixen els carrers de l’Eixample, formant

un plànol radial.

Pel que fa a Eivissa s’amplià el port, fet que facilità la comunicació amb l’exterior. Encara

que a diferència de Palma o de Ciutadella, la Vila d’Eivissa no enderrocà les murades. En el seu lloc

la ciutat s’allargà cap a l’oest (1892-1915) i s’urbanitzà la zona del passeig de Vara de Rei, que es

convertiria en el barri comercial, i de residència de la classe burgesa.

En el cas de Mallorca es creia que les murades de la ciutat de Palma frenaven l’expansió.

Per falta d’espai intramurs es va acabar edificant noves barriades extramurs.  Aquesta situació va

arribar a crear opinions contràries a l’existència de les murades. L’any 1885 Eusebi Estada realitzà

un estudi sobre el problema que la construcció emmurallada representava per al desenvolupament

de la ciutat. Encara que no fou fins a principi dels segle XX que es van poder enderrocar i s’hi
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aplicà  el  plànol  radial  de  l’arquitecte  Bernat  Calvet.  Mentrestant,  a  l’interior  de  la  ciutat

continuaven les reformes, amb una remodelació de certs espais urbans.

Moltes  altres  poblacions,  principalment  a  l’illa  de  Mallorca,  com  ara  Manacor,  Inca,

Llucmajor,  Felanitx  o  Sóller,  experimenten  creixements  notables,  en  part  condicionats  per

l’establiment de les vies de comunicació, tant ferroviàries com per carretera.

L'inici de l'enderrocament de les murades de Palma començà el 10 d'agost de 1902. Fou el

final d’un procés de 30 anys de moviments intel·lectuals per a conscienciar a la població de la

necessitat de l’esbucament de les murades fonamentalment per part de professionals de la salut i

pedagogs mallorquins. Això va fer que comptassin amb el major recolzament popular que hagi

pogut tenir una obra publica en tota la història de Mallorca el dia que es començaren les obres.  Ens

hem de situar 100 anys enrere per adonar-nos de la importància del fet pels ciutadans de Palma, que

intuïtivament  tenien clar  que amb l'enderrocament  iniciat  al  baluard de Zanoguera s'iniciava la

construcció de la Palma moderna,  de la  Palma oberta  al  món, de la Palma capital  turística del

Mediterrani...

Si tenim present, com exemple, les murades de París foren enderrocades el 1853 i les de

Barcelona l'any 1854, les murades de Palma es van esbucar bastant tard en el context europeu.

7.1.1. Superpoblació dins les murades de Palma

Les transformacions en l'estructura socioeconòmica de l'illa de Mallorca en l'últim terç del

segle XIX gràcies a la política de torn de partits desenvolupada per la Restauració va permetre una

certa tranquil·litat política que va propiciar una expansió econòmica. En el cas de l'illa de Mallorca

va permetre que es desenvolupés el precapitalisme basat en diversos factors. Entre ells hem de citar:

la reinversió de capitals importats de les Antilles, sota la llei de Societats de 1869; la parcel·lació

d'algunes grans finques que van passar a mans de pagesos interessats en fer-les produir; la crisi de la

fil·loxera a França que va brindar l'ocasió a els viticultors illencs de vendre els seus productes al

mercat francès; i la construcció del ferrocarril, element que permeten situar l'illa en una conjuntura

alcista que va permetre una expansió demogràfica. La ciutat de Palma que tenia l'any 1840, 40.405

habitants segons Eusebi Estada,  va passar a tenir,  el  1887, 60.514, el  que va acabar causant la

densificació de la zona intramurs84.

A principis del segle XIX Palma, com a altres ciutats espanyoles, mantenia en l'essencial

estructures del segle XVII. Es trobava enterament tancada en el monumental anell de les seves

84  LADARIA BAÑARES, M. D., El ensanche de Palma..., op. cit., p. 197.
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muralles.  Les  portes  que  comunicaven amb l'exterior  seguien  sent  les  mateixes  i  el  traçat  dels

carrers tot just no havia patit alteracions.

Però  la  població  creixent  es  trobava  ja  ofegada  per  aquells  murs  que  no  permetien  un

desenvolupament horitzontal de la ciutat. Es mancava de carrers amples, plaça espaioses, mercats

ventilats,  aigües  corrents  i  clavegueram  convenient.  La  manca  de  solars  per  a  l'edificació  se

solucionava  amuntegant  pisos,  estrenyent  carrers  i  convertint  en  habitatges  fins  a  les  golfes  o

soterranis.

La vida a aquell mitjà resultava impossible pel que es buscaven terrenys d'expansió a zones

extramurs, no obstant la legislació vigent obligava a que aquests barris es creassin a a una distància

mínima de mil dos-cents cinquanta metres del límit de les fortificacions, ja que la propietat de la

murada  era  del  Ministeri  de  la  Guerra  i  la  zona  més  propera  a  ella  es  considerava  «zones

polèmiques» pel que fa a la defensa de la ciutat en cas de necessitat. Així van sorgir, una sèrie de

nuclis  que,  malgrat  el  seu  distanciament  amb  la  ciutat  i  de  la  manca  de  planificació  i

d'infraestructura, van créixer ràpidament aconseguint en poc temps una superfície similar a la del

nucli antic85. 

En aquest sentit es poden trobar en el recull de noticies extretes de Noticias y relaciones

históricas de Mallorca, siglo XIX, entrades com les següents:

-2 junio 1865.-E1 Ayuntamiento aprobó por unanimidad solicitar el derribo

de las murallas y el ensanche de la capital. Las industrias se ejercían en medio de

la calle: carpinteros, herreros, zapateros y toneleros especialmente, por falta de

local y lugar donde trasladarse pues no permitía Ministerio de Guerra edificar en

el arrabal.

El acuerdo cayó mal a la clase militar y dio lugar a polémicas.

-9 julio 1865.- Resolvió el Gobernador y el Consejo Provincial el asunto

muchos  años  ha  incoado  por  el  Ayuntamiento  sobre  arreglo  de  las  fábricas

existentes  dentro  de  las  murallas,  disponiendo  que  las  que  usaban  fuego

construyeran la correspondiente chimenea en un plazo de seis meses, y que no

pudieran  crearse  nuevas  de  curtidos,  aguardiente,  vidrio,  alfarerías,  yeserías,

etc., en el recinto urbano. El alcalde D. Miguel Estade publicó un bando el 13 y a

85  SEGUÍ AZNAR, M., La arquitectura contemporánea en Mallorca, Universitat de les Illes Balears i Col·legi
Oficial d’Arquitectes de les Balears, Mallorca, 1990, pàg. 79
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partir de entonces los fabricantes empezaron a establecerse en los arrabales86.

Interessant per a veure quines eren les condicions en que els propietaris d’un taller a Palma

havien d’exercir la seva professió i les seves restriccions dins el recinte murari.

7.1.2. L’higienisme

Si definim la "higiene" com la part de les "ciències de la salut" que estudia els sistemes de

conservar  la  salut  de  les  persones  mitjançant  la  prevenció  de  les  malalties,  el  naixement  de

l'higienisme87 com a moviment conscient el podem situar en el primer terç del segle XIX si bé es

troben escrits que podríem classificar com a higienistes a finals del segle XVIII i per suposat entre

els clàssics.

L'epidèmia  de  còlera de l'any 1865 que va  posar  de manifest  la  precària  situació de la

infraestructura urbana. Igual que ja havia ocorregut abans a 1835 a París o a Londres, per posar

remei  a  la  deficient  infraestructura  sanitària  i  higiènica  de  les  dues  ciutats  es  va  fer  necessari

recórrer a desenvolupar una legislació sanitària que pal·liés la situació i que portava implícita unes

millores  de caràcter  urbanístic  donant  lloc  al  desenvolupament  d'aquesta  matèria.  En el  cas  de

Palma la catastròfica epidèmia de l'any 1865 platejarà la necessitat ineludible de millorar la situació

de  l'esmentada  infraestructura  urbana  que,  segons  denunciava  l'enginyer  Eusebi  Estada  era

desastrosa pel que fa a clavegueram i canalització d'aigües es referia. En això va contribuir en gran

manera l'activitat de metges i higienistes que al llarg de la primera meitat del segle XIX a França i

Anglaterra van desenvolupar una campanya de conscienciació ciutadana que va arribar a la nostra

ciutat de mans de l'Acadèmia de Medicina i Cirurgia durant la segona meitat de segle88.

Estada  va  tenir  l’oportunitat  de  contactar  a  l’higienista  angles  Bateman  a  Mallorca  i  a

Anglaterra i va conèixer el seu treball com a responsable del pla de sanejament de la ciutat anglesa

de Manchester publicat el 1884, History and Description of the Manchester Waterworks. Estada va

publicar posteriorment  Anales de la construcción y de la industria l'any 1887 i després en forma

d'opuscle l'any 1888 amb el titol de Historia y descripción de las obras de abastecimiento de agua

de Manchester, com a model a seguir a l’hora d’actuar respecte els principis higienistes. 

86  LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…, op. cit., dies 2-6-1865 i
9-7-1865.

87  PUJADAS-MORA, J.M; SALAS VIVES, P., "Agua: Discurso higienista y práctica municipal (Mallorca, 
1855-1936)", dins Hispania, 2014, vol. LXXIV, n.º  246, p. 123-150.

88  LADARIA BAÑARES, M.D., El ensanche de Palma... p. 197.
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  El  diari La  Almudaina aprofitava  sempre  que  podia  per  a  fer  present  a  la  societat

Mallorquina i a l’Ajuntament la necessitat de l’enderrocament de les murades, per això a la seva

pàgina sis es va transcriure la petició efectuada per l'ajuntament de Palma el 14 de desembre de

1878 a la Reial Acadèmia de Medicina de Palma entorn a quina era la seva opinió en relació a la

necessitat o no de dur endavant les obres per dur a terme un "eixample" a Ciutat: 

- 10 agosto 1902.- Documento interesante ... Ayuntamiento Constitucional

de Palma Este M. I. Ayuntamiento, en sesión del 11 que rige, acordó solicitar del

Excmo. Señor Ministro de Fomento autorización para proceder a los estudios del

ensanche de esta ciudad, y que se documentara la exposición con el informe de la

corporación que V.S. dignamente preside sobre la necesidad y utilidad de dicho

ensanche.-  En  su  consecuencia  me  permito  rogar  a  V.  S.  que  a  la  brevedad

posible  tenga  a  bien  remitirme  dicho  informe,  que  ha  de  contribuir

poderosamente a la consecución de una mejora a voz en grito reclamada por 1os

vecinos de esta capital .- Dios guarde a V. S. muchos azos- Palma 14 Diciembre

de 1878.-  Informe de la  Real  Academia de Medicina de Palma a la  anterior

consulta. Esta Academia en vista de los deseos manifestados por V.S. en 14 de

diciembre del finado año, ha examinado detenidamente la utilidad y la necesidad

del  ensanche  de  Palma,  después  de  haber  consultado  para  mayor  acierto  la

Sección  de  Higiene  Pública  de  su  seno.  Conforme  con  el  dictamen  de  dicha

Sección hará observar a V.S. que la Capital de las Baleares está circuida por

altas murallas y anchos fosos que la estrechan y la ahogan, que el aumento de

población encerrada dentro de los limites intraspasables, ha obligado a la ciudad

a crecer en cultura; que las plazas con que cuenta son pocas y pequeñas; que la

gran mayoría de sus calles son estrechas, tortuosas y abiertas al azar, hasta el

punto de privar a muchas casas de ser bañadas por el sol y de recibir el beneficio

influjo de un aire puro y vivificador; que el  ensanche que algunas calles han

sufrido ha sido a expensas de las casa inmediatas que han quedado reducidas y

con  malas  condiciones  higiénicas;  y  por  Último,  que  el  aire  de  la  ciudad,

encerrada  dentro  del  perímetro  de  las  murallas,  no  está  en  relación  con  las

necesidades  higiénicas  de  sus  moradores.-  Ante  las  razones  que  preceden,  la

Academia considera oportuna la solicitud acordada por el M. I. Ayuntamiento,

para conseguir el estudio del ensanche de esta capital, con el plausible han de

dar a la misma mejores condiciones higiénicas y atemperar las desventajas que
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existan  en  ella  bajo  el  aspecto  sanitario  .-  Lo  que  participo  a  V.  S  para

conocimiento del Ayuntamiento que V. S. preside.  Dios guarde a V. S. muchos

años Palma 2 de Enero de 1879.- 

El  mateix  any  1885  publicava  Eusebi  Estada  La  Ciudad  de  Palma:  su  industria,  sus

fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche,  llibre molt important per els higienistes

mallorquins. Vegem alguna de les seves manifestacions a la pàgina 124: 

...  Muchas  veces  1os  depósitos  subterráneos  de  agua  potable  están  en

contacto con las fosas y  en las cañerías  de barro que las sirven;  al  abrir  la

excavación para disponer de un nuevo depósito es raro el caso que no aparezcan

las  filtraciones  fétidas  y  se  pretende,  no  pocas  veces,  conseguir  la

impermeabilidad y el aislamiento con una ó varias capas de mortero hidráulico,

Ó con un endeble revestimiento de piedra de marés, esencialmente permeable…

L'any següent, 1886, publica  Condiciones que deben reunir las viviendas para que sean

salubres, inclòs com un apèndix a l'edició de l'any 1892 de La ciutat de Palma. A la pàgina 245 diu:

 

"Saneamiento  "  Para  que  las  viviendas  reúnan  todas  las  condiciones

higiénicas que son de desear, y que tan grande influencia tienen sobre la salud y

la longevidad de sus moradores, no basta que estén ventajosamente situadas y

orientadas, que estén construidas con esmero y convenientemente ventiladas; es

necesario además que no contengan focos de infección que puedan inutilizar y

neutralizar dichas ventajas. Los excrementos sólidos y líquidos, los residuos de

cocina, las aguas sucias de todas clases, así procedan del lavado de suelo de

ropas, de los fregaderos, baños y tocadores, son otros tantos focos de infección

permanente propios de todas las casas, que además de los que accidentalmente

pueden producirse, como los escapes de gas del alumbrado, las emanaciones de

industrias  y  establecimientos  insalubres,  el  mefitismo  causado  por  ciertas

enfermedades  etc,  etc,  es  necesario  combatir  enérgicamente  .  para  no

experimentar sus dañosos efectos …

L'any 1889 en el si de 1'Ateneu Balear durant una reunió de la secció de Ciencias, fisicas y

naturales en  el  qual  Eusebi  Estada  va  llegir  un  discurs:  Ateneo  Balear:  sección  de  Ciencias

Exactas, físicas y naturales: discurso leído por el Presidente de dicha sección D. E. Estada en la
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noche del 17 de diciembre de 1889 al inaugurar la discusión del tema, propuesto por el mismo,

sobre la reforma urbana y sanitaria de la ciudad de Palma. D'aquest discurs val la pena ressenyar: 

Necesito yo deciros, en este instante, si es no Palma una población sana?

Una ciudad que vive aherrojada dentro de un recinto fortificado, que no puede

extenderse ni ensancharse en la medida que requiere el aumento paulatino pero

progresivo, de su población, sino construyendo a 1250 metros de distancia de

dicho recinto, una población en la que el urea media que corresponde a cada

habitante no es más que de 24 metros cuadrados, que se ve obligada a crecer

verticalmente acumulando pisos sobre pisos, por no poder hacerlo en superficie,

que consume un agua tan mala como escasa, que almacenan las materias fecales

sólidas y los guarda con esmero debajo de las viviendas, durante largos años, que

dispone los recipientes de modo que los líquidos y las aguas sucias de todo linaje

vayan a infestar el subsuelo por centenares de miles de metros cúbicos ... 

A les pagines 97,98 i 99 del tom XXIV corresponent al 20 de febrer de l'any 1903 de la

Revista Balear de Ciencias Médicas, Farmacéuticas y Veterinarias (1885- 1918): 

El derribo de las murallas marcó para Palma el comienzo de una nueva

era,  el  primer  paso,  como  tal  dificultoso  aunque  no  vacilante,  hacia  un

resurgimiento  higiénico  la  conversión en  hermosa realidad de los  ensueños y

deseos por tantos años y por tantas inteligencias  defendidos con intelectuales

creaciones y desde esta pública tribuna. Y el Colegio no podía en manera alguna,

sin  faltar  a su  tradicional  lema,  á  sus  miras  siempre levantadas  pasar  dicho

momento histórico sin reunir en fraternal abrazo, en el instante de la victoria, a

todos los que en pro de su causa habían sido,  desde sus esferas de actividad

distintos compañeros infatigables en las horas de empeñado combate. Creyó por

lo  mismo,  que no podía  hacer  menos por  D.  Eusebio Estada,  Don Miguel  S.

Oliver  y  Bernardo Calvet-  representantes  genuinos  de  los  elementos  que  á la

consecución del fin higiénico prestaron su incondicional apoyo, y dotados "per

se" de méritos más que suficientes para poderlos considerar como compañeros

queridos - que dar validez material, confirmación sincera al compañerismo que

en sus almas abrigaban para con nosotros…
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La titularitat de les murades estava encara durant el segle XIX en mans dels militars i aquest

va  ser  el  principal  entrebanc  que  varen  tenir  els  higienistes  de  totes  les  ciutats  europees  per

aconseguir l'enderrocament de les seves respectives murades. 

7.1.3. Situació de desocupació dels obrers

A la mateixa època en que es promovia la llei de l’enderrocament de les murades, a Palma hi

havia un gran nombre d’obrers que es trobaven sense feina, en el recull de notícies històriques:

Noticias  y  relaciones históricas  de Mallorca,  siglo XIX,  Tomo IX (1896-1900)89.  Hi  trobam les

noticies de dia 7 de març de 1898 fins a dia 27 d’octubre de 1900 dels esdeveniments relacionats

amb aquesta problemàtica social. 

La situació de desocupació fou tan gran que va ser necessari crear cuines econòmiques i

recollida de roba per ajudar als obrers i les seves famílies durant els anys que durà la falta de feina.

Així l’Ajuntament intentava no afavorir el descontent dels obrers al carrer i evitar concentracions.

- 7 Marzo 1898.- Un elevado número de obreros en desempleo se reunieron

en el paseo del Borne y al medio día se dirigieron al Ayuntamiento. Una comisión

se  entrevistó  con  el  Alcalde  ,  presentándole  un  memorial  en  nombre  de  la

federación  local  de  trabajadores,  solicitando  el  establecimiento  de  “cuynes

económiques”. El Alcalde Sr. Losada recibió con toda cortesía a los integrantes

de esta comisión y juntamente con los miembros de la misma Francisco Roca y

Jerónimo Binimelis, salieron al balcón para sosegar los ánimos, prometiendo la

necesaria colaboración. Después se dirigieron a la sede de la sociedad Centro

Instructivo Obrero, calle de la Paz, en donde el presidente de la Federación Sr.

Roca informó a los correligionarios. (pag.119)

- 14 Marzo 1898.- El Ayuntamiento de Palma acordó proporcionar trabajo

a quien lo solicitase, instalar varias cocinas económicas y solicitar rebaja del

cupo de consumo. Una comisión de mujeres solicitó del Alcalde una prescripción

para  la  recuperación  de  las  prendas  de  vestir  empeñadas  en  las  casas  de

préstamos. (pag. 119).

89 POU  MUNTANER,  J.,  Noticias  y  relaciones  históricas  de  Mallorca,  siglo  XIX,  Tomo  IX  (1896-1900),
Sociedad Arqueológica Lul·liana, Palma de Mallorca, 1998, llibre escrit com a continuació de l’obra iniciada
per D. Juan Llabrés Bernal.
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- 16 marzo 1898.- Bajo la presidencia del Gobernador Civil tuvo lugar la

reunión convocada por el Sr. Alcalde para tratar de la instalación y sostenimiento

de  cocinas  económicas  para  la  clase  obrera.  Asistieron representantes  de  las

autoridades  de  las  autoridades  y  corporaciones  y  expuesto  el  objetivo  de  la

convocatoria, se acordó fomentar las suscripciones públicas para sostener con su

producto  dichas  cocina.  Nombróse  una  comisión  para  que  designase  los

individuos que deben constituir  la  junta de administración de dichas cocinas,

siendo  propuestos  y  aceptados:  el  Gobernador  Civil,  Alcalde  de  Palma y  un

representante  del  cabildo,  del  clero  parroquial,  del  orden  militar,  de  la

Diputación,  del  Ayuntamiento  y  de  las  sociedades  Crédito  Balear,  Fomento

Agrícola,  Caja  de  Ahorros,  Círculo  Mallorquín,  Centro  Militar,  Federación

Obrera y Círculo de Obreros Católicos, un representante de Hacienda y el decano

de la prensa. (pag. 120)90.

En un mes es van aconseguir alguns acord amb l’Ajuntament,  aquest es comprometia a

trobar feina als obrers que ho sol·licitassin així com a solucionar el problema el més aviat possible.

-  2  abril  1898.-  Pregón  del  Alcalde  de  la  ciudad  en  que  participa  al

vecindario que la Junta nombrada al efecto para atender a auxiliar a los obreros

que  padecen  falta  de  trabajo,  ha  elaborado  ya  un  plan  de  asistencia  a  los

menesterosos. En plazo relativamente breve tendrán ocupación los jornaleros en

obras que simultaneando las necesarias defensas de la plaza, permitan pronto el

derribo  de algún lienzo de  muralla,  con arreglo a  la  ley  de  ensanche,  en la

construcción de puentes sobre caminos vecinales y en otras obras de mejoras, con

lo que se podrán darse ocupación a cuantos sufren las consecuencias de la crisis

que atraviesan algunas industrias y oficios.

Por otra parte, se ha adoptado la implantación de una  cocina económica,

regida  por  las  religiosas  Siervas  de  Jesús,  donde  el  necesitado  podrá  hallar

cocina,  y,  también,  se  preocupará  el  reparto  de  bonos  gratuitos,  anunciando

también el  Alcalde que a partir  de esta fecha se abrirá una suscripción para

auxilio del obrero. (pag. 122)91

90  POU MUNTANER, J., Noticias y relaciones históricas de Mallorca..., op. cit., dies 7-3-1898; 14-3-1898 i 16-
3-1898.

91  POU MUNTANER, J., Noticias y relaciones históricas de Mallorca..., op. cit., dia 2-4-1898.
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Els obrers van intentar organitzar-se per a repartir-se la poca feina que hi havia, però eren

tants que les autoritats dissolien les seves reunions, encara que de manera respectuosa i sense crear

malestar afegit a una situació difícil. Amb això van propiciar la participació del Governador Civil

amb les seves actuacions com a grup organitzat.

- 14 abril 1898.- A primera hora de la mañana se reunieron en el baluarte

del Presidio viejos los obreros sin trabajo con objeto de sortear a los diez que

debían  presentarse  a  los  señores  Herederos  de  Vicente  Juan  para  recibir

ocupación.

Mientras estaban ocupados en esta tarea, se presentaron los inspectores de

vigilancia, quienes con buenas palabras les intimaron a que se disolvieran, bajo

promesa de que el Gobernador haría cuanto estuviera de su parte en beneficio de

la clase obrera.

Obedecieron éstos, a eso de las diez y media se reunieron de nuevo en la

plaza de abastos, donde se dividieron en grupos, dirigiéndose por distintas calles

a la plaza de Cort, intentando entrevistarse con el Alcalde, que no estaba en su

despacho.

Mientras tanto, pasó el Gobernador Civil en un carruaje, quien, al advertir

lo que ocurría , se apeó, dirigiéndose a los grupos y exhortándoles para que se

disolvieran,  ya  que  se  comprometía  a  resolver  la  situación.  Dispuso  que  se

colocaran  una  mesa  en  el  zaguán  de  la  Casa  Consistorial  y  se  abriera  una

relación de los obreros faltos de trabajo.

El Gobernador se dirigió al edificio de la Junta de Agricultura, Industria y

Comercia, donde reunió, en sesión extraordinaria, a la Junta de obras del Puerto,

acordando ofrecer trabajo a ocho obreros. (pag. 124).

- 30 abril 1898.- Convocada por el Gobernador Civil se verificó la reunión

de autoridades, mayores contribuyentes y representantes de la prensa para tratar

de la crisis obrera. El Gobernador relató cuanto se había hecho en bien de los

necesitados,  pero  lamentóse  de  que  el  público  no  haya  correspondido  al

llamamiento de las autoridades, lo cual posiblemente obligará a que se cierre la

cocina económica. El propio Gobernador dio lectura a un carta de los señores

industriales Juan Ribas, quien se suscriben por 1.000 pesetas a la suscripción
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pública y se comprometía a no despedir a ningún trabajador. (pag. 127)

- 1 mayo 1898.- En la Casa Consistorial se celebró una reunión, presidida

por el Vicario Capitular en sede vacante, con asistencia del Gobernador Civil,

Presidente de la Audiencia, Presidente de la Diputación y Alcalde de esta ciudad,

al objeto de tratar el constante incremento de desempleo en esta ciudad, cuya

situación se ha agravado últimamente.

Tomo  la  palabra  de  Sr.  Gobernador  Civil,  exponiendo  que  estaba  en

funcionamiento  una  cocina  económica,  instalada  en  el  edificio  del  antiguo

Consulado de Mar, cuyos resultados están a la vista de todos, pero lo que en

realidad  ha  fallado  ha  sido  la  suscripción.  A esta  finalidad  arbítranse  varia

soluciones para allegar recursos, abriéndose al acto una lista de contribuyentes y

la organización de una cuestión. El Gobernador dio lectura a una carta de los

Herederos de D. Vicente Juan Rosselló  quienes,  a demás de asegurar  que no

despedirían a ningún obrero, se suscribieron en 1.000 pesetas. (pag. 128)92

Malauradament la cuina econòmica només va poder estar en funcionament un poc més de

dos anys  i  mig,  per  falta  de recursos econòmics´Les  religioses  «Siervas de Jesús»,  que havien

gestionat  el  seu  funcionament  des  del  començament  de  la  iniciativa,  van  haver  de  tancar  el

menjador social.  Tal com es descriu a la següent notícia. Fou una conseqüència més de la crisi

viscuda a partir de les guerres colonials.

- 27 octubre 1900.- Quedó cerrada la cocina económica establecida desde Mayo

de 1898 en el antiguo edificio del Consulado de Mar, por haberse agotado los

fondos  de  la  cuestación  efectuada  para  conjurar  la  crisis  obrera  en  Palma,

motivada por las guerras coloniales. Las religiosas Siervas de Jesús cuidaron

desde sus inicios la administración del establecimiento. (pag. 252)93

Encara  que  la  situació  dels  obrers  no està  directament  lligada  a  l’enderrocament  de  les

murades, sí que és un motiu social més que s’afegeix als interessos per a que el projecte es dugui a

terme el més aviat possible. Com un poc més endavant es pot veure a les noticies sobre l'execució

del projecte de l’enderrocament, només un mes després d’aquest tancament, dia 25 de novembre,

92  POU MUNTANER, J., Noticias y relaciones históricas de Mallorca..., op. cit., dies 14-4-1898; 30-4-1898 i 1-
5-1898.

93 POU MUNTANER, J., Noticias y relaciones históricas de Mallorca..., op. cit., dia 27-10-1900.
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una comissió de l’Ajuntament de Palma es trasllada a Madrid per a agilitzar l’aprovació del plànol

de l’eixample. Quatre dies més tard de l’arribada de la comissió es pot entrevistar amb el Ministre

de  la  Guerra  per  a  exposar  la  imperiosa  necessitat  de  l’enderrocament  de  les  murades,  i  van

aconseguir que el Ministre entengués la necessitat d’anar obrint diversos «portillos» mentre s’anava

tramitant l’expedient del pla. Aquest fet afavorí la feina dels obrers durant l’espera.

7.1.4. Atmosfera propícia a l’enderroc:

Fou a la Secció de Ciències sobretot durant el període (1862-1864) que va estar presidida

per l'enginyer d'origen holandès Pau1 Bouvy (1807- 1868) del primer Ateneu Balear (1862-1873),

que es va fomentar l'ambient favorable a l'enderrocament de les murades. Paul Bouvy fou un autor

d'interessants treballs que tractaven sobre la captació d'aigües geològiques a Mallorca i les formes

d'organitzar el proveïment d'aigua de la ciutat de Palma. L’Ajuntament va adquirir el seu  Informe

sobre la canalització i distribució del agua de la ciutat de Palma, publicat l'any 186794

L’any 1873 es va acceptar l’esbucament d’una secció de la murada de la façana marítima.

Aquest fou possible gràcies a que en aquells moments l'Estat Espanyol es trobava en el període

revolucionari  de la  I  República proclamada per  les  Corts  el  12 de febrer.  El  seu president  era

Estanislau Figueras que va fer cas de la petició de l'ajuntament republicà federal que li havia reiterat

l'acord de l'ajuntament de l'any anterior que demanava l'enderrocament de les murades.  Gràcies a

aquestes circumstàncies el batlle de Palma Gabriel Oliver Morey va rebre un telegrama el 12 de

febrer en el qual s'autoritzava l'enderrocament de la part de la murada comprés entre el baluard de

les Drassanes i el quarter de Cavalleria. Aquesta notícia la recull  Llabrés al V tom de Noticias y

Relaciones históricas de Mallorca (1871-1880), tom V. pág. 143 i 144. 

-15 febrero 1873.- Sábado. "Apenas se tuvo noticia de la nueva forma de

gobierno se remuneró que iba a derribarse la muralla, pues hubo quien se acordó

de cierto proyectó, no aprobado aún, para su demolición, y se instó al secretari0

del Gobierno Civil que interinaba el mando por indisposición, se decía, de D.

Mariano de  para que telegrafiase a Madrid pidiendo a D. Estanislao, presidente

de  Consejo  de  Ministros,  permiso  para  tirar  el  trozo  de  muralla  de  mar,

comprendido entre el baluarte de Atarazanas y el cuartel de Caballería, a 10 que

se adhirió la Junta de Obras de Puerto. Vino la autorización pedida de dicho

sector  pero  como  faltaba  el  consentimiento  del  ramo  de  Guerra  Único

94 PUJADAS-MORA, J.M; SALAS VIVES, P., "Agua: Discurso higienista..., op. cit., p.123-150.
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competente  para  todo  10  relativo  a  fortificaciones,  el  brigada,  encargado

accidentalmente de la Capitanía General,  se opuso a que se destruyera parte

alguna de la defensa de Palma y sigilosamente situó en la madrugada las tropas

de la guarnición con objeto de impedir el derribo,  así es que apareció buena

parte de la ciudad ocupada militarmente: frente a palacio se veían oficiales de E.

M., la Guardia Civil apostada en el  Mirador, la Caballería en la Plaza de la

Catedral e inmediaciones de la Lonja, junto a la puerta de la Sala de Armas se

emplazó una pieza de artillería de montaña, se pusieron los Carabineros en linea

hasta la calle de Palacio y el segundo batallón del Regimiento de Soria sobre el

baluarte del muelle y cortina inmediata de la Lonja. Toda la fuerza de Palma

estaba en la calle  mientras nada ocurría entre el  pueblo asombrado de tanto

aparato militar. Pero sobre las 10 empezó este a dejar el trabajo y acudir a la

plaza de Cort,  dando vivas  no se sabia a quien,  izándose las  banderas  en el

Ayuntamiento y en la Diputación: en la Casa Consistorial se puso la bandera

mallorquina debajo  de  la  española  en señal  de  República  Federal,  que tanto

deseaban  los  hombres  del  partido  republicano.  Se  había  recibido  un  parte

telegráfico del Gobierno Provisional autorizando el derribo de la muralla, que

obtuvo la  influencia del  diputado a Cortes  D.  Gabriel  Reus.  Sobre las  11 un

gentío  inmenso  portando  banderas  con  inscripciones  democráticas  y

acompañado de dos banderas con inscripciones democráticas y acompañado de

dos bandas de música se puso hacia la Lonja y comenzó enseguida la proyectada

demolición,  arrojando al suelo la  primera piedra el  Alcalde popular,  ante  los

Sres. Mata Dacosta, gobernador accidental, diputados provinciales, concejales y

y  miembros  destacados  del  partido.  Durante  la  tarde  numerosos  jornaleros

consiguieron destruir un pequeño trozo de la parte superior del muro inmediato

al cuartel de la Lonja, 10 que presenció un extraordinario gentío ... 95

Una altra mostra de l'ambient pro-enderrocament de les murades ja existent a l'any 1873 el

trobam a l'acta del ple de l'ajuntament de Palma de dia 21 de febrer de 1873, 

Se dio cuenta de unas solicitudes suscritas por varios vecinos del Arrabal

de Santa Catalina solicitando de este ayuntamiento que pida al Gobierno de la

República la autorización del derribo del lienzo de muralla comprendido entre el

95  LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…, op. cit., dia 15-2-1873.
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Baluarte llamado de San Pedro o cuartel de artillería y el otro mas cercano a la

Puerta de Santa Catalina dejando dicho lienzo al nivel del piso de la Ciudad;

como también de allanar el pequeño reducto que existe a la entrada del puente de

la  puerta  mencionada,  acordando el  Ayuntamiento  pasar  dicha  solicitud  a  la

comisión respectiva ...96 

Eusebi Estada, enginyer de camins, publica l'any 1885 La ciutat de Palma. Aquí explica la

voluntat de lliurar-se de la tanca de les muralles i trencar amb la servitud de les "zones polèmiques",

que impedien l'edificació normal fins a una distància de 1.250 metres. El llibre va tenir una gran

repercussió ja que es trobava orientat a mentalitzar la gent perquè pogués dur-se a terme l'enderroc

de la fortificacions, demostrant també la seva inutilitat estratègica i les conseqüències negatives que

el cinturó murari havia tingut sobre el desenvolupament industrial, les condicion

higienicosanitàries i la densitat de població de Palma97.

7.1.4.1. Manifestacions:

Quan en el mes de juny de 1893 el Congrés va autoritzar l'enderrocament de les muralles

des de l'Ajuntament es va organitzar una campanya encaminada a aconseguir que el Senat secundés

l'actuació del Congrés. Aquesta campanya va consistir en adreçar al Senat un escrit raonat en el

qual,  usant  els  arguments  de  salubritat  pública  i  progrés,  se  sol·licitava  l'enderrocament  de  les

fortificacions i la suspensió de les zones polèmiques. Es va convocar una manifestació sota el lema

"ABAJO LAS MURALLAS", que, segons ressenyava el diari El Isleño del 17 de juny de 1893 va

ser un èxit98.

Dins l’ambient de notícies constants sobre l’estat de l’aprovació de la llei i els escrits als

diferents periòdics de l’illa la gent li resultava fàcil sortir als carrers demanant l’enderroc el més

aviat possible.

-15 julio 1893.- -En la Casa Consistorial tuvo lugar la reunión convocada

por el  Alcalde  para aprobar la  petición que  el  Ayuntamiento  había acordado

elevar al Senado para que sean cedidas al Ayuntamiento las murallas de esta

ciudad.  D.  Eusebio  Estada  leyó  el  documento,  que  fue  aprobado  por  los

concurrentes. Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX

La plaza de Cort se había llenado de numeroso gentío y cinco bandas de

música figuraban estacionadas en la misma. El Alcalde dirigió la palabra y la

96  LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…, op. cit., dia 21-2-1873. 
97  SEGUÍ AZNAR, M., La arquitectura contemporánea…, op. cit.,. p.80.
98  LADARIA BAÑARES, M.D., El ensanche de Palma..., op. cit., 63

85



Corporación municipal, precedida de la guardia municipal a pie y a caballo, se

dirigió al gobierno de la provincia, seguida de un gran gentío. El Gobernador

recibió a la Corporación, prometiendo su valioso concurso al objeto de que la

alta Cámara legislativa apruebe el  proyecto de ley,  votado ya por  la  cámara

popular. Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX

-15 julio 1893.- Se fijaron por calles y plazas de esta ciudad unos carteles

con las inscripciones: Abajo las murallas - Vecindario de Palma: por patriotismo

debes acudir hoy a las siete de la tarde a la Casa de la Villa, donde te convoca

para una causa justa' el Ayuntamiento - Las murallas son de Palma - Fuera zonas

polémicas».

-17  julio  1893.-  En  el  Gobierno  Civil  de  esta  provincia  se  recibió  el

siguiente telegrama de D. Antonio Maura y Muntaner, Ministro de Ultramar: «La

manifestación grandiosa que demuestra los unánimes deseos de Palma para que

se derriben las murallas, contribuirá, sin duda, a que se allanen y abrevien los

obstáculos que puedan existir para que sea aprobada la Ley de derribo.

En nombre del Gobierno he de manifestar que desde que este asunto se

inició en el Congreso, siempre existieron vehementes deseos de que se llevara a la

práctica, habiéndose procedido constantemente de acuerdo con el Ministro de la

Guerra.

En  el  Consejo  de  Ministros  celebrado  ayer  se  ofrecieron  los  señores

Sagasta y López Domínguez a trabajar con perseverancia para que el proyecto

sea aprobado antes de la clausura de la Alta Cámara.

Sólo por conjeturas pudo conocerse la actitud y temperamento que se dice

haber adoptado la comisión del Senado, puesto que hasta hoy no entró en el

fondo de la cuestión Como quiera que no ha deliberado, es posible que acoja y

atienda los ruegos del  Gobierno que son la  voz  de la  razón y  de la  justicia,

condiciones que hacen simpático y recomiendan el proyecto.

Es  innecesario  que  manifieste  que  por  cuenta  propia  seguiré  con

preferencia  ocupándome  de  este  asunto  en  unión  de  mis  compañeros,  los

representantes de la isla»99.

99  LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…, op. cit., dies 15-7-1893 i 
17-7-1893.
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La pressió social que exercien totes aquestes persones va ajudar a la ràpida resolució del

Senat sobre les murades de Palma.

-13 marzo 1895.- Dictamen del Senado sobre el proyecto de ley presentado

por el Congreso sobre derribo y sustitución de parte de las murallas de Palma

por nuevas fortificaciones.

-27 marzo 1895.-En sesión celebrada por el  Senado quedó aprobado el

dictamen  de  la  Comisión  sobre  el  proyecto  de  cesión  de  las  Murallas  al

Ayuntamiento de Palma.

- 30 marzo 1895.- La Comisión gestora para el derribo de las murallas de

Palma, integrada por los señores D. Eusebio Estada, D. Jacinto Feliu, D. Manuel

Guasp, D. Juan Munar,  D. Miguel de los Santos Oliver,  D. Benito Pomar, D.

Enrique  Sureda  Morera  y  D.  Bernardo  Calvet,  dirigió  un  escrito  de

agradecimiento a D. Antonio Maura por haber sido autorizada la cesión de las

murallas al Ayuntamiento y proceder a su derribo100.

Unes  bones  proves  de  l'ambient  de  participació  popular  que  es  va  crear  entorn  a

l'enderrocament les tenim a les següents noticies aparegudes a La Almudaina dia 8 d'agost de 1902

a les pàgines 2 i 3 respectivament: 

La compañía de ferrocarriles ha dispuesto para los días 10,11 i 12 que se

suprima  el  tren  ordinario  que  sale  de  Palma  a  las  6’25  de  la  tarde  y  sus

combinados en los ramales de Felanitx y La Puebla. En sustitución de dichos

trenes saldrán de Palma los siguientes. A las 12h 15 ' de la noche para Manacor.

A las 12h 30'de la noche para Felanitx. Y a las 12h 30' de la noche para La

Puebla. …

El conocido fabricante de conservas de esta capital don Antonio Esteva

entregará a los 70 obreros que trabajan en sus talleres el importe de los jornales

de tres  días  que duran las fiestas,  a pesar  de no trabajarse en dicha fabrica

durante esos días. 

100 LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…, op. cit., dies 13-3-1895;
27-3-1895 i 30-3-1895.
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 Miquel dels Sants Oliver (1864-1920) fou uns dels professionals burgesos més actius a

favor de l'enderrocament de les murades era el director de La Almudaina. Aquest diari era més bé

de caire catalanista i conservador . Així a la primera pàgina de La Almudaina de dia 9 d'agost de

1902 feia el següent a mode d'editorial aparegut a la primera pagina: 

El derribo de las murallas esta mañana, a las doce, se han de reunir en el

salón de sesiones del Ayuntamiento representantes de todas las colectividades de

Palma que encierran lo más granado de nuestra sociedad en todas sus esferas. El

objeto  de  la  asamblea  es  ponerse  de  acuerdo  para  que  la  inauguración  del

Derribo  de  las  Murallas  ostente  un  carácter  popular  y  se  verifique,

contribuyendo todos, con la mayor solemnidad... 

Dia 10 d'agost de 1902  Francesc Roca, primer regidor socialista de Palma de la història i

genuí representant de les classes socials que més es podien beneficiar de les millores de la salubritat

de les cases i dels carrers de Palma, va fer el següent discurs publicat a La Almudaina del dia

següent: 

Después ocupó la tribuna y dijo en mallorquin: Ciutadans y ciutadanes.

Gran es s'alegria que sent es poble de Palma es dia que ha vist coronat l'hermós

ideal de veure desapareixer aquestes murades, frontera que mos separava dels

altres pobles de s'illa, satisfacció y alegria per veure caure aquesta argolla de

pedra que mos midava s'atmosfera anti-higènica y ara podrem respirar els aires

de  sa  campinya  que  donaràn  vida  i  calor  als  pulmons.  Vist  aquest  gran

aconteixement devem donar mil de gracies per sa millora de Palma, qui es estat

es  factor  casi  més  important.  Ara  es  necessari  sa  canalització,  de  ses  aigos,

aixecar barrios obrers per extreure els obrers de ses cases faltes de higiene, que

son ara "sepulturas de seres humanos en vida" ... Pocs dies després el Colegio

Médico-Farmacéutico  entitat  que  reunia,  a  efectes  científics,  apotecaris,

manescals  i  metges  va  celebrar  dues  vetllades  científiques  per  celebrar  l'èxit

d'haver  aconseguit  el  vell  propòsit  d'enderrocar  les  murades. Així  ho  trobam

ressenyat pel metge Josep Sampol (1876-1961) al treball Reseña de los trabajos

realizados por el Colegio Medico-Farmaceutico de Palma durante el año 1902. 

88



Com a prova de la  vinculació de l’higienisme amb el món educatiu de l’illa destaca la

següent notícia també publicada a La Almudaina dia 12 d’agost de 1902

A las 6 de la tarde se celebrará el acto de colocación de la primera piedra,

en  la  plaza  de  Juanot  Colom,  para  la  construcción  de  una  escuela  modelo

municipal... 

7.1.4.2. Interessos econòmics:

Pel  que  fa  a  les  motivacions  econòmiques  del  desenvolupament  del  projecte

d’enderrocament de les murades és interessant observar les actuacions privades al respecte.

Part dels propietaris de terrenys de la zona en qüestió que constituïts en Lliga de propietaris

de l'eixample van donar suport al Consistori en tot moment, arribant fins i tot a regalar els terrenys

per als carrers, i no van dubtar a auxiliar amb les seves signatures i manifestacions les demandes de

l'Ajuntament davant les Corts en pro de l'enderroc fortificat i la posterior realització del nou espai

urbà.

No obstant, dels espais ocupats per les muralles no van sorgir exclusivament espais urbans,

sinó que més aviat van ser adquirits per persones pertanyents a la burgesia o la noblesa que les van

destinar a espais per a negocis o la construcció d'edificis per a habitatges que amb la venda van

obtenir segurament bons beneficis.

Hi ha coincidències entre els integrants de la Lliga de propietaris de l'eixample i els signants

dels plecs per sol·licitar l'enderroc del recinte fortificat, i fins i tot alguns dels que van signar aquest

full  després van adquirir  solars a l'Ajuntament.  No és per casualitat  que la llei  que autoritzava

l'enderrocament  de  les  muralles  es  va  promulgar  l'any  1895,  en  aquesta  data  els  canvis

socioeconòmics abans indicats ja s'han produït  i  el  consistori  havia pogut pressionar amb força

recolzat des de fora pels grups socials dalt indicats101.

Els interessos econòmics públics comencen amb els pressupostos per a l'eixample a partir de

de que es van confeccionar el 1903, quan la construcció del nou espai urbà és ja un fet legal. No

obstant  això,  el  retard que va produir  l'enderroc de les muralles,  va fer  que fins a  1913 no es

defineixin de forma definitiva les partides que integrarien el citat pressupost.

El finançament dels diversos treballs facultatius que es realitzen en aquests primers anys

(1903-1910) es fan amb bestretes del pressupost de l'Ajuntament,  si bé en 1905 apareix ja una

partida que tindrà una gran importància, aquesta és el "recàrrec sobre la contribució dels immobles

101 LADARIA BAÑARES, M.D., El ensanche de Palma…, op. cit., pp. 197-198-199.
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de l'eixample". En 1910 s'anota un altre concepte important per primer cop, "la venda de parcel·les

per l'Ajuntament", i en 1914 ja estan tots els elements que serviran per finançar la construcció, així

són fonamentalment tres partides que constituiran el capítol d'ingressos, és a dir , les ja esmentades

de  "venda  de  parcel·les  per  l'Ajuntament",  "el  recàrrec  sobre  la  contribució  dels  immobles  de

l'eixample" i "les rendes de cases per a obrers" construïdes aquestes al Camp d'en Serralta.

Des de 1914 desapareix l'ajuda del pressupost de l'interior i no reapareix fins a la segona

meitat dels anys vint en que la major activitat que es desenvolupa fa necessàries noves fonts de

finançament, ja que també veiem que es recorre als impostos.

El finançament de l'eixample es pot dir que va estar a càrrec en un tant per cent molt elevat

dels ciutadans que tenien en ell finques urbanes. El recàrrec de la contribució d'immobles permetia

ingressar una elevada suma de diners, ja que la llei autoritzava al Ajuntament un recàrrec ordinari

municipal del 16 per cent i un recàrrec extraordinari del 4 per cent de la riquesa imposable durant el

termini de vint anys102.

7.1.5. Opinions en contra de l’Enderrocament de les Murades:

A pesar de la gran feina feta per a condicionar una resposta positiva cap a l’enderrocament

de les murades, hi va haver algunes persones en contra d’aquesta idea.

Bartolomé Ferrà, mestre d’obres, de la Societat Arqueológica Lul·liana va escriu un article

titulat  «La  ciudad  de  Palma»  ressenyant  el  llibre  d’Eusebio  Estada.  En  aquest  escrit  no  es

posicionava en contra dels principis que impulsaren a Estada a defensar la necessitat de crear un

Eixample per a Palma, però no trobava la necessitat d’esbucar les murades per aconseguir l’espai

extramurs que es volia per a Palma. 

Un altre opinió en contra la trobam al diari  La Unión Republicana de premsa republicana,

que va publicà dos articles, “Los planos” i  “El desensanche de Palma”, on es criticava la forma en

que s’anava a desenvolupar el projecte, més que el projecte en sí, sobretot pel tema dels plànols que

van suposar un endarreriment en l'execució de l’enderrocament.. Amb ironia atacava un Ajuntament

fusionista monàrquic103. 

102 LADARIA BAÑARES, M.D., El ensanche de Palma..., op. cit., pp. 127-128.

103  LADARIA BAÑARES, M.D., El ensanche de Palma..., op. cit., p. 65.
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7.1.6. Llei de l’enderrocament de les murades:

La llei de l’enderrocament de les murades no fou acceptada immediatament, fou un llarg

procés viscut per tota la societat mallorquina. Per tal d’establir un apropament amb el que la societat

del moment va anar vivint s’exposen les diverses noticies històriques i documents que s’han trobat

al respecte tant al recull de noticies extretes de Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo

XIX,  com a l’Arxiu Municipal de Palma de des de 1983 a 1900 van inundar  el  dia  a  dia  dels

mallorquins:

-2 junio 1893.-  Publica El Diario de Palma que se ha presentado a las

Cortes un proyecto de Ley para que el Estado ceda al municipio de Palma las

murallas de esta ciudad con los terrenos accesorios, comprendidos entre el fuerte

de  San  Pedro  y  el  baluarte  del  Príncipe.  El  Ayuntamiento  debe  formar  un

proyecto de ensanche, sobre la base de una gran calle de circunvalación en los

terrenos  entonces  ocupados  por  las  fortificaciones  y  sus  obras  accesorias.

Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX.

-23  junio  1893.-  «El  Diputado  D.  Juan  Alcover  ha  sido  nombrado

Secretario de la comisión encargada de emitir dictamen acerca del proyecto de

ley relativo al derribo de las murallas de esta capital». C.B. Noticias y relaciones

históricas de Mallorca, siglo XIX104.

- 26 junio 1893.- Según nota urgente del corresponsal en Madrid, fechada

el 26 de junio de 1893, “el Congreso ha aprobado en sesión de hoy el proyecto de

ley  cediendo al  Ayuntamiento  de  Palma el  recinto  de  sus  murallas,  para que

pueda proceder a su derribo en la forma que marca la mencionada ley, por la

cual, además desaparecen inmediatamente las zonas polémicas, quedando Palma

libre de todo obstáculo para su ensanche y desarrollo”105.

-13  julio  1893.-  El  Ayuntamiento  de  esta  ciudad  celebró  sesión

extraordinaria,  en  la  cual  se  decidió,  por  unanimidad,  dirigir  respetuosa

exposición al Senado en súplica de que tenga a bien dispensar su aprobación al

104 LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…, op. cit., dies 2-6-1893 i 
23-6-1893.

105  Arxiu Municipal de Palma. Derribo de Murallas, L.P. 1068-1, carpeta 1, hoja 10.
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proyecto  de  ley,  ya  aprobado  por  el  Congreso,  acordando  el  derribo  de  las

murallas  de  esta  ciudad.  Dispuso,  igualmente,  invitar  al  vecindario  para  que

suscriba dicha exposición106.

7.2.- El paper del «Ministerio de la Guerra»:

En la realització de l'eixample, com veiem, l'exèrcit va tenir una considerable importància,

ja que, en el seu caràcter de propietari del recinte emmurallat participa a la comissió de l’Eixample i

se li va haver de consultar en tot moment per poder actuar.

Tant  en  l'article  segon,  com en  el  quart,  cinquè  i  setè  de  la  llei  queda  ben  clar  que  a

l'Ajuntament se li permet enderrocar les muralles i suprimir les zones polèmiques, però no se li

concedeix el control sobre aquesta zona de manera absoluta i serà com s'indica ben clar, el Ministre

de la Guerra l'encarregat de fer complir la llei, és a dir que el control de les muralles segueix estant

sota  l'autoritat  militar.  Aquesta  qüestió  va  implicar  una  sèrie  de  nombrosos  problemes  que

estudiarem tot seguit.

Una altra qüestió més polèmica,  va ser l'establerta en l'article, segons el qual s'havia de

proveir amb eficàcia la defensa de la plaça. Això va ser interpretat pel Ministeri de la Guerra com

que l'Ajuntament havia de proporcionar els terrenys necessaris per a aquarteraments de tropes i

instal·lacions  militars,  així  com  reforçar  alguna  de  les  fortificacions  que  es  poguessin  veure

danyades  per  l'enderrocament  de les  immediates  adjacents,  segons refereix l'estudi  realitzat  per

Eusebi  Estada,  enginyer  cap  d'Obres  Públiques,  Gaspar  Bennàssar,  arquitecte  municipal  i  la

Comandància  d'Enginyers,  la  superfície  dels  terrenys  requerits  resultava  aproximadament  d'uns

162.000 metres quadrats, espai que resultava de totes totes impossible d'obtenir per l'Ajuntament de

Palma107. En aquest sentit s’han de destacar les noticies del recull de noticies extretes de Noticias y

relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX:

-7 mayo 1895.- S.M. la Reina Regente, en nombre de su Augusto Hijo el rey

Alfonso XIII, menor de edad, por Ley de esta fecha autoriza el derribo de las

murallas que circundan la ciudad de Palma108.

-  9  mayo  1895.-  La  Real  Orden  de  16  de  setiembre  de  1856  y  las

Ordenanzas Generales del Ejército109.

106 LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…, op. cit., dia 13-7-1893.
107 LADARIA BAÑARES, M.D., El ensanche de Palma..., op. cit., pp. 54-57.
108  LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones…, op. cit., dia 7-5-1895.
109 http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=4236 [Consulta:

24/05/2016]
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Fig. 38. Diario del Ministerio de la Guerra de 9 de Maig de 1895.
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Un cop  aprovada  la  llei   es  van  succeir  una  sèrie  d’esdeveniment  que  van  definir  les

actuacions de cada una de les part participant al projecte:

Con  anterioridad  a  1985  el  Ramo  de  la  Guerra  había  hecho  algunas

concesiones  en  relación  con  las  “zonas  polémicas”.  En  1869  aprobaba  el

ensanche del arrabal de Santa Catalina y en 1893, por Real Orden, permitía un

nuevo polígono para construcciones, situado entre el ensanche occidental a Santa

Catalina y la carretera de Manacor110. 

Les cartes rebudes entre el Ministre de la Guerra, senyor Azcárraga, i Antoni Maura deixen

veure que cap dels involucrats cediran en cap dels seus drets o obligacions respecte als altres, de

manera cordial exigeixen el que creuen que els hi pertoca:

-18 mayo 1895.-E1 Ministro de la Guerra, señor Azcárraga, dirigió a D.

Antonio  Maura  el  siguiente  escrito  relativo  al  derribo  de  las  murallas:  «Mi

distinguido amigo: Hoy he acordado, y como cosa urgente firmaré la Real Orden

dirigida  al  Capitán  General  de  Baleares,  ordenando  la  redacción  de  los

anteproyectos de fortificación para la defensa de Palma que deberán remitirme

en el orden de preferencia a medida que vayan terminándose. Creo, por lo tanto,

podrá estar aprobado el  de Bellver dentro de tres o cuatro meses, y como se

asignaron desde luego en la propuesta de inversión del material de Ingenieros

para  el  próximo  ejercicio  cuando  menos  50.000  pesetas,  se  principiarán  los

trabajos sin pérdida de tiempo, y se podrá autorizar la entrega y derribo de la

cortina entre los baluartes de Santa Cruz y Moranta, para unir la ciudad con el

barrio de Santa Catalina,  según me interesa Vd. y yo tendré mucho gusto en

complacerle dentro del espíritu de la ley»111. 

- 5 junio 1895.-En la sesión que celebró la Corporación municipal se leyó

un escrito  de  D.  Antonio  Maura y  otro dirigido  a  éste  por  el  ministro de  la

Guerra,  manifestando  que  para  emprender  el  proyectado  derribo  de  las

fortificaciones de Palma, debíase antes obtener la aprobación de las obras de un

fuerte en Bellver, que podrá conseguirse, a juicio del ministro, dentro de tres o

110 Arxiu Municipal de Palma, Derribo de las Murallas, L.P. 1068, carpeta 1, hojas 14-28-29.
111 LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones…, op. cit., dia 7-5-1895.
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cuatro meses, pudiéndose entonces autorizar la entrega y derribo de la cortina

comprendida entre los baluartes de Santa Cruz y de Moranta, a fin de poder unir

la ciudad con su arrabal de Santa Catalina.  Acordóse también agradecer a los

señores Maura y Azcárraga el interés demostrado por la pronta resolución de

este asunto en sentido favorable a la municipalidad de Palma112.

La Almudaina, descrivia els nous tipus de construccions extramurs com a cases de paret de

pedra, en lloc de parets de cartró com les d’abans.

- 8 setiembre 1896.- Desde que se promulgó la Ley de derribo de las murallas de

Palma. con la cual se dio fin al ominoso imperio de las zonas polémicas. han

empezado  a  construirse,  extra  muros,  casas  con  paredes  de  piedra,  no  con

paredes de cartón, según gráfica frase de un inteligentísimo ingeniero, pues tales

condiciones  de cartón tiene todas las del  ensanche occidental  de la  ciudad y

también todas las demás de las inmediaciones, exceptuando las nuevas.

Hoy se ve con inefable regocijo cómo se construyen elegantes y sólidos

edificios, sin mas trabas ni cortapisas que las señaladas por el Ayuntamiento, que

en  punto  a  la  alineación  y  condiciones  estéticas  que  exigen  en  todas  las

construcciones, mas bien favorecen que no perjudican la libertad de edificar.

Mirando este  hecho desde  semejante  punto  de  vista  y  sin  necesidad de

considerarlo bajo otros aspectos, es incalculable el beneficio que la expresada ley

ha producido en esta ciudad e isla: y comprendemos en él a toda la isla porque a

muchos pueblos de ella tales como Porreras. Santany, Manacor y otros, alcanzan

los efectos de las notadas construcciones". Alm113. 

No obstant  no totes  les  publicacions s’acontentaven amb el  que una llei  dictada per un

monarca podia oferir al poble, aquest és el cas de la publicació  La Unión Republicana:

- 9 setiembre 1896.- Bajo el título de El derribo de las murallas, el diario

La Unión Republicana critica agriamente las condiciones impuestas por la ley que

autoriza el derribo de las murallas, a la que califica de “ verdadera broma dada al

público”.  “Verá el  pueblo lo que se puede esperar de leyes  y de promesas de

112 LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones…, op. cit., dia 5-6-1895.
113 LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones…, op. cit., dia 8-9-1896.
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monárquicos cualquiera sean, porque todos son peores”114. 

Una de les  condicions  de la  llei  per  a  l‘enderrocament  és  que es  presentés  un projecte

d’Eixample, que a més havia de ser aprovat pel “Ministerio de la Guerra” amb anterioritat.

- 25 noviembre 1900.- Llegó a Madrid la comisión del Ayuntamiento de

Palma, integrada por el Alcalde y varios concejales. para gestionar cerca del

Gobierno de la nación la aprobación del plano de ensanche de esta ciudad y

derribo de las murallas, comisión que fue recibida con verdadero entusiasmo por

los señores Weyler, San Simón, Sureda y Serra, ofreciéndoles todo su apoyo para

conseguir tan importante plan de mejora de la ciudad. 

- 29 novembre 1900.- El Ministro de la Guerra recibió en el Palacio de

Buena Vista de Madrid a la comisión del ayuntamiento de Palma, acompañada

del  general  D.  Valeriano  Weyler,  para  exponerle  la  necesidad  imperiosa  de

proceder al derribo de las murallas de Palma, mejora que hará posible el plan de

Ensanche de la ciudad. El Ministro quedó convencido de la necesidad de abrir

portillos mientras se tramitase el expediente del plan. Aconsejó que se elevase

una instancia a su Autoridad, señalando los boquetes que se pretendían abrir, que

sería remitida a Palma para informe del cuerpo de ingenieros. 

- 9 desembre 1900.- La Comisión del Ayuntamiento de Palma desplazada a

Madrid para gestionar la  aprobación del  plan de  Ensanche de esta  ciudad y

derribo de las murallas, presentó al Ministro de la Guerra la solicitud en súplica

de  que  se  consiguiera  la  pertinente  autorización  para  abrir  portillos  en  las

murallas, señalándose como lugares adecuados el Huerto de Moranta, La Puerta

Pintada y la Puerta de San Antonio.

Por la parte de este mismo día se celebró una reunión en la Sección de

Arquitectura de la academia de San Fernando, que aprobó el plan de ensanche de

la ciudad115. 

114 POU MUNTANER, J., Noticias y relacione..., op. cit., dia 9-9-1896.
115 LLABRÉS BERNAL, J.;  POU MUNTANER, J.: Noticias y relaciones históricas…,  op. cit., dies 25-11-

1900; 29-11-1900 i 9-12-1900.
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-  En  el  Teatro  Principal  se  presentó  La Muralla,  obra  del  joven  autor

Federico Oliver, que fue muy aplaudida.(pag. 260)116

-  15 diciembre 1900.-  Una comisión del Ayuntamiento,  integrada por el

Alcalde  y  los  señores  García  Orell,  Losada,  Fuster  y  Pou  pasó  a  visitar  al

Capitán General y al Jefe del cuerpo de Ingenieros, al objeto de interesarles un

pronto  y  favorable  dictamen  a  la  instancia  solicitando  la  apertura  de  varios

lienzos en las murallas. (pag. 261)117

- 19 diciembre 1900.- La Corporación municipal celebra sesión, finalizada

la cual, entró en el salón de sesiones el Diputado a cortes señor Sureda al objeto

de poner en conocimiento de los regidores del municipio los datos que acerca del

plano  de  ensanche  y  de  la  apertura  de  portillos  trata  de  conceder  Madrid,

acordándose dirigir un telegrama de felicitación a los señores D. Antonio Maura,

Conde  de  Sallent,  Conde  de  San Simón y  Valeriano  Weyler  y  a  cuantos  han

intervenido en favor del asunto. (pag. 262)118

L'enderrocament  va  poder  ser  finalment  possible  gràcies  a  les  activitats  dels  polítics

mallorquins, tant els conservadors com el Comte de San Simón Lluís de San Simón (1864-1938)

diputat i senador entre 1891 i 1902, que fou declarat fill il·lustre de Palma per aquest fet juntament

amb Eusebi Estada i el famós general Valerih Weyler (1838-1930) afiliat al partit liberal. Així, l'any

1895  es  va  promulgar  la  llei  que  feia  possible  l'enderrocament  de  les  murades  si  s'aprovava

prèviament un pla d'eixample en el qual es contemplessin entre altres coses les indemnitzacions als

militars pels terrenys cedits a les corporacions municipals. L'envestida final la va fer possible en

Weyler aprofitant que l'any 1902 era ministre de l'exèrcit i va fer un decret datat 1'1 de febrer de

1902 en el qual s'autoritzava a l'Ajuntament de Palma que procedís amb l'enderrocament119. 

116 POU MUNTANER, J., Noticias y relaciones..., op. cit., dia 9-12-1900.
117 POU MUNTANER, J., Noticias y relaciones.., op. cit.,. dia 15-12-1900.
118 POU MUNTANER, J., Noticias y relaciones..., op. cit., dia 19-12-1900.
119 POU MUNTANER, J., Noticias y relaciones.., op. cit.,. dia 1-2-1902.
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7.3. S’Hort d’en Moranta segons el Pla Calvet i el Pla Alomar:

Palma de Mallorca a l'entrar 1800, es trobava enterament tancada en el monumental anell

dels seus murs i bastions. Les portes seguien sent aproximadament les mateixes de la ciutat àrab.

Quant  a  l'aspecte  dels  seus  carrers,  places  i  edificis,  hi  ha diverses  col·leccions  de  litografies,

anteriors al 1850, que donen perfecta idea del seu caràcter .

Però la població creixent, es trobava ja ofegada per aquells murs massa potents i buscava

solars d'expansió en zones extramurs, principalment a l'oest de la ciutat, al voltant d'un convent i

hospital que es deia de Santa Catalina i que havia de constituir, més tard, el seu primer eixample

oficial, autoritzat per una Reial Ordre de 1869120.

Com és lògic, per autoritzar la demolició de les fortificacions s'havia exigit, tal com consta

en la Llei de cessió i enderrocament de 1895, article 4, la redacció d'un projecte general d'eixample

que ordena urbanísticament la ciutat extramurs i que ajuntés els ravals, que havien anat sorgint a

l'exterior, amb el casc antic.

Tot i que la formació d'un pla d'eixample va ser decidida per l'Ajuntament en primer acord

de 1877, el concurs121 no es va arribar a convocar fins a 1896122. 

El 30 d'abril de 1897, l'alcalde Antonio Sbert i Canals publicava una nota en què es definia

el concepte d'eixample, i donava normes a les que havien de subjectar-se els concursants:

- 30 Abril  1897.-  En relación con el  concurso convocado en 1896 para

elegir un proyecto de plan de Ensanche de Palma, con esta fecha de Alcalde D.

Antonio  María  Sbert  publicada  una  nota  por  la  que  definía  el  concepto  de

120 ALOMAR ESTEVE, G., La reforma de Palma: hacia la renovación de una ciudad a través de un proceso de
evolución creativa, Imprenta de Mossèn Alcover, Palma, 1950, pp. 29-30.

121 "Palma - la ciutat contemporània: El 1897 es va convocar un concurs per elaborar un pla d'eixample. En les
seves bases s'especificava que la nova ciutat s'hauria d'estendre de forma radial al voltant de l'antiga ciutat. Els
eixos de creixement haurien de ser les principals carreteres d'accés a la ciutat, les d'Andratx, Sóller, Inca,
Manacor i Llucmajor. Aquestes vies enllaçaven el nucli antic amb els barris de Son Alegre, Santa Caterina, al
Camp d'en Serralta, la Punta, Son Espanyolet i la Solitud. A més, les bases del concurs establien que els carrers
fossin de tres ordres diferents. Les de primer ordre tindrien 30 m. d'ample amb edificis de 20 m. d'altura; les de
segon ordre, 20 m. d'amplada, amb edificis de 16 m; i les de tercer ordre, 10 m. d'amplada amb edificis de 3 m.
En cada illa hi hauria entre un 20 o 25% d'espai lliure. A aquest concurs es van presentar dos projectes, un
Eusebi Estada i un altre de Bernardo Calvet. El projecte d'Eusebio Estada pretenia harmonitzar la comoditat i
la higiene amb l'estètica. El projecte de Calvet, que va ser el guanyador, tenia un caràcter més econòmic.
Incorporava una quarta ordre de carrers que tindrien 40 m. d'ample i la construcció d'un cinturó de ronda al
lloc ocupat per les fosses de les muralles. A més va planificar una gran zona verda que s'estendria des del solar
ocupat el 1994 per l'institut Ramon Llull i el cementiri. Més a l'oest, a la depressió del torrent de Sant Magí
hauria una altra zona verda que tampoc va arribar a realitzar-se". AA.VV., Gran Enciclopèdia de Mallorca...,
op. cit., tom 12. p. 198.

122 SEGUÍ AZNAR, M.,  La arquitectura contemporánea..., op. cit., p. 84.
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Ensanche y  daba las  normas a las  que debían sujetarse los  concursantes.  Se

consideraban como existentes , y por tanto no debían formar parte del proyecto

de ensanche, las barriadas de So N’Alegre, Santa Catalina, Camp d’en Serralta,

Sa Punta, o n’Espanyolet, S’Hostelet d’En Canyelles y La Soledad. El Ensanche

debbía comprender “un espacio aanular, limitado en el sentido de los radios por

las zonas marítimas de levante y Poniente; en ña parte interior por las calles que

limitan el casco antiguo de Palma, y exteriormente por el contorno que definen el

Sant des Ca, las casa de Son Armadams, los límites del Sur, de los caserios de So

N’Espanyolet y La Punta, casa de Son Pizá, Ca Donya Aina, Can Domenge, Molí

den Perot, casas de la Punta, Son Costa, límite SO del Hostalet d’en Canyelles,

Casas del Colomeret, Son salvá, Cal Senyor Lluch hasta la desenbocadura del

torrente de Na Bárbara,  incluyendo en el  Ensanche los  caseríos del  Portixol,

Molinar  de  Llevant,  Can  Pera  Antoni,  y  Son  Nofre  y  excluyendo  los  que  se

detallan el el párrafo primero”.

Dicho concurso fue ganado por D. Bernardo Cavet Girona, cuyo proyecto

fue aprobado definitivamente en 1901123. 

El concurs va ser guanyat per l'enginyer de camins, canals i ports Bernardo Clavet i Girona,

el  Projecte  d'Eixample  de  la  Ciutat  de  Palma  de  Mallorca,  redactat  el  1897,  va  ser  aprovat

definitivament per Reial Decret de 22 de febrer de 1901. Al concurs es havia presentat a més, el

projecte  del  també enginyer  i  arquitecte  Pedro García  Faria,  barceloní,  considerat  com un dels

continuadors més qualificats de l'obra d'Ildefons Cerdà124.

Palma,  que  sempre  havia  estat  tancada  entre  murades  com a  ciutat  defensiva  que  era,

s’enfronta a un greu problema per l’augment demogràfic i el procés industrialitzador del S. XIX.

La població vivia acaramullada dintre el recinte fortificat, amb una densitat superior als 600

hab./ha., la qual cosa produí una reducció d’aire, sol i llum en els estrets carrers, a més que agreujà

les ja fortes deficiències sanitàries de la conducció d’aigua potable i del clavegueram .

123 POU MUNTANER, J., Noticias y relaciones..., op. cit., pp. 73-74.
124 SEGUÍ AZNAR, M., La arquitectura contemporánea..., op. cit., pp.85.
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La ciutat necessitava eixamplar-se cap a fora125. No és estrany, idò, que es pensàs que les

murades eren un impediment per al creixement urbà i per al desenvolupament industrial de Palma.

Així, en el darrer terç del segle s’inicià una campanya per aconseguir el seu enderrocament.

El primer pla, projectat per Bernat Calvet, fou aprovat l’any 1901. El 8 d’agost del 1902

s’inicià l’enderrocament (de les murades), començant pel costat de la porta de Santa Margalida,

entre festes i l’entusiasme popular.

Les obres de demolició duraren fins a l’any 1909. Sols la part de la murada que donà a la

mar, des del baluard del príncep fins a l’Almudaina, i el baluard de Sant Pere, es varen salvar de la

destrucció126.

En quant a les murades de la ciutat127 -”enorme anillo que imposibilita la circulación y

desarrollo de Palma y da garrote vil a todas sus aspiraciones actuales”-, Calvet era partidari de la

seva total demolició, justificant la seva postura amb arguments similars als utilitzats per Eusebio

Estada en La ciudad de Palma128.

Malgrat  la  seva  formació  d'enginyer  i  de  l'antecedent  immediat  que  va  suposar  la

urbanització en quadrícula del raval de santa Caterina, Calvet va recórrer a un altre tipus de traçat,

el  model  ers  sens  dubte  el  Pla  Haussman de París,  al  qual  feia  referència  en  la  memòria  que

acompanya el projecte. La racionalitat i la qüestions i de comunicació justificaven, segons l'autor,

l'elecció d'aquesta planimetria i no la utilitzada per Cerdà a l'Eixample de Barcelona.

Calvet imaginava un Eixample en forma de gran corona circular que abastava tot el contorn

de la ciutat antiga, des del Jonquet fins al Molinar de Llevant, quedant dividida en dues parts per  el

torrent de la Riera.

Per solucionar el problema de les comunicacions, proposava, en primer lloc, un sistema o

xarxa primària, és a dir, un conjunt de grans vies, les radials i les de ronda, les quals dividirien la

zona a urbanitzar en una sèrie de quadrilàters de forma semblant a la trapezoïdal. Hem d'assenyalar

125 "El primer eixample de Palma, tot enderrocant les murades, afegeix més de 300 hectàrees a les 100 i escaig de
l’antic  perímetre  renaixentista.  Quaranta  anys  més  tard  de  l’aprovació  del  pla  Calvet  s’havien  assolit  les
previsions demogràfiques (120.000 habitants) per a les quals l’insigne enginyer eivissenc havia planificat la
ciutat.  Així calgué  eixamplar l’eixample,  cosa que va ser  el pla de 1943 elaborat  per  Gabriel  Alomar tot
incorporant  unes  altres  300  hectàrees  a  les  de  la  ciutat  existents  aleshores".  RULLAN,  O., L’ordenació
territorial..., op. cit., p. 12.

126 PICORNELL, C. ; RIOS, P. ; SUREDA, J.,  Coneixer Palma, Palma, 1987, pp. 40-44.
127 "No es que queramos, pues, reformar la ciudad por acto arbitrario. Queremos que la reforma, inevitable, no

sea un proceso anárquico e inútil, sino que se obtenga, a través de la misma, una mejora sustancial y una
mayor adaptación a los instrumentos, a las costumbres, a la vida de nuestra época; dar una norma de calidad,
conducir por un camino razonable y estético este movimiento incesante de renovación vital. Y es un hecho tan
real esta renovación , que tan difícil como demoler ciertos barrios para reconstruirlos, será lo que pretendemos
hacer con otros, -los histórico-monumentales- embalsamados, dejarlos petrificados en un momento ya pretérito
de su historia, así como, por un raro fenómeno de supervivencia, han llegado hasta nosotros".  ALOMAR
ESTEVE, G., La reforma de Palma..., op. cit., p.10

128 SEGUÍ AZNAR, M., La arquitectura contemporánea..., op. cit., p. 100.
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que  les  vies  radials  no  eren  més  que  prolongacions  de  les  principals  carreteres  de  l'illa  cap  a

l'interior de la ciutat, fins i tot en ocasions es mantenien els seus antics traçats, el que explicaria les

petites inflexions en els eixos dels carrers129. Encara que no va modificar la zona de S’Hort d’en

Moranta. El pla Calvet serví per a dur endavant l’esbucament de les murades i fer l’eixample, però

no tocà per res la zona intramurs.

S'ha de recordar que al llarg del segle XIX el casc antic de Palma no va patir alteracions

profundes, ni tan sols es va plantejar la possibilitat d'abordar la reforma interior globalment, ja que

es  considerava  que  els  greus  problemes  de  la  ciutat  se  solucionarien  amb  l'enderroc  de  les

fortificacions  i  amb  la  consecució  de  l'eixample,  encara  que  també  es  van  realitzar  algunes

remodelacions al casc antic. No obstant això no van solucionar els greus problemes de la ciutat,

eren només reformes parcials, es feia necessari un pla de reforma global encaminat a adaptar la

Palma antiga a les noves necessitats circulatòries, higièniques i socials. Aquestes circumstància,

unida al fet que el pla Calvet no abordés la problemàtica de la ciutat intramurs, va donar peu a

principis de segle a un seguit de propostes de reforma interior, en un moment en què la demolició

del  cinturó  murari  i  el  traçat  del  eixample  es  consideraven  projectes  ja  endegats  i  en  vies  de

realització.  Totes  elles  tenien  en  comú  la  preocupació  gairebé  exclusiva  per  solucionar  els

problemes de comunicació i de trànsit del nucli antic, encara que per ella hagués de sacrificar-se de

manera  dràstica  el  patrimoni  artístic  o  cultural  de  la  ciutat.  La  seva  inviabilitat  va  quedar

demostrada pel fet que cap es portés a la pràctica, si bé van mantenir un estat d'opinió favorable a la

reforma  interior,  en  generacions  posteriors,  que  culminaria  anys  més  tard  amb  el  Pla  General

d'Alineacions i Reformes de Gabriel Alomar130.

A la fotografia que hi ha a continuació es veu l’aspecte de com quedà l’esplana del Baluard

d’en Moranta quan es van esbucar les murades:

129 SEGUI AZNAR, M., “Planteamientos teóricos…, op. cit., pp. 396-397.
130 SEGUÍ AZNAR, M., La arquitectura contemporánea..., op. cit., pp. 97-98.
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Fig. 39. Passeig de Mallorca i explanada de l’enderroc de la murada i Baluard e s’Hort d’en

Moranta.  Autor: Bernat Castell de Soto. (Data: 1946; actualment a l’Arxiu Municipal de Palma-

Fons fotogràfic; nº registre: 569; signatura: FOMS POS 595)

La  reforma  intramurs  plantejada  pel  pla  Alomar  sobre  la  remodelació  de  S’Hort  d’En

Moranta i la creació de l’Avinguda Jaume III, que com es veurà a continuació a través dels plànols

del propi arquitecte i fotografies trobades a l’Arxiu Municipal, fou un gran projecte. En el que va

ser necessari esbucar cap edificació perquè no existia a la part de l’hort i on l’arquitecte va poder

crear un espai totalment nou sense cap tipus de condicionament previ131

131 "Al no existir en el interior de esta urbanización ningún pie forzando de harmonización estética con el resto
de la ciudad, la proyectamos dentro de un estilo actual, libre de todo prejuicio de forma, con un sistema de
bloques  semiabiertos.  Las  edificaciones  se  disponen  en  cuerpos  de  dos  crujías  paralelas  con  orientación
aproximada entre los cuales quedan espacios de anchura igual a vez y media la altura de las mismas, espacios
ocupados por jardines,  kinder-garten, etc., y en la parte sombría, por las vías interiores de distribución.  La
noble vetustez del convento de la concepción, puede contrastar bellamente con la descansada horizontalidad de
estas modernas construcciones". ALOMAR ESTEVE, G., La reforma de Palma..., op. cit., p. 51.
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Fig. 40. Detall de la reforma de s’Hort d’en Moranta i la la urbanització de la nova barriada de Jaume III132

No obstant, el projecte no edificava solament sobre l’hort, sinó que també va agafar el costat

dels carrers Bonaire i Sant Martí que tocava l’hort, i va enderrocar tota aquella façana de carrer fent

desaparèixer tota la indústria que hi havia en aquests carrers. En el seu lloc ara s’hi construiria tot

de pisos. La zona modificava per complet la seva funció i de manera dràstica es canviava una zona

industrial per una residencial, sense transició quasi.

132 publicada a ALOMAR ESTEVE, G., La reforma de Palma..., op. cit., Làmina IV.
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Fig. 41. Detall de la reforma de s’Hort d’en Moranta i la la urbanització de la nova barriada de Jaume III133

133 "Plano definitivo de la Reforma nº1.- Tiene por objetivo el abrir una vía de penetración hacia el centro de la
ciudad,  desde  las  zonas  urbanas  de  poniente  y  pueblos  del  suroeste,  y  el  urbanizar  la  zona  denominada
antiguamente "Hort d’En Moranta" desvalorizada hasta día de hoy, en efecto, precisamente, de dicha vía. Este
proyecto parcial ha sido redactado en colaboración con el arquitecto D. José Ferragut". Publicat a ALOMAR
ESTEVE, G., La reforma de Palma..., op. cit., Làmina V.
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Fig. 42. Detall de la reforma de s’Hort d’en Moranta i la la urbanització de la nova 
barriada de Jaume III134 

Fig. 43. Finques de Born i dels carrer de Sant Jaume enderrocades el 1950 per a obrir l’Avinguda de Jaume III. A
la foto es veu l’entrada al carrer Zagranada que travessava el de la Concepció. Es destria a la dreta la farmàcia
Castanyer. (Data: 1945; Actualment a l’Arxiu Municipal de Palma- Fons fotogràfic; nº registre: 330; signatura:

FOMS POS 473)

134 «Perspectiva de la Reforma nº1.- En el primer término, el torrente «la Riera», que antes de mediados dels
siglo XVII cruzaba la ciudad por la Rambla y el Borne, siendo desviado en aquella época por dentro del foso
de la murallas de poniente", publicat a ALOMAR ESTEVE, G., La reforma de Palma...., op. cit., Làmina V. 
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Fig. 44. Avinguda de Jaume III al començament de l’enderroc de la illeta que hi havia enfront de la font de les
Tortugues, on hi havia abans l’inici del carrer Zagranada. (Autor: Bernat Castell de Soto; Data: 1952; Actualment

a l’Arxiu Municipal de Palma- Fons fotogràfic; nº registre: 421; signatura: FOMS POS 516).

Fig. 45. Fotografia de l’Avinguda de Jaume III el desembre de 1960, en el fons hi ha la plaça de les Tortugues.
(Autor: Castell; Data: 1960; Actualment a l’Arxiu Municipal de Palma- Fons fotogràfic; nº registre: 425;

Signatura: FOMS 514)
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8. Conclusions

Un cop arribat en aquest punt les conclusions extretes d’aquesta recerca són:

- En el moment de la construcció del recinte murari renaixentista encara hi havia a dins els murs de

Palma prou espai per a créixer, ja que el recinte medieval anterior deixà una gran quantitat de

solar sense construir. El motiu principal fou que els arquitectes i enginyers àrabs no planificaven

les ciutat entorn a un disseny específic, sinó que condicionaven el repartiment d’edificis segons la

xarxa  d’aigües  que  creaven  abans  que  les  pròpies  edificacions.  Els  espais  no  urbanitzats

s’utilitzaven per a horts o per a créixer més endavant, però no es creaven originalment per a

aquesta funció específica.

- Fou necessari que l’arquitecte Jacobo Fratín ampliés el perímetre murari a la zona de S’Hort d’en

Moranta per a facilitar la construcció de la murada, d’una gruixa molt més gran que les medievals,

a una zona amb desnivells que no afavorien la defensa de la ciutat, ja que acabaven creant zones

còncaves en el perímetre de la murada, A més aquest traçat permetia la inclusió de la Síquia d’en

Baster i proporcionar una entrada extra d’aigua a la zona oest de la ciutat, que sempre havia tengut

problemes d’abastiment.   Aquest  nou traçat en realitat  no es pensà per motius de creixement

perquè en realitat encara hi havia espai per a créixer dins les murades, per això en realitat es

només en aquesta part de la murada on els dos recintes no coincideixen, a la resta del traçat es va

seguir l’antiga construcció.

-  L’espai de S’Hort d’en Moranta que es trobava totalment delimitat  per la murada Medieval i

Renaixentista,  no es va modificar  fins a la reforma Alomar a la  dècada de 1950. No obstant

popularment els habitants de Palma van acabar incloent els carrers de Bonaire i San Martí en el

topònim, ja que delimitaven la zona urbanitzada amb l’hort.

- La llunyania del centre de la ciutat va afavorir el creixement de la indústria en els carrers que

limitaven l’hort ja que no es molestava gaire a la població.

- Entre 1850 i 1935 hi va haver un gran nombre de tallers i indústries a la zona afavorides pel clima

de creixement industrial viscut després de la crisi per la pèrdua de les colònies Americanes, on

fins de moment es creava gran part de la comercialització dels productes agrícoles i manufacturats

fets a les illes.

- A partir de la darrera dècada de 1800 es va crear un clima hostil en contra de les murades de la

ciutat per motius molt variats, però la veu principal foren els arguments higienistes que inundaven

les capitals europees. Factor crucial si es té en conta el creixement de la població en els nuclis

urbans a causa del procés d’industrialització.
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-  Sota els  interessos  higiènics  i  d’ampliació de l’espai  urbà per  superpoblació de la  ciutat  s’hi

observen  motiu  econòmics  varis.  Per  part  dels  organismes  públics,  era  necessari  el  procés

d’esbucament de les murades ja que solucionava la crisi del treball dels obrers, que feia dos anys

que durava.

- La llei que es va redactar per l’esbucament donava a l’Ajuntament molt més drets sobre aquelles

terres de les que tenia abans. Anteriorment a la llei, aquestes terres pertanyien al Ministerio de la

Guerra  i  per a poder esbucar les murades l’Ajuntament s’hagués vist  obligat a indemnitzar a

aquest Ministeri amb una gran quantitat de diners que en realitat no tenia. Gràcies a que la llei

atorgà les terres a l’Ajuntament i eliminà les zones polémicas, encara que especificant que s’havia

de donar una sèrie de concessions al Ministerio de la Guerra, pel que fa a ubicacions per a tropes.

Però que els guanys produïts per les ventes de les terres on abans hi havia la murada serien de

l’Ajuntament, amb això aquest acaba tenint uns grans beneficis de la subhasta de part de les terres

a particular.

- Els interessos econòmics privats es veuen a partir del profit que en treu de la compra de solars on

hi  construiran  edificis  amb  pisos  de  lloguer.  Moltes  vegades  els  noms  d’aquests  propietaris

coincideixen amb els que fomentaren les manifestacions o recollides de firmes per a l’esbucament

de les murades en nom de l’higienisme i el benestar de la població més desfavorida que eren els

que sofrien directament els problemes d’aigües contaminades.

- La feina dels polítics i dels diaris va ser importantíssima a l’hora de posar a la població a favor de

l’esbucament total de les murades, fou dels processos més seguits per la població que hi ha hagut

a Palma, la gent va sortir al carrer per l’ambient que es va crear amb la gran campanya contra les

murades que es va fer.

- El pla Calvet va servir per a donar pas a l’esbucament de les murades, però no va modificar la

Palma de dins els murs, fou amb el pla Alomar que es modifica S’Hort d’en Moranta.

- La zona de S’Hort d’en Moranta es va urbanitzar eliminant totes les restes de fàbriques existent i

en el seu lloc el Pla Alomar hi va construir tot un conjunt d’edificis d’alta qualitat acompanyats

per l’avinguda de Jaume III. Va passar de zona industrialitzada a zona residencial en poc temps,

donant uns gran beneficis  econòmics als propietaris  d’aquestes construccions.  No hi va haver

procés de transició.

- Actualment és una zona amb pisos de preus elevats que res té a veure amb un passat industrial.
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