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Agraïments 

Aquest treball és el resultat d’un llarg procés que volem exposar breument per tal que 

ajudi a explicar tant la focalització de determinats aspectes del treball, com la relació de 

persones a qui he d’agrair la seva tasca en relaciñ a la nostra feina. 

La tesi tenia com a punt de partida un tema que es va modificar en el transcurs del seu 

desenvolupament. Inicialment el tema escollit, possiblement per una motivaciñ d’origen 

personal, era el de l’anàlisi de les empreses familiars, concretament del sector dels vins i 

de licors de Mallorca, a la segona meitat del segle XIX i a les primeres dècades del 

segle XX. I per aquest motiu i en un principi la tesi es va inscriure amb el tema “Família 

i empresa a Mallorca (1848-1929). Un estudi sociocultural del sector dels vins i licors”. 

Un treball dirigit des del primer moment per la Dra. Isabel Moll.  

Però a mida que anava treballant en la línia de l’estudi familiar s’obrien nous camins i 

noves perspectives gràcies a les informacions que anava recollint. En el procés 

d’aquesta acumulaciñ progressiva de dades sorgien noves possibilitats d’anàlisi la qual 

cosa ampliava el tema inicial fins arribar a no poder controlar-lo. Entre totes les dades 

recollides es va començar a perfilar un tema que semblava tenir unitat i coherència i que 

integrava alguna de les propostes que es trobaven en el projecte inicial de la tesi. La 

quasi totalitat de les empreses propietat de les famílies que pretenia estudiar havien 

participat en alguna exposició al llarg del segle XIX.  

Vaig plantejar a la directora de la tesi la possibilitat de modificar la trajectòria de la 

meva recerca. Li vaig mostrar la documentació que havia començat a reunir i li vaig 

comentar que me semblava un tema molt interessant ja que la historiografia sobre 

Mallorca que anava consultant no comptava amb referències sobre el tema de les 

exposicions. A més, i tal com es pot comprovar pel títol del primer projecte, la qüestió 

de les exposicions ja hi era present. 

Les dates que delimitaven cronològicament el període a estudiar corresponien a dos 

anys concrets en els quals s’havien celebrat dues exposicions, per cert ben diferents: 

l’Exposiciñ Industrial de les Balears celebrada a Palma el 1848, i la Universal, que es va 

dir Internacional, de Barcelona de 1929. La directora va està d’acord amb el canvi, i 

vaig poder centrar la meva recerca de manera més acurada gràcies al tema elegit. 

Ja des de ben aviat la localitzaciñ i les informacions d’aquests esdeveniments, tant de 

les exposicions locals com de les universals, va ser un dels nostres objectius ja que 

constituïen una de les principals fonts on trobar un ampli ventall de dades sobre 

empreses, empresaris, i sectors productius. Proporcionaven unes referències generals de 

tots els expositors, però també una referència específica de cada un d’ells. El fet que els 

informes i catàlegs de les exposicions incorporassin els productors de Menorca i de les 

Pitiüses oferia la possibilitat d’ampliar en aquest sentit la perspectiva del treball. 

A més havia estat fins ara un tema poc treballat per part de la historiografia de les Illes 

en temes, sobretot, d’història econòmica; i pel que fa a la història social oferia la 

possibilitat d’identificar les persones i, a partir d’aquesta identificaciñ individual, els 

col·lectius socials als que s’han d’inscriure.  

Però sobretot ha estat el gran interès i motivació que he sentit per aquesta problemàtica, 

el que em va fer optar per una perspectiva, temàticament i geogràfica més àmplia: de 

l’anàlisi social d’un sector productiu, a una visiñ general de les empreses i de les 

diferents activitats de les Illes que es presentaren a moltes de les exposicions realitzades 
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a Mallorca, Espanya o altres països (especialment Regne Unit i França, però també a 

Àustria i als EE.UU d’Amèrica) amb especial atenciñ a la identificació dels expositors.  

 Si bé la definició del tema ha estat una tasca senzilla, la localització de la informació ha 

suposat un esforç considerable. Però ha estat també una tasca molt gratificant gràcies, 

sobretot, a l’ajut que he rebut de tots els indrets que he visitat. 

He de donar les gràcies als arxivers i bibliotecaris dels centres de documentació on he 

fet la recerca. Inicialment, consultar determinats catàlegs, memòries i altres fonts de les 

mostres on hi participaren els illencs, no era tan assequible com ho és ara, gràcies a la 

digitalitzaciñ gradual de nombrosos fons bibliogràfics d’arreu del mñn, i que 

progressivament hem anat utilitzant. En el seu moment va ser necessari, i encara avui ho 

seria en la majoria dels casos, fer consultes a diversos arxius i biblioteques també de 

fora de les Illes.  

D’aquests darrers en destacarem un bon grup: Biblioteca Nacional de Madrid, 

Biblioteca Nacional de Catalunya, Fons Antic de la Biblioteca Politècnica de Catalunya, 

Arxiu Municipal de Barcelona, Biblioteca Arús de Barcelona, Arxiu i Biblioteca del 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Biblioteca Central de la Universitat de Barcelona, 

Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, Biblioteca de la Facultat de Geografia i 

Història de la Universitat de Barcelona, Arxiu del Foment del Treball de Barcelona, 

Biblioteca Emili Giralt del Centre de Documentació Vinseum de Vilafranca del 

Penedès, Biblioteca del Campus del Baix Llobregat, Bibliothèque Mériadeck de 

Bordeus, a més d’alguns altres.  

De les institucions citades he d’esmentar de manera especial el suport d’un conjunt de 

persones: Francesc Valls Junyent, professor de la Universitat de Barcelona i especialista 

en història de la vitivinicultura, que em va assessorar sobre la importància i la 

localització de nombroses fonts que he utilitzat per aquest treball. A Paloma Fernàndez 

Pérez, també professora de la Universitat de Barcelona, que té com a principal camp 

d’investigaciñ l’empresa familiar, i a qui agraesc haver-me donat a conèixer algunes 

línies de recerca historiogràfica. 

A Pilar Blesa, cap de servei de l’Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya, i a 

Carles Garcia, cap del departament de documentaciñ i de l’arxiu del Foment del Treball 

de Barcelona, que m’han facilitat la consulta dels respectius arxius on hi la 

documentaciñ relacionada amb les exposicions que aleshores s’organitzaren en aquests 

centres.  

Pel que fa a Mallorca, ja que dissortadament he consultat poc als arxius i biblioteques 

de les altres illes, vull agrair l’atenciñ rebuda per part dels responsables dels centres de 

documentació als que principalment he treballat: Arxiu General del Consell de 

Mallorca, Arxiu del Regne de Mallorca, Arxiu Diocesà, Arxiu Municipal de Felanitx, 

Arxiu Municipal de Llucmajor, Arxiu Municipal de Manacor, Arxiu Municipal de 

Marratxí, Arxiu Municipal de Santa Margalida, Arxiu Municipal de Santa Maria, Arxiu 

Municipal de Sóller, Biblioteca Lluís Alemany, Biblioteca Artesana del Consell de 

Mallorca, Biblioteca Municipal de Palma, Biblioteca Pública de Mallorca i Biblioteca 

Bartomeu March, Fons de la Cambra de Comerç de la Biblioteca de la Universitat de les 

Illes Balears, Arxiu de la Congregació de la Puresa de Palma i Biblioteca de la Cambra 

de Comerç de Palma, entre d’altres. 

D’aquestes institucions vull també fer especial esment d’un grup de persones: Isabel 

Garau, cap de servei de l’Arxiu del Consell de Mallorca, així com de Laura M. Marcús, 
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de la Biblioteca Lluís Alemany, que em seleccionaren una documentació dels seus 

respectius centres, que sense elles probablement jo no hagués trobat mai; també 

l’amabilitat de Pilar González de la Biblioteca de la Fundaciñ B. March, de Margalida 

Morales de l’Arxiu Municipal de Marratxí i d’Antoni Mas del de Santa Margalida.  

A la professora de la UIB, que curiosament havia estat alumna meva, Joana Maria 

Escartín qui em va suggerir consultar l’arxiu de la Cambra de Comerç de Palma, 

actualment a la UIB, on vaig trobar una documentació que consider tan important per al 

meu treball. 

A la religiosa Francisca Arbona, encarregada de l’Arxiu de la Casa Mare de la Puresa, 

sobretot per l’assessorament en la participaciñ del centre a les exposicions locals i 

universals. 

A Kristina Penner, del Consolat d’Àustria a Palma, que amablement em va posar amb 

contacte amb els responsables de les biblioteques austríaques que em feren possible la 

consulta del catàleg i dels articles de premsa de l’època que parlaven dels mallorquins 

que participaren a l’Exposiciñ d’Innsbruck de l’any 1896. 

A Manuel Oliver Moragues a qui he d’agrair que, ja fa molts d’anys, en una de les 

primeres consultes que vaig fer a l’Arxiu Municipal de Palma, em suggerís la 

importància de les fonts que proporcionen les exposicions del segle XIX, i a les que des 

de llavors ençà no he deixat de parar esment. 

Al marge de les institucions, he de destacar la valuosa aportació que ha suposat la 

consulta de documentaciñ referida a algunes de les famílies d’empresaris que hem 

estudiat. En el cas de licoristes, hem d’agrair l’ajut de diverses persones que conserven 

un important fons de les empreses familiars fundades al segle XIX. Especialment he 

d’agrair la feina de Joana Bestard Mora i d’Andreu Bestard Ferrari que m’ han donat 

informaciñ i accés al valuñs fons empresarial que conserven de l’empresa d’Andrés 

Bestard e Hijos de Santa Maria, algunes imatges del qual es reprodueixen en aquest 

treball. De Damià Ripoll Taberner que em va deixar consultar una àmplia documentació 

de la família Ripoll de Llucmajor, de comerciants i licoristes. De Pere Canyelles de sa 

Cabaneta així com de la família Comas de Palma, que ens han informat i donat accés a 

fonts per a l’estudi de dos licoristes que trobam a les exposicions de l’època estudiada. 

També vull agrair l’ajut de Dolors Juncosa que ha fet possible la consulta del treball 

inèdit d’Àngel Juncosa Iglesias, centrat en la història de l’empresa de mobles fundada 

pel seu pare Lambert Juncosa.  

A Columna Salaverri que per la seva vinculació familiar ens ha facilitat una informació 

important de l’empresa de conserves de Palma, fundada per Vicenç Rosselló. 

A Joan Llompart que ens ha donat accés a informació diversa dels fabricants de 

flassades de llana de Palma durant la segona meitat del XIX, Bartomeu Barceló Vich i 

Antoni Barceló Bujosa. 

A mn. Pere Xamena Fiol que va dedicar moltes estones a cercar la documentació de les 

persones de Felanitx, protagonistes de les activitats reflectides a les exposicions.  

A Bàrbara Suau que m’ha ajudat a situar algunes persones que presentaren diferents 

productes agraris, procedents d’algunes possessions de Bunyola, a les exposicions que 

hem estudiat.  
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A Isabel Gelabert que em va traduir el llibret que l’Arxiduc va escriure l’any 1911 

defensant la utilitat de les exposicions universals, l’ Einiges über Welt-Ausstellungen. 

 

Vull agrair la gran ajuda que he rebut de Sebastià Vidal-Joan, tant per l'assessorament 

lingüístic com per l'aportació dels  seus coneixements en qüestions botàniques, agrícoles 

i altres temes. 

I un cop més he de destacar i agrair la tasca de la dra. Isabel Moll Blanes, directora de la 

tesi, qui al llarg d’aquests anys se n´ha ocupat de manera global i minuciosa, amb una 

feina i un interès excepcional. 

 

 

 

Palma, juliol de 2015 
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I.- LES REFERÈNCIES  
 

1.- Les referències generals  

1.1.- Definició del tema 

En aquest treball hem malavejat esbrinar quina va ser la participació dels illencs a través 

dels seus productes en un conjunt d’exposicions que se celebraren arreu del mñn en 

l’època que aquestes constituïren un vertader fenomen i en què la seva organització 

arribà a esdevenir una vertadera cursa entre estats i organitzacions diverses. S’ha cercat 

la presència d’illencs en exposicions molt diferents, a les universals, en algunes 

internacionals, a les celebrades a Espanya, sobretot a Madrid i a Barcelona, com també 

a Saragossa, i a les que foren d'abast més local, a Palma, a Sóller i a Manacor. 

L’objectiu ha estat localitzar les persones que varen mostrar la seva activitat, sovint el 

seu producte, a través d’aquest mitjà, a l’etapa cronològica indicada. Encara que per 

raons òbvies, numèricament hi han destacat mallorquins, a les exposicions universals els 

menorquins s’han fet ben notoris tant en les branques de productes agraris com en les 

diferents activitats industrials (alimentària, vaixells, calçat i moneders de plata). 

Respecte a aquesta qüestió volem expressar la nostra convicció sobre el fet que dels 

expositors menorquins, i potser també d’exposicions que s’hagin pogut celebrar a 

Menorca, se’n poden saber i explicar moltes més coses de les que es tracten aquí, atès 

que no hem treballat la documentació dels arxius menorquins. Malgrat això, sense 

pretendre abraçar totes les exposicions de cada una de les illes, s’ha analitzat la 

presència dels expositors sobretot balears tal com apareixen als catàlegs de la majoria de 

mostres. Hi hagué eivissencs que també participaren en algunes de les universals de la 

segona meitat del segle XIX, com és el cas de la família dels Wallis, de Joan Tur 

Llaneras i de Josep Sorà Tur que enviaren cotó, ametlles i blat, i un grup més nombrós 

d’eivissencs, i algun formenterenc, que ho varen fer a les locals, sobretot a les de Palma.  

 El període estudiat correspon a l’etapa compresa entre 1827 i 1929. La primera 

data és la de la celebraciñ a Madrid de l’Exposiciñ Pública dels Productes de la 

Indústria Espanyola, d’àmbit estatal, i la segona, el 1929, la de la celebraciñ de 

l’Exposiciñ Universal de Barcelona. Es tracta d’un cicle de cent anys i escaig en el qual, 
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d’ençà de mitjan segle XIX, el fenomen de les exposicions esdevingué una autèntica 

febre, tant en l’àmbit internacional, com estatal, regional i local. En l’etapa assenyalada 

es veu un ritme ascendent que no atura, encara que amb alguns alts i baixos, fins al 

1910. A partir d’aquí ja no hem trobat cap participaciñ d’illencs massa significativa. La 

recerca s’acaba amb l’Exposiciñ Internacional del 1929 perquè creiem que representa el 

final de tot un cicle, tant des d’un punt de vista general, d’esgotament del mitjà com a 

sistema de promoció, com del punt de vista de la participació dels illencs, que entre 

altres coses han viscut la crisi o la desaparició de la majoria de sectors i de les empreses 

industrials que havien utilitzat les mostres com a sistema de promoció. Per demostrar 

aquest canvi de tendència n'hi ha prou a comparar el grau de participaciñ d’illencs a les 

dues universals de Barcelona, la de 1888 i la de 1929. En el cas de la darrera, la minsa 

participaciñ és atribuïble tant a la crisi o desapariciñ dels sectors que s’havien 

desenvolupat i mostrat a la segona meitat del segle XIX, com a la desconfiança o a 

l’escepticisme sobre la utilitat de ser-hi presents. 

 Inicialment pensàrem en començar per la primera gran exposició universal, la de 

Londres del 1851, que per altra banda no és gens significativa quant a participació de les 

Illes. Ho haguéssim pogut fer per la de Londres del 1862 que ja ho fou una mica més, 

però en veure la importància de la font, i en voler cercar el rastre dels productors, se'ns 

va ampliar l’escenari geogràfic i consideràrem adient l’estudi de totes les que, per la 

disponibilitat de documentació, ens permetessin trobar els illencs que hi participaren. 

 El cicle presenta tres etapes: la inicial, en la qual, la participació i els seus 

protagonistes s’han de cercar quasi amb lupa, abraça des del 1827 fins al 1857; la 

segona, que podem qualificar d'ascendent, correspondria a la segona meitat del segle 

XIX; i la tercera, de declivi, que aniria des del 1900 fins al 1929, tot exceptuant la 

mostra regional celebrada a Palma el 1910 que representà una atracció per a molts de 

productors.  

 Pel que fa al lloc on se celebraren i a l’àmbit geogràfic que abraçaven podem 

veure que són mostres molt dissemblants i heterogènies, es tracta d’un conjunt de 47 

que van des les universals, dins les quals les de Filadèlfia i de Xicago són les de més 

enfora entre les que hem analitzat, on ens consta que mallorquins, menorquins i 

eivissencs hi enviaren els seus productes, fins a les celebrades en un àmbit local com 

són el conjunt de les de Palma, o les de Sóller i Manacor, totes dues del 1897. També hi 

ha mostres de fora d’Espanya, que no foren universals, però en les quals per una raó o 

una altra, pocs o molts, hi descobrim illencs com a participants, com és ara la de 
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Bordeus del 1882, o la d’Innsbruck del 1896, o de Buenos Aires de 1910. Aquests 

testimonis palesen l’activitat dels industrials i permeten seguir-ne la petjada.  

 Un altre grup és constituït per les d’àmbit estatal celebrades a Madrid, a 

Saragossa i a València. Les de Madrid sñn de mena i d’abast molt distints, a part de les 

públiques industrials de la primera meitat del segle XIX, són de gran transcendència la 

general del 1857 i la vitícola del 1877. A l'altre extrem pel que fa a la poca participació 

hi ha la que es va dir “Exposiciñn Regional del Este de Espaða”, de 1874, organitzada 

per una empresa bàsicament catalana, l’Empresa de Exposiciones de Madrid. Un cas 

diferent, que constitueix un grup nombrós, és el de les que se celebraren a Barcelona, 

molt variades, les dues universals, del 1888 i del 1929, i altres de diferents formats i 

importància; també s’han mirat les exposicions agrícoles organitzades per l’Institut 

Agrícola Català de Sant Isidre, com la del 1859 o la del 1872.  

 El criteri per incloure-les-hi o no ha estat trobar-hi, encara que només fos un 

expositor, qualque representació de les Illes. Així per exemple, tot hi haver-hi altres 

exposicions que s’han localitzat i de les quals se n’ha estudiat el catàleg, com 

l’Exposiciñ internacional d’alcohols celebrada a Madrid, organitzada per la Cambra 

Oficial de Comerç i Indústria de Madrid i la Sociedad Agrícola Matritense, l’any 1902, 

no s’hi han incorporat per no haver complert el requisit que ens havíem marcat. 

 En altres casos s’ha donat la situaciñ inversa. Hem trobat referències de la 

participació i de l’obtenciñ de guardons per part d’alguns d’aquests mallorquins que 

s’han confirmat com a protagonistes del grup, com puguin ser Manuel Bonet amb 

brodats, o bé Pere Josep Esbarranch amb licors a l’“Exposiciñn Internacional de 

Higiene, Artes, Oficios y Manufacturas”, de Madrid l’any 1907 i que seria un indici del 

fet que altres illencs també hi fossin, però a hores d’ara no n'hem pogut localitzar el 

catàleg.  

 Sobre els tipus de productes i d’activitats dels balears i pitiüsos a les universals, 

sovint mostraven un ampli ventall d’activitats o de seccions: obres d’art de l’època i de 

tipus retrospectiu, productes agraris i industrials, treballs de la dona. En aquests casos 

hem parat esment a allò que hi duien els illencs, també a les obres d’art. Encara que no 

s’han seleccionat com a tema d’estudi, les que s’organitzaven, en el segle XIX ja foren 

moltes, exclusivament sobre aquesta matèria. El que més s’ha cercat han estat els 

productors agraris, industrials i artesans, però també s’han comentat els expositors que 

presentaven altres activitats molt diverses, perquè realment així ho feien: és el cas 
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d’alguns centres educatius, o dels tractats de pedagogia, també dels productes 

farmacèutics i de molts altres.  

En tots els casos que ha estat possible, per entendre'n la significació, s’han situat 

els expositors i les activitats i objectes que presentaven en el seu àmbit social i 

econòmic de procedència, mitjançant el creuament de totes les informacions a l’abast. 

 Pel que fa als tipus de mostres, van des de les que integren tot tipus d’elements, 

incloses les obres d’art, com sñn les universals, passant per d'altres on només hi tenen 

cabuda productes agrícoles i els seus derivats, com la de Madrid de 1857, o la Vitícola, 

també de Madrid, del 1877. Algunes mostren béns industrials i un cert nombre 

únicament se centren en una matèria molt concreta i específica com podria ser 

l’Exposiciñ de mineria, arts metal·lúrgiques, ceràmica, cristalleria i aigües minerals 

celebrada a Madrid l’any 1883. Un exemple d’abast encara més reduït, fou l’Exposició 

de labors de Barcelona de 1874, organitzada pel Foment de la Producció Nacional.  

 Del punt de vista dels organitzadors també les mostres són molt dissemblants. La 

majoria foren preparades per institucions públiques, però també n’hi ha que ho foren per 

entitats privades, també pels dos tipus d’organismes. Hi ha les universals organitzades 

pels respectius estats que eren d’abast internacional, les organitzades pel govern de 

l’Estat però d’àmbit estatal, com foren la gran majoria de les que es feren a Madrid. A 

part d’això també s’han treballat mostres per entitats públiques i privades molt diferents.  

La seva diversitat i el nombre relativament elevat, 47 mostres, ens ha permès trobar i 

confirmar els principals productors de cada una de les branques que destacaren en les 

diferents activitats que es feien a les Illes. La font que constitueixen aquestes mostres 

dóna els noms propis dels empresaris i propietaris que al llarg del període 

desenvoluparen les activitats econòmiques pròpiament dites i d’aquelles persones que 

destacaren en quefers molt diversos: brodats, treballs d’odontologia, instruments 

musicals, etc. 

L’anàlisi ens ha permès confirmar la significaciñ dels sectors econòmics que el 

corrent d’historiadors iniciat pel professor Carles Manera ha estudiat, dins el qual la 

concreciñ en persones i empreses, tret d’algunes excepcions, ha estat més difús. Donar 

els noms i llinatges d’aquests emprenedors que apareixen a través de les manifestacions 

públiques de l’etapa, podria ser una petita aportació. Com a referència específica i pel 

que fa al sector agrari la font dóna els indicis de les persones que feien experiments i 

innovacions en conreus així com en tècniques, tant a Menorca i a Eivissa com a 

Mallorca. Igualment també hi ha notícia d’alguns experiments fallits.  
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 Per tant la nostra feina pretén tenir aquests dos vessants, per una banda l’estudi 

de les exposicions que organitzaren o a les quals hi participaren illencs i, l’altra fer 

aflorar les persones, les famílies, les activitats i les empreses que realitzaven, els 

productes presentats i les novetats tècniques que apareixien. El present treball podria ser 

o pretén ser una aportaciñ en el camp d’història social d’aquests col·lectius socials i de 

les seves activitats.  

 

Taula 1: Les exposicions analitzades 

Relació de les 47 exposicions analitzades ordenades cronològicament, la ciutat on se celebraren, el nom, l’àmbit i 

l’entitat que la va l’organitzar.  

Any  Lloc Nom Àmbit Entitat 

1827 Madrid Exposición Pública de los 

Productos de la Industria 

Española 

Estatal Monarquia de Ferran VII i 

Luis López Ballesteros 

secretari d’Estat, ministre 

d’Hisenda. 

1828 Madrid Exposición Pública de los 

Productos de la Industria 

Española 

Estatal Monarquia de Ferran VII i 

Luis López Ballesteros 

secretari d’Estat, ministre 

d’Hisenda 

1831 Madrid Exposición Pública de los 

Productos de la Industria 

Española 

Estatal Monarquia de Ferran VII i 

Luis López Ballesteros 

secretari d’Estat, ministre 

d’Hisenda 

1836 Palma   Illenc Societat Econòmica d’Amics 

del País  

1837 Palma  Illenc Societat Econòmica d’Amics 

del País  

1845 Madrid Exposición Pública de los 

Productos de la Industria 

Española 

Estatal Govern espanyol 

1848 Palma Exposición Industrial de las 

Baleares  

Illenc Diputació Provincial 

1849  Palma  Exposición Pública de las 

Baleares 

Illenc  

 

Diputació Provincial 

1850 Madrid Exposición Pública de 1850 Estatal Govern espanyol. Ministeri de 

Comerç, Instrucció, Obres 

Públiques. 

1851  Londres The Great Exhibition of the 

Works of Industry of All 

Nations  

Universal 

 

 

1855  París  Exposition Universelle des 

Produits de l’Agriculture, 

de l’Industrie et des Beaux-

Arts de Paris, 1855 

Universal 

 

 

1857  Madrid Exposición Agrícola Estatal 

 

Govern espanyol 

1859 Barcelona Exposición Agrícola Catalana 

 

Institut Agrícola Català de 

Sant Isidre  

 

1860  Palma  Exposición Agrícola, 

Industrial y de Bellas Artes 

de las Baleares  

Illenc  

 

Diputació Provincial 
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1862  Londres London International 

Exhibition on Industry and 

Art 1862 

Internacional  

1867 París  Exposition Universelle de 

Paris 1867  

Universal 

 

 

1872 Barcelona Exposición Marítima de 

Barcelona 

Estatal Societat Econòmica 

Barcelonina d’Amics del País. 

1872 Barcelona

  

Reunión Agrícola Catalana Institut Agrícola Català de 

Sant Isidre  

 

1873  Viena  Welt-Ausstellung 1873 in 

Wien 

Universal  

1874  Londres International Exhibition 

1874 

Internacional 

 

Govern britànic 

1874 Madrid Exposición Regional del 

Este de España 

Catalunya, 

Aragó, País 

Valencià, 

Illes i Madrid 

Privada. Organitzada per 

l’Empresa de Exposiciones de 

Madrid  

1874 Barcelona Exposición de Labores Estatal Foment de la Producció 

Nacional 

1876  Palma  Exposición Industrial y 

Artística organizada por el 

Centro Mercantil e 

Industrial 

Mallorca Centre Mercantil i Industrial 

de Palma 

1876 Filadèlfia Centennial Exhibition 

International Exhibition of 

Arts, Manufactures and 

Products of the Soil and 

Mine 

Universal  

1877 Madrid Exposición Nacional 

Vinícola de Madrid, 1877 

Estatal 

 

Govern espanyol 

1878 Palma Exposició de la Llonja  Junta Provincial 

d’Agricultura, Indústria i 

Comerç 

1878 París Exposition universelle de 

1878, Paris 

Universal 

 

 

1881  Palma  Exposición Agrícola, 

Industrial y de Bellas Artes 

de Palma, 1881  

Mallorca 

 

Ajuntament de Palma i 

Diputació 

1882 Bordeus Exposition de Bordeaux, 

1882 

Internacional 

 

Societé Philomatique de 

Bordeaux 

1883 Madrid Exposición Nacional de 

Minería, Artes 

Metalúrgicas, Cerámica, 

Cristalería y Aguas 

Minerales 

Estatal 

 

Iniciativa privada. 

Organitzada pel Ministeri de 

Foment 

1888 Barcelona Exposición universal de 

Barcelona, 1888 

  

Universal 

 

 

1889 París  Exposition universelle de 

1889, Paris  

Universal 

 

 

1892 Barcelona Exposición Nacional de 

Industrias Artísticas  

e Internacional de 

Reproducciones 

Estatal i en 

reproduccions 

internacional 

Ajuntament de Barcelona 

1893 Xicago World’s Columbian 

Exposition 

Universal  

1894 Anvers Exposition Universelle 

d’Anvers 1894 

Universal  
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1896 Innsbruck 

 

Internationalen Ausstellung 

für körperliche Erziehung, 

Gesundheitspflege und 

Sport, sowie der 

einschlägigen Industrie-und 

Gewerbezweige.  

Internacional  

1897  Sóller  Exposición Balear de 

Sóller, 1897 

Illenc Ajuntament de Sóller 

1897 Manacor Exposición Balear Agrícola 

y Pecuaria, 1897 

Illenc Ajuntament de Manacor 

1900  París  Exposition universelle et 

internationale de Paris, 

1900 

Universal  

1903 Barcelona Exposición al vice-

presidente de la República 

Argentina 

Estatal Revista Mercurio 

1903 

 

Palma  Exposición Balear de 

Agricultura, Industria, 

Bellas Artes, Antigüedades 

y Labores de la Mujer, 1903 

Illenc 

 

Ajuntament de Palma.  

Col·laboració Diputació  

1908 Saragossa Exposición Hispano-

Francesa de 1908 

Espanya i 

França 

Govern espanyol, Ajuntament, 

Diputació, Cambra de Comerç 

i Indústria de Saragossa i 

altres entitats  

1909 València Exposición Regional 

Valenciana 

Estatal Ateneu Mercantil de València 

1910 Buenos 

Aires 

Exposición Internacional 

del Centenario 

Internacional Diferents entitats civils com la 

Sociedad Rural Argentina o la 

Unión Industrial Argentina. 

Col·laboraciñ de l’Estat i la 

Municipalidad de la ciudad de 

Buenos Aires 

1910 Palma Exposición de productos de 

Baleares, 1910 

Illenc Cambra de Comerç, Indústria i 

Navegació de Mallorca, 

Eivissa i Formentera. 

1910 Brussel·les Exposition universelle et 

internationale de Bruxelles 

Universal  

1929 

 

Barcelona Exposición Internacional de 

Barcelona 

Universal  

Font: Elaboraciñ pròpia a través de les diferents fonts citades 

 

1.2.- Marc historiogràfic 

El tema de les exposicions, especialment les universals, ha estat estudiat des de diferents 

punts de vista, tants com els aspectes que abraçaven aquests esdeveniments. Un treball 

bàsic com a guia de referència de les Exposicions universals és el de les autores Brigitte 

Schroeder-Gudehus i Anne Rasmussen, Les Fastes du Progrès. Le Guide des 

Expositions universelles 1851-1992.
1
 Hi donen una informació clara i precisa de les 

exposicions universals, des de la de Londres del 1851 fins a la de Sevilla del 1992. O 

                                                           
1
 SCHROEDER-GUDEHUS, B. i RASMUSSEN, A.: Les Fastes du Progrès. Le Guide des 

Expositions universelles 1851-1992. París (Flammarion), 1992. 
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altres també de tipus general, com el de Paul Greenhalg: Ephemeral Vistas: The 

Expositions Universelles. Great Exhibitions and World’s Fairs, 1851-1939.
2
 

 La participaciñ d’Espanya en les exposicions universals ha estat àmpliament 

analitzada sobretot des d’un punt de vista arquitectònic i també com a font per a l’estudi 

d’artistes del segle XIX, i també sobre aspectes concrets. Però, fins ara, no s’han pogut 

localitzar estudis integrables a l’àmbit de la història social i/o econòmica. Així i tot els 

textos sobre la primera problemàtica han significat un gran ajut per al present estudi. 

 Un treball molt complet, on s'estudia la participació estatal a les quatre 

exposicions universals celebrades a París a la segona meitat dels segle XIX, les de 1855, 

1867, 1878 i 1900, és el d’Ana Belén Lasheras.
3
 Es tracta d’un treball exhaustiu i de 

gran utilitat on s’expliquen els aspectes organitzatius, urbanístics i arquitectònics, també 

les cròniques escrites, de les quatre exposicions esmentades. A la segona part s'analitza 

d’una manera global, no per regions, els materials procedents de l'Estat espanyol 

presentats a les diferents seccions de les mostres: belles arts, pedagogia, habitatge, 

mobiliari i objectes de decoració, maquinària, transports, productes químics i 

farmacèutics, secció tèxtil, mineria i metal·lúrgia, així com els productes agraris. Un 

altre llibre amb un títol molt ambiciós és el Julio Blanco García: Historia de las 

Exposiciones Internacionales (Londres 1851-Zaragoza 1908).4 Malgrat el títol del 

llibre, el treball amb prou feines tracta els aspectes concrets de les exposicions 

universals esmentades (Londres 1851, París 1855, Londres 1862, París 1867, Viena 

1873, Filadèlfia 1876, París 1878, Anvers 1885, Barcelona 1888, París 1889, Xicago 

1893, París 1900, etc.); en canvi tracta de situar-les en el context polític i social 

d’Europa o d’Espanya, en el qual se celebraren. L’autor s’acosta a aspectes més 

concrets quan parla de les exposicions aragoneses, tant de la de Saragossa del 1885-

1886 com de la Hispano-Francesa del 1908. 

 Hi ha estudis sobre la presència d’ una matèria específica, en aquest cas la seda 

produïda a l’Estat espanyol, a les exposicions universals, tal com fa Domènec Miquel. 

5L’article encara que només se centra en el cas de la seda - tant com primera matèria 

                                                           
2
 GREENHALGH, P.: Ephemeral Vistas: The Expositions Universelles. Great Exhibitions and World’s 

Fairs, 1851-1939. Manchester (Manchester University Press), 1988. 
3
 LASHERAS, Ana Belen: “España en París. La imagen nacional en las Exposiciones Universales, 

1855-1900”. (Tesi doctoral), Santander: Universidad de Cantabria, 2009.  
4
 BLANCO GARCÍA, Julio: Historia de las Exposiciones Internacionales (Londres 1851-Zaragoza 

1908. Saragossa (Ed. Delsan), 2007. 
5
 MIQUEL I SERRA, Domènec: “La presencia de la seda espaðola en las exposiciones universales del 

siglo XIX”, dins España y Portugal en las rutas de la seda: diez siglos de producción y comercio 

entre Oriente y Occidente. Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona), 1996, p. 225-254. 
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com manufacturada-, estableix conclusions de caràcter més general, com és la 

confirmació de la presència espanyola, sobretot d’algunes regions, a les grans 

exposicions del segle XIX; encara que, segons la ciutat i el moment en què se celebrava 

el nombre de participants era molt variable. Un altre aspecte estudiat, el de la pedagogia 

a les mostres, ho ha estat per Maria del Mar del Pozo Andrés que informa de la 

participació dels instituts de secundària a les exposicions universals.6 O els dels vins i 

aiguardents dels Països Catalans tal com fa Olga Giralt.7 analitzant la forta presència 

d’expositors de begudes alcohòliques, dels diferents tipus de vins i de licors, procedents 

dels Països Catalans, amb un nombre superior al de la resta de l’Estat. La participació és 

notable a partir de l’exposiciñ de Londres de 1862, per assolir una forta presència a la 

de Viena de 1873 i a la de París de 1878, on es confirma el pes del sector de les Illes.  

 Més escassos sñn els estudis sobre les exposicions d’àmbit estatal i local. Un 

d’ells és l’estudi de les exposicions que se celebraren a Aragñ durant la segona meitat 

del segle XIX i al llarg del segle XX (Exposiciñ de L’Ateneu de Saragossa de 1867, 

Exposició Aragonesa de 1868, Exposició Aragonesa de 1885, Exposició Hispano-

Francesa de Saragossa de 1908, etc.), així com el paper d’Aragñ a diferents exposicions 

universals (Exposició Universal de Londres de 1862, Universal de París de 1867, 

Universal de París de 1878, Universal de París de 1889, Internacional de Barcelona de 

1929, etc). Ens referim al llibre col·lectiu de F.J. Jiménez Zorzo, Ignacio Martínez 

Buenaga, José Antonio Martínez Prades i Jesús Martínez Verón.
8
 

 Sí que també s’ha treballat l’Exposiciñ de València del 1909, tant des d’un punt de 

vista arquitectònic i urbanístic, com des de l’anàlisi del rerefons social i econòmic. Un 

d’aquests treballs és el de Miguel Ángel Sánchez Romero on aprofundeix sobre 

l’Exposició de València de 1909,9 tot analitzant la importància dels diferents sectors de 

la indústria valenciana, alhora que hi explica la repercussiñ de l’Exposiciñ en l’evoluciñ 

de la indústria de la regió. Un altre treball sobre el mateix esdeveniment és el de La 

                                                           
6
 POZO ANDRÉS, Mª del Mar Del : “Presencia de la pedagogia espaðola en las Exposiciones 

Universales del siglo XIX”, Historia de la Educaciñn, 2, 1983, p. 165-172. 
7
 GIRALT ESTEVE, Olga (1990): “Els vins dels Països Catalans a les exposicions universals 

(Londres 1851-París 1900)” a Vinyes i vins: mil anys d’història. Actes i comunicacions del III 

Col·loqui d’Història Agrària.Vol. I, Barcelona (Publicacions UB), 1990, p. 393-406.  

  
8
      JIMÉNEZ ZORZO, F.J. i altres autors:Aragón y las exposiciones Saragossa (Biblioteca Aragonesa de  

Cultura), 2004. 
9
 SÁNCHEZ ROMERO, Miguel Ángel: “La industria Valenciana en torno a la Exposición Regional 

de 1909”.( Tesi doctoral), València: Universitat Politècnica de València, 2009.  
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regió de l’Exposiciñ. La societat valenciana de 1909,10 coordinat pel professor Ferran 

Archilés. Es tracta d’un conjunt de deu articles que no s’ocupen tant de l’exposiciñ en si 

com de diferents aspectes de caire històric, polític i cultural de la societat valenciana en 

l’època en què es va celebrar. D’altra banda l’article de Rafael Roca Ricart
11

, en tractar 

de la Renaixença valenciana i l’Exposiciñ regional, es refereix al viatge que realitzà un 

grup de mallorquins, entre els quals hi havia polítics i literats, per visitar la mostra i 

retre homenatge a la poesia valenciana i a Teodor Llorente; la qual cosa és una prova 

del ressò que va tenir la mostra a les Illes. 

 Un treball recent, una altra tesi doctoral, és el de Maria Ojuel Solsona
12

 que fa 

una anàlisi i i interpretació de les exposicions d’art i indústries artístiques promogudes 

per l’Ajuntament de Barcelona entre 1888 i 1906, situant-les en el seu context històric.  

 S’ha de destacar el monogràfic de la revista Artigrama 
13

dedicat a algunes 

exposicions de la segona meitat del segle XIX i del segle XX (Londres 1851, Hispano-

Francesa de 1908, Barcelona 1929, etc.), on s’estudien determinats aspectes, 

principalment de caire arquitectònic, urbanístic i artístic.  

 També de caire arquitectònic i urbanístic és l’obra de Javier Monclús Fraga,
14

on 

l’autor fa un repàs històric de les exposicions universals des d’un punt de vista de la 

ciutat i de l’urbanisme. Divideix les exposicions en tres cicles, el primer, que coincideix 

amb el període que abraça el nostre treball, reuneix les exposicions celebrades entre 

1851 i 1929.  

 Utilitzar les exposicions com a font és molt habitual en els casos d’estudi de 

viticultura, ja que els vins eren una de les mostres més abundants. La referència dels 

guardons, les medalles obtingudes a les exposicions, com a aval de la seva qualitat, és 

molt freqüent a la historiografia sobre vins i begudes alcohòliques. Les exposicions, i 

l’Exposiciñ vinícola de Madrid del 1877 en particular, han estat utilitzades com a font 

recurrent per historiadors com Emili Giralt
15

 i Juan Pan-Montojo. Aquest darrer valora: 

                                                           
10

 ARCHILÉS CARDONA, Ferran, ed.: La regiñ de l’Exposiciñ. La Societat valenciana de 1909. 

València (Universitat de València), 2011. 
11

 ROCA RICART, R.:”La Renaixença Valenciana i l’Exposiciñ Regional”, dins La regió de 

l’Exposiciñ. La Societat valenciana de 1909, op. cit. p. 131-135. 
12

 OJUEL SOLSONA, Maria: “Les exposicions municipals de belles arts i indústries artístiques 

celebrades a Barcelona (1888-1906)” (Tesi doctoral), Barcelona: Universitat de Barcelona, 2013. 
13

 Las exposiciones Internacionales: Arte y progreso, Artigrama, Saragossa (Universitat 

de Saragossa),  núm. 21, 2006, p. 19-240. 
14

  MONCLÚS FRAGA, Javier: Exposiciones Internacionales y urbanismo. El proyecto Expo Zaragoza 

2008. Barcelona (Edicions UPC), 2006 
15

 GIRALT RAVENTÓS, Emili:”L’elaboraciñ de vins i escumosos catalans abans de 1900” dins 

Vinyes i vins mil anys d’història. Op. cit. p. 37-81. 
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“(...)la celebración de la Exposición Nacional Vinícola de 1877, un acontecimiento 

único dentro de la actividad expositora agraria del siglo XIX”.
16

  

 

A part de la viticultura, les exposicions universals, estatals i locals també han estat una 

font per a l’estudi de la història de les empreses industrials i dels fabricants del 

Principat, com és en el cas de l’obra de Francesc Cabana.
17

 Fàbriques i Empresaris, 

dividida en quatre volums, presenta les empreses dels diferents sectors industrials que 

dugueren a terme la revolució industrial a Catalunya: metal·lúrgics i químics; cotoners; 

llana-seda, gèneres de punt, lli-jute i acabats; arts gràfiques, paper-ciment, construcció, 

alimentació i suro-pell. El treball conté les biografies dels emprenedors que van 

acompanyades amb un gran nombre d’imatges: retrats, maquinària, edificis, paper 

comercial, publicitat. Francesc Cabana utilitza com una de les fonts destacades la 

bibliografia referida a les diferents exposicions, tant les universals com les locals, a les 

quals participaren els empresaris catalans analitzats, com són els catàlegs, les memòries 

o també els informes dels jurats i els guardons obtinguts a les exposicions on 

participaren. 

En el cas de les Illes Balears, especialment de Mallorca, no comptam amb 

referències historiogràfiques que tractin específicament el tema de les exposicions. Ara 

bé, sí es poden ressenyar un conjunt de treballs que de forma indirecta ens han permès 

fixar el marc on cal integrar aquest tema. En aquest sentit cal destacar la tasca 

desenvolupada pel grup de treball que va iniciar i dirigir el professor Carles Manera en 

el camp de la història econòmica, i en el qual, ell mateix i altres historiadors, continuen 

donant resultats del seu quefer. En el cas de Menorca, a més de tenir estudis sobre 

l’economia menorquina, com els de Miquel Àngel Casanovas, hi ha dos autors, Juan 

Hernández Andreu i Alfons Méndez Vidal (2010), que han fet un treball monogràfic 

sobre les persones que impulsaren els principals negocis de l’illa. En el cas de Mallorca, 

hi ha estudis sobre empreses familiars molt complets, com el de can Ribas, entre 1850 i 

1885, realitzat per Joan Roca i Avellà (2006), per citar només un exemple, tot i que en 

la majoria de casos la font de les exposicions gairebé no ha estat utilitzada. L’aportaciñ 

que suposa la seva anàlisi creiem que és d’un gran interès, per tal de conèixer empreses 

més reduïdes però no per això menys importants com són les de conserves, catifes, 

sabates, paper i cartñ, roba blanca i brodats, entre d’altres.  

                                                           
16

 PAN-MONTOJO, Juan: La bodega del mundo. La vid y el vino en España (1800-1936). Madrid 

(Alianza Universidad - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), 1994, p. 196 
17

 CABANA, Francesc: Fàbriques i empresaris. Els protagonistes de la Revolució Industrial a 

Catalunya. Barcelona (Fundació Enciclopèdia Catalana), 2001.  
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2.- Les referències documentals 

Per a la classificació dels materials consultats s’ha distingit entre materials de l’època i 

posteriors. Dins el primer grup s’ha diferenciat entre fonts arxivístiques, publicacions 

periòdiques i bibliogràfiques. El segon grup agrupa la bibliografia que amb posterioritat 

ha tractat el tema. 

 

2.1.-Fonts primàries 

Els materials referits a temes locals procedeixen d’arxius, premsa i de les publicacions 

d’àmbit local. En relació a la problemàtica de caire més general s’han utilitzat sobretot 

treballs publicats. Per exposar la procedència de les fonts utilitzades en el present treball 

s’ha optat per les següents classificacions: arxivístiques i publicacions periòdiques. 

 

2.1.1. Fonts arxivístiques  

Aquest grup es troba constituït per documents de diferents arxius sobretot de Palma, de 

Barcelona, de Manacor i de Sóller que ens han donat referències de les mostres locals o 

bé d’informes sobre tramesa, relaciñ de productes o premis de les Illes a les exposicions 

universals, estatals i locals.  

 Els arxius consultats, els lligalls dels quals es detallen a la part final del treball 

juntament amb la bibliografia, són els següents: Arxiu del Regne de Mallorca (Palma), 

Arxiu General del Consell de Mallorca (Palma), Arxiu Municipal de Palma, Arxiu 

Municipal de Manacor, Arxiu Municipal de Sóller, Arxiu de la Cambra de Comerç, 

Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera (1886-1975) (localitzat a la 

Universitat de les Illes Balears), Arxiu Històric Municipal de la Ciutat de Barcelona, 

Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya i Arxiu històric de l’Oficina Espanyola 

de Patents i Marques, OEPM, de Madrid. Una breu relació dels principals materials 

recollits als esmentats arxius es relaciona a continuació. 

 

Arxiu del Regne de Mallorca (Palma) 

Conserva el fons de la Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País (SEMAP) que 

s’ha consultat per a les exposicions que va organitzar directament i indirecta aquesta 

institució. També s’han consultat lligalls relacionats amb algunes exposicions universals 

(Londres 1851) i estatals (Madrid 1857). 



Mallorquins, menorquins i eivissencs a les exposicions internacionals, nacionals i locals (1827-1929) 

 14 

  

Arxiu General del Consell de Mallorca (Palma) 

Conserva el fons de l´antiga Diputaciñ del qual s’han consultat els lligalls de les 

exposicions públiques que aquesta organitzà a mitjan segle XIX i de la col·laboració de 

la institució en altres que se celebraren a Palma. Endemés hi ha lligalls relacionats amb 

la participació de les Illes a les exposicions universals i estatals que es feren a Madrid. 

 

Arxiu Municipal de Palma 

Conserva el fons de les Exposicions de productes organitzades per l’Ajuntament o les 

que reberen la seva col·laboració (1881, 1903 i 1910). 

 

Arxiu Municipal de Sóller i Arxiu Municipal de Manacor 

Conserven els fons de les exposicions celebrades en aquests dos municipis, totes dues 

l’any 1897.  

 

Arxiu històric de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, 

Eivissa i Formentera (1886-1975) 

 

Actualment es troba dipositat a la UIB. Les Cambres de Comerç, des que es formaren, 

tenien la missió de col·laborar en la participació dels diferents territoris a les 

exposicions internacionals i a les celebrades a l'Estat. La Cambra de Comerç de 

Mallorca, juntament amb la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid i les de 

cada província, s’encarregava de dirigir la participació en algunes de les exposicions 

internacionals. Proporcionava informació, n’organitzava els desplaçaments. D’aquest 

camp es conserva a l’arxiu una valuosa documentació sobre qüestions referides a la 

participació de les Illes en algunes exposicions universals i internacionals, com foren la 

Universal de París del 1889 o l’Exposició internacional de Buenos Aires del 1910. El 

fons conté informació diversa dels expositors, la qual inclou correspondència sobre el 

tema que, en alguns casos, és especialment rellevant.  

 Per altra part, l’arxiu conserva els lligalls referits a l’Exposiciñ Regional de 

Palma del 1910 que va organitzar la Corporació, per iniciativa pròpia, durant la 

presidència de Ricard Roca Amorós. 
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Arxiu Històric Municipal de la Ciutat de Barcelona 

S’han consultats els lligalls que conserven la documentaciñ de l’Exposiciñ de Barcelona 

del 1929. 

 

Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya 

S’han consultats els lligalls que conserven la documentació de la Primera Exposició 

Nacional d’Indústries Artístiques i Internacional de Reproduccions. Barcelona, 1892-

1893. 

 

Arxiu històric de la Oficina Espanyola de Patents i Marques, OEPM  

Aquest arxiu conté la informació tecnològica i signes distintius registrats a l'Estat 

espanyol al llarg del període estudiat, sobretot els privilegis d’invenciñ, les patents i les 

marques registrades. El fons digitalitzat, posa a l’abast una documentaciñ que conté 

dades personals, tècniques, noms de marques i de les imatges associades d’un conjunt 

d'industrials de Mallorca i de Menorca que es presentaren a les exposicions, i que 

ajuden a conèixer millor la seva significació dins cada un dels sectors.  

 

Biblioteca Lluís Alemany, Consell de Mallorca 

Especialitzada en temàtica balear consta d’un ampli fons constituït per monografies, 

revistes, fullets i material gràfic, entre el qual hem pogut trobar una bona part de la 

informació reflectida en el treball. Per altra banda també s’ha de destacar, pel valor i la 

utilitat específica, el seu fons de documentació gràfica de tipus comercial. Ens referim a 

la col·lecció formada per marques empresarials, publicitat i etiquetes, quasi sempre en 

color, d’un bon nombre d’empreses de Mallorca, de diferents branques industrials, de la 

qual en reproduïm algunes imatges a l’apartat referit al sector industrial, concretament 

de fàbriques de licors i conserves i també de calçat. Aquest conjunt demostra l’esforç de 

les empreses de les Illes en el disseny d’un material acurat per tal de difondre el 

producte de manera suggestiva. 

 

Arxiu privat de can Ripoll de Llucmajor  

Es tracta d’un arxiu de propietat particular d’una família de Llucmajor que conserva un 

ampli fons de documents diversos: notarials, empresarials i familiars de diverses 

generacions, des de començaments del segle XIX fins a la segona dècada del segle XX. 

La família dels Ripoll va tenir una activitat empresarial, sobretot de fabricació de licors, 
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i comercial molt destacada, reflectida en la documentaciñ de l’arxiu familiar, fet que ens 

forneix una informació de gran interès. 

 

2.1.2. Publicacions periòdiques  

N'hem fet servir de diferents tipus, en primer lloc les oficials que inclouen les 

convocatòries de les exposicions, la relaciñ d’expositors i de premiats, les quals 

aparegueren exclusivament per informar d’una exposiciñ en concret, en aquest cas 

universals i que s’han pogut localitzar: 

 Espaða en París: Revista de la Exposiciñn Universal de 1867, publicaciñ 

quinzenal que recollia les cròniques que enviava José de Castro des de París. La 

publicaciñ va sortir entre els primers dies d’abril i dia 15 de novembre del 1867. 

 La Exposiciñn. Órgano Oficial de la Exposiciñn Universal de Barcelona 1888. 

En varen sortir 75 números; el primer es va publicar el 27 d’agost del 1886 i 

l’últim, el 30 de setembre del 1889.  

 El Diario Oficial de la Exposiciñn de Barcelona. Publicaciñ setmanal amb 56 

números (1929-1930). Barcelona (P. Yuste Impr.) 1929-1930. El maig de 1929 

surt diàriament durant una setmana. També va tenir el títol: Barcelona Gráfica. 

Gaceta oficial de la Exposiciñn de Barcelona. 

 

En segon lloc revistes, diaris, publicacions de caire més general que mentre se celebrava 

la mostra en feien el seguiment, de manera global i de la secció espanyola en particular: 

La Ilustración Española y Americana; Diario de Barcelona, etc. En aquest apartat s’ha 

d’incloure la gran aportació que representen les cròniques i articles que tracten sobre les 

exposicions, que s’escriuen als diaris i revistes més o menys especialitzades, des del 

país o des de l’estranger. En molts de casos es tracta d’escriptors de renom o 

especialistes en les matèries, els judicis dels quals poden servir per avalar el mèrit o el 

demèrit de les obres aportades. En aquest sentit s’han de citar les cròniques de Luis 

Justo Villanueva sobre l’Exposiciñ Universal de París del 1867 al Diario de Barcelona, 

enviades des de la ciutat francesa durant aquest any; o també les cartes del crític d’art 

Francesc Miquel i Badia, sobre l’Exposiciñ de París del 1878, publicades al mateix 

diari.
18

 També els articles de José Emilio Santos en diferents publicacions sobre 

                                                           
18

 MIQUEL I BADIA, Francesc: La Exposición Universal de París en 1878: cartas publicadas en el 

Diario de Barcelona. Barcelona (Imprenta Barcelonesa), 1878.  
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l’exposiciñ de Viena del 1873.
19

 Una mica més endavant, per a l’Exposiciñ Universal de 

París del 1900, es disposa de les “Crñnicas de la Exposiciñn de París” que escriu el 

solleric Joan Baptista Ensenyat per a la revista La Ilustración Artística de Barcelona.
20

 

  La premsa, els diaris de la localitat on se celebrava l’exposiciñ al llarg del 

període de la fira, com a l’exposició celebrada a Innsbruck, han estat una de les poques 

fonts que ha permès conèixer detalls de la participació dels mallorquins. Ens referim als 

diaris editats en aquesta ciutat com el Tiroler Bote o el Bote für Tirol que durant els 

mesos de juliol i agost de 1896 donaven informació sobre la mostra. 

 Sobretot per a les locals, s’ha de destacar el valor de determinades informacions 

en diferents diaris i articles a revistes, que han suposat pràcticament l’única font, per tal 

de reconstruir la informació d’algunes mostres celebrades a Palma de les quals no es 

publicà catàleg, i que consideram molt importants. La premsa ha permès fer les llistes 

d’expositors i de premiats, les principals aportacions i més detalls. Així uns exemplars 

del diari El Isleño del mes de setembre i octubre de 1881 han permès aplegar la 

informació i conèixer els expositors que participaren en la mostra celebrada a Palma 

aquest any, i el diari La Tarde del mes d’agost ha fet possible tenir la informaciñ de la 

del 1903.  

 Imprescindibles han estat com a valoraciñ d’un cert nombre d’exposicions, per 

exemple la del 1876, els articles de Pere Estelrich i de Bartomeu Ferrà sobre la mostra 

en publicacions periòdiques de Palma, com El Porvenir de Mallorca o Museo Balear. 

La Revista Comercial Ibero-Americana. Mercurio de Barcelona, ha estat la base per 

conèixer aspectes d’un grapat d’exposicions, com la del 1903 de Barcelona i la de 

Buenos Aires del 1910. 

Tot seguit us detallam la llista de les publicacions i dels períodes consultats:  

 

Publicacions oficials  

 Boletín Oficial de la Prov. de las Baleares (1849-1901)  

 Diario Oficial de Avisos de Madrid (1883) 

 Gaceta de Madrid (1829-1910) 
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 Revista Europea, Madrid, 1875. 
20

 ENSENYAT, Joan B.: “Crñnicas de la Exposiciñn de París”. A la revista La Ilustración Artística, 

Barcelona (Impremta de Montaner i Simón), 1900. Entre els mesos de gener i novembre de l’any 

1900.  
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Altres (id) 

 Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administraciñn. 

Madrid (1881-1911) 

 Boletín de la Cámara de Comercio, Industria y Navegaciñn de Mallorca. Palma 

(1899-1911) 

 Boletín de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Barcelona (1905) 

 Bote für Tirol, Innsbruck (1896) 

 Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Palma (1888) 

 Diario Balear. Palma. (1836) 

 Diario de Barcelona. Barcelona.(1867) 

 Diario Oficial de la Exposiciñn de Barcelona. Barcelona (1929) 

 El Balear. Palma (1849) 

 El Diario de Palma. Palma (1876) 

  El Fomento de la Producciñn Nacional. Barcelona (1874)  

 El Genio de la Libertad Periñdico de la tarde. Palma (1848) 

 El Heraldo de Baleares. Palma (1897) 

 El Indicador de Espaða y de sus posesiones de Ultramar, o sea, la inscripciñn 

general de todas las clases comprendidas en el Subsidio Industrial y de 

Comercio, las de la Magistratura y Administraciñn. Madrid (1865) 

 El Isleðo. Palma (1857-1890)  

 El Liberal. Periñdico de informaciñn y noticias, Palma (1903) 

 El Mallorquín. Palma (1857) 

 El Porvenir Balear. Revista de Ciencias, Letras y Artes. Palma (1878) 

 El Porvenir de Mallorca. Palma (1876-1877) 

 El Trabajo Nacional. Barcelona (1905) 

 Hispania Literatura y Arte, Barcelona (1900) 

 La Almudaina, Palma (1893-1912) 

 La Exposiciñn. Órgano Oficial de la Exposiciñn Universal de Barcelona 1888. 

Barcelona (1886-1889) 

 La Ilustraciñ Artística. Barcelona (1900) 

 La Ilustraciñn Espaðola y Americana. Madrid (1874-1908) 

 La Llumanera de Nova York. Revista catalana de novas y gresca. Nova York 

(1874-1876) 
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 La Tarde, Palma (1903) 

 La Última Hora. Palma (1897-1910)  

 La Uniñn Republicana. Palma (1897) 

 La Vanguardia. Barcelona (1883-1933) 

 Mallorca Agrícola (1943) 

 Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes. Palma (1876) 

 Revista aragonesa, publicaciñn mensual, Literatura, Historia, Arte, Derecho, 

Sociología, medicina, cuestiones agronñmicas y financieras. Saragossa (1908) 

 Revista Balear de Literatura, Ciencias y Artes.Palma (1873) 

 Revista Comercial Ibero-Americana. Mercurio. Barcelona (1903-1919) 

 Revista de Agricultura Práctica. Barcelona (1859) 

 Revista de la Exposiciñn Universal de 1867. Madrid (1867)  

 Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. Barcelona (1874-1887) 

 Revista Europea. Madrid (1874) 

 Revista Hispano-americana ilustrada: industria, comercio, agricultura, 

ciencias, higiene, educaciñn. Barcelona (1910-1911) 

 Sñller Semanario Independiente. Sñller (1897) 

 Tiroler Bote, Innsbruck (1896) 

 

2.2.-Fonts bibliogràfiques 

En aquest apartat s’han inclòs fullets, monografies, articles publicats a diaris i revistes 

que es refereixen a algun punt relacionat amb les exposicions, o també de tipus més 

general, consultats per conèixer la situació socioeconòmica dels expositors o dels 

diferents sectors. 

 

Els catàlegs 

Dins les monografies, els catàlegs de les mostres han constituït la font més important 

per a la localització dels expositors de les Illes. La informació que proporcionen, 

depenent de diferents factors, pot ser més o menys àmplia. Normalment duen: el nom de 

l’expositor, el lloc de procedència, els productes que exposa amb una descripciñ més o 

menys detallada del model o de la varietat agrícola, sovint hi figura la producció anual, 

el mercat al qual s'adreça, els preus, si està en fase d’experimentaciñ, dades de 

l’empresa (antiguitat, nombre de treballadors), etc. En un mateix catàleg la informaciñ, 
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depenent del propi expositor, pot ser molt desigual. Per a les universals hi ha tres tipus 

de catàlegs:  

El general, el del país que ho organitza; cal ser caut, perquè hi sovintegen errades i 

omissions. El Regne Unit i la República francesa compten amb un fons importantíssim 

de catàlegs, dels seus expositors i dels que procedien d’altres estats. 

 Les primeres exposicions universals no comptaren amb un catàleg d’expositors 

exclusiu de la secciñ espanyola, cosa que succeí a partir de la de Londres del 

1862. Els catàlegs oficials de la secciñ espanyola, que es feren imprimir 

mitjançant una reial ordre, eren elaborats per la denominada Comissaria règia i 

sñn de naturalesa molt desigual. Poden ser més o menys complets. Els catàlegs, 

a més de la relaciñ d’expositors distribuïts per seccions, solien incloure 

ressenyes de la situaciñ general en què es trobaven cada un dels sectors, amb 

referències a les diferents regions. Els catàlegs d’una regiñ o una comarca a les 

exposicions universals també constitueixen una font de primera importància. En 

el cas de les Illes en tenim dos: un exclusiu dels expositors de les Illes a la 

Universal de París del 1878, i el que compartiren el Principat i les Illes per a la 

de París del 1889. 

 Les exposicions d’àmbit estatal comptaren ja molt inicialment, des de la del 

1828, amb els corresponents catàlegs: 1828, 1845, 1850, 1857 i 1877. 

Curiosament n’hi ha un d’editat només per als illencs que participaren a 

l’Exposiciñ de mineria de Madrid del 1883. 
21

  

 De les exposicions locals celebrades a Mallorca s’edità el corresponent catàleg 

en una bona part: 1848, 1849, 1860, 1897 i 1910. 

 

Les Memòries 

Les memòries i informes són publicacions que analitzen el contingut de les exposicions, 

les condicions i dificultats, els sectors i els expositors destacats. N’hi ha que sñn 

encàrrecs oficials. La majoria d’exposicions, les universals i les públiques estatals, 

comptaren amb una memòria que en recollia els resultats. Solien, en el cas de les 

universals, descriure el paper d’Espanya i dels altres estats participants. Com una de les 
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 Exposición Nacional de Mineria, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales de 

1883. Palma ( Impremta de la Casa de la Misericòrdia), 1883. 
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més notòries es pot citar la de José Emilio de Santos,22 comissari regi delegat espanyol a 

l’Exposiciñ de París del 1878, que es va publicar, en dos extensos volums, passats més 

de dos anys de la celebració. És un treball exhaustiu redactat pel mateix De Santos que 

forneix tot tipus de detalls de la mostra i que inclou una part estadística. 

 Les memòries estrangeres sobre exposicions universals també són molt útils per 

comparar les condicions en què es trobaven els productes de la secció espanyola. Un 

grup de memòries són les que es feren a França tant per a les exposicions universals que 

se celebraren a París, 1855, 1867, 1878, 1889 i 1900, com les que se celebraren a 

Londres el 1851 i el 1862, a Viena el 1873, a Filadèlfia el 1876, a Xicago el 1893, a 

París el 1900, entre d’altres. Es tracta dels estudis dels continguts, també de la 

infraestructura, dels països participants. Les memòries dels jurats internacionals, 

Rapports du Jury International, són les que han permès ubicar i contrastar 

internacionalment el paper i el valor dels productes i dels premis dels productes illencs.  

Aquests materials bibliogràfics avui són fàcilment consultables gràcies a la 

digitalització del fons patrimonial de la Bibliothèque du Conservatoire National des 

Arts et Métiers (CNAM), dins el qual es troba el fons de publicacions sobre exposicions 

franceses i universals format per 611 volums. En aquest sentit s’hauria de citar la que va 

dirigir Michel Chevalier, sobre la participació estrangera, que mostrava el punt de vista 

del jurat internacional sobre el valor dels productes de les diferents regions del món que 

es presentaren a la Universal de París del 1867.
23

 O l’extensa obra, dirigida per Alfred 

Picard, dedicada a l’Exposiciñ de París del 1889.
24

  

 En el cas de les Memòries de les mostres d’àmbit estatal celebrades a Madrid, ha 

resultat particularment útil la part que comentava l’aportaciñ que havien fet les diferents 

regions. L’exposiciñ pública del 1827, però sobretot l’exposició pública de Madrid del 

1845, va comptar amb una extensa memòria.
25

 S'hi feia una anàlisi de les seccions en 

què estava dividida, la qual resulta veritablement molt interessant. S’examinava el paper 

en què es trobava l'Estat espanyol i els mals i les causes que provocaven el seu 
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 España en la Exposición Universal celebrada en París en 1878. 2 volums. De Real Orden por el 

Ministerio de Fomento. Madrid (Imprenta y Fundición de Manuel Tello), 1880 (Vol. I), 1881 (Vol. 

II).  
23

 Exposition universelle de 1867 à Paris. Rapports du Jury international. París (Imprimerie 

administrative de Paul Dupont), 1868. 
24

 PICARD, A. : Exposition Universelle Internationale de 1889 à Paris. Rapports du jury 

international. París (Impr. Nationale), 1891-1893 (19 vols)  
25

 Memoria de la Junta calificadora de los productos de la industria española presentados en la 

Exposición pública de 1845. Madrid (Imprenta de Don Francisco Díaz), 1846. 
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endarreriment. Algunes com les dedicades a l’Exposició agrícola de Madrid del 1857 i 

la Vinícola del 1877 sñn fonamentals per la gran quantitat d’informaciñ que aporten.  

 Altres memòries, sobretot referides a les universals, s’escrigueren per encàrrec 

d’institucions públiques o d’entitats privades, algunes d’elles molt interessants. En 

aquest sentit cal remarcar la que va escriure sobre l’Exposiciñ de Londres del 1862, 

Mariano Carreras y González, per encàrrec de la Diputació de Saragossa. 26 O la de Luis 

Justo Villanueva per encàrrec de la Diputació de Barcelona.27 Com a exemples de 

comissionats d’entitats privades es podrien citar, entre d’altres, les de Francisco J. 

Orellana, per a l’Institut Industrial de Catalunya, sobre la de París del 1867,
 28 o la de 

Rafel Puig i Valls, sobre la de Xicago del 1893, per encàrrec del Foment del Treball de 

Catalunya.29  

 Hi ha memòries, o podríem també dir-ne cròniques, escrites per iniciativa 

particular que poden ser molt útils com la que va escriure Agustí Urgellès de Tovar 

sobre la de Filadèlfia del 1876.
30

 En aquestes memòries s’hi poden trobar explicacions i 

comentaris més o menys extensos que parlen de les Illes, d’aspectes econòmics en 

general, o de fabricants o productors agrícoles en particular, la qual cosa permet veure 

aquests elements amb una perspectiva més àmplia i comparativa. Com també és el cas 

de la memòria de Joan Navarro Reverter que comentava les aportacions d’alguns 

illencs, concretament la qualitat de les sabates, de les conserves i dels sabons de 

Mallorca a l’exposiciñ de Viena del 1873, o a la d’Alfred Picard, citada anteriorment, 

on també es parla d’alguns illencs.  

 Les exposicions de Palma, des de les del 1848 i del 1849, també comptaren amb 

uns informes que es poden considerar pròpiament memòries.  

 

Les cròniques dels viatges  
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 La España y la Inglaterra agrícolas en la Exposición Industrial. 1862. Saragossa (Imprenta Agustín 

Peiró), 1863. 
27

 Memorias sobre la Exposición Universal de 1862 en Londres, escritas por los comisionados que a la 

misma envió la Diputación Provincial de Barcelona. Barcelona (Establecimiento tipográfico de 

Jaime Jepús), 1864. 
28

 La Exposición Universal de París en 1867considerada bajo el aspecto de los intereses de la 

producción española en todos sus ramos de agricultura, industria y artes. Barcelona (Librería de 

Manero), 1867.  
29

 Memoria sobre la Exposición Colombina de Chicago desde el punto de vista industrial y comercial. 

Barcelona (Tipografía Española), 1895.  
30

 URGELLÈS DE TOVAR, A.: Cataluña en Filadelfia. Barcelona (Publicaciones de Gaceta 

Universal), 1877 
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Dins aquest grup tenim el cas de Joan Navarro Reverter,
 31

que ofereix un ampli 

testimoni del viatge i estada a Viena, publicat amb un pròleg de José Emilio de Santos. 

Joan Navarro Reverter (1844-1924) va ser un enginyer valencià, que ocupà càrrecs en 

l’organitzaciñ de diferents exposicions universals. Com a polític fou diputat a Corts en 

diverses legislatures i ocupà el càrrec de ministre d’Hisenda (1895, 1897 i 1906). Del 

Turia al Danubio és una àmplia crònica del contingut de l’exposiciñ de Viena del 1873 i 

de la situaciñ dels estats representats. Ens ajuda a valorar la importància d’alguns dels 

productes illencs a la mostra de Viena, quan en el capítol dedicat a l'Estat espanyol els 

destaca (per exemple, les sabates, els sabons i les conserves de Bartomeu Roca).  

 Endemés resulten d’interès les descripcions fetes per dos mallorquins que 

viatjaren a París per visitar les exposicions, a més d’altres cròniques de viatges, i ens 

deixaren també una font que ha contribuït a descobrir-ne una visió diferent. Ens referim 

de manera especial, primerament al metge solleric Llorenç Frontera
32

 que viatjà a París 

l’any 1878. El seu judici, en aquest cas no com el d’un expert però sí com el d’un pagès 

mallorquí que veu aquell gran espectacle amb un cert escepticisme i que potser, en 

algun sentit, no anava tan desencaminat. I en segon lloc l’obrer palmesà Sebastià Crespí 

qui anà a París, com a delegat de la Federació Local de Societats Obreres de Palma que 

formava part de la Delegació espanyola, subvencionat per l’Estat juntament amb altres 

obrers, entre ells un menorquí, per tal d’estudiar l’Exposiciñ de París del 1900. Crespí 

va recollir i publicar les seves impressions de la visita.
 33

 

 Hi ha les cròniques que se solien enviar a diaris i revistes, un cas especial és el 

del solleric Joan B. Ensenyat que participà en l'organització de diverses mostres locals i 

internacionals i també escrigué com a corresponsal de la revista La Ilustración Artística 

sobre la de París del 1900. De les seves cròniques, interessen sobretot les valoracions de 

conjunt i els comentaris sobre els productes illencs.  

 

Els anuaris 

Es tracta dels diferents almanacs del comerç, de la indústria i de l’administraciñ que es 

publicaven anualment els quals agrupats per províncies, permeten creuar la informació 
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 NAVARRO REVERTER, J.: Del Turia al Danubio. Memorias de la exposición universal de Viena. 

Valencia (Imp. Domenech), 1876. 
32

 FRONTERA BAUÇÀ, Llorenç: (Sóller, 1829-1918). Propietari agrícola benestant de Sóller. Autor 

d’unes memòries manuscrites, avui publicades, del viatge que realitzà a París durant l’estiu de 1878: 

Viatge de Palma a París l’any 1878. Palma (El Tall Editorial), 1998. 
33

 CRESPÍ BOSCANA, Sebastià: Instantáneas. Impresiones recibidas en París y en su Exposición 

Universal de 1900. Palma (Est. Tip de Francisco Soler), 1901. 
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procedent d’altres fonts, connectar, ubicar, conèixer o completar la informaciñ i la 

trajectòria de molts dels expositors de les Illes a partir de dades com sñn l’activitat 

professional, l’adreça i, si es mira una seqüència llarga, el reemplaçament generacional. 

Tenen un interès afegit quan inclouen anuncis publicitaris amb informació més 

detallada sobre les empreses dels expositors. S’han de destacar l’anuari Bailly-Baillière 

que s’editava des del 1879 i l’anuari Riera, que a partir del 1911 es fongueren en una 

sola publicació.  

 La Guía fabril e industrial de España. Año 1862, de F. Giménez Guited encara 

que no va tenir continuïtat, ha permès localitzar algunes dades de diferents industrials 

que exposaven en aquesta dècada. 

 Com a anuari de Mallorca és especialment útil per a la localització dels 

industrials el que va editar la Cambra de Comerç de Palma per a l’any 1910.
34
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 Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca: Indicador 

de la Cámara de Comercio de Palma de Mallorca, 31 de maig de 1910. Núm. 235. 
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II.- EL CONTEXT HISTÒRIC  
 

1.- El procés 

Pel que fa a les exposicions del segle XIX, i concretament les exposicions 

internacionals, sorgiren, tal com diu P. Greenhalgh, com a resultat del sentiment 

europeu i americà d’estar immersos en una forta iniciativa global, les exposicions 

reflectien la geografia econòmica i l’especialitzaciñ en el context mundial i s’ocupaven 

de les matèries primeres fins als béns manufacturats. A més de mostrar aspectes 

industrials, també s’hi exposaven obres d’art i de disseny. Hi apareixien tant aspectes 

globals com locals. S’hi reflectien elements contradictoris, magnífics i decebedors, 

progressistes i reaccionaris. Se celebraren centenars d’exposicions arreu món: Àfrica, 

Àsia, Austràlia i Sudamèrica igual que a Europa i a l'Amèrica del Nord. Les exposicions 

que tingueren lloc a la Gran Bretanya, França i als Estats Units d’Amèrica foren les que 

donaren la forma i l’abast dels actes de tot arreu.
 35

A la Gran Bretanya es conegueren 

amb el nom de Great Exhibitions, a França amb el d’Expositions Universelles i a 

Amèrica com a World’s Fairs.  

 Les exposicions s’expandeixen en un context de canvi en les polítiques 

comercials. Les innovacions presentades en aquells esdeveniments eren part de la 

revoluciñ industrial que es produïa a la Gran Bretanya i s’estenia al continent europeu, i 

formava part de la nova política de lliure comerç impulsada pels governs britànics. La 

política d’exportacions va ser la que va impulsar la celebració de les exposicions 

universals, on es presentaven les innovacions i els nous productes. Les exposicions 

universals de les primeres etapes se situen en l’època de l’expansiñ econòmica europea 

potenciada per la Revolució Industrial. La reducció dels costos del transport i de les 

comunicacions (ferrocarril, vapor, etc.) ampliaren els mercats.  

 El nombre d’exposicions públiques d’àmbit regional, estatal i universal a l’etapa 

estudiada és molt elevat, en la segona meitat del segle XIX es va convertir en una 

autèntica febre, es produí una inflació expositiva (J.R. Veiga Alonso 1997). El fenomen 

expositiu fou vist també amb ironia i sentit de l’humor per la societat literària 
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 Greenhalgh, P.: Ephemeral Vistas. The Expositions Universelles, Great Exhibitions and World’s 

Fairs, 1851-1939. Op. cit., p. 2. 
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humorística Lo Niu Guerrer que, amb uns fulletons publicats a Barcelona des del 1874, 

feia una paròdia de les exposicions, reproduint irònicament les formes que utilitzaven 

els seus catàlegs.
36

  

 Aquesta mena de febre assoleix el seu clímax entre els anys 1860 i 1893, i 

particularment en la dècada del 1870. A Catalunya, on aquest interès fou molt destacat, 

es creà la denominada Empresa de Exposiciones, curiosament amb seu a Madrid, 

promoguda i gestionada per José Emilio de Santos.
37

 De Santos, juntament amb els 

membres d'algunes fundacions industrials, veié les exposicions locals com una 

alternativa útil a les d’àmbit internacional que alguns d’ells observaven amb un cert 

recel. 

 Les Illes seguiren aquesta embranzida, i paral·lelament a altres llocs, se n’hi 

celebraren amb una clara coincidència cronològica. Per exemple la de Palma del 1860 

es va celebrar el mateix any que les de Barcelona, també en honor de la reina, de 

València i d'Alacant.
38

 Precisament en les mateixes dates el ministeri de Foment 

enviava una circular als governadors de cada província on es demanava que, abans de 

convocar oficialment exposicions agrícoles, industrials, i d'objectes artístics, s’havia de 

disposar de l’autoritzaciñ de l’esmentat ministeri, per tal d’evitar-ne l'excessiva 

repetició que com a resultat comportaria la minva d'interès per aquests esdeveniments 

amb els conseqüents perjudicis públics i privats que se'n derivarien. No és casual que la 

circular s’inseria just després d’un comunicat de la mateixa secciñ del ministeri 

d’Agricultura, adreçada al governador d’Alacant on es comunicava una ajuda 

econòmica de 8000 rals destinada als premis dels expositors del concurs a la qual hi 

havien contribuït la Societat d’Amics del País i la Diputaciñ d’Alacant.
39
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 Lo Niu Guerrer: Catalech de la exposició cosmopolita, de bunyol y otras yerbas. Barcelona (Establ. 

Tip. de Narcís Ramírez y Compª), 1874; Guia-catalech de la Exposició Universal, nacional, 

regional y local de 1880/pensada, organitsada, preparada, arreglada y acabada per Lo Niu 

Guerrer. Barcelona (Tipografia Española), 1880; Guia y catàlech de la muy vista gran exposició 

universal que celebra aquesta humorística societat en l'any 1889. Barcelona (Estampa de Lluís 

Tasso), 1889; etc.  
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 José Emilio de Santos (1824-1889), nascut a Algesires, fou diputat a Corts durant tres legislatures, 

per les circumscripcions d'Albacete (1869) i València (1872 i 1876). Participà activament en 

diverses exposicions locals i universals. Creà l’ Empresa de Exposiciones de Madrid que organitzà l’ 

Exposición Regional del Este de España. Fou el comissari de la Junta de l’Exposiciñ Vinícola de 

1877 i comissari delegat i redactor de la memòria oficial de la de París de 1878. 
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 Catálogo de la Exposición industrial i artística de productos del Principado de Catalunya... en 

obsequio a SS.MM. y AA., y con motivo de su venida a esta Ciudad. Barcelona (Est. Tipográfico 

Narciso Ramírez), 1860. Reseña de la Esposición agrícola, industrial y artística. Alacant (José 

Marcili), 1860. 
39

 “Real Orden disponiendo que no se anuncie oficialmente la celebraciñn de los concursos públicos y 

agrícolas e industriales sin previa aprobaciñn de sus programas”. Gaceta de Madrid, núm. 76, 16-III-

1860, p. 2. 
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 Es feien també exposicions de productes industrials de les respectives regions, 

organitzades per entitats privades. Entre aquestes hem trobat la coincidència, només 

amb un any de diferència, de les que organitzaren, a Palma el Centre Mercantil i 

Industrial, l’any 1876, i a Girona el Centre Industrial i Mercantil, el 1877, la qual cosa 

torna a ser un exemple de la fal·lera expositiva d’aquests anys i de la seva simultaneïtat. 

 L’enginyer Francesc Satorras, en el seu informe sobre l’estat de l’agricultura a 

les Balears de l’any 1878,
40

es referia a les exposicions com un dels esforços 

emprenedors que es feien a les Illes en aquells moments i que eren una demostració o 

una prova del fet que a les Balears hom feia el que calia, o sigui organitzar mostres 

locals de productes i participar amb èxit a les universals i estatals. Ho deia així:  

 EXPOSICIONES.- Durante el último quinquenio se han celebrado en esta capital dos 

exposiciones, una puramente industrial, llevada a efecto por la Sociedad “Centro 

Mercantil e Industrial” en 1876, en la cual se expusieron productos casi todos 

elaborados en Palma; la otra agrícola e industrial se inauguró en la Lonja(...).Por otra 

parte, esta provincia ha acudido a cuantas exposiciones notables han tenido lugar, 

como son la de Londres, la de París en 1867, la de Viena, la de Filadelfia y la nacional 

vinícola de Madrid, obteniendo en todas ellas gran número de premios, y finalmente a 

la que en la actualidad se celebra en París habiendo concurrido 188 expositores en los 

diversos grupos de programa. 

 
41

 

 

Efectivament, a Mallorca en aquests anys, tal com explica Satorras, era palès l’interès en 

participar i també en la celebraciñ d’exposicions, però també ja feia uns anys que en debatien la 

utilitat. Així Basili Canut al seu estudi
42

 escrit l’any 1864, recomanava fer exposicions 

públiques de productes, en aquest cas agrícoles, tal com aleshores se celebraven a les diferents 

regions de França, com un mitjà per aconseguir incrementar la riquesa agrícola i pecuària de 

Mallorca: 

 “Otro de los medios que influyen moralment en el desarrollo de la agricultura, son las 

exposiciones públicas de los productos del suelo. Es un medio de estímulo y por 

consiguiente de progreso.(...)Desearía también para Mallorca una institución que ha 

hecho adelantar muchísimo la agricultura de todos los países en donde se ha aplicado. 

Quiero hablar de los concursos regionales que todos los años tienen lugar, por ejemplo, 

en el vecino imperio.
43
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Les diverses propostes de Canut per millorar l’agricultura varen tenir una resposta quasi 

immediata. Una de les persones que intervingué en la polèmica suscitada per l’obra de Canut 

fou qui signava amb el pseudònim de Filotimo Aletesias, 
44

 ho feia en un llibret escrit amb 

la finalitat de ponderar i expressar la seva opinió sobre cada un dels punts que tractava Canut a 

la Memoria. Sobre les exposicions, en particular criticava algunes pràctiques negatives que hi 

sovintejaven, per exemple la manca d’uns criteris racionals a l’hora de premiar els productes:  

“Hemos visto premiar por ejemplo, una simple botella de aceyte, sin que 

constase su procedència, y sin calcular que la operación que precedió a su 

elaboración o clarificación, era inaplicable a mayor escala por sus excesivos 

dispendios, y no podia considerarse como adelanto de la riqueza agrícola”.
45
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2.- El debat sobre la seva utilitat 

Pel que fa a la utilitat o a l’eficàcia real que obtenien els expositors, ja a les primeres 

exposicions universals que se celebraren, hi sorgiren veus crítiques per part dels 

mateixos comissionats sobre els beneficis o els avantatges que poguessin proporcionar 

les mostres. Aquestes persones, en general, se solien manifestar partidàries de l'eficàcia 

de les d’àmbit més restringit o locals, mentre que ben aviat, en molts de casos, 

qüestionaren la utilitat de les universals, sobretot per l’excessiva freqüència amb què es 

muntaven. Cosa que, segons aquestes veus, responia més a la disputa entre el Regne 

Unit i França per exercir el paper capdavanter industrial i econòmic a Europa que no a 

l'interès general de les nacions. 

 Així ho plantejava a la seva memòria, sobre l’Exposiciñ universal de Londres 

del 1862, el comissionat per la Diputació de Barcelona Francesc Vila i Lletjós. Aquest 

autor opinava que la de Londres del 1851 havia estat indiscutiblement útil, la de París 

del 1855 havia servit per mostrar allò que s’havia corregit des de l’anterior, però ja 

plantejava els seus dubtes sobre si la de Londres del 1862 havia estat realment profitosa: 

“Mencionamos en el principio de esta Memoria la favorable acogida que obtuvo la 

primera exposición universal, nuevo y grandioso espectáculo que se ofrecía a la vista 

del mundo civilizado y a la par los efectos que produjo. Fuera enorme desbarro no 

aplaudirla. Pero cuando vemos que tamaños certámenes se suceden en dos naciones 

émulas, inducidas por un hábil egoismo, sin dar tiempo a que la experiencia sancione 

los nuevos inventos y la teoría investigue los más recónditos secretos de la ciencia (...) 

Cuando subsisitiendo en Londres la exposición que acaba de terminar, se levanta en 

París la que debe sucederla y pretextando miras más altas con más vasto plan la 

desarrollan; se nos figura y sentimos consignarlo, que con aviesos fines las promulgan. 

(...)Rechazamos el abuso desmedido de tales certámenes y preferimos las exposiciones 

nacionales que desnudas de altas pretensiones son de una utilidad imponderable”. 46
  

 

Un altre autor, Francisco José de Orellana, 
47

comissionat per l’Institut Industrial de 

Catalunya, al seu informe sobre l’Exposiciñ universal de París del 1867, dubtava de la 

utilitat de les exposicions de caràcter internacional en particular, mentre que defensava 
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els resultats que se’n podien obtenir de les d’àmbit més restringit, com era l’estatal. En 

aquest cas referint-se al profit que en podien treure els vinaters, escrivia: 

“Estoy seguro que un certamen nacional, o certámenes frecuentes a que concurriesen 

nuestros principales cosecheros con sus productos, y en los que se discutiesen los 

diferentes métodos de cultivo, recolección y elaboración que se practican en España, 

servirían por una parte, para comunicarse aquellos entre sí multitud de ideas 

luminosas, que les abrirían nuevos y desconocidos derroteros, y por otra parte para 

desterrar prácticas erróneas e injustificadas, contribuyendo esto mucho a fundar un 

sistema racional, adecuado a las condiciones privativas de nuestro país.  

(...) para adquirir los conocimientos en que nos aventajan otros países hay mil medios 

mejores que una exposición universal; hay libros donde estudiarlos; hay escuelas y 

hombres especiales que saben y pueden propagar las teorías; hay el más eficaz de 

enviar jóvenes inteligentes a los centros de producción del extranjero donde convenga, 

introduciéndolos como dependientes en los establecimientos más acreditados, lo cual 

debe hacerse por los particulares y a sus expensas, y rara vez por el gobierno, pues los 

pensionados dan regularmente poco fruto”. 

  

Per validar aquesta teoria Orellana posava l’exemple d’Àustria que enviant a França les 

persones capacitades per aprendre les varietats i tècniques que s’hi empraven, havia 

aconseguit produir vins de tanta qualitat com els que es feien a la Xampanya, els quals 

únicament se’n diferenciaven pels matisos propis de la terra. 
48

 

 En la mateixa línia s’expressava uns anys més tard una altra persona amb àmplia 

experiència en el món de les exposicions internacionals i de Catalunya com era Agustí 

Urgellès de Tovar.
49

 En un article escrit l’any 1871 dubtava de l’interès que poguessin 

obtenir els expositors espanyols de les universals, tant pels recursos econòmics que s’hi 

invertien com pel risc de constituir uns espais des d’on es proporcionava una informaciñ 

útil per ser plagiada, i ho argumentava d’aquesta manera: 

“La primera vez que vimos anunciado el programa para una exposiciñn universal, 

concebimos grandes esperanzas del resultado inmediato que tales certámenes darían a 

todas las naciones; no obstante, por lo que a España toca, sólo han dado resultados 

negativos para el fomento de nuestra industria. 

España concurrió con fe a los primeros concursos universales; pero luego ha acudido a 

ellos de una manera desacertada, gracias a que los gobiernos, a pesar de los millones 

que han gastado a favor de aquellas fiestas, pocos o ningún dato han facilitado a los 

industriales, para que en lo sucesivo pudieran servirles de mucho al objeto de mejorar 
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en aquello que del estudio verificado por personas competentes hubieran notado de la 

comparación hecha con los procedentes de otras naciones. 

 Los industriales españoles, pues, han facilitado a los extranjeros lo más difícil de ser 

estudiado; el gusto especial de cada una de nuestras provincias; los solares y cgdibujos 

mejor aceptados por los consumidores; y de tan rico mostruario (sic) los extraños han 

copiado y mejorado lo que han creído conveniente, llenando nuestros almacenes de 

artefactos extranjeros dedicados al gusto especial que domina en varias provincias”.
50

 

 

Tot i així, al marge de les exposicions universals, l’autor considerava que els industrials 

espanyols tenien en alguns productes possibilitats d’obrir-se camí entre la competència 

estrangera, sobretot si poguessin comptar amb alguna protecció. Com a contrapartida, 

Agustí Urgellès de Tovar veia també la bondat de les locals, com eren les que en aquells 

anys se celebraven amb èxit a diverses ciutats: Barcelona, València, Saragossa, etc.
51

  

 El plantejament d’Urgellès queda molt clar a la seva memòria de l’Exposició 

general catalana del 1871, la situaciñ d’inferioritat en la majoria de sectors de la 

indústria catalana respecte a alguns països estrangers feia necessari adoptar mesures de 

protecció, com era deixar de participar en les exposicions universals en allò que els 

països estrangers eren superiors i per altra banda organitzar exposicions locals: 

“Los gobiernos que nos rigen debieran vencer cuantos obstáculos puedan 

presentárseles para inaugurar una exposición agrícola, industrial y artística invitando 

a las demás naciones para que concurriesen con sus productos; así nuestros 

industriales tendrían, sin salir de casa, un gran mostruario para elevar sus artefactos a 

mayor grado de perfección, naciendo por este medio una honrosa competencia de 

grandes resultados a favor del país”. 52 

 

Continuava dient que les grans despeses que havia fet el govern espanyol en la 

participació en exposicions universals com les de Londres i de París en cap cas no 

s’havien rescabalat, i encara menys ho haurien fet si es tengués en compte que d'aquests 

certàmens no se n’havien elaborat estudis profunds, destinats als productors espanyols, 

que mostrassin l’estat de les diferents branques industrials dels països més avançats, on 

aprendre com aplicar aquelles innovacions, per altra banda tan necessàries.  

 Urgellès de Tovar, en un altre treball, denunciava també pràctiques fraudulentes 

per part d'alguns productors que participaven, en aquest cas a la de Filadèlfia del 1876, 

que consistia a comprar productes de fora i presentar-los com a propis per obtenir 

guardons i utilitzar-los com a reclam, amb les típiques medalles que figuraven als 
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anuncis publicitaris. Davant aquesta pràctica Urgellès demanava un control més estricte 

per part dels jurats qualificadors. Un altre vici que també denunciava era la politització 

a l’hora de designar les persones encarregades de l’organitzaciñ d’aquests certàmens, ja 

que, en lloc de triar persones enteses en la matèria que n'haurien sabut treure tot el 

profit, es nomenaven, com a distinció honorífica, individus propers a les institucions de 

govern, que no pretenien altra cosa que figurar. Així i tot reivindicava celebrar una 

Exposició universal a Espanya, hora es ya que los extrangeros nos devuelvan las 

repetidas visitas que les hemos hecho.
 53

  

 Comissionats com Orellana, de Santos, Urgellès, etc. solien criticar 

l’organitzaciñ oficial espanyola a les mostres en una sèrie d'aspectes reiteratius: la 

manca de funcionalitat dels edificis, la mala distribució dels productes, les condicions 

dels espais, tan important com és en el cas dels vins, la improvisació, la manca 

d'informació, sobretot també la necessitat d’uns catàlegs complets i acabats 

puntualment, manca de representació i de jurats dels expositors de l'Estat espanyol, i 

també la manca d’estudis sobre els resultats de les mostres. Davant aquest buit 

d'informació les mateixes persones que hem citat elaboraven llistes, informes, estudis, 

etc. En aquesta línia Emilio de Santos explicava algunes circumstàncies que es 

produïren a l’Exposiciñ de Viena del 1873: 

“(...)A falta de un catálogo que indicase el número y la clase de los que España 

presentaba, hubo necesidad de que los jurados españoles formasen por si mismos listas 

manuscritas por grupos, que supliesen en lo posible aquella sensible falta y con esta 

escasez de medios y con sobra de patriotismo, de celo y de interés por la honra 

nacional, se procedió a la división de los trabajos (...)”54 
 

Esmentava també la falta de membres als jurats: 

“(...)La falta de número suficiente para representar los intereses de España en todos los 

grupos y secciones en que se dividió el Jurado internacional, ya que no habían acudido 

los individuos nombrados por el ministerio de Fomento y que tampoco lo habían hecho 

los suplentes por el mismo departamento designados. En tal conflicto, preciso fue 

proponer para desempeñar dichos cargos a algunos de los españoles que 

accidentalmente se encontraban en Viena, y que con noble y levantado patriotismo 

aceptaron sin vacilar tan difícil y penoso encargo”.55 
 

I sovint assenyalaven unes mancances atribuïbles als mateixos expositors que moltes 

vegades enviaven els seus productes sense gairebé informaciñ comercial. N’és una 

mostra el fet que el ja citat Francisco J. Orellana per escriure la seva memòria sobre 
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l’Exposiciñ universal de París del 1867 remetia una circular a tots els expositors on els 

demanava que li enviassin les informacions bàsiques de l’empresa i del productes 

exposats al palau del Camp de Mart, perquè, tot i que la mostra ja feia mesos que estava 

oberta, no disposava de la informació mínima per valorar-les.
56

 El Diario de Barcelona 

reproduïa la circular enviada per Orellana amb els set apartats on s’advertia a 

l’expositor que, en el cas d’haver-lo contestat de manera completa, constituiria una font 

fonamental per al coneixement dels objectes i, sobretot de les empreses. Demanava, 

entre altres coses, nombre d’obrers (homes, dones, infants), salaris, tecnologia, preus, 

productivitat, etc.
57

Les respostes probablement no eren molt completes, entre d'altres 

coses, perquè sovint els productors temien donar una informació que arribàs al fisc.  

 Aquesta opinió, la manca de col·laboració dels expositors, la mantenia també la 

redacció de la revista La Llumanera de Nova York, 
58

que va seguir molt de prop 

l’Exposiciñ Universal de Filadèlfia del 1876. Sostenia que els industrials i els expositors 

en general, tot i les honroses excepcions, es limitaven tan sols a enviar els productes i 

confiaven la seva promoció als comissaris i institucions oficials que no es 

caracteritzaren per saber-los presentar de manera atractiva i clara. Les propostes que 

feia Artur Cuyàs i Armengol a La Llumanera de Nova York, per assolir bons resultats 

semblen encara avui ben lúcides: bona presentació, instal·lacions originals i efectives, 

les quals proposava que fossin reutilitzables, alhora també recomanava que l’industrial o 

el productor viatjàs a l’exposiciñ, on s’hauria d’assegurar que trobàs qui li traduís la 

informació, en aquest cas a l’anglès.
59

Cuyàs argumentava que el preu i les molèsties del 

viatge haguessin estat àmpliament compensats per les possibilitats de donar-se a 

conèixer internacionalment, com també el fet d’adquirir coneixements per millorar la 

indústria o l’activitat corresponent.  

 Als expositors illencs, en concret, se’ls atribueix aquest defecte. No donaven la 

informació bàsica dels productors ni dels productes, cosa que feia pensar en la manca 

d’un mínim interès mercantil. Podien fer molt bé determinats productes però els 

mancaven tècniques de mercat. Així ho deia l’economista felanitxer Bartomeu 
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Amengual
60

 quan es referia a la participaciñ dels illencs a l’Exposiciñ Universal de 

Barcelona: 

 “En la Exposición Universal del 88 ya tuve ocasión de observar (...) que mis paisanos 

habían presentado obras de mucho mérito y construido instalaciones bonitas, però que 

en todas se echaba de menos un elemento importantísimo en la vida moderna y 

tratándose de industrias: el elemento mercantil.(...)Me daba lástima ver en la 

Exposición de 1888, como se acercaban algunos visitantes a los guardianes de las 

instalaciones mallorquinas, preguntando por el nombre o la dirección del dueño de una 

de ellas, por el precio de una mercancía, por la materia de que estaba formada el 

objeto. La contestación era casi siempre la misma: “no lo sabemos; no han dejado 

tarjetas; no hay ningún representante para responder a V”.. La reflexión de los 

curiosos interesados debía ser la que me hacía yo. “De que les sirve pues haber 

concurrido al certamen?”61 

 

Un altre aspecte que també plantejaven els autors d’aquests treballs era l’efecte de 

cansament que produïa la proliferaciñ d’exposicions, una autèntica dèria, tant d’àmbit 

universal com local, que acabà per causar una saturació i un desinterès en participar-hi.  

 Sobre la manca d’interès en participar a les exposicions de caràcter internacional 

hem trobat un testimoni molt eloqüent i proper, el del menorquí Àngel Ruiz i Pablo. En 

els moments en què es preparava la participaciñ a l’Exposiciñ internacional de les arts 

de la dona de Marsella del 1906
62

, Enric Alzamora Gomà, aleshores president de la 

Cambra de comerç de Palma va demanar a Àngel Ruiz i Pablo que intervingués perquè 
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hi hagués la màxima representació del treball de la dona, o de les empreses amb mà 

d’obra femenina, de Menorca a la mostra francesa. Àngel Ruiz li contestava amb una 

carta ben interessant; explicava que efectivament la participació tenia molt de sentit, 

perquè la indústria menorquina, tant la del calçat com la de fabricació de moneders, 

utilitzava en gran part mà d’obra femenina i molts dels treballs anaven adreçats a la 

dona amb la qual cosa hi hagués pogut estar ben representada. Però malgrat aquesta 

idoneïtat amb el contingut de la mostra, Ruiz li diu a Alzamora que li costava molt 

convèncer els seus paisans perquè hi acudissin, deia que “existe cierto desencanto en 

esto de las exposiciones”. Així i tot es donava per satisfet perquè havia aconseguit que 

hi participàs un fabricant de sabates i estava intentant convèncer un fabricant de 

moneders: 

 “(...) he podido conquistar la zapatería más importante de las de esta plaza y la que 

más se distingue, precisamente en calzado para mujer.”63
  

 “Podemos, pues, contar, con una fàbrica de calzado que podrà presentar trabajos para 

mujer y trabajos de mujer y si llegan a decidirse los fabricantes de monederos ocurriría 

lo propio, pues la mujer tiene gran parte en la fabricación de esos monederos de plata y 

aun de oro.”64 
 

Aquestes paraules mostren el desencís i el desinterès dels empresaris a l’hora de la 

participaciñ en exposicions internacionals. Com a mostra basta veure l’escassíssima 

presència d’industrials illencs a les Universals de Brussel·les del 1910, i fins i tot a la 

del 1929, encara que fos en una ciutat tan propera com Barcelona. Els expositors illencs, 

què aprengueren de la seva presència en aquestes exposicions? Pensam que en alguns 

casos es podria contestar que els va resultar positiva. Ho podem veure en uns fabricants 

de corderia, guindaresses i veles, presents a la de Londres del 1862, la família Pericàs de 

Palma, que segons la memòria de José de Castro, com totes les del sector de l’Estat, 

“pasaron por alto entre las muchas excelentes de otros países”.
65

 Després d’una 

quinzena anys la mateixa casa, amb Joan Pericàs Sastre com a titular, havia millorat el 

seus productes i el calabrot i l'eixàrcia d’abacà varen obtenir una medalla de bronze a 

l’Exposiciñ Universal de París del 1878. Precisament arran de la crònica escrita per 

Bartomeu Ferrà Perelló sobre una altra exposició, la del Centre Mercantil i Industrial, 
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celebrada a Palma l’any 1876, coneixem detalls dels progressos introduïts per la família 

Pericàs: 

“Llamaban la atenciñn primeramente, las jarcias de abacá (Musa textilis) de Manila, 

engrasadas, la resistencia de cuya hebra se juzga doble de la del mejor cáñamo (...) 

Poco más de un año ha transcurrido desde que los mencionados señores inauguraron 

en su establecimiento la fabricación de cuerdas con el filamento expresado, montando 

para ello una sección de maquinaria escogida en los talleres más adelantados de 

Inglaterra; y si bien les falta aún mucho camino que andar para que este producto sea 

conocido en nuestra España, es de esperar que con la perseverancia que tienen 

acreditada lograrán disminuir el tributo que nuestros hermanos de las Antillas pagan 

anualmente con la adquisición para su consumo de 30.000 quintales de cuerdas y 

cables que les facilitan las fábricas de New-York. 

Parecidas a las abacá son las cuerdas hiladas con heniguen y maguey, pitas que se 

cultivan en diversos países, y cuyas hebras también vimos expuestas.  

Las jarcias de cáñamo en blanco y alquitranado, y las estrizas de esparto rastrillado 

son conocidas por sus buenas cualidades desde que el padre de los Sres Pericàs 

introdujo en nuestra isla el sistema de elaboración que ha ido perfeccionándose y que 

en la actualidad proporciona útil ocupación a centenares de personas. 

Mas, entre la variedad de cuerdas de distintas clases y diámetros, son dignas de 

mencionarse las construidas con alambre de hierro galvanizado, por ser tal vez las 

primeras que se han retorcido en fábricas españolas. Estos cables tienen especial 

aplicación en los para-rayos y en los buques. 

Producción del mismo establecimiento eran los tejidos para velámenes, desde la 

resistente lona para gabias de los mayores navíos, hasta la ligera cotonía para la vela 

latina de los pequeños barcos pescadores.” 

 

Més endavant en el mateix article comentava, com a prova de la modernitat de la 

indústria local, que la Diputació de Barcelona havia subvencionat una visita a l’enginyer 

industrial Francesc Sala perquè conegués de primera mà les innovacions tècniques a 

l’estranger i també a Mallorca. Esmentava altres fabricants, que curiosament no eren 

presents a l’esmentada exposiciñ de Palma: els senyors Ramis, Gabriel Juan i Antoni J. 

Marroig. Si totes aquestes innovacions les aprengueren a través de les exposicions és 

una incògnita, però que els ajudà a conèixer algunes novetats que abans desconeixien és 

ben possible.  

 Per altra banda, no hi ha dubte que sobretot les universals, i també les d’àmbit 

més reduït, tengueren una influència decisiva en la connexió entre els diferents espais 

geogràfics del món i que contribuïren a donar a conèixer aspectes específics de les 

Balears a molts de llocs.  

 També darrerament s’ha insistit en la promociñ turística que es va fer a través de 

les mostres. Les exposicions locals, concretament les celebrades a Sóller i a Manacor 

l’any 1897 i la de Palma del 1910, varen suposar una passa en la promoció turística 

d’aquests indrets. En els tres casos esmentats es va fer una programaciñ d’activitats 
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destinades als visitants per conèixer els llocs més interessants, des d’excursions a llocs 

de valor paisatgístic fins a itineraris per conèixer els principals edificis de la ciutat.  

 Arran d’aquests esdeveniments es varen editar mapes com el de Pere d'Alcàntara 

Penya en ocasiñ de les Fires i Festes de l’any 1881
66

 i també llibrets com el que va 

escriure Pere Estelrich amb motiu de la celebraciñ de l’arranjament de les coves del 

Pirata
67

 que es dugué a terme durant la celebraciñ de l’Exposiciñ de Manacor del 

1897.
68

Els organitzadors de la de Barcelona del 1929 varen plantejar-se com un dels 

objectius la promoció turística. El Foment de Turisme de Mallorca va estar present a la 

mostra, també a la de Sevilla, amb una campanya que pretenia atreure visitants a l’illa 

de Mallorca, s’editaren fullets turístics i s’hi organitzaren excursions des de 

Barcelona.
69
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3.- Les exposicions universals, estatals i locals analitzades 
 

El que ens interessa aquí és conèixer la importància i la projecció que tengueren les 

exposicions a les Illes, la seva divulgació a la premsa, les persones que més les varen 

promoure i sobretot la informació que ens aporten, principalment a través dels seus 

catàlegs, d’algunes característiques dels sectors productius i de les persones que hi 

figuraven. Per tant, volem comentar les exposicions tant les internacionals, com les de 

l’Estat espanyol, i les locals perquè totes elles donen informaciñ d’aquests productors, 

la procedència, les especialitats i també a vegades la destinació del seus productes. 

(supra, taula 1) 

 És cert que, tal com han apuntat alguns historiadors i com recull L. A. Sánchez 

Gómez,
70

 en el cas d’Espanya, sobretot fora de l’àmbit català, la participació a les 

exposicions universals del segle XIX, va ser el resultat d’una necessitat i obligaciñ 

institucional més que d'un projecte expositiu. En el cas de les Illes el fet que un nombre 

destacable dels expositors, que presentaven els seus objectes, ocupassin càrrecs polítics 

com a diputats, senadors, batlles, etc., avalaria en certa manera aquesta tesi. Però tot i 

això sembla clar que altres persones que ho promogueren i que hi participaren, molts de 

productors de béns industrials i agrícoles, ho feren cercant un mitjà de promoció 

essencial d’aquell temps, de la mateixa manera que deixaren de fer-ho quan 

consideraren que no els compensava la feina que comportava la participació. 

 

Les exposicions d’àmbit internacional 

 De les exposicions d’àmbit internacional, s’han analitzat un conjunt de tretze 

exposicions universals: Londres 1851, París 1855, Londres 1862, París 1867, Viena 

1873, Filadèlfia 1876, Barcelona 1888, París 1889, Xicago 1893, Anvers 1894, París 

1900, Brussel·les 1910 i Barcelona 1929. A més d’un conjunt també d’àmbit 

internacional: International Exhibition 1874 de Londres, Exposició de Bordeus 1882, 

Innsbruck 1896 i Buenos Aires 1910. La participació fou molt irregular, des de nul·la, 

com a la de Porto del 1865, que des d’un punt de vista del sector dels vins i licors va ser 

força important, o molt gran com a la de Viena del 1873. El grau d’interès en presentar 

els productes depenia de factors molt diversos com eren la conjuntura econòmica, la 

competitivitat dels productes, l’impuls i les ajudes institucionals, o també les 
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circumstàncies de tipus personal, com la influència de determinades persones que 

promogueren la participació, ens podria servir d’exemple el paper jugat tant per 

l'arxiduc Lluís Salvador com per Francesc Manuel de los Herreros a l'hora de prendre 

part a la de Viena o a la d’Innsbruck.  

 

Les exposicions d’àmbit estatal i local 

 El segon grup d’exposicions analitzat, per seguir el fil dels productes illencs, sñn 

algunes de les que se celebraren a diverses ciutats espanyoles (especialment Barcelona i 

Madrid) durant el segle XIX. D’aquestes s'han analitzat les exposicions públiques de la 

indústria celebrades a Madrid entre 1827 i 1850. Hem parat esment especial en 

l’Exposiciñ Agrícola Nacional celebrada a Madrid l’any 1857 i en l’Exposiciñ Vinícola 

de l’any 1877, també de Madrid, que forneix una gran informació del sector vitícola i 

dels licors de les Illes i que, a més a més, comptà amb una amplíssima participació. 

També hem reparat en algunes exposicions celebrades a Barcelona, al marge de les dues 

universals, com foren les organitzades per l’Institut Català de Sant Isidre, la del 1859 i, 

sobretot, la del 1872, així com l’Exposiciñ Marítima organitzada per la Societat 

Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, celebrada en el mateix període que l’anterior. 

 El tercer grup de mostres són les celebrades a Mallorca, que tenien com a 

finalitat donar a conèixer els productes de les Illes. Malgrat l'àmbit geogràfic reduït que 

abasten, les consideram de gran utilitat com a reflex de l’estat dels sectors productius, 

de les persones i de les empreses que hi participaven. Les primeres que ens apareixen ho 

fan en una etapa ben primerenca; ens referim als concursos i a les convocatòries de 

premis referits a productes mallorquins que va promoure la Societat Econòmica 

d’Amics del País des de finals del segle XVIII, la primera a l’any 1782 i amb una 

periodicitat i freqüència irregular, com a les que les seguiren, les denominades 

exposicions industrials de les Balears, impulsades per la Diputació Provincial 

celebrades en els anys 1848, 1849 i 1855.  

 D’aquest grup d’exposicions, ens sñn especialment útils com a font d’informaciñ 

les següents: l’Exposiciñ Agrícola, Industrial i de Belles Arts celebrada a Palma l’any 

1860 arran de la visita de la reina Isabel II; la mostra celebrada al Centre Mercantil i 

Industrial de Palma l’any 1876; l’Exposiciñ Agrícola, Industrial i de Belles Arts 

celebrada a Palma l’any 1881; l’Exposiciñ Balear de Sñller i l’Exposiciñ Balear 

Agrícola i Pecuària de Manacor, ambdues de l’any 1897; l’Exposiciñ Balear 

d’Agricultura, Indústria, Belles Arts, Antiguitats i Labors de la dona celebrada a Palma 
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l’any 1903, i per últim l’Exposiciñ de productes de les Balears organitzada per la 

Cambra de Comerç l’any 1910. 

 Les exposicions, tal com exposa Xose R. Veiga Alonso,
71

 referint-se en aquest 

cas a les de productes agrícoles, constitueixen un camp historiogràfic de gran 

importància per conèixer el moviment de l’economia, als diferents espais geogràfics, en 

el segle XIX, etapa en la qual el nombre de certàmens a Europa, a l’Estat espanyol i a 

les Illes va ser elevadíssim. 

 També és cert que, en general, les exposicions, tant les universals com les locals 

mostren, a més d’un conjunt de productes agrícoles i industrials que cerquen mostrar la 

seva competitivitat per arribar a nous mercats, tot un grapat d’objectes que poc tenen a 

veure amb un sentit modernitzador i que són més una mostra honorífica de 

reconeixement de determinats treballs artesans o d’institucions benèfiques o, també de 

vegades, de l’exhibiciñ del patrimoni artístic d’algunes famílies, és el cas de les 

seccions denominades d’Art antic.  

 Alhora les activitats i les persones que s’hi presentaven no fornien una imatge 

completa de cadascun dels sectors, òbviament n’hi mancaven, ja que no s’hi 

presentaven molts dels productors, entre altres coses perquè consideraven que donar 

mostres de les seves activitats podia suposar que els augmentassin les contribucions, o 

simplement pagar-le. Un exemple és que quan s’organitzaven les exposicions estatals 

del 1857 i 1877 l’administració pressionava, mitjançant circulars enviades a les 

autoritats locals, perquè aflorassin moltes d’aquestes activitats i productors que, tot i 

saber que existien, no enviaven els seus productes a les mostres. Per altra banda, 

sobretot a les universals, els fabricants de determinats productes o maquinària eren 

conscients que el seu nivell no era comparable al grau de tecnologia que hi havia en 

determinades zones europees, davant la qual cosa no s’hi presentaven, encara que sí ho 

feien a les locals. És per això que industrials com els Oliver, Maneu, no participaren a 

les exposicions de fora i únicament els hem trobat a les locals de Palma del 1860 i de 

Sóller i de Manacor del 1897.
72

Tenien una indústria de foneria i de fabricació de 

maquinària d’aplicacions industrials i agrícoles, seguint el patró de les que 

s’importaven, i no hagués tengut sentit exposar-les a les universals europees o 
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americanes. Per això, tot i la importància d’aquest fabricant, no ens apareix més que a 

les mostres locals. 

 En un altre aspecte és prou conegut que els lignits i altres minerals extrets a 

Mallorca no eren de gran qualitat i per tant no podien ser equiparables als d’altres 

regions ibèriques i europees, la qual cosa n’explicaria la manca de reconeixement fora 

de l’àmbit illenc. És evident que en cada una de les exposicions s’ha de canviar el 

prisma i la valoració de qualsevol dels seus aspectes. José Emilio de Santos deia que un 

premi, com és ara una medalla d’argent en una exposició regional, no té gran 

importància però que en una exposició universal, on es lluita amb productes similars, 

obtenir una medalla d’argent és un gran triomf.
73

  

 Un altre cronista, José de Castro y Serrano, enviat a diferents exposicions 

universals com les de París, Londres i Viena, comentava també el valor dels premis 

d’aquests concursos. Mantenia que els guardons mai no sñn fruit d’una valoraciñ del tot 

objectiva, ja que, al marge de la qualitat del producte, hi intervenen molts d’altres 

factors com ara la manca d'imparcialitat dels jurats. En general, a les universals el país 

organitzador era, segons el cronista, el que se’n duia un percentatge més elevat de 

guardons importants, entre altres coses perquè els jurats que valoraven les matèries eren 

del lloc on se celebraven. A més d’això la qualitat i la presentaciñ dels productes podia 

malmetre's amb la distància i el transport, o bé podien arribar amb retard, entre d’altres 

incidències. Ara bé, diu, no pot negar-se que una recompensa que ha hagut de competir 

amb milers de productes és una referència de mèrit destacable, sobretot si els premis 

procedeixen de les primeres categories.
74

 

 De l’amplíssim material que constitueixen les cròniques de les mostres que 

enviaven els corresponsals per a les principals publicacions, ha interessat, a part de 

conèixer aspectes generals, trobar-hi referències i comentaris dels productes i de les 

obres de les Illes. 
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4.- Els impulsors 

L’etapa de major grau de participaciñ d’illencs a les mostres internacionals, estatals i 

catalanes se situa en una etapa compresa entre 1857 i 1910 i, encara filant més prim, en 

un període de quinze anys, aproximadament entre la de Viena del 1873 i la de París del 

1889, fase en què també se celebraren un grapat d’exposicions a les Illes. Si analitzam 

qui va promoure la participació o bé qui les va organitzar, ens trobam que en una 

proporció molt elevada s’articulen entorn de les mateixes persones i entitats.  

Dins el conjunt d’institucions destacaren en aquesta tasca: la Societat Econòmica 

d’Amics del País; la Diputaciñ; l’Institut Balear, a través d’un grup de professors; i 

alguns ajuntaments, com els de Palma, Sóller i Manacor. 

 Com a impulsors, que a títol individual varen tenir una funció essencial a l’hora 

de donar impuls a aquests esdeveniments, si més no mitjançant la seva participació, cal 

remarcar personatges com Francesc Manuel de los Herreros que va tenir un paper molt 

destacat tant en l'organització com en la participació, en les diferents exposicions, locals 

i internacionals al llarg de la seva vida.
75

 Dins la mateixa línia podem fer esment de 

Joan B. Ensenyat, Pere Estelrich, Benet Pons Fàbregues, Ricard Roca Amorós, i, 

d’Eivissa, Bartomeu de Rossellñ Tur. De Menorca hi va intervenir, almanco en una 

d’elles, Àngel Ruiz i Pablo. 

 També s’ha de fer esment a la feina en aquest camp d'un conjunt d’associacions 

privades que hi treballaren de manera especial com el Centre Mercantil i Industrial de 

Palma i l’Ateneu d’Agricultura, Indústria i Comerç de Felanitx, fundats el 1876 i el 

1877 respectivament. 

 Per últim o potser en primer lloc el paper dels expositors que mitjançant el seu 

treball, en alguns casos amb èxit i d'altres no tant, varen estar presents en aquestes 

mostres. Un cas remarcable per la seva assiduïtat i reconeixement a les mostres és el de 

la família dels Vidal que a través de quatre generacions varen presentar les seves catifes 

en mostres celebrades entre 1827 i 1910. Altres casos serien els de Ferran Cotoner, de 

l’arxiduc Lluís Salvador i d'Alberta Jiménez que presentaren vins i brodats fets a 
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Mallorca en moltes mostres celebrades a Europa i a Amèrica; i també el paper del 

sacerdot solleric Josep Rul·lan i Mir. 

 

4.1.- La Societat Econòmica d’Amics del País 

Aquesta instituciñ, en paraules de Lluís S. d’Habsburg fou, sense cap exageraciñ, una 

referència ineludible a l’hora de plantejar qualsevol tipus d’iniciativa en relaciñ al 

progrés de l’economia mallorquina.
76

 S’havia fundat l’any 1778 i a la primera etapa de 

la seva existència (1778-1808) va promoure tota una sèrie d’activitats dirigides a 

fomentar la riquesa del país. Entre aquestes activitats i com a via de promociñ, va 

realitzar entre 1782 i 1807 un conjunt de convocatòries de premis, determinant els 

sectors i els tipus de productes que hi havien de participar; i no tan sols productes, 

també escrits en un format de memòries sobre com desenvolupar un sector, introduir 

una millora, o reflexionar sobre les mancances i les necessitats que presentava 

l’economia mallorquina del període. La major part d’aquests premis es referien a temes 

agraris, però també s’hi troben propostes sobre temes de comerç i d’indústria.
77

 La 

primera convocatòria de premis es va fer l’any 1782 i la distribuciñ dels guardons es va 

celebrar en una cerimònia pública de gran solemnitat.
78

 Les altres convocatòries foren 

els anys 1785, 1797, 1800, 1802 i 1807.
79

A partir de 1808 les convocatòries públiques 

de premis es varen acabar, així com l’activitat de la Societat Econòmica Mallorquina 

que, encara que no va desaparèixer com a instituciñ, va deixar d’actuar de la manera que 

ho havia fet fins aquell moment.  
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La segona etapa s’inicia el 1833
80

 quan el director de la Societat –el comte de 

Montenegro- i el secretari de correspondències -el marquès del Palmer– varen dirigir un 

informe al ministre d’Estat i Foment del regne on exposaven una sèrie de fets que 

determinaren la situació de crisi de la societat econòmica en els anys anteriors. Entre els 

fets citats esmentaven les convulsions polítiques que caracteritzaren els primers trenta 

anys del segle, el reduït nombre de socis –…16, su mayor parte debiles y achacosos por 

la edad– i la desaparició de la major part dels que abans de la Guerra del Francès havien 

tengut la responsabilitat del funcionament de la institució. Es tracta d’un informe que 

palesa la consciència d’un temps esvaït –“el canto del cisne proximo a expirar”–, però 

que també permet intuir una perspectiva de futur. Els Amics del País eren conscients del 

nou temps en què vivien i que començava a manifestar-se la modificació de les regles 

del joc social i polític. La funciñ de les Societats Econòmiques al segle XVIII s’havia 

dissenyat com a part del projecte de la política il·lustrada de la monarquia absoluta. Els 

responsables d’aquestes institucions i de la canalització de les propostes de la corona 

formaven un col·lectiu social força heterogeni, però amb un significatiu predomini de la 

noblesa il·lustrada i dels alts funcionaris de l’Estat destinats a les Illes. Però a 

començaments del segle XIX s’havia iniciat un doble procés de substituciñ d’estructures 

socials i polítiques que, tot i no ser culminat fins a finals del segle, ja era força dinàmic 

a mitjans de la dècada dels trenta. La burgesia com a col·lectiu social s’anava 

consolidant com a classe dirigent i el procés de professionalització va reforçar i 

refermar el procés d’ascensiñ social d’aquest col·lectiu. Però en aquest període els 

canvis més significatius es produïren a l’estructura de l’estat. Foren canvis que afectaren 

de ple les funcions de les Societats Econòmiques i constituiren la clau per entendre les 

línies que varen caracteritzar la seva evolució.  

Un any després de l’esmentat informe es va produir la “refundaciñ de la Societat 

Econòmica Mallorquina,
81

 i el 1835 es varen promulgar per part de l’administraciñ 

central uns estatuts per a totes les Societats Econòmiques del regne; la seva implantació 

era obligatòria i, almanco formalment, així va passar respecte a la mallorquina. Amb la 

finalitat de dinamitzar les relacions entre les illes i de promoure activitats que poguessin 

interessar a cada una d’elles varen nomenar socis corresponents a Menorca i a Eivissa. 

És dins aquest context d’innovaciñ i tradiciñ que la Societat Econòmica va organitzar 
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dues exposicions, que possiblement s’hagin d’entendre com una convocatòria de premis 

similars a les que s’organitzaren durant el seu primer període d’existència, ens referim a 

les del 1836 i del 1837.  

 Posteriorment, encara que la Societat ja no va fer cap més exposició pròpia, va 

intervenir activament en un bon grapat de les que se celebraren. La seva participació i 

col·laboraciñ va ser remarcable a les d’Agricultura celebrada a Madrid l’any 1857, a la 

qual les Illes hi destacaren, i a les de Palma del 1860, del 1881 i del 1903. Per altra 

banda, els que foren directors de l’entitat, Ferran Cotoner, a partir del 1854, i Francesc 

Manuel de los Herreros més tard, tenien ferm convenciment en l’eficàcia de les 

exposicions. Només cal mirar el nombre d’exposicions a les quals el citat Cotoner va 

enviar els seus vins o el paper que va tenir Francesc Manuel de los Herreros en 

l’organitzaciñ de les exposicions, tant locals, com estatals i internacionals. L’arxiduc 

Lluís Salvador es refereix al protagonisme de la Societat i dels seus directors: comte de 

Montenegro, Joan Despuig, Ferran Cotoner i Francesc Manuel de los Herreros, pel que 

fa a aquesta activitat organitzativa.
82

  

 

4.2.- La Diputació Provincial 

Aquesta nova instituciñ, fruit de la reorganitzaciñ de l’administraciñ territorial de l’estat 

(1833, 1836), participà des de ben aviat, abans de les universals, de l’interès en 

organitzar exposicions. La Diputació de les Balears (entre 1845 i 1869 supeditada a un 

Consell Provincial) n’organitzà directament dues de ben prest: les exposicions 

celebrades a Palma el 1848, el 1849 i ja, passats onze anys, la del 1860.  

 En les universals, tal com establia la legislaciñ, s’encarregà, de vegades 

ronsejant i denunciant la manca de pressupost, de la tramesa dels objectes i d’altres 

aspectes organitzatius. Com a entitat representativa de les Illes, sovint enviava objectes 

a algunes d’elles. Potser un cas curiñs seria la parella de maniquins amb vestits 

tradicionals, obra de l’escultor Lluís Font, que envià a la de París del 1867. A la de 

Barcelona del 1929 participà enviant i exposant, precisament al Palau de les 

Diputacions, els diferents programes, obres i projectes que la institució impulsava en 

aquells moments. D'altres vegades col·laborà amb l’Ajuntament de Palma, com en les 

que se celebraren el 1881, el 1903 i el 1910, per a les quals la Diputaciñ cedí l’ús de 

l’edifici de la Llotja, i donà uns diners, 5.000 pessetes a la del 1903 i 9.000 per a la de 
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Palma del 1910, per a contribuir als costos d’instal·laciñ. També cedí l’edifici de la 

Llotja per a la mostra del 1878, prèvia a la Universal de París. D'altra banda, com a 

prova del valor que hom atorgava als guardons obtinguts a les mostres universals, l’any 

1900 la Diputació acordà l'adquisició, per al Museu provincial de Belles Arts, de 

l’escultura de Llorenç Rossellñ, que havia rebut una medalla d'argent en l’Exposiciñ de 

París del 1878.  

 

4.3.- L’Institut Balear  

L’Institut Balear es va crear l’any 1836 gràcies a la iniciativa de la Reial Societat 

Econòmica d’Amics del País que presentà el projecte a la reina regent. La inauguraciñ 

va tenir lloc dia 7 de gener de 1836. Inicialment es crearen quatre càtedres: Humanitats 

Castellanes, Llengua francesa i anglesa, Llengües llatina i grega, i Matemàtiques. Les 

classes s’impartien a l’edifici de Monti-sion. 
83

  

 Al llarg de 60 anys un grup destacat del professorat d’aquest centre va promoure 

i va participar en diferents exposicions de tots els àmbits, des de les celebrades a 

Mallorca fins a les universals. Ens referim a professors com Pere Josep Tries Sampol 

(1793-1866); Francesc Manuel de los Herreros Schwager (1817-1903); Lluís Pou Bonet 

(1830-1893); Pere Estelrich Fuster (1845-1912) i, en menor mesura, Miquel Amer 

Servera (1847-1910) i Pau Gralla Fiol, de qui sols sabem que va ser professor 

d’Aritmètica Mercantil, i que coincidí al centre amb Pere Estelrich, a més d’haver 

obtingut una medalla d’or a l’exposiciñ celebrada a la Llotja l’any 1878. 

 Es tracta d’un grup de persones, que a més de ser docents del mateix centre, 

compartien alguns interessos i conviccions, com la utilitat d’organitzar i participar en 

les exposicions. Alguns compartien l’interès per la botànica, especialment per la flora 

autòctona, cosa que els portà a la creació o al manteniment de diferents jardins botànics, 

com el del mateix Institut Balear, o el de Pere Josep Tries a la possessió des Coll, a 

Esporles, o el dels germans Amer, a l’Hort des Correu, a Manacor. Una prova d’aquest 

interès també en seria la col·lecció de fustes procedents dels boscos de Mallorca que 

presentava Francesc M. de los Herreros, en nom de l’Institut Balear, pràcticament a 

totes les exposicions que se celebraren. Una altra demostració de l’atractiu que els 
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despertava la botànica, seria la donació que va fer de los Herreros, en nom de la 

comissiñ de l’Exposiciñ del 1857, a l’Escola Central d’Agricultura de Madrid d’un 

quadre amb la imatge de la cèlebre alzina de Mossa, de 13 metres d’altitud, que també 

seria immortalitzada més tard per Costa i Llobera en el seu famñs poema “La gran 

alzina de Mossa.”  

 Francesc Manuel de los Herreros, Lluís Pou i Pere Estelrich, compartien l’interès 

per l’agricultura i, de manera especial, per la viticultura. Alguns d’ells impulsaren la 

creaciñ d’entitats agrícoles per a la difusiñ de sistemes de conreu avançats i feren 

algunes publicacions. Fou el cas de l’Institut Agrícola, a partir de la iniciativa del 1861, 

que promogueren Francesc Manuel de los Herreros, el qual hi ocupà el lloc de secretari, 

i Lluís Pou, membre de l’entitat.
84

 Pere Estelrich és autor de nombrosos tractats sobre 

diferents conreus. Pere Josep Tries, Pere Estelrich i Miquel Amer com a professors 

d’agricultura i Francesc Manuel de los Herreros com a director de l’Institut de Palma, 

estan presents al llarg de l’estudi perquè participaren, com a organitzadors o com a 

expositors en les mostres que se celebraren a aquests anys.  

 La seva actuació palesa un clima de treball en equip i de continuïtat en el centre 

que va coincidir amb la llarga etapa en què Francesc Manuel de los Herreros en fou 

director, entre 1846 i 1900. Aquesta pau idíl·lica sembla que es va trencar durant el 

període de direccions posteriors, ja en la primera dècada del segle XX, quan l’ambient 

del centre va canviar del tot amb moments d’una gran crispaciñ i d’enfrontaments entre 

el professorat, (profundas desavenencias y enemistades entre varios professores (...) 

perniciosa atmosfera que actualment [1906] se respira en el Instituto de Baleares), 

concretament Pere Estelrich denuncià alguns professors nouvinguts els quals acusà de 

corrupció, concomitàncies amb professors particulars, suborns, etc., fets que 

comportaren la intervenció de les autoritats acadèmiques, entre 1906 i 1910, i que 

acabaren amb la imposiciñ de sancions a alguns d’ells.
85

 

 L’etapa de participació activa del professorat del centre es correspon amb l’etapa 

de direcció de Francesc M. De los Herreros i que, com s’ha dit repetidament, va tenir 

una presència destacada a les exposicions que se celebraren. Seguidament incorporam 
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una breu relaciñ per ordre d’edat dels professors d’aquest institut que destacaren a les 

diferents exposicions on l’esmentada instituciñ va participar.  

 

Pere Josep Tries i Sampol (Esporles, 1793 - 1866)  

És una de les persones lligades a l’Institut Balear, que va participar fins a la seva mort, 

l’any 1866, tant en l’organitzaciñ i en la intervenciñ en algunes de les mostres de les 

Illes o en les quals participaren illencs, com en la participació com a expositor.Va 

formar part de la comissió provincial organitzadora de la de Madrid del 1857. Fou 

membre de la junta directiva de l’exposició de Palma del 1860. I sobretot participant 

com a expositor, de plantes i conreus experimentals a les de Madrid del 1857, de Palma 

del 1860, de Londres del 1862 o de París del 1867 (que quan se celebrà, segons la data 

de defunció que dóna Barceló i Combis, ell ja hauria mort). Del grup al qual ens referim 

era el de més edat i amb qui va col·laborar molt estretament Francesc Manuel de los 

Herreros. Pere Josep Tries Sampol era fill
86

 de Pere Vicenç Tries i Tries (1759-1829), 

d’Esporles, estudiñs de la botànica i impulsor d’un petit jardí botànic a la possessió des 

Coll de l’esmentat municipi. El botànic occità Jacques Cambessèdes el va visitar l’any 

1824 i el cita en la seva enumeració de les plantes de les Balears.
87

 A Pere Vicenç Tries 

se li atribueix un Diccionario de los vegetales de Mallorca, de las semillas sembradas y 

de sus usos descubiertos hasta el presente año 1800. 

 Francesc Barceló i Combis en la seva Flora de las Islas Baleares, dedicava un 

fragment als Tries, pare i fill, i mencionava, cosa que també feia l’Arxiduc, l’estat 

d’abandonament en què quedà tot després de la seva mort.
88

  

 “En esta misma época, D. Vicente Trias, natural de Esporlas, se dedicaba a la 

recolección de las plantas espontáneas en aquel delicioso valle y en los montes que lo 

ciñen(...) En los alrededores de su casa formó un reducido cercado, en el cual cultivaba 
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algunas plantas exóticas(...) su hijo José conservó con esmero el herbario y el jardín, 

que flanqueaba con singular complacencia a los curiosos que le visitaban; pero su 

fallecimiento (1866), con negligente descuido han dado lugar sus herederos a que se 

haya extraviado dicho herbario”89 
 

Pere Josep Tries i Sampol impartia classes d’Agricultura a l’Institut Balear de Palma 

abans de la seva reglamentació, feta arran de la llei coneguda com a Moyano pel nom 

del seu impulsor. El de Palma fou el primer institut de tot l’Estat que introduí estudis 

agrícoles, l’any 1840, i foren impartits per Pere J. Tries.
90

 La seva tasca docent fou 

continuada per Josep Monlau.
91

 Entre 1840 i 1842 ocupà la nova càtedra de Botànica a 

la Universitat Literària Balear en el breu període de la seva reinstauració. Amb la 

supressiñ d’aquesta, es restablí l’Institut Balear, on continuà fent classes d’Agricultura
92

 

i coincidí amb Francesc Barceló i Combis (1820-1889), catedràtic primer de química i 

després d'història natural. 

 Pere Josep Tries Sampol residia a Ciutat i era, com el seu pare, propietari de la 

possessió des Coll, de 85 Hectàrees.
93

Conservà el jardí botànic i en presentà un conjunt 

de mostres de la seva col·lecciñ, sobretot d’aplicacions medicinals, a l’Exposiciñ 

Agrícola de Madrid del 1857.
94

 Era, sens dubte, una persona capdavantera en la recerca 

de nous conreus i tècniques renovadores, a les quals anirem fent esment a mesura que en 

trobarem les mostres. L’Arxiduc ja no el conegué personalment però sí indirectament a 

través del seu col·laborador Francesc Manuel de los Herreros amb qui Pere Josep Tries 

va coincidir a l’Institut Balear durant un bon grapat d’anys, i amb qui col·laborà per 

organitzar les exposicions de Madrid del 1857 i la de Palma del 1860. L’Arxiduc s’hi 

refereix en la seva obra com una persona important dins el camp de l’experimentaciñ 

botànica i agrícola.
95
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Francesc Manuel de los Herreros Schwager (El Pedernoso, Conca 1817- Son Galceran, 

Valldemossa 1903) 

Fou indubtablement una personalitat clau que des de l’Institut Balear, el qual dirigí 

entre 1846 i 1900, i des de la Societat Econòmica d’Amics del País de la qual fou 

president, va impulsar l’organitzaciñ i la participació dels illencs a les mostres. Aquest 

interès el va compartir amb l’Arxiduc i amb alguns professors de l’Institut Balear, com 

Pere Estelrich Fuster i Miquel Amer Servera, tal com es veu a través de l’Exposiciñ de 

Manacor celebrada l’any 1897. Al llarg del treball es veurà de manera continuada la 

tasca desenvolupada per de los Herreros en les mostres que aquí s’analitzen. 

 S’ha escrit sobre les curolles que compartien Francesc Manuel de los Herreros i 

l’Arxiduc i de com iniciaren la seva col·laboraciñ d’ençà que coincidiren a Eivissa l’any 

1867, quan de los Herreros es trobava a l’illa de visita al col·legi de Segona 

Ensenyança, adscrit a l’Institut Balear.
96

Arran d’aquesta trobada passà a ser el seu 

col·laborador i administrador i ho va ser fins a la seva mort a la possessió de Son 

Galceran, propietat de l’Arxiduc, on residia des de la seva jubilaciñ. Algunes dades 

biogràfiques d’Herreros, potser no massa conegudes, que figuren a la necrologia del 

Butlletí de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, entitat a la qual va 

pertànyer des del 1848,
97

 ajuden a entendre la ràpida comunicació entre ells dos. 

 De los Herreros va néixer en un poblet de Conca però, segons la nota, es va 

educar a Maó, on son pare hi degué rebré un destí com a militar; posteriorment va 

estudiar a la Universitat de Barcelona. Segons la mateixa font, sabia diversos idiomes 

dels quals en va ser professor en un vaixell de guerra dels Estats Units, en què realitzà 

diversos viatges. En tornar del darrer, fou designat per representar el govern espanyol, 

potser com a cònsol del govern americà, a l’illa de Menorca. I ja tal com sabem, va 

venir a Mallorca per passar a ser professor de l’Institut, catedràtic de Psicologia, Lògica 

i Ètica, i director del centre entre 1846 i 1900.  

 Cal remarcar aquest tret d’home de mñn i de coneixement de llengües com a 

element que propicià la sintonia entre Lluís Salvador i de los Herreros, que treballaren 

conjuntament en la seva ambiciosa tasca de la redacció del Die Balearen i en donar a 

conèixer, en molts d’aspectes, les Illes al mñn. A la necrologia de Francesc Manuel de 
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los Herreros al diari de Palma El Liberal, es recordava la seva dedicació a tot allò que 

era d’interès per Mallorca i concretament a l’organitzaciñ de les exposicions: 

 “Identificado con los intereses de esta isla, ha prestado su concurso a cuantas 

iniciativas podían fomentarlos (...). En cuantas exposiciones se han organizado aquí, 

bien con caràcter local, bien para concurrir a otros certámenes nacionales y 

extranjeros, el nombre de Herreros ha sonado el primero en trabajo y en actividad.”
98

 

 

Les exposicions de Manacor del 1897 i la de Palma del 1903 evidencien la funció de 

nucli vertebrador de l’Institut Balear. Miquel Amer Servera, metge de professió i també 

professor d’agricultura de l’Institut Balear fou una de les persones que organitzaren la 

mostra de Manacor, la qual va tenir el suport de la comissió auxiliar delegada de Palma, 

presidida per Francesc Manuel de los Herreros, i per setze vocals, entre els quals hi 

havia Pere Estelrich Fuster, catedràtic d’agricultura. 

  

Lluís Pou Bonet (1830-1893) 

Enginyer agrònom mallorquí, catedràtic d’història natural i agricultura de l’Institut 

Balear.
 
Fou, juntament amb Francesc Manuel de los Herreros, membre de l’Institut 

Agrícola. L’Arxiduc s’hi refereix com un dels primers importadors de maquinària 

anglesa per treballar el camp.
99

 Era membre nat de la Junta d’Agricultura, Indústria i 

Comerç. Fou del grup de l’Institut Balear al qual ens referim qui, a títol individual, 

participà en menys exposicions. Ho féu a l’Exposiciñ Universal de Filadèlfia, on no fou 

guardonat i potser aquesta decepció el féu dissuadir de repetir l'experiència, amb un 

tractat de 125 pàgines sobre les aplicacions de la sal en l’agricultura i la ramaderia. 
100

 

També se li publicaren algunes memòries i conferències sobre viticultura, la fil·loxera i 

algun altre tema.
101

  

                                                           
98

  “D. Francisco Manuel de los Herreros”, Diari El Liberal, Palma, 27 d’octubre de 1903, p. 1. 
99

 HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador: Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Op. 

cit.,Vol. III, p. 286. 
100

 POU BONET, Lluís: La sal en sus relaciones con la agricultura y la ganadería. Palma (Impr. 

P.J.Gelabert)1873, 125 p. El mateix tractat sobre la sal va formar de les obres enviades per l’Institut 

Balear a l’Exposiciñ Universal de París de 1878. EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS DE 1878: 

Catálogo de los Expositores de esta provincia y de los objetos que respectivamente presentan. Palma 

(Imprenta de Pedro J. Gelabert), 1878, p. 7. 
101

 POU BONET, Lluís: La agricultura y las aves. Ornitología agrícola de las Baleares. Memoria leída 

ante la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de esta provincia por su vocal nato/Luís Pou. 

Palma (Impr. Bartolomé Rotger), 1876. Conferencias filoxéricas: discurso pronunciado el domingo 

20 de julio de 1879 en el salón de actos públicos de la excelentísima diputación provincial. Palma 

(Impr.de Juan Colomar), 1879. Noticia sobre la filoxera vastatrix: vade-mecum del viticultor balear. 

Palma (Real Sociedad Económica Mallorquina), 1880. “Exportación vinícola de Mallorca. Informe 

acerca de los medios de augmentar la importància de nuestros vinos, y sobre todo de evitar su 

descrédito en los mercados extrangeros. Redactado por el vocal ponente. Palma (Imprenta de B. 

Rotger), Palma, 1887.  



Mallorquins, menorquins i eivissencs a les exposicions internacionals, nacionals i locals (1827-1929) 

 52 

 

Pere Estelrich Fuster (Santa Margalida, 1845 – Palma, 1912) 

Agrònom, llicenciat en ciències i en farmàcia. Pere Estelrich pertanyia a una família 

benestant de Santa Margalida, propietària de vinyes, dedicada a la producció de vins i 

aiguardents. El seu avi matern era Agustí Fuster Fortesa (1778-1856) comerciant 

originari del barri de Santa Eulàlia de Palma que s’establí a Santa Margalida, on ell i els 

seus descendents, entre els quals els diversos Felicià Fuster, foren una de les famílies 

més emprenedores i influents d’aquesta vila. 

 A Pere Estelrich li podem distingir diferents activitats professionals: fou 

professor de l’Institut Balear des del 1875, primer com a auxiliar de la secciñ de 

ciències, i d’ençà de 1881 com a titular de la càtedra d’Agricultura; s'establí com a 

apotecari en un local de la plaça de Sant Antoni de Palma, 
102

 i exercí també com a pèrit 

químic de l’Ajuntament. El 1891 fou pensionat per la Diputaciñ de les Illes per anar a 

estudiar al sud de França les varietats de ceps resistents a la fil·loxera. És autor d’un bon 

grapat d’obres d’Agricultura i d’altres temes, escrites entre 1885 i 1910.
103

 Com a bon 

coneixedor del francès féu la primera traducciñ al castellà d’Un hiver à Majorque de 

George Sand.
104

 

 No hi ha dubte que tenia grans expectatives posades en les exposicions de 

productes. Concursà, col·laborà i escrigué sobre un conjunt d’elles. Ja de ben jove el 

trobam enviant mostres a exposicions diverses: mel a Barcelona l’any 1872, a 

l’exposició organitzada per l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, l'IACSI, on 

obtingué una medalla d'argent; aiguardent d’anís doble i coral·lina d’Andratx a la 

Universal de París del 1878, on també, probablement per la seva influència hi 

participaren alguns dels seus parents com Gabriel i Agustí Estelrich i Felicià Fuster, tots 

ells amb vins i licors de Santa Margalida. També presentà diferents productes en 

exposicions celebrades a Palma; blat a la del 1881, ànneres a la del 1903, garroves, 
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ametlles i les seves obres sobre agricultura a la del 1910, que obtingueren una medalla 

d’or.  

 A més, des de la revista El Porvenir de Mallorca, de la qual era director, va 

animar a participar i va escriure sobre diferents exposicions que se celebraren durant els 

dos anys en què va sortir la publicació, la Vinícola de Madrid del 1877 i la del Centre 

Mercantil de Palma del 1876, de la qual els seus articles en constitueixen gairebé una 

memòria.
105

La tasca més activa com a participant la tengué a la de Manacor del 1897, 

juntament amb els esmentats Francesc Manuel de los Herreros i Miquel Amer Servera; 

més endavant es comenta el conjunt de les seves intervencions.
 106

 

 

Miquel Amer Servera (Sant Llorenç des Cardassar, Manacor 1847 – Manacor, 1910) 

Llicenciat en medicina per la Universitat de València (1869), exercí la professió de 

metge a Manacor fins a l’any 1880. D’ençà d’aquesta data es dedicà a escriure, també a 

la política local -el 1870 fundà el partit Unidad Católica- i a l’ensenyament. Fou 

professor d’agricultura de l’Institut Balear. Com a interessat per l’arqueologia, impulsà 

les excavacions, dins la seva propietat, de la basílica paleocristiana de la Carrotja, 

jaciment excavat més tard per Joan Rubió i Bellver.
107

 Com a escriptor és autor de 

diverses obres filosòfiques, sobre música i d’articles periodístics.
108

 

 Gran afeccionat a la música, juntament amb els capellans Antoni Josep Pont 

Llodrà i Antoni Noguera, contribuí a la creació de la Capella de Manacor, que es 

presentà per primera vegada arran de la inauguraciñ de l’Exposiciñ de Manacor del 

1897. Els germans Miquel i Joan Amer foren uns dels principals promotors de 

l’Exposiciñ de Manacor del 1897 on, a més d’intervenir en l’organitzaciñ, hi dugueren 
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mostres pràcticament en totes les classes de productes agrícoles. Moltes d’elles 

procedien del lloc d’experimentaciñ de conreus i de plantes, proper al nucli urbà de 

Manacor, l’Hort des Correu, considerat com un jardí botànic.
109

 Pere Estelrich es referia 

a la instal·lació dels Amer Servera a la mostra de Manacor del 1897, com la més notable 

entre les de la secciñ d’Agricultura, en quantitat, varietats i presentaciñ que dicha 

instalación hubiera atraido poderosamente las miradas del público aun en los 

certámenes de mayor nombradía, como las de París, por ejemplo.
110

 Els germans Amer 

Servera palesen un compromís amb la cultura manacorina així com una confiança 

notable en els avenços científics.
111

  

 

Les col·leccions de l’Institut Balear a les exposicions 

Com a centre d’ensenyament, l’Institut Balear va participar en diferents certàmens 

internacionals i locals: a la Universal de Viena del 1873 hi va presentar dues 

col·leccions de marbres de Mallorca que obtingueren una medalla de mèrit, i les 

memòries escolars del centre dels cursos compresos entre 1860 i 1873. Les memòries 

també s’enviaren a la de Filadèlfia del 1876, on ja hem dit que el catedràtic Lluís Pou 

Bonet hi presentà el seu tractat sobre l’ús de la sal per a l’agricultura i la ramaderia.
112

  

 A la de París del 1878 es féu, en l’apartat d’educaciñ i ensenyament, una 

presentació de materials de l’Institut Balear més àmplia, que constava de 17 mostres 

diferents: les memòries escolars, llibres de text destinats a l’alumnat, monografies que 

s’havien publicat i materials escrits per professors del centre, entre els quals Francesc 

Manuel de los Herreros, Francesc Barceló i Combis, Josep Lluís Pons i Gallarza, Lluís 

Pou Bonet, Joaquim Botia i Pastor i Joan Moll i Ferrer.
113

 El centre presentava també 

una col·lecciñ de marbres i una d’alabastres que va assolir una menció honorífica, 

probablement la mateixa col·lecció que obtingué una medalla d'argent a l’Exposiciñ de 

Palma del 1881. Materials que a l'Exposició de Barcelona del 1888 també foren 

premiats amb dues medalles, una d'argent per les memòries i estadístiques, i una de 

bronze pel mèrit del conjunt de llibres i de la col·lecció de marbres.  
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 Hi ha una etapa, coincidint amb els darrers anys en què de los Herreros era 

director, en la qual les mostres de l’Institut no es presentaren a les exposicions, així no 

se n’enviaren a les de Xicago, ni a les de París del 1889 i del 1900, ni a les locals del 

1897, de la mateixa manera que tampoc ens consta que participàs a la de Palma del 

1903. Ja en 1910, quan era l’Institut General Tècnic de Balears, es presentaren les 

col·leccions de marbres i de fustes del país, així com una col·lecciñ d’ametlles a la 

mostra que va tenir lloc a Palma. 

 

4.4.- Els ajuntaments de Palma, de Sóller i de Manacor 

L’Ajuntament de Palma en diferents etapes dels segles XIX i XX va organitzar i va 

col·laborar en diferents mostres de productes locals. Concretament va organitzar les del 

1881 i del 1903. Es tracta de les Exposicions Agrícoles, Industrials i de Belles Arts de 

Palma, en la darrera de les quals es va incloure també una secció dedicada a les 

antiguitats i als treballs de la dona. Les mostres foren exposades en diferents edificis de 

Palma, entre ells la Llotja, durant l’estiu i amb motiu de les Fires i Festes de Ciutat. El 

1881 el batlle era Marià Canals Perelló i el 1903 Antoni Planas i Franch. En aquesta 

darrera mostra hi tengué un paper molt destacat l’arxiver i cronista de l’Ajuntament, 

Benet Pons Fàbregues.  

En una altra etapa l’Ajuntament de Palma, mentre n’era batlle Lluís Alemany 

Pujol, va organitzar i va col·laborar en diferents activitats paral·leles en coordinació 

amb la Cambra de Comerç per a la mostra regional del 1910. 

 L’Ajuntament de Sñller va promoure la balear del 1897, i al cap de pocs mesos, 

l’Ajuntament de Manacor va organitzar l’Exposiciñ balear agrícola i pecuària. 

 

4.5.- La combinació dels elements personals, materials i institucionals  

En aquest apartat ens referim a un conjunt de persones que per la seva dedicació 

personal, sovint associada a una activitat institucional, tengueren un paper rellevant en 

l’impuls o bé en la participació a les exposicions que hem analitzat. 

 

Ludwig Salvator Habsburg-Lorena (1847-1915) i el seu entorn. 

 La personalitat i les obres de Lluís Salvador són prou conegudes i valorades, i 

aquí ens centrarem en el paper, força important, que va tenir en la participació a les 

exposicions, tant directament com a través dels seus col·laboradors. Persones del seu 
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entorn familiar tengueren un lloc destacat en l’organitzaciñ i participaciñ en les 

principals exposicions universals, cosa que va fer que des de ben aviat el jove Arxiduc 

conegués de prop i s’interessàs per l’activitat que desplegaven aquests esdeveniments 

celebrats arreu d’Europa.
114

 Tant l’arxiduc Carles Lluís (1833-1896), germà petit de 

l’emperador d’Àustria Francesc Josep I (1830-1916), com el fill major de l'arxiduc 

Carles Lluís, el també arxiduc Ferran Carles Lluís (1868-1915), nebot de l’emperador, 

tots ells parents del nostre Arxiduc, foren els protectors, càrrecs equivalents a 

comissaris, d’exposicions com la Universal de Viena del 1873 o la Internacional 

d’Innsbruck del 1896. 

 L’arxiduc Lluís Salvador i Francesc Manuel de los Herreros es trobaren per 

primera vegada a Eivissa el 1867, el mateix any de la celebraciñ de l’Exposiciñ 

Universal de París i degueren parlar àmpliament d'aquests esdeveniments que passarien 

a ser un punt d'interès indubtablement compartit al llarg de tota la vida. Lluís Salvador 

va visitar l’Exposiciñ Universal de Filadèlfia el 1876 i la de Melbourne del 1880 i quasi 

totes les exposicions universals del seu temps que se celebraren a Europa. Aquelles 

exposicions, sobretot les universals, contemplades per ells com un camí per obrir-se a 

un món, que tots dos com a viatgers havien explorat i per on podien donar a conèixer els 

llibres, els objectes i els productes de les Illes, de Mallorca, i de Valldemossa. 

 La participació de Lluís Salvador com a expositor fou nodrida. Ho va fer 

personalment, alguna vegada amb pseudònim i, molt sovint, a través de les persones que 

treballaven per ell: administrador, secretari, majoral i majorala. En aquest afany de 

participació hi podem veure la seva influència i potser encara més la del seu 

administrador, Francesc Manuel de los Herreros, qui, en les llargues absències de 

l’Arxiduc de l’illa, s’encarregà de garantir la presència dels productes de Miramar a les 

mostres, universals o locals.  

 Pel que fa a la participaciñ directa de l’Arxiduc, tot i que amb pseudònim, s’ha 

de destacar la dels dos primers volums de la seva gran obra, Die Balearen in Wort und 

Bild Geschildert (Les Balears descrites per la paraula i la imatge), obra en la qual 

havia començat a treballar el 1867, a l’Exposiciñ Universal de París del 1878, on 

obtingué la medalla d’or.
115

A la mateixa exposiciñ de París del 1878 s’hi presentava, 
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amb el nom del majoral Antoni Mas Muntaner, moscatell procedent de l’Estaca, que va 

obtenir una menció honorífica. A la de Palma del 1881, un altre pic amb el nom 

d’Antoni Mas Muntaner, s’hi exposava malvasia i moscatell de l’Estaca que 

obtingueren una medalla d’argent. Els mateixos vins, moscatell i malvasia, es 

presentaren a l’Exposiciñ Universal de Barcelona del 1888, quan Antoni Mas Muntaner, 

de malnom Caleu, havia hagut de deixar Miramar per la seva implicació en el contraban 

de tabac, i havia estat substituït per Catalina Homar (1869-1905), qui cuidava les vinyes 

de l’Estaca i que visità l’Exposiciñ de Barcelona.
116

 Tot i que el nom de l’expositor que 

hi figurà no fou el de Catalina Homar sinó el de Francesc Manuel de los Herreros, qui 

també hi presentà uns mobles antics premiats amb una medalla d’argent. A l’Exposiciñ 

Universal de París del 1889, es presentaren els vins de l’Estaca, a nom de Francesc 

Manuel de los Herreros, i oli de Miramar, amb el nom del secretari de l’Arxiduc, el 

deianenc Antoni Vives Colom (1855-1918). A l’Exposiciñ de Xicago del 1893, s’hi 

presentaren els mateixos productes procedents de les possessions de l’Arxiduc, oli i 

vins, i ambdues mostres hi obtingueren guardó. A l’Exposiciñ Universal d’Anvers del 

1894, Antoni Vives Colom presentà vi de l’Estaca i oli de Miramar. A la de Sóller del 

1897, l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria presentava vins, mel i gallines de diferents 

races. En tots els casos hi obtingué guardó. A la de Manacor celebrada el mateix any, 

olis, vins i mel, tot premiat amb diploma de medalla d’or. A la Universal de París del 

1900, s’hi presentaren els mateixos productes procedents de Miramar: vins de malvasia 

i moscatell, oli d’oliva i mel. A la de Palma del 1903, s’hi presentaven els vins de 

l’Estaca, oli de Miramar i també conserves, presentades a nom de Catalina Homar, la 

dona de confiança de l’Arxiduc. Fou a la darrera mostra a la qual s’ha trobat la 

participaciñ del grup. A la següent, destacable per participaciñ d’illencs, la de Palma del 

1910, ja havien mort dos d’ells Francesc Manuel de los Herreros (1903), Catalina 

Homar (1905) i Antoni Vives, que tot i ser relativament jove, havia abandonat totes o 

part de les seves activitats, entre les quals la fotografia.
117

 

 L’Arxiduc, en el camp literari, ja a finals de la seva vida, va escriure una petita 

obra, publicada a Praga l’any 1911, dedicada al tema de les exposicions: Einiges über 
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Welt-Ausstellungen, 
118

(Algunes coses sobre les exposicions universals), de 38 pàgines, 

on hi exposava les seves idees sobre la qüestió. Aquest llibret fou dedicat al francès 

Bautista Coret, piis manibus Baptistae Coret, un dels seus secretaris des del 1888, que 

morí a Zindis, prop de Trieste, en el mes de novembre del 1910.  

 Aquest opuscle, constitueix una prova de la gran valoració i estima que sentia ell 

per les exposicions universals. Diu exactament que des de la seva infantesa li havien 

interessat aquells esdeveniments atès que constituïen un concurs lliure entre les nacions. 

Quan ho escriu, ja s’havien celebrat les grans exposicions, sembla com si es trobàs amb 

el deure, en aquells temps d’un cert desencís, de cansament, de polèmica i de retrets, de 

prendre posició davant la controvèrsia. Calibrar sobre si realment els costos, que molt 

sovint deixaven un elevat dèficit, compensaven els guanys i els beneficis que les 

exposicions universals reportaven. L’Arxiduc hi prenia part i defensava clarament la 

seva utilitat i validesa malgrat les despeses que representaven. Hi exposava dos tipus de 

raons, materials i humanitàries. 

 Considerava que constituïen una oportunitat per aprendre, per donar-se a 

conèixer, per fer contractes i vendre els productes a països que abans els desconeixien, 

en una època en què la revolució dels transports facilitava aquests intercanvis. També 

demostrava conèixer els resultats decebedors d’alguns aspectes d’aquestes mostres, on 

sovint els edificis havien estat poc funcionals. Entrava en qüestions pràctiques sobre 

com haurien de ser els pavellons, la necessitat de comptar amb sistemes de seguretat 

contra incendis, la importància de la qualitat dels objectes i d’una presentaciñ acurada i 

la necessitat de disposar de persones especialistes en les diferents matèries que 

s’exposaven. 

 Aconsellava donar facilitats als visitants: suprimir les barreres arquitectòniques 

que impedien la lliure circulació de les persones que duien cadira amb rodes; així com 

donar la possibilitat d’utilitzar petits vehicles, com rickshaw asiàtics, per anar d’un 

pavellñ a l’altre; cercar les millors hores d’obertura al públic. Valorava la importància 

d’una bona il·luminaciñ; també el fet de preparar activitats paral·leles com la 

representaciñ d’obres de teatre, o les exposicions d’art. Alhora veia la conveniència i la 

utilitat de celebrar exposicions de caràcter regional, per a la preparació i assaig, per estar 

en millors condicions a l’hora de la participaciñ en les internacionals. Era una pràctica 

que, a Mallorca, el seu col·laborador Francesc Manuel de los Herreros ja havia seguit 
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diverses vegades, fent exposicions a Palma, just abans de les universals, que s’havien 

pensat com una mena d’assaig. 

  L’Arxiduc considerava que les exposicions universals eren una gran oportunitat 

per millorar els transports i les infraestructures de les ciutats on se celebraven. Així com 

també l’ocasiñ perquè romangués algun edifici o estructura construïts originàriament 

per a les exposicions universals però que quedàs incorporat a la ciutat, tal com havia 

succeït amb la Torre Eiffel, element de l’Exposiciñ del 1889, i que havia passat a ser un 

dels edificis emblemàtics de París. 

 Dins el segon bloc de raons, podríem dir de tipus humanitari, que ell lúcidament 

i premonitòria veia totalment prioritari, era el benefici que suposava l’apropament dels 

pobles, el diàleg entre les cultures, la reducció dels prejudicis, les tensions i les 

hostilitats entre les nacions, que tràgicament esclataren tan poc temps després. Les raons 

compensaven amb escreix les pèrdues econòmiques que moltes vegades comportava 

l’organitzaciñ i la celebraciñ de les exposicions universals. Acabava dient que les 

exposicions eren una bona obra per a la humanitat.
119

 

 

Joan Baptista Ensenyat Morell (Sóller, Mallorca 1854 – Barcelona, 1922) 

Fou un escriptor remarcable i més aviat polifacètic, amb més de setanta obres de 

diferents gèneres: poesia, assaig, narrativa i sobretot obres de teatre. Aquí ens interessa 

especialment perquè participà en l’organitzaciñ i escrigué sobre les exposicions 

universals i locals celebrades al seu temps.  

  Membre d’una família benestant de Sñller, son pare, Francesc Ensenyat Tries, 

havia passat d’arrendador a propietari de la possessiñ de Binibassí, en el terme de 

Fornalutx. La mare, Maria Morell Vicens, era filla de Josep Morell propietari de la 

fàbrica de teixits de can Bac de Sóller, i segons sembla Ensenyat utilizà el pseudònim 

de Jean de Cambac per signar alguns dels seus escrits.
120

 Estudià a Palma, a l’Institut 

Balear, i a Montpeller, on abandonà els estudis de medicina per dedicar-se a la 

literatura. Residí a Montpeller i hi estrenà la seva primera comèdia. Com a periodista va 

col·laborar en diversos diaris francesos. Residí a Barcelona, on el 1873 fundà la Revista 

El Mosquito.  
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 D’ideologia progressista, proper al republicanisme federal, el 1878 s’instal·là a 

París, on entrà en contacte amb alguns intel·lectuals occitans i francesos i plegats 

fundaren la societat l'Alliance Latine, l’objectiu de la qual era la uniñ dels pobles llatins, 

dins els principis de progrés i modernitat. Joan B. Ensenyat en fou secretari i Victor 

Hugo president. La finalitat era reunir grups nacionals, regionals i locals per fer 

publicacions periòdiques, festes literàries i reunions de franca amistat. Publicaven 

l’almanac La Lauseta (1878-1879), amb una edició a Montpeller.
121

Un dels membres 

del grup era Lois-Xavier de Ricard (1843-1911), poeta i periodista que va ser membre 

de la Comuna de París, defensor d’un occitanisme republicà, anticlerical i socialista.
122

 

 J. B. Ensenyat escrigué obres d’història de França, una gran quantitat de peces 

teatrals en castellà i algunes en català.
123

Algunes es representaren amb èxit a a 

Barcelona. 
124

Va traduir textos francesos, entre ells un de George Sand. Va formar part 

de diverses societats científiques internacionals, com la Societat d'Etnografia, de la qual 

era delegat a l’Estat espanyol, per la qual cosa l’any 1886 li fou atorgada la gran 

medalla quinquennal de la societat.
125

Com a periodista, a Mallorca col·laborà en 

diverses publicacions com Museo Balear, El Almanaque d’El Isleño, i participà 

activament en la fundació de la revista Sóller, de la qual fou un col·laborador habitual. 

Igualment fou redactor del diari La Última Hora. 

 No hi ha dubte que veia la necessitat de promoure i atraure visitants a les Illes. 

Quan participava en l'Exposició Universal de Barcelona aconseguí que les empreses de 

vapors de Palma oferissin als periodistes nacionals i estrangers que visitaven l'exposició 

de Barcelona poder viatjar gratuïtament a les Illes Balears.
126

Va escriure guies com la 

Guide Illustré des Îles Baléares. Guide-Album du turiste aux Iles Balears, publicada a 

Palma l’any 1900, que és quelcom més que la típica guia turística, d’itinerari, explicaciñ 

i imatges dels edificis històrics, ja que Ensenyat la redacta amb un estil poc habitual en 

aquest tipus de llibres, ho fa des d’una visió personal, que en el cas de Ciutat, per 

                                                           
121

 La Lauseta: almanach du patriote latin pour l’Espagne, la France, ... Montpeller (Trouche, libraire), 

1878-1879. 
122

 Societé d’Alliance Latine La Lauseta: Le Banquet de l’Aouette: Discurs et toasts. París 

(Sandoz&Fischbacher); Montpeller (C. Coulet), 1878. 
123

 Peces teatrals com: A l’altre mñn, comèdia en tres actes; La mestra, comèdia en tres actes (1906) , 

La Gratitut, comèdia en un acte (1913), entre moltes altres.  
124

 La Vanguardia, 18 de nov. 1905, p. 3; 13 de set. 1916, p. 2. 
125

 Una crñnica del diari barceloní es feia ressò d’aquest reconeixement atorgat a J.B. Ensenyat citant la 

La Revue Diplomatique, de París, segons la qual l’assemblea general de la “Asociaciñn científica 

universal”, bajo la presidencia del senador M. Carnot, li havia concedit l’honor. La Vanguardia, 6 

d’agost, 1886, p.5. 
126

 QUETGLAS CIFRE, A: "Joan Baptista Ensenyat Morell", Fills Il·lustres de Sóller. Sóller 

(Ajuntament de Sóller i Promomallorca), 2012, p. 41-45.  



El context històric 

 61 

exemple, fa referència a activitats que es feien en el seu temps i que no se solien 

explicar als turistes, com és l’activitat industrial en alguns carrers, les quals resulten 

molt interessants. En el cas dels itineraris per la part forana els comentaris recorden 

l’estil dels llibres dels viatgers europeus vuitcentistes que descrivien les Illes, en aquest 

cas, però, fet per un autòcton. A més a més d’aquesta, amb un text que ocupa 132 

pàgines, escrigué una petita guia titulada Majorque station d’hiver, editada a Suïssa, 

amb il·lustracions de Faust Morell, amb la qual es pretenia fomentar el turisme 

d’hivern.
127

 Es tracta d’un opuscle de 16 pàgines, fruit de la seva col·laboraciñ amb el 

tot just creat Foment de Turisme de Mallorca, del qual se'n feren 20.000 exemplars en 

castellà i francès i, el 1909, va ser traduïda a l'anglès.
128

 És coautor, juntament amb 

Bartomeu de Rosselló i Alexandre Llobet i Ferrer, d’una altra guia, Ibiza y Formentera, 

publicada l’any 1929, dins la col·lecciñ de Biblioteca de Turisme de la Sociedad de 

Atracción de Forasteros de Barcelona.
. 129

 

 Ensenyat esmerçà molt de temps en les exposicions i en fou un gran defensor. 

Potser el fet que estudiàs el batxillerat a l’Institut Balear, on aquesta dèria era 

compartida per una bona part del professorat, en fos la causa. Malgrat el dèficit 

econòmic en què acabaven la majoria de les Exposicions Universals, n’era un 

entusiasta. Així ho diu en una de les seves cròniques dedicades a la Universal de París 

del 1900:  

 “Si mal no recordamos, la Exposiciñn Universal de Barcelona costó 11 millones de 

pesetas, incluso el coste de muchas obras permanentes y fue visitada por 1.227.000 

personas que proporcionaron un ingreso de 2.337.000 pesetas. El déficit fue 

insignificante, comparado con el de casi todas las Exposiciones de Europa y América, 

algunas de las cuales han liquidado con cerca de 50 millones de pérdida. Pero está 

probado que, en todas partes, lo que pierde la Exposición lo gana con creces el 

país.”
130

 

 

Sobre el tema de les exposicions li podem distingir tres camps d’actuaciñ, com a 

organitzador, com a autor de cròniques de les mostres i com a expositor. Pel que fa a la 

primera activitat, entre d’altres, va participar en l’organitzaciñ de l’Exposiciñ Universal 

de Barcelona 1888, dins la qual ocupà importants càrrecs: fou secretari de la Secció 
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europea de Barcelona i ocupà la secretaria del Jurat internacional de recompenses.
131

 

Fou el delegat a Espanya de la Direcció general de l’Exposiciñ Internacional 

d’Innsbruck del 1896,
132

 va ser un dels principals organitzadors de l’Exposiciñ Balear 

de Sóller del 1897, i en va presidir el Jurat central de recompenses, i també se li 

encarregà l’organitzaciñ de la participaciñ espanyola en l’Exposiciñ de Marsella del 

1906.  

 Entre els seus escrits sobre exposicions s’hauria de destacar la tasca com a 

periodista corresponsal a París de La Ilustración Artística,
133

 entre els mesos de gener i 

novembre de 1900, per fer el seguiment de la mostra universal: “Crñnicas de la 

Exposición de París”. Hi descrivia els pavellons, els actes d’inauguraciñ i els temes 

habituals d’aquests tipus de cròniques. J. B. Ensenyat demostrava el coneixement que 

tenia de les que s’havien celebrat fins aleshores, i en feia una anàlisi comparativa pel 

que fa a l’extensió, nombre de visitants, costos, dèficit, etc. Es referia a la de Barcelona 

del 1888, on ja hem dit que participà com a organitzador, com una que no va tenir tant 

de dèficit com la majoria.  

 Com a expositor, ho va fer en nom seu o a través de la seva mare, la viuda 

d’Ensenyat. Presentava oli d’oliva refinat, procedent de Binibassí, possessió familiar del 

terme de Fornalutx, i on bàsicament es produïa oli destinat a l’exportaciñ.
 
La finca tenia 

una tafona de dues bigues.
134

 L’oli de Binibassí obtingué medalla d’or a l’Exposiciñ 

Universal de Barcelona del 1888 i a la d’Innsbruck del 1896; així mateix obtingué el 

màxim guardñ, diploma d’honor, a la de Sóller del 1897. Potser per dificultats 

econòmiques la família Ensenyat l’any 1903
135

 va vendre la possessió de Fornalutx i ja 

no envià mostres a la de París del 1900, ni a cap altra posterior de les que hem estudiat. 

 

Benet Pons Fàbregues (Palma 1853 - 1922)  
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Va tenir un paper remarcable en l’organitzaciñ i en la participaciñ en diferents 

exposicions, especialment a la de Palma del 1903. Personatge polifacètic, havia fet 

estudis de Dret però també exercí com a periodista, historiador, i també es dedicà a 

l’escultura. A partir del 1894 treballà per a l’Ajuntament de Palma i en fou arxiver 

(1894-1912), cronista oficial (1896-1922) i secretari (1909-1922). 

  Tengué una destacada activitat política i impulsà diverses agrupacions de 

caràcter republicà i autonomista, com la Unió Republicana Balear. Fundà i dirigí 

diversos diaris, entre ells El Comercio (1880-1883), col·laborà en diverses publicacions, 

i especialment al Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. És autor de nombroses 

obres, algunes d’història de Mallorca, entre elles: La Bandera de la Ciudad de 

Mallorca. Fiesta de la Señera. (1907); Los Capuchinos. Fundación de esta Orden en 

Mallorca. Sus Monasterios. Propiedad de sus edificios.(1909); La Carta de Franquesa 

del Rei en Jaume I constituint el Regne de Mallorca.(1917). Altres relacionades amb 

l’Ajuntament de Palma i sobre altres aspectes.  

Cercant entre les seves obres els elements que el connecten amb la seva 

participaciñ a les exposicions que s’estudien, ens trobam que una d’elles és precisament 

la memòria biogràfica sobre dos industrials mallorquins, destinada a l’acte celebrat 

l’any 1905 a l’Ajuntament de Palma, en el qual foren declarats fills il·lustres de la 

Ciutat.
136

Es tracta de Vicenç Joan Rosselló, Ribes, (1811- 1882) i de Joan Oliver 

Castanyer, Maneu, (1839-1905), tots dos capdavanters a Mallorca del sector tèxtil i del 

metal·lúrgic respectivament i que varen participar en un bon grapat d’exposicions.  

Benet Pons, a la memòria biogràfica dels dos fabricants demostra la importància 

que per a ell tenia la qüestiñ social i la modernitzaciñ del país, d’aquí la seva admiraciñ 

per aquests dos empresaris capdavanters hijos del trabajo que instalando grandes 

fábricas que a la par atrajeran la prosperidad y facilitaran medios de honroso sustento 

al proletariado.
137

 Pons, a més de destacar els seus valors d’empresaris avançats, en 

remarcava també, el que per a ell era una condició inexcusable, els seus valors socials. 

En el cas de Joan Oliver esmentava un fet, popularment estès, pel qual, a la llarga es 

produí el declivi de l’empresa. Pel fet de rebre una gran suma de diners d’un joc d’atzar, 

de la loteria, Pons relata que l’empresari va repartir entre tots els seus obrers una suma 

quantiosa del premi que li tocà i que bona part de la resta Maneu la invertí en la 
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fabricació de gel a gran escala a fi de poderlo poner al alcance de todos sus 

conciudadanos.
138

  

En el retrat que fa de Vicenç Joan de can Ribes, remarcava els seus orígens 

modests, de self made man originari de Valldemossa, que quan va emigrar a Palma no 

sabia llegir i que inicialment treballà en un forn per passar posteriorment al taller tèxtil 

del mestre Ribes, on aprengué l’ofici i on, després de la mort prematura d’aquell, passà 

a dirigir el taller. Relata la brillant carrera empresarial de qui va arribar a tenir set 

fàbriques, gràcies al seu gran esforç personal. Però l’autor de la biografia, tal com fa 

amb Joan Oliver, cerca en la trajectòria de l’empresari actuacions que mostrin els valors 

socials de Vicenç Juan: el comportament solidari durant l’epidèmia de còlera que afectà 

Palma durant l’estiu de l’any 1865, que provocà més de dues mil víctimes. En lloc de 

fugir de la ciutat, com feren molts de burgesos, romangué a la seva feina, amb les 

fàbriques obertes, i socorregué personalment els obrers afectats i les seves famílies. 

També esmentava una altra actuació lloable que demostra la preocupació de Vicenç 

Joan per les qüestions que afectaven la col·lectivitat i, en concret, les condicions de 

salubritat de la ciutat. Es referia a l’obra que impulsà i costejà, la construcciñ d’un pou 

per abastir d’aigua la ciutat, l’intent, tot i que la perforació va arribar a una profunditat 

de 120 metres, no va donar els resultats esperats. 
139

 

Benet Pons també demostra la seva sensibilitat per altres qüestions socials, les 

relacionades amb el paper social i cultural de la dona i, molt especialment, en l’interès 

perquè aquestes poguessin tenir uns estudis superiors. Des de l’Ajuntament havia 

participat activament en la creaciñ de l’Institut d’Estudis Superiors per a la Dona, en 

una ala de l’Institut General i Tècnic, que s’inaugurà el 29 de juny del 1915, coincidint 

amb la commemoració del VI centenari de la mort de Ramon Llull. Però el projecte topà 

amb grans dificultats i quedà interromput per causes que Benet Pons atribuïa a la 

campanya desenvolupada per un determinat sector de la premsa i per alguns partits 

polítics, tal com manifesta: 

“(...)con asombroso empeño se ha dificultado la ejecución immediata de este 

pensamiento encaminado a favorecer a las jóvenes deseosas de cultura, y a facilitarles 

medios decorosos de subsistència.”
140
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L’objectiu que reflecteixen aquestes paraules era segurament el mateix que ja havia 

demostrat amb la seva activa participaciñ en l’organitzaciñ de l’Exposiciñ Balear 

d’Agricultura, Indústria, Belles Arts, Antiguitats i, precisament, Labors de la Dona, 

celebrada a Palma l’any 1903. Benet Pons Fàbregues va ser un dels tres comissaris de la 

comissió executiva.
141

 

De la seva activitat relacionada amb les exposicions s´han de destacar de Benet 

Pons altres actuacions, amb les quals es confirma el seu caràcter polifacètic. El trobam 

participant a l’Exposiciñ de Sñller del 1897, on presentava una col·lecció de mapes per 

la qual va obtenir un diploma de medalla d’or. No sabem de quin tipus de mapes es 

tractava. Anys més tard Pons intervingué en l’ediciñ d’un plànol de Palma.
142

  

A l’Exposiciñ del 1903, organitzada per l’Ajuntament de Palma, instituciñ a la 

qual aleshores feia d’arxiver i cronista oficial, Benet Pons hi participà molt activament 

en un conjunt de manifestacions. No només com a membre de la comissió executiva, i 

per tant autor del reglament, que incloïa la secció dels treballs de la dona, sinó que 

també en dissenyà la magnífica medalla de línies modernistes que s’encunyà als tallers 

de P. Feu de Barcelona, la imatge de la qual es mostra en un altre apartat d’aquest 

treball.
143

 Per altra banda hi participà com a expositor en la seva vessant d’escultor, 

mitjançant una obra que representa un bust de nina amb la qual va obtenir una medalla 

de bronze. 

Tres anys més, probablement pel seu interès en el tema central de la 

manifestaciñ, fou nomenat membre del Comitè Honorari d’Espanya per a l’Exposició 

Internacional de les Arts de la Dona que es va celebrar a Marsella l’any 1906. I 

finalment també participà a la l’Exposiciñ de productes de les Balears del 1910, a la 

qual fou president del jurat d’obres de litografia i de tipografia i, per altra banda, també 

vocal del jurat de bibliografia. 

 

Bartomeu de Rosselló Tur (Eivissa, 1866-1942) 

Fou periodista i polític. Fundà diversos periòdics, entre ells El Correo de Ibiza del qual 

fou director entre 1899 i 1903. Va compartir interessos culturals i econòmics amb 

alguns contemporanis seus que des de Mallorca impulsaren l’organitzaciñ i la 
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participaciñ en les exposicions: l’interès pel progrés econòmic i la millora de les 

infraestructures, l’agricultura, l’arqueologia, i la conservaciñ del patrimoni.  

 Amb Joan Baptista Ensenyat i Alexandre Llobet i Ferrer va escriure una guia, 

Ibiza y Formentera, publicada l’any 1929, dins la col·lecciñ de Biblioteca de Turisme 

de la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona
.
.
 144

Fou alcalde d’Eivissa, els 

anys 1904 i 1905. El 1911 s’establí a Barcelona on treballà com a redactor de diversos 

diaris. Va impulsar la participació dels eivissencs i formenterencs en dues de les 

exposicions celebrades a Palma: la del 1903 i la del 1910. Fou el comissari dels 

expositors d’Eivissa a la del 1903, per a la qual, malgrat el poc temps i escassos mitjans 

de què hom disposà, s’aconseguí una certa participaciñ: nou persones, vuit d’Eivissa i 

una de Formentera. Com a expositor presentava productes agrícoles de diverses 

possessions: oli d’oliva, blat, ordi, garroves i hortalisses. 

 Set anys més tard, va arranjar la participació -26 expositors- d’Eivissa i 

Formentera a la de Palma del 1910, organitzada per la Cambra de comerç, que hi tenia 

delegació i socis integrats a la mateixa Cambra. Ell com a expositor presentà diversos 

fulletons, Luz y agua i Acerca de luz y agua, on s’impulsava la creaciñ dels serveis de 

llum i aigua per a la ciutat, col·leccions de diaris, treballs tipogràfics i productes 

agrícoles. 

 

Josep Rul·lan i Mir (Sóller, 1829-1912) 

Eclesiàstic, mestre i historiador i també home de negocis, entre 1864 i 1867 fou 

propietari, juntament amb el seu germà, d’una fàbrica de sabó. Participà en diverses 

empreses de Sóller, com el Banc de Sóller i El Gas S.A., de la que el 1892 fou fundador 

i primer president. Participà com a expositor en un conjunt de mostres: Viena, Sóller, 

Manacor i Palma. És l’autor de diversos treballs, que va presentar a les exposicions. 

Com a historiador va escriure la Historia de Sóller en sus relaciones con la general de 

Mallorca (1875-1876), en dos volums. L’obra forneix informaciñ sobre les empreses i 

els emprenedors sollerics del seu temps. Com a coneixedor de temes d’agricultura té 

diverses obres sobre conreus com el garrover, el taronger i l’olivera a Mallorca. 
145
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En l’Exposiciñ Universal de Viena del 1873 va presentar el seu llibre Noticias sobre la 

agricultura de Sóller (1871), encara que l’obra no hi obtingué guardñ. A l’Exposiciñ de 

Barcelona del 1888, hi presentà tres de les seves obres: Historia de Sóller (1875-1876), 

Memoria sobre el algarrobo y su cultivo en Mallorca (1882), Inundación de Sóller y 

Fornalutx (1886). Va obtenir una medalla de bronze per les dues primeres. 

 A l’Exposiciñ de Sñller del 1897 va presentar coses diverses, els seus llibres i 

peces arqueològiques i geològiques del seu petit museu, vins i licors que produïa però 

que no comercialitzava. Va obtenir un diploma d’honor i una medalla d’or. També es 

presentà a la de Manacor, on igualment fou premiat. A les de Palma del 1903 i del 1910 

les seves obres d’agricultura obtingueren la medalla d’or.  

 Compartí amb Pere Estelrich dos temes: el de l’agricultura i l’interès en les 

mostres per promocionar la cultura i l’economia de les Illes. 

El Col·legi de la Puresa 

La participació del Col·legi de la Puresa en les exposicions, concretament amb brodats 

realitzats per les professores i alumnes del centre, figura sense interrupció al llarg del 

segle XIX i primeres dècades del segle XX. 

 L’origen del centre es remunta a 1809, quan per iniciativa del bisbe Nadal s’obrí 

a Palma una escola de nines regentada per Maria Arbona i la seva filla Maria Ferrer. El 

1819 quedà legalment constituït, amb el nom de la Puresa, amb la missiñ d’educaciñ de 

nines. La directora en fou Maria Ferrer fins a la seva mort, el 1865. A partir de 1870 

Alberta Giménez Adrover (1837-1922) passà a dirigir el Centre. Des del 1872 i fins al 

1912 la Puresa fou també l’Escola Normal femenina, dirigida a la preparaciñ de les 

mestres. 

 Pel que fa a la presència del col·legi a les exposicions,
146

 hi va participar amb els 

brodats, amb els quals, ja de ben prest, destacaren les seves professores i alumnes. 

Maria Ferrer, rectora de la Puresa, participà a les Exposicions de Palma del 1836 i del 

1837, amb brodats en sedes dels quals es deia: Parece se tocan allí los límites de la 

habilidad humana en este genero.
147

 Maria Ferrer també participà a la de Palma del 

1849, amb una carpeta de vellut amb brodat d’or, on obtingué una medalla d’argent. Ja 

en l'etapa d’Alberta Giménez, el col·legi va dur els brodats a les Exposicions Universals 
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de París del 1878, i a la de Barcelona del 1888, i a la de Xicago del 1893, hi reberen 

premis en totes, a la de Barcelona la medalla d’or.  

 Alberta Giménez va formar part del jurat per avaluar els treballs de la dona de 

diferents exposicions, com la de Palma del 1903. Alhora el centre, des de la dècada de 

1870, organitzava anualment una exposició pública de les tasques de les alumnes. Eren 

sobretot brodats, però també d’altres matèries. Des de la revista El Porvenir es lloava la 

qualitat dels treballs i del nivell educatiu de l’escola, sota la direcciñ de la pedagoga 

Alberta Giménez.
148

  

 

4.6.- Les associacions 

Ens referim aquí a un conjunt d’entitats privades que varen desenvolupar una tasca 

especial en relació a algunes o alguna de les mostres analitzades.  

En primer lloc cal citar el Centre Mercantil i Industrial de Palma, entitat 

fundada l’any 1875 que l’any següent organitzà una Exposició Regional com veurem 

més endavant. D'aquesta societat, tret dels estatuts, de l'organització de la mostra 

esmentada, que fou molt comentada a la premsa, i d’algunes festes celebrades a la seu 

del seu local, en sabem ben poca cosa. A d'altres ciutats es fundaren Centres Industrials 

i Mercantils com el que es fundà a Girona,
 149

 un any més tard que el de Palma, i que 

l’any 1877 organitzà una Exposiciñ Regional al local de l’entitat, on es presentaren 

talment com a Ciutat mostres de vins i licors, olis, teixits, mobles, etc.
150

  

Una altra entitat a considerar és la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 

Navegació de Palma que es va fundar el 1886, per un reial decret del mateix any que 

establia el naixement de les cambres a tot l’Estat que era qui marcava el territori de 

cadascuna. Al marge que les Cambres de Comerç provincials foren preceptivament les 

encarregades d’organitzar, a través de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 

Madrid, la participació en algunes de les exposicions internacionals, com foren: la 

Universal de París del 1889, la de Xicago del 1893, la de París del 1900 i l’Exposiciñ 

Internacional de Buenos Aires del 1910. La Cambra de Palma l’any 1910 va organitzar 

per pròpia iniciativa l'Exposició Regional, com veurem més endavant, la qual cosa 
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constituí un esdeveniment important per la ciutat. Persones com Ricard Roca Amorós 

(1849-1918), president de l’entitat entre 1907 i 1916, i altres membres de la Junta hi 

varen tenir un paper essencial.  

 Fent un repàs a la documentació que mostra la seva intervenciñ s’ha de dir que 

per a la de París del 1889, la Cambra de Comerç, presidida per Bernat Canet Ferrer va 

emprendre una dura campanya d’oposiciñ, de la qual se’n dñna detalls més endavant, 

contra la participació conjunta en un mateix comitè del Principat i de les Illes, perdent 

les energies i les oportunitats de trobar un bon lloc per als expositors illencs. Pel que fa 

a la de Xicago del 1893, la cambra rebé de part de la delegació de govern les 

instruccions de formar part de la comissió provincial que havia d’auxiliar la general per 

tal de promoure, organitzar i dirigir la concurrència de productes. La comissió estava 

presidida per Bernat Canet. Totes les fonts coincideixen en remarcar que en aquesta 

primera etapa compresa entre 1886 i 1898, coincidint amb la presidència de Bernat 

Canet, la Cambra emprengué poques iniciatives destacables.
151

 

 Per la de París del 1900, la Cambra, presidida aleshores per Mateu Bosch Bosch, 

expressa un major interès per la participació dels mallorquins en la mostra. A diferents 

sessions s’acordà insistir al governador sobre la necessitat de prendre iniciatives per tal 

de fomentar-ne la participació i, per la seva part, acordava que des del butlletí de la 

Cambra es recordàs als industrials que per enviar els productes a París s’havien de 

registrar a la Cambra.  

 L’etapa de màxim interès en aquesta qüestiñ és la que correspon a la presidència 

de Ricard Roca Amorós, 1907-1916, qui, tal com s’explica en un altre apartat, va 

promoure des de la corporaciñ, amb diverses iniciatives, la participaciñ d’industrials 

mallorquins a l’Exposiciñ Internacional de Buenos Aires, i sobretot l’organitzaciñ de 

l’Exposiciñ Regional de Palma del 1910. Aquesta persona mereix una atenció tant per 

l’activitat com a expositor com per ser el principal impulsor de la mostra Regional del 

1910. En seu cas no es pot separar la seva activitat privada, com a empresari, de la 

pública, com a president de la Cambra de Comerç. Ricard Roca Amorós era fill de 

Francesc Roca Paretes fundador de la fàbrica de llibrets de fumar i de llumins de Palma. 

Ricard inicialment es dedicà a la carrera d’oficial de la marina mercant però per 

circumstàncies familiars a principis del segle XX passà a dirigir l’empresa juntament 

                                                           
151

 BARCELÓ PONS, Bartomeu : La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma 

de Mallorca. 75 años de actividad (1886-1961). Palma (Gráficas Miramar), 1961, p. 19-20. 



Mallorquins, menorquins i eivissencs a les exposicions internacionals, nacionals i locals (1827-1929) 

 70 

amb el seu germà Eduard. La casa, que va tenir diversos noms: Francisco Roca e Hijos; 

Roca, Eduardo y Hermano, va participar i obtingué guardons en Exposicions universals 

com la de Barcelona del 1888 i de París del 1889, així com a les de Palma del 1903 i 

1910.  

 Aquesta empresa des del 1880 va patentar les marques de llumins i de paper de 

fumar, quinze de diferents,
152

 amb les imatges que utilitzaven per als embolcalls i per a 

la publicitat. En l’etapa de gestiñ empresarial per part dels germans el disseny fou 

especialment acurat i artístic. Seguiren el moviment de concursos de cartells com els 

que s’havien fet l’any 1900 i el 1901 a Buenos Aires organitzat aquest per l’olotí 

Manuel Malagrida (1864-1946) que fabricava Cigarrillos París a la ciutat argentina; els 

cartells guanyadors d’aquell segon concurs, entre els que hi havia el ben conegut de 

Ramon Casas, foren duits a Europa. Els Roca aquell mateix any organitzaren també un 

concurs de cartells per anunciar les seves marques de paper de fumar els premis i 

accèssits dels quals publicava el diari La Vanguardia.
153

 Els guanyadors foren 

cartellistes catalans de reconegut prestigi com: Josep Triadó Mayol, Josep Maria 

Tamburini i Joan Vallhonrat Sadurní (en el lema del cartell destinat a la marca Sr 

Mauri). Els cartells foren exposats a la Sala Parès de Barcelona. 
154

  

 

Imatge 1: Seðor Mauri, marca de paper de fumar patentada per Eduard Roca 

 

 

Font: AHOEPM, marques 1865-1910, núm. de marca: 9732, patentada el 1903 
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El fet confirma que els Roca estaven molt connectats amb les tendències artístiques 

d’aquell moment on, a llocs com al Principat, el modernisme estava en la seva plenitud. 

El lligam entre aquests mallorquins, Barcelona i alhora el mñn d’Amèrica Llatina es 

reflecteix amb la inclusió periòdica de la publicitat dels llibrets de fumar Roca, en 

format de cartells, a la revista Mercurio, editada a Barcelona però sobretot adreçada al 

mercat americà. Ell i altres membres de la seva família, com els seus germans Eduard i 

Concepció Roca Amorós representen clarament el perfil de la burgesia emprenedora i 

de negocis que, des d’un punt de vista estètic s’identificà i promogué, tant en 

arquitectura com en les arts plàstiques, les tendències artístiques d’aquell moment. En el 

pla arquitectònic els Roca, tant Ricard com Concepciñ, foren promotors d’un conjunt 

d'edificis de línies clarament modernistes.
155

  

 Ricard Roca era un gran afeccionat a la pintura i a la música, fou amic del pintor 

simbolista belga William Degouve de Nuncques durant la seva estada a Mallorca (1899-

1902) i fou el primer president (1904-1909) del Cercle de Belles Arts fundat l’any 1904 

i, entre 1910 i 1915, presidí l’Associaciñ d’Artistes Pintors. L’interès de Ricard Roca 

per l’art en general explica l’esment en la tria de les persones que intervingueren, 

arquitectes, pintors, decoradors i dissenyadors d’altres elements, en l’Exposiciñ 

organitzada per la Cambra que ell dirigia.  

 El 1916 per raons de salut abandonà el càrrec de president de la Cambra de 

comerç i en fou nomenat president d’honor. Va morir el 6 de gener de l’any 1918. 

 

L’ Ateneu d’Agricultura, Indústria i Comerç de Felanitx 

 És una altra de les institucions involucrades en el món de les exposicions. Es tracta 

d’una entitat d’abast i història curta que es va fundar a Felanitx l’any 1877. Els seus 

membres eren majoritàriament propietaris de terres amb vinya i professionals liberals, 

com era el cas de Nicolau Ramon Soler, metge titular de Felanitx, i de Joan Ramon 

Vidal, enginyer, també del mateix poble. Nicolau Ramon Soler (1825-1898) fou un dels 

fundadors i alhora president de l’Ateneu on va fer la conferència inaugural: “Plantaciñn 

y cultivo de la vid”. Per la seva part, Joan Ramon Vidal
156

 (1850-1913) en fou el 

secretari. Nicolau Ramon va promoure la participaciñ en l’Exposiciñ Vinícola de 
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Madrid del 1877.
157

 Mostraren els seus productes en diverses exposicions i hi foren 

premiats. A la de París del 1878, Nicolau presentà vins de varietats com giró, batista o 

escursac, entre d’altres; aiguardent de garrova, així com una col·lecció de garroves per 

la qual va tenir una medalla de bronze; Joan Ramon fou vocal de la junta provincial 

constituïda per fomentar la participaciñ en l’Exposiciñ de Barcelona del 1888, on els 

seus vins obtingueren una medalla d’argent. Cal assenyalar que l’enginyer agrònom 

Francesc Satorras el 1885 citava Nicolau Ramon, com un dels productors de vins més 

apreciats en el mercat francès.
 158 
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III.- DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LES EXPOSICIONS 
 

Les exposicions estudiades tal com es veu en la taula número 2 van des de la de Madrid 

del 1827 fins a la de Barcelona del 1929. Es divideixen entre les internacionals, les 

celebrades a Espanya i les locals.  

Les internacionals abracen les universals i les celebrades fora de l’Estat però que 

no tengueren la condiciñ d’ universals. 

Les celebrades a Espanya inclouen diverses exposicions de temes monogràfics 

celebrades a Madrid i en altres ciutats com Barcelona, València i Saragossa. Mentre que 

les locals agrupen sols les celebrades a Mallorca, com foren les de Palma, Sñller i 

Manacor. 

Al llarg d’aquests cent anys, i en relaciñ al grau de participaciñ dels illencs a les 

exposicions, hi podem distingir tres etapes: una d’inicial, d’escàs ressò, que va de la de 

Madrid del 1827 a la Universal de París del 1855; una segona etapa, en la qual les Illes 

participen de l’interès en aquests esdeveniments, que abraça des de l’Exposiciñ Agrícola 

de Madrid del 1857 fins a la Universal de Xicago del 1893; la tercera coincideix amb la 

crisi finisecular i presenta uns trets contradictoris: d’una banda es manifesta un cert 

desinterès i desencant cap a les universals, però per l’altra, a Mallorca, es duen a terme 

algunes de les exposicions més importants de tot el període. Ens referim a les del 1903, 

i sobretot les dues del 1897 i la del 1910; per acabar en la minsa participaciñ 

d’industrials illencs a la Universal de Barcelona del 1929.  
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Taula 2: Classificaciñ de les exposicions estudiades 

 

Font: elaboraciñ pròpia   
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1.- Etapa Incial 

En aquest apartat s’hi agrupen un conjunt d’onze mostres que, tot i ser de tres àmbits 

geogràfics diferents, coindeixen en el fet de comptar amb participació molt minoritària 

d’illencs. S’hi engloben les cinc exposicions públiques de productes de la indústria 

espanyola celebrades a Madrid; les quatre celebrades a Palma, dues organitzades per la 

Societat Econòmica d’Amics del País i dues per la Diputaciñ; i per últim s’inclouen 

també en aquest apartat les dues primeres exposicions universals, la de Londres de1851 

i la de París de 1855, a les quals la participaciñ d’illencs va ser gairebé simbòlica.  

 

1.1.- Les Exposicions públiques dels productes de la indústria espanyola a Madrid, 

1827, 1828 i 1831 

 

L’interès en celebrar exposicions públiques de la indústria espanyola es manifesta amb 

les celebrades a Madrid a partir de l’any 1827, durant la dècada Ominosa, en plena crisi 

de la monarquia absolutista de Ferran VII, en un intent de modernitzar l’economia, que 

es trobava preterida entre altres coses per les conseqüències derivades del manteniment 

dels privilegis fiscals i de la fallida de la monarquia absoluta. Les mostres foren 

convocades per Luis Lñpez Ballesteros, ministre d’hisenda. De les dels anys 1827, 1828 

i 1831 se’n feren les corresponents memòries que recullen els expositors amb els 

guardons -medalles d’or, argent i bronze- que reberen i els comentaris dels jurats.
159

 

L’exposiciñ convocada el 1827 tenia com a principal objectiu estimular la indústria a 

Espanya. Es va obrir el dia 30 de juny, amb un mes de retard respecte del dia previst - el 

dia de Sant Ferran, 30 de maig – i va comptar amb un gran nombre de participants. 

Foren 297, predominantment de Barcelona i de Madrid. Acollia productes de qualsevol 

branca industrial. Els premis eren: medalla d’or, medalla d’argent, medalla de bronze i 

menciñ honorífica.  

En el cas de Barcelona i dels municipis del seu voltant predominaven les teles 

tant de seda com de cotñ. També hi havia un conjunt important de mostres de paper de 

Capellades. De València hi obtingueren premis les mostres de teixits de seda. De les 

Illes s’hi presentaren dos expositors i els dos procedien de Mallorca. Josep Vidal va 
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mostrar catifes amb sanefes, de diferents mides i de colors, i el comte de Montenegro
160

 

presentava una troca de seda (madeja de seda de Mallorca), de casta xinesa, fruit del 

procés d’aclimataciñ que es feia amb caràcter innovador a Mallorca, tal com s’havia fet 

a València, Granada, Sevilla i Talavera, del morer. Cap dels dos mallorquins però va 

tenir massa sort, ambdñs obtingueren únicament una menciñ honorífica. 
161

Però a 

l’exposiciñ de l’any següent, el 1828, Josep Vidal va aconseguir una medalla de bronze.
 

162 

El primer expositor, Josep Vidal és qui potser té més interès tant pels productes 

que presentava com pel tipus d’empresa, que serà la de més continuïtat, de totes les que 

hem trobat al llarg d’aquesta recerca. Vidal era propietari d’una fàbrica de catifes 

inaugurada a mitjan segle XVIII pel seu pare, Pau Vidal, qui havia fabricat catifes 

brodades, de bons dibuixos però molt costoses. La casa fou dirigida per persones de la 

mateixa família al llarg de cinc generacions i romandrà activa fins a la segona meitat del 

segle XX. L’establiment es caracteritzarà per les innovacions que anaren introduint, tant 

en els materials i models com en els sistemes de fabricaciñ,
163

mèrit que veieren 

reconegut a les exposicions a què acudiren.  

El 1828 i també a Madrid, es va celebrar una altra exposiciñ durant els mesos de 

juliol i agost d’aquest any. Hi participaren 270 expositors, amb una bona representaciñ 

de diferents territoris: el Principat (Barcelona, Sabadell, Terrassa, Manresa, Capellades), 

País Valencià (Alcoi, Gandia, València), Madrid, Andalusia, Castella (Àvila, Segòvia, 

Conca), Múrcia, País Basc (Vitòria, Bilbao), Aragñ (Saragossa, Jaca), etc. 

Predominaven els teixits (de llana, de cotñ, de seda), les pells, el ferro, els productes 
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alimentaris (vins, pastes), i el sabñ, entre d’altres productes.
164

 A la memòria es feia 

referència a la situaciñ avançada en què es trobava la indústria a Catalunya 

De les Illes, hi participaren quatre fabricants, tres de Mañ i un de Palma. Josep 

German, d'eixàrcies, Joan German, de lones, i Francesc Anglès, de pells adobades,
165

 i 

l’esmentat Josep Vidal, de Palma, de catifes.
 166

 Els dos darrers obtingueren medalla de 

bronze. Francesc Anglès de Mañ per cordovans i badanes, que “se distinguen por su 

curtido y colores.” 

Els altres maonesos, Josep German i Joan German hi obtingueren una menciñ 

honorífica. El jurat feia el següent comentari de les seves lones:  

“Las lonas de Mahñn (número 111 del Catálogo) remitidas por Don José Germán, 

reunen, según aparece en ellas, aquellas cualidades que se requieren en semejantes 

telas, la fuerza sin ser pesadas, la flexibilidad y la duración; cualidades que indican la 

elección del buen material y el cuidado de los hilados y tejidos(...).”
 167

 

 

La tercera d’aquestes exposicions també es va celebrar a Madrid l’any 1831. A la 

memòria es destacava, més que el nombre d’expositors, dos-cents i escaig, les millores 

que es notaven en determinades matèries. S’hi feia constar la necessitat d’un augment 

permanent del consum que comportaria un increment de la producciñ i dels capitals, 

alhora que permetria un abaratiment dels preus. La ressenya feia també una anàlisi de 

les diferents seccions industrials en les quals hi havia representaciñ, avaluant-ne la 

importància que tenien a les regions representades i el grau d’innovaciñ en què es 

trobaven.  

Entre les seccions que destacaren, un cop més s’hi trobava el sector tèxtil de 

Catalunya, d’on se citaven fàbriques com la dels Bonaplata de Barcelona, així com 

altres de Terrassa, Sabadell i Matarñ. Es remarcava la importància de la indústria llanera 

de llocs com Terrassa, Manresa i Alcoi. Igualment es parlava dels teixits comuns de 

llocs com Àvila i Conca. Un altre sector destacat era el del ferro, localitzat a Andalusia, 

d’on es comentava la foneria localitzada a Marbella. Es parlava a la memòria de les 

pells adobades, encara que no s’hi esmentava cap productor de les Illes. Parlava 

d’expositors de Madrid (Madrid, Aravaca), del Principat (Barcelona, Figueres, Vic), de 

Calahorra, etc. 
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Sorprèn que a la memòria només hi figura un illenc, Joan Vidal, número 

d’expositor 179, a qui se li confirmava la medalla de bronze que havia obtingut el seu 

pare, Josep Vidal, en l’anterior, l’any 1828:  

 “Los demás tejidos de lana que se han visto en esta Exposiciñn son de utilidad para el 

consumo de la medianía, que es grande. Por último la compañía española de Empresas 

varias, establecida en Madrid, ha presentado (n. 114) alfombras, tapetes y demás para 

cierta comodidad y aún decencia, y por ello merece la medalla de bronce, así como por 

haber introducido la fabricación de este artículo, que además proporciona empleo de 

lanas y cáñamo; y D. Juan Vidal de Palma, en Mallorca, ya conocido anteriormente por 

las alfombras que fabrica, y este año han estado a la vista con el número 179, merece la 

confirmación de la medalla de bronce, que obtuvo en 1828.” 
168

  
 

Joan Vidal, la tercera generaciñ de la família de catifers, va perfeccionar, al llarg de 

l’etapa en què dirigí el negoci, els sistemes emprats anteriorment gràcies a la seva 

aplicaciñ i intuïciñ. Fabricava catifes de dues cares, de molta varietat de colors, de 

diferents teixits que no tenien res a envejar a les que tanta celebritat tenien, fabricades a 

França, Anglaterra i Bèlgica. A més de catifes fabricava també altres peces i tipus de 

roba de les que el seu contemporani Ramon Medel en dñna detall: ropas adamascadas 

de algodñn, y de algodñn y estambre; mosquiteras de hilo y de colores vivos..., 

tafetanes, tabinete, paðo de seda, y gro;...toallas y servilletas de hilo adamascadas.
169

  

 

La quarta exposiciñ pública dels productes de la indústria espanyola, ja es va convocar 

durant el regnat d’Isabel II, i en honor de qui se’n celebraran tantes arreu de l’Estat. El 

nombre d’expositors fou de 182 que segons els mateixos organitzadors era una xifra 

molt més baixa del que es desitjava i que en cap cas traduïa ni prop fer-hi la situaciñ de 

les forces productives, ni l’elevat nombre de fabricants existents, ni el desenvolupament 

en què es trobava la indústria als diferents territoris de l’Estat espanyol. Ho atribuïen al 

fet que, malgrat les ajudes que donava l’Estat, per transportar els objectes a Madrid, 

faltava confiança en els resultats que es podien obtenir de la participaciñ en aquestes 

exposicions:  

 “Éstas no son consideradas todavía por nuestros industriales como un estímulo eficaz, 

ni como una provechosa ocasión de dar a conocer el estado de sus establecimientos ni, 

en fin, como un estado suficiente de protección.” 
170
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Els premis que s’atorgaven eren: medalla d’or, medalla d’argent i menciñ honorífica, a 

més dels extraordinaris de medalla supernumerària de Carles III i de Creu d’Isabel II. 

Pel que fa a l’origen dels objectes, predominaren els de Madrid i, respecte a les 

anteriors, hi va haver un nombre molt inferior de fabricants procedents de Catalunya. A 

la secciñ de filats i teixits hi tornam trobar Josep Bonaplata i els Coma de Barcelona. 

Del País Valencià es destacaven els progressos que havia fet la firma Gabriel Mirñ i cia., 

d’Alcoi, que va obtenir la Creu d’Isabel II pels filats d’estam. 

Només dos expositors de les Illes, tots dos de Palma, es presentaren a la mostra. 

Fou a la secciñ primera, de teixits, filats i robes, on, una altra vegada, Joan Vidal 

presentava diferents tipus de catifes, i a la secciñ setena, la d’instruments musicals, a la 

qual Pere Antoni Xamena dugué dues guitarres.  

En aquesta mostra, pel que fa als criteris de qualificaciñ i amb la finalitat de 

fomentar el progrés i d’estimular els productors, la Junta pretenia ser més exigent que a 

les exposicions anteriors, on havia prevalgut la benevolència, i considerava que per 

confirmar-se els premis els objectes havien de presentar innovacions. Acusava els 

fabricants de, en general, produir a uns preus excessivament elevats cosa que afavoria la 

competència estrangera. 

Precisament a Pere Antoni Xamena la Junta qualificadora no li confirmà el 

premi obtingut a les exposicions públiques anteriors, com a la del 1841, ja que en aquell 

marge de temps, ell i altres 33 expositors, no s’havien superat en algun dels aspectes, 

com és ara produir més quantitat, millor qualitat, o bé a preus més baixos. La Memòria 

del 1845 li dedica una menciñ que constitueix una àmplia descripciñ del tipus 

d’instrument: 

 “Don Pedro Antonio Gimena (sic), de Palma de Mallorca, ha presentado dos guitarras, 

núm. 122, que están bien construidas: en la una ha creido hacer una mejora 

añadiéndola tres cuerdas más en lo grave colocadas fuera del diapason. Pero esta 

forma, ya conocida anteriormente y aun usada por algunos profesores de justa 

nombradía, no será verosimilmente adoptada, ya por la oscuridad casi inevitable de 

estos bajos, ya por las mayores dificultades que añade a un instrumento nada fácil de 

suyo y ya en fin porque el aumento de peso producido por la extensión de estas cuerdas 

adicionales ha de perjudicar necesariamente a la tapa de mástil disminuyendo su 

solidez y duración (...).”
171
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Tot i que, tal com s’explica a la memòria del 1850, les exposicions comentades fins ara 

no havien assolit l’objectiu de difondre les innovacions que tant necessitava el sistema 

fabril d’aquells moments. 
172

  

Més completa i amb més ressò fou l’Exposiciñ de Madrid del 1850, durant els 

mesos de novembre i desembre, organitzada pel Ministeri de Comerç, Instrucciñ i Obres 

públiques, la cinquena exposiciñ pública de la indústria espanyola com una continuaciñ 

de les que havien tengut lloc i de manera intermitent des del 1827.
173

 A la mostra hi 

cabien tots els productes de la indústria agrícola, minera i metal·lúrgica, fabril i 

manufacturera i de les Arts i pretenia ser un assaig, una preparaciñ de la que s’havia de 

celebrar a Londres l’any següent, i es justificava d’aquesta manera : 

 “(...) todavía una circunstancia, producida hoy por el espíritu del siglo, viene a darle 

mayor precio, haciéndola, más que otras veces, útil y necesaria. Tal es el concurso 

industrial de todas las naciones, preparado en Londres para el año 1851. Invitados ya 

nuestros artistas y fabricantes á concurrir a él preciso es que consideren el que ahora 

se anuncia para la capital del Reino, como una preparación y un estímulo; como el 

ensayo de sus fuerzas productoras, y el verdadero regulador de lo que deben 

prometerse, cuando ante la Europa entera presenten en Londres las pruebas de sus 

progresos industriales.”
174

 

 

La memòria d’aquesta exposiciñ una altra vegada conté àmplia informaciñ sobre la 

situaciñ dels diferents sectors en què estava dividida, alhora que inclou els criteris del 

jurat per atorgar cada un dels guardons, tot remarcant-ne els aspectes positius i també 

aquells que, segons el jurat, eren millorables de cada un dels productes. Els premis 

ordinaris eren de medalla d’or, d’argent, de bronze i de menciñ honorífica. Els 

extraordinaris consistien en honors, condecoracions i recomanacions al govern. 

Pel que fa a les Illes, la memòria destacava la importància creixent que 

experimentava en aquells moments la indústria cotonera que funcionava amb les 

màquines de vapor, abans només utilitzades al centre de Barcelona i prop dels salts 

d’aigua dels rius. Ara apareixia també emprada a Mallorca juntament amb altres llocs 

com Màlaga, Bergara i Santander. Tot i així encara era lluny d’atènyer els progressos 

assolits a Anglaterra, França i Bèlgica.
175

Pel que fa als productes premiats, de les Illes 
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obtingueren guardñ els objectes que presentaven dos industrials de Palma: Joan Vidal i 

Antoni Guasp, de tots dos inclou el comentari corresponent. Vidal obtingué una medalla 

d’argent per les catifes, indústria que experimentava un fort creixement al Principat i en 

altres regions costaneres. De les que es fabricaven a Palma hom comentava:“Las 

alfombras de la fàbrica de Vidal, en Palma de Mallorca, cuya trama, buen tejido, armonía en 

las tintas, y excelentes ramajes, altamente las recomiendan.”
176

Comparava la seva fàbrica 

amb una de les més grans i modernes del sector que hi havia a Barcelona, dirigida pels 

senyors Saurely i Beaury, 
177

 que es dedicava a fabricar catifes especialment per al 

mercat de Madrid i també de l’Havana i que ocupava una plantilla de 61 adults, 20 nins 

i de dones: 

“Un establecimiento de la misma clase, situado en la capital de las Islas Baleares, y 

justamente reputado, ha remitido a la exposición 30 muestras de diversos gustos y 

calidades, todas más o menos notables, y señaladas en el catálogo con el número 11. 

Por lo general, indican una fabricación bien montada, ya se atienda a la perfección del 

trabajo, ya a la economía representada por la moderación de los precios. Don Juan 

Vidal, gefe de esta empresa, se ha hecho digno de la medalla de plata.”
178

 
 

L’altre guardonat fou Antoni Guasp fabricant de teixits que tot i la qualitat obtingué 

únicament un guardñ de menciñ honorífica, que el jurat justificava dient que tot i la 

bona qualitat del teixit, el gust no s’hi adeia: 

“A la menciñn honorífica únicamente ha creido acreedor a Don Antonio Guasp, que 

con el número 20 ha presentado dos muestras de escocesas de lana, y varias telas de 

hilo, algodón y mezcla de una y otra materia, a propósito para pantalones, y producto 

de su fàbrica de Palma: pero si es bueno el tejido de estos géneros, no del mismo modo 

puede aplaudirse el gusto, que aún deja mucho que desear; de otra manera, mayor 

hubiera sido la recompensa propuesta.”
179

  

 

S’ha de dir que cap dels dos expositors premiats a Madrid s’animà a 

comparèixer a l’Exposiciñ Universal de Londres que es va celebrar l’any següent. Però 

no ho hi ha dubte que sñn dos fabricants destacats i que els productes de les empreses, 

les catifes i les robes i els aixovars concorreran a exposicions posteriors on hi obtindran 

guardons.  
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1.2.- Els primers concursos i les exposicions celebrades a Palma, 1836, 1837  

Les dues exposicions celebrades a Palma els anys 1836 i 1837 varen ser promogudes 

com ja s’ha citat abans, per la Societat Econòmica d’Amics del País. L’Exposiciñ del 

1836 es va celebrar a l’edifici de Monti-sion i es va inaugurar el dia 31 de gener.
180

En 

realitat es tractava d’un concurs més en la línia dels que s’havien celebrat a la primera 

etapa de la vida de la Societat Econòmica (1778-1808, supra), amb el corresponent 

lliurament de premis, de productes artesans i industrials.  

Tal com diu l’Arxiduc,
181

 l’exposiciñ del 1837 fou més important que l’anterior i 

fou la darrera organitzada directament per la Societat Econòmica. La memòria que 

descriu aquesta exposiciñ ens informa una vegada més de l’interès i l’objectiu que 

pretenien, de les mostres, de les persones que les impulsaven i d’algunes novetats sobre 

els sectors econòmics i alguns dels seus protagonistes.
182

 

Es tractava d’un concurs i, alhora, d’una exposiciñ d’objectes. Es va celebrar dia 

12 de març al salñ d’actes de l’Institut Balear, amb una sessiñ de lliurament de premis 

presidida pel director de la Societat, el comte de Montenegro i amb l’assistència dels 

altres membres de la Junta, entre ells Nicolau Ripoll i Miquel Salvà Cardell. A la 

mateixa sala s’exposaven els objectes presentats. 

Al discurs del director de l’esmentada instituciñ, el senyor Ramon Despuig i 

Safortesa, comte de Montenegro, expressava les seves esperances en la formaciñ dels 

joves i en la tasca encomanada a l’Institut Balear tot just inaugurat l’any anterior i per al 

qual aprofitava per demanar més dotaciñ.  

Per altra banda, Pere Andreu,
183

censor de la Societat Econòmica, al seu discurs 

expressava la necessitat de desenvolupar la indústria i l’agricultura de l’illa, per a la 

qual cosa era fonamental la formaciñ del jovent, i per això hom comptava amb l’Institut 

Balear. Els encoratjava a seguir els estudis i a dedicar-se a millorar les activitats 

industrials i agràries que ja hi havia a l’illa. Citava diferents branques de la indústria 

tèxtil, de sabñ, de pells adobades, de vins, de l’oli d’ametlla, que tot i existir, per poder 
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competir amb els de l’exterior, necessitaven millorar la seva productivitat. Entre altres 

coses suggeria la introducciñ de la màquina de vapor: 

“Mil duros es el precio de una pequeña máquina de vapor. Pues esta pequeña máquina 

aplicable a cardar, tejer, aserrar, al hilado, al bordado, a molinos, a mil y mil usos 

diferentes hará la fortuna del primero que se anime a introducirla.”
184

 

 

Comentava que la Societat Econòmica precisament organitzava aquestes exposicions 

per contribuir a fer possible el tan necessari desenvolupament industrial: 

Estas esposiciones, estos sencillos premios a la industria, las artes y la instrucciñn, 

medios indirectos son, pero ¡quién calcularia cabalmente la estensiñn de su influjo!
185

 

 

Al concurs i a la mostra s’hi varen agrupar un nombre important de treballs escolars, 

sobretot d’escriptura, de càlcul i de dibuix, de pintures a l’oli, de brodats. La major part 

dels premis de labors foren per a al·lotes de l’abans esmentat col·legi de la Puresa, 

dirigit per Maria Ferrer que també presentava brodats de gran mèrit. Alguns dels 

premiats eren fets per nines de menys de deu anys. També es premiaren alguns treballs 

artístics de l’Acadèmia de Nobles Arts. S’hi havien exposats treballs de diferents artistes 

com Joan Mestre, que obtingué un premi a l’apartat de dibuix, Nicolau Sureda, i uns 

dibuixos del jove Pere d’A. Penya. S’hi mostraven treballs fets amb marisc que 

representaven escenes diverses. 

Melcior Oliver Suau, presentà com a novetat un marc daurat fet a la seva fàbrica 

de Palma. Més endavant es donaran més referències d’aquest ebenista i fabricant de 

pianos i guitarres que va viure entre 1800-1861.
186

 Provinent d’una família amb pocs 

recursos econòmics, tenia la fàbrica taller situada molt a prop de l’església de Sant 

Jaume, on treballava juntament amb el seu germà Josep. Aquesta fou la primera 

exposiciñ on sabem que participà. 

Pel que fa a productes de tipus industrial hi destacaren persones com Andreu 

Castellñ que presentava mostres de l’activitat de la seva fàbrica del carrer de Sant 

Miquel de Palma, robes de seda (damasc, vellut, piqué, ras, gro, etc.) que, segons la 

memòria, havien assolit una gran perfecciñ. 

“Esta fábrica va de cada día emancipándose de las fábricas franceses, y nos 

proporciona los objetos a que se dedica con igual perfección, y solidez y baratura acaso 

mayores.”187 
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També es destacava la novetat de la roba de pelfa
188

de la fàbrica d’Antoni Guasp, que 

rebé el premi d’indústria del concurs, 17 rals de vellñ. “Tela felpuda para cuellos de 

capas, de la fàbrica de D. Antonio Guasp y Compaðía, también introducciñn nueva en 

el país.
189

 El mateix fabricant presentava altres peces de robes obrades, tant de seda com 

de cotñ. 

Una altra casa de la qual es destacava el mèrit era de joieria, la d’Antoni Mirñ 

amb un adreç complet amb camafeus muntats amb or. 

S’hi exposaren peces de vidre de la fàbrica de Miquel Salvà Cardell, així com 

altres objectes diversos: tints de lli, un model de carro, i alguna eina agrícola com unes 

tisores especials per esmotxar.  

Pel que fa a l’apartat de comerç, es guardonà l’obra de Manuel de Guillamas, a 

qui se li concedí el títol de soci de mèrit, ja era soci de número, de la Societat. 
190

Es 

tractava de la Memoria sobre el espíritu de asociaciñn aplicado a la agricultura, a la 

industria y al comercio. L’obra de Guillamas oferia unes reflexions de caire econòmic 

prou interessants; recomanava que, amb vista a l’exportaciñ, s’elaborassin productes 

alimentaris de màxima qualitat, i també de sabñ, suggeriments que, mirant les 

especialitats que es consolidaren a través del segle, no deixen de tenir un caràcter 

premonitori. Insistia en la necessitat de treballar i exportar de manera associada: 

“Es un axioma mercantil que los buenos géneros tienen más segura y ràpida salida que 

los malos (…), nunca nos cansaremos de inculcar este principio, a fin de que los 

delicados caldos o líquidos fermentados de Mallorca se mejoren, perfeccionándose 

hasta donde su bondad alcance. En este caso quizás sus buenos aceites pudieran 

presentarse en los primeros mercados de América. Una compañía que se formase con el 

objeto de especular en grande en Buenosaires (sic), no dejaría de presentársela 

probabilidades de grandes ganancias. De regreso sus naves pudieran venir cargadas de 

los superiores y baratísimos cueros de Buenosaires, que tanto se desean en Europa por 

el conocimiento que se tiene de su bondad. 

 Ningún país pudiera competir en este caso con los aceites de Mallorca: la razón es bien 

sencilla. Solo Andalucía y Valencia estarían en posición de hacer igual espedición; 

pero estas dos provincias no pueden desprenderse de este líquido tan necesario para su 

consumo: lo mismo le sucede poco más o menos al Languedoc; por consiguiente 
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Mallorca, que le sobra este rico producto, sería esclusiva en él y fijaría el precio que 

quisiere. 

 Lo mismo se puede asegurar respecto de sus aguardientes, aunque estos tendrían mejor 

acogida en la isla de Cuba, donde se hace un grande consumo y además una segunda 

importación a los Estados Unidos e isla de Santo Tomás. 

 Una compañía de asociados por acciones, divididas en subscripciones cortas, que 

abrazase en grande estos tres ramos de comercio, tomando de antemano todos los 

caldos sobrantes de la isla, y los remitiese directamente a Buenos Aires(...) 

 Un ramo favorable a la especulación es el jabón, materia que tiene una acogida 

estraordinaria en los mercados de Europa, y en la que Mallorca puede sobrepujar a 

causa de su buen aceite, el que en proporción que se mejore, lo hará la elaboración de 

este ramo de consumo tan necesario (…). 

 El aceite de almendras dulces transportado a las Antillas, comienza a ofrecer ventajas 

al comercio: el de almendra amargas para la confección de jabón de olor no dejaría 

defraudadas las esperanzas de los que lo trasladasen a Francia o a Italia(…).
191

  

 

No sabem per quin motiu aquesta mostra, la del 1837, fou la darrera que la Societat 

Econòmica organitzà directament. I no fou fins l’any 1848 que se celebrà l’Exposiciñ 

Industrial de les Balears, en aquest cas organitzada per la Diputaciñ Provincial.
192

 

 

1.3.- Les Exposicions industrials de les Balears organitzades per la Diputació 

Provincial 

 

La primera d’aquestes exposicions es va celebrar l’any 1848. Es tractà d’una mostra de 

productes industrials i obres artístiques organitzada per la Diputaciñ Provincial, mentre 

era president de l’entitat Joaquim Maximilià Gibert i Alabau,
193

 en honor de la reina 

Isabel II, i amb la intenciñ que se celebràs cada any, el dia de la seva onomàstica. Es 

volia així donar continuïtat a la tasca desenvolupada per la Societat Econòmica d’Amics 

del País en l’organitzaciñ d’exposicions industrials. La mostra fou un èxit ja que comptà 

amb una participaciñ d’objectes molt superior a les anteriors, més de 50 expositors, i un 

centenar d’obres i objectes. En el discurs del president amb motiu del lliurament dels 

premis, al salñ de sessions de la seu de la Diputaciñ, es mencionaven algunes idees que 

ens orienten sobre les circumstàncies d’aquesta exposiciñ. En primer lloc es feia 
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referència al poc temps de què es disposà per preparar-la, cosa que explicaria el fet que 

el nombre de productes encara fos inferior al que hagués pogut ser.
194

I en segon lloc 

s’apuntava que l’estat de la indústria a Mallorca en aquells moments era relativament 

avançat. Alguns dels sectors que Maximilià Gibert i també la memòria destacaven eren: 

el tèxtil (tant en la fabricaciñ de teixits de lli i de cotñ fins a l’elaboraciñ de catifes), 

l’orfebreria, la foneria, l’ebenisteria i la refineria de sucre. 

D’acord amb Gibert, la fabricaciñ de teixits de lli i de cotñ creixia i millorava 

tant en sistemes de fabricaciñ com en la seva qualitat. Els autors de la memòria 

expressaven la importància que, d’una partida d’anys ençà, anava adquirint el sector 

dels teixits de tota mena, equiparables als estrangers i que eren sol·licitats des del 

continent. La Junta expressava el seu desig que la poblaciñ de les Illes consumís 

aquestes robes en comptes d’emprar les de fora per tal d’evitar que el capital sortís del 

país. Esmentava les robes de vellut i de diferents tipus de seda, que tot i fabricades en 

quantitats no massa grans, eren de qualitat i gust avançat. Es lamentava que en els 

darrers anys el conreu de la morera s’havia descuidat i animava a fer-ne noves 

plantacions, o bé d’adoptar el conreu de la varietat multicaule.
195

 La Junta citava una 

sèrie de fàbriques del sector pel seu caràcter innovador: la fàbrica d’Andreu Castellñ pel 

seu vellut blau, domàs blanc i vermell i altres sedes; la fàbrica de catifes de Joan Vidal, 

de la qual mencionava també la fabricaciñ de tovalloles de fil adomassades; els drils de 

la fàbrica de Miquel Abrines i de Josep Sbert;
196

les fàbriques de teixits de Miquel Porcel 

i la de Climent Joan. 

S’esmentava una naciente fábrica de vapor que produïa ya robes de cotñ i filats 

tan perfectos como los catalanes i se citaven les peces de cotñ produïdes a la fàbrica de 

vapor, propietat de la societat mallorquina, dirigida pels senyors Ferragut i Càceres, una 

de les més avançades de la indústria balear i que tenia capacitat per donar un gran 

impuls al comerç per la competitivitat dels preus de la roba que fabricava. 

També es lloaven els teixits i els filats de cotñ, les cintes tant de seda, com de 

cotñ i de fil, i les randes fetes per les nines i joves recollides a la Casa de la 

Misericòrdia: Entusiasma ver un asilo de mendicidad que enseða a las niðas recojidas 
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para que un día se proporcionen con el trabajo una decente subsitencia.
197

 Així com se 

citaven els diferents treballs fets pels presidiaris mentre complien condemna: objectes 

d’espart i de palma, com esportins per a la fabricaciñ de l’oli, espardenyes i corda.
198

 

Destacava la producciñ d’objectes d’orfebreria, d’una qualitat equiparable als 

que es fabricaven a França o a Anglaterra.  

Igualment l’ebenisteria, sector que produïa els mobles de més alta qualitat de tot l’Estat. 

199
 

La fosa de ferro, encara que en petita escala, produïa objectes que podien 

competir amb els de la Península i amb els de l’estranger. 

La refineria de sucre de Pere Vergely era una de les poques que hi havia a l’Estat 

espanyol on es produïa sucre blanc refinat. 

“Azucar blanco refinado de la fàbrica dirigida por D. Pedro Vergely. Por su brillo 

puede competir con los del extrangero, donde es estimado como en nuestras plazas. Es 

una de las pocas fábricas nacionales de esta classe y tiene la ventaja de aprovechar los 

desperdicios para perfeccionar y comunicar al rom regulares cualidades.”200
 

 

Aquesta moderna fàbrica refinava sucre, utilitzat especialment en l’elaboraciñ de licors, 

i existia almenys des del 1838; i el 1854 seguia existint regida per Gustau Vergely, 

situada al respaldo de Santa Cruz.
201

  

La Junta, en canvi, es planyia per l’absència de mostres de pells adobades i de 

sabons que amb tanta quantitat i qualitat es fabricaven a l’illa.  

Els premis atorgats a l’exposiciñ consistiren en deu medalles d’or, deu d’argent i 

diverses certificacions de mèrit. Tres medalles d’or foren per pintures (obres dels pintors 

Agustí Buades, Francesc Muntaner i Joan Mestre), tres per treballs de joieria (Salvador 

Fuster, Antoni Mirñ i Octavià Carlotta), una per un piano (Melcior Oliver), dues per 
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teixits i catifes (Andreu Castellñ i Joan Vidal) i una pel sucre refinat a la fàbrica de Pere 

Vergely.
 202

  

Entre les medalles d’argent hi ha l’atorgada a Pere Antoni Xamena que 

presentava dues guitarres, i el jurat comentava la valoraciñ positiva sobretot de la 

guitarra que tenia les cordes de seda. “(...)La perfecciñn que ha dado a las cuerdas de 

guitarra de hebras de seda, que reunen elasticidad, viveza y resisten templadas por muchos 

días a tono de orquesta.”
203

 

 

A l’Exposiciñ del 1848 ja hi figuraren cinc persones al capdavant d’uns 

establiments que destacaran al llarg del segle XIX, produïen catifes, robes, paper, pianos 

i joies. Una d’elles era la fàbrica de catifes de Joan Vidal de la que s’ha donat abans una 

referència, especialment de les dues primeres generacions dels catifers i dels premis que 

obtingueren a les exposicions de Madrid del 1827, 1828 i 1831. La indústria continuà 

amb el nét del fundador, Joan Vidal, que desenvolupà la tècnica i varietat del producte i 

que el féu equiparable al de l’estranger. A les exposicions de Palma, del 1848 i del 1849, 

hi obtingué medalla d’or. Els seus successors participaran en exposicions posteriors, 

Josep Vidal Rossellñ a les de Palma del 1860 i de Barcelona del 1888, i Joan Vidal Ros 

a les de Palma del 1903 i del 1910.  

Per altra banda les teles, sobretot de seda, d’ Andreu Castellñ ja havien estat 

reconegudes a la de Palma de feia onze anys, la del 1837, tal com ho fou en 

aquesta.
204

Era una fàbrica fundada a principis del segle XIX, situada al carrer de Sant 

Miquel de Palma. Fabricava teixits de seda com vellut, gro, tafetà, tabinet, i altres robes 

de seda.
205

 Utilitzava seda de Mallorca i del País Valencià.
206

 A les exposicions de 

Palma del 1849 i del 1860 obtindrà una medalla d’or.  

Pel que fa a paper la família Planells era la protagonista, en aquest cas es tracta de 

Francesc Planells que tenia una fàbrica a Canet (Esporles) on produïa paper d’estrassa 
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utilíssima por surtir al consumo de la isla y hacerse alguna estracciñn i paper de fumar 

de hilo sin cola que no perjudica la salud.
207

 

També els pianos de Melcior Oliver eren dignes de menciñ i el comentari que 

sobre aquests objectes es feia a la memòria evidencia el valor i la modernitat de la seva 

feina:  

(...)que por aficiñn lo ha construido. Imitaciñn de otro de la acreditada fábrica de 

Herz de París, de difícil construcciñn, reune sonoras voces y solidez hermosura en la 

parte de carpintería.
208  

 

A la mostra de l’any següent Oliver presentava un piano encara millorat:  

El Sr. Oliver ha presentado un magnífico piano de maderas finas, fileteado de ébano; y 

cuyas voces a pesar de la gran capacidad del salñn se ostentan sonoras y vibrantes. El 

Sr Oliver ha hecho en un aðo un notable adelanto, no solo en la parte de mejorar las 

voces y aumentar su cuerpo, si que también en los precios.  

 

El piano costava 4.000 reals.
209Només deu anys abans, F. Chopin explicava una situaciñ 

ben diferent en una carta, datada el 21 de novembre del 1838, que envià a París, a 

Camille Pleyel, pianista i propietari de la marca de pianos Pleyel: 

“Mon piano n’est pas encore arrivé. Comment l’avez vous envoyé?par Marseille, ou 

par Perpignan? 

Je rêve musique mais je n’en fais pas –parce que ici on n’a pas de pianos... c’est un 

pays sauvage sous ce rapport”.
210

 

 

Els testimonis de l’època atribuïen a Melcior Oliver, de qui s’ha parlat anteriorment, 

grans qualitats i un gran interès en conèixer les novetats en els pianos viatjant per 

diverses ciutats d’ Europa ( Londres, París, etc.) per tal de millorar els que ell construïa. 

211
Ramon Medel al llibre sobre Mallorca publicat el 1849, s’hi referia així: 

“Es estraordinaria la nombradía que de pocos años a esta parte ha adquirido este 

constructor; pues ha sabido dar a sus obras un tono tan compacto y armonioso que le 

ha valido en las esposiciones públicas un premio privilegiado. 

Además del mecanismo interior, sus pianos están construidos de maderas finas, 

pulimentadas con esmero; y el precio los pone en preferència a los más acreditados de 

las fábricas estrangeras.”
212

 

 

Finalment volem esmentar el joier Octavià Carlotta Romey. Nascut a Sicília i establert a 

Mallorca, fou argenter, gravador i miniaturista, destacà com a diamantista i retratista en 
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miniatura. La seva especialitat eren els adreços de brillants, punys d’or per bastons i 

agulles de pit.
213

Tenia el taller davant l’església de Sant Nicolau juntament amb el seu 

cunyat Antoni Mirñ Bonnín. A la mostra del 1848 varen presentar un adreç de joies 

(agulles, arracades i polsera de brillants i maragdes) que obtingué una medalla d’or. A la 

mateixa mostra Octavià Carlotta obtingué una altra medalla d’or per altres treballs com 

a cisellador i gravador. 

 

La segona exposiciñ organitzada per la Diputaciñ Provincial es va celebrar l’any 

següent, el 1849. A la convocatòria s’hi especificaven els tipus de productes a presentar: 

Belles Arts, Indústria i Agricultura de les Illes. La convocatòria de la mostra es va 

publicar al Boletín Oficial Balear 
214

i especificava els tipus d’activitats agrícoles i 

manufactures que més es valorarien i que més interès tenien en impulsar els 

organitzadors. Es tractava sobretot de premiar les innovacions en tot allò relacionat amb 

sistemes de conreu, maquinària, agricultura en general i s’esmentaven un conjunt 

d’activitats que s’havien de fomentar de manera especial: 

1. Les relacionades amb la viticultura, on es decantaven per produir vins de 

qualitat, capaços de competir amb els estrangers, parlaven de fer imitacions, 

fabricar vins com els de Valdepeðas o de la Xampanya, a partir de les varietats 

que es donaven a Mallorca, com eren els joanillos,
215

 molls i gorgollasses. 

També aconsellava produir panses, de moscatell romà o de calop moscatell, per 

poder competir amb les que es feien a Màlaga o a Dénia. 

2. La plantaciñ d’un major nombre de moreres multicaules. 

3. La fabricaciñ de seda a partir de capolls de cucs alimentats amb fulla de morera. 

A més dels criteris anteriors, indicava la intenciñ de premiar preferentment els objectes 

amb uns preus competitius. La mostra es va inaugurar dia 19 de novembre, dia de santa 

Isabel, en honor de la Reina, i romangué oberta al públic durant una setmana, al salñ de 

sessions de la Diputaciñ, instituciñ que aleshores ocupava una part de l’antic convent de 

Sant Francesc d’Assís de Palma.  
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El nombre d’expositors i d’objectes no fou molt elevat, més reduït que l’any 

anterior, i tots procedien de Mallorca.
216

 

A l’apartat de Belles Arts els pintors Agustí Buades i el jove Joan Mestre 

obtingueren una medalla d’or. Hi havia obres de Josep Francesc Colubí i de Manuela de 

Pastors.  

Els treballs de joieria, entre els que figuraven els del taller d’Octavià Carlotta i el 

seu equip, foren novament molt valorats. Hi havia instruments musicals, randes, treballs 

de mitja, brodats (Col·legi de la Puresa, Josepa Bestard), i treballs d’impressiñ i 

enquadernaciñ (Pere Josep Garcia, Pere Josep Gelabert i Impremta Balear), pells 

adobades, catifes, flassades, teixits de cotñ. 

De productes derivats de l'agricultura només hi concorregueren vins. Ferran 

Cotoner hi va presentar 72 botelles, de varietats i anyades diferents de la Baronia de 

Banyalbufar, que reberen una medalla d’or. Per la seva banda Gabriel Sorà presentava 

un vi de cireres dolces. 

La crònica del diari El Balear
217

resulta molt útil per confirmar la importància 

d’algunes activitats. Destacava, entre d’altres, la qualitat d’alguns instruments musicals, 

com la del piano fabricat per Melcior Oliver i de la guitarra de Pere Antoni Xamena, 

tots dos ja guardonats a la mostra de l’any anterior. S’esmentaven les mostres de teixits 

de ras procedents de la fàbrica d’Andreu Castellñ, les blondes fetes a la casa de la 

Misericòrdia, les robes de fil i estam presentades pels socis Miquel Abrines i Joan Sbert; 

els cuiros i pells procedents de la casa dels senyors Mir i Ramonell. Les quatre classes 

de catifes de la fàbrica de Joan Vidal. Mencionava també el mèrit d’alguns treballs de 

joieria, d’impressiñ i d’enquadernaciñ. 

 El diari esmentat lamentava que no s’hi haguessin exposat mobles, sobretot 

sabent l’alta qualitat dels treballs d’ebenisteria que es feien a Ciutat. El jurat que 

qualificà els objectes estava format pels onze diputats de la institució i per nou persones 

enteses en la matèria, que foren: Joaquim Sancho, Miquel Tortella Pou, Joan Torres, 

Salvador Torres, Nicolau Sureda, Miquel Sastre, Jaume Motta, Rafel Pomar i Ignasi 

Roca, (a) Rech.
218

  

S’atorgaren vuit medalles d’or: a Ferran Cotoner pels vins, a Joan Vidal per les 

catifes, a Andreu Castellñ pels teixits de ras, a Melcior Oliver Suau per un piano, al 
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taller de Pere Arbñs, Octavià Carlotta i Antoni Bonnín per un adreç de brillants, i a 

Salvador Fuster pels seus treballs d’argent, als pintors Agustí Buades i Joan Mestre per 

les seves obres. De les quinze medalles d’argent, destacaríem, la del vi de cireres de 

Gabriel Sorà, les de les robes de fil d’estam de Jaume Muntaner i les de l’empresa dels 

senyors Abrines i Sbert, les flassades de Rafel Cerdà, els brodats del col·legi de la 

Puresa, la doble calceta feta amb agulles per Maria Antònia Santandreu i les randes de la 

Casa de la Misericòrdia, les robes, els treballs d’espart i de palma del presidi de Ciutat.
 

219
 

Cal mencionar especialment el jove viticultor Ferran Cotoner i Chacon (1810-

1888) en la presència del vins d’albaflor o malvasia de Banyalbufar a les exposicions 

estudiades.  

Tal com mostra E. Giralt,
220

 la importància de la malvasia de Banyalbufar es 

remunta temps enrere, quan cita l’obra del cronista del regne Joan Binimelis de 

començaments del segle XVII on deia que els millors vins que es feien a l’illa eren els 

de Banyalbufar, on es produïa molta malvasia.
 221

 

En aquest sentit també es pot esmentar un altre testimoni, el de Bonaventura 

Serra, cronista del segle XVIII, recordat a la segona ediciñ de la Historia general del 

Reino de Mallorca, on s’elogiaven els vins de dues viles, els de Banyalbufar i de 

Pollença. De la primera se citaven els de girñ, mollar, malvasia i moscatell; de Pollença, 

el montona. 
222

 

Segons la informaciñ que apareix en un fulletñ editat l'any 1874 per encàrrec del 

mateix Cotoner, aquest vi generñs es diu albaflor d’ençà del segle XVIII. El vi passà per 

un període de retrocés ja que es veié molt afectat per la plaga de l’Oidium tuckeri i 

Cotoner aconseguí recuperar la vinya dels estralls que havia provocat la malaltia. Va 

obtenir nombrosos premis a diferents exposicions tant locals, com universals. 
223 

 

                                                           
219

 Exposición pública de las Islas Baleares celebrada el día 19 de noviembre de 1849. Palma 

(Imprenta Balear), 1849. p. 5-7. 
220

 GIRALT I RAVENTÓS, E: “L’elaboraciñ del vi”, dins E.SERRA I PUIG (coord), Història Agrària 

dels Països Catalans, Vol. III. Barcelona (Publicacions Universitat de Barcelona), p. 435-438.  
221

 BINIMELIS, J.: Nueva historia de la Isla de Mallorca y de otras Islas a ella adyacentes. Palma 

(Impr. José Tous), 1927, Vol. IV, p. 65-66.  
222

 J.DAMETO, V. MUT, G. ALEMANY: Historia general del Reino de Mallorca. Segunda edición 

corregida e il·lustrada con abundantes notes y documentos, y continuada hasta nuestros días por el 

D. Miguel Moragues. Palma (Imprenta Nacional a cargo de Juan Guasp Pascual), 1841, Vol. II, p. 

573. 
223

 Exposición Internacional de Londres para el año 1874, vinos estrangeros. Vino albaflor de la 

Baronia de Banyalbufar propiedad del General Cotoner, Marqués de la Cenia. Londres (Metchim 

and son), 1874. 



Descripció i anàlisi de les exposicions 

 93 

De la nissaga dels Cotoner, caldria parlar de Francesc Cotoner Salas (mort el 

1807) que a la Baronia -possessiñ que els Cotoner tenien a Banyalbufar- artigà noves 

terres i construí noves marjades per plantar malvasia al lloc conegut com coster de la 

Baronia, 
224

 també de Josep Cotoner i Despuig qui després de la seva mort l’any 1846, 

fou succeït pel seu fill Ferran Cotoner Chacon (1811-1888), marquès de la Sénia, ja 

esmentat abans,
225

 com a titular de la Baronia i viticultor. L’Arxiduc en parla: 

“Referent als vins, els millors es produeixen a la costa nord. El municipi de 

Banyalbufar (...), gaudeix de fama a causa dels seus vins escollits: malvasia, moscatell, 

pàmpol rodat, mollar, sobretot els primers i concretament els vins que produeix el 

general Cotoner a la seva possessió de la Baronia, els quals han guanyat premis a 

diverses exposicions internacionals, car no només destaquen pel conreu acurat, sinó 

també per la seva perfecta elaboració. També ha aconseguit un bon vi de raïm importat 

de xerès i de Bordeus. Amb ceps importats de Malta també subministra un bon vi en 

honor d’un avantpassat seu, anomenat Manuel.”
226

  

 

A la seva mort, el 1888, any que coincideix amb l’obtenciñ de la medalla d’or a 

Barcelona, heretà la Baronia el seu fill Josep Cotoner Allendesalazar, que serà comte de 

Sallent. Aquest fill es va dedicar a la política, però també va presentar els seus vins a 

diferents exposicions, com a Hereus del Marquès de la Sénia, encara que ho féu de 

manera més irregular. No participaren a la Universal de París del 1889, tot just un any 

després de la mort del seu pare. Per un comentari d’aquest mateix any i que reprodueix 

Emili Giralt es veu que els cellers dels Cotoner passaren per una etapa més difícil; 

l’escrit referint-se a un dels germans Cotoner i Allendesalazar, qui se’n cuidava de 

l’administraciñ dels cellers, comenta que hace plausibles esfuerzos por reivindicar el 

antiguo crédito del vino de “albaflor”, que se obtiene de las cepas de “malvasia.”
227

 

Malgrat les dificultats que se’n desprenen, possiblement de caire patrimonial com 

insinua Giralt, trobam la malvasia albaflor que participa en algunes exposicions de les 

que hem analitzat i que se celebraren posteriorment. Una d’elles és la que es féu a la 
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ciutat austríaca d’Innsbruck, l’any 1896, on obtingué una medalla. Els Cotoner no 

participaren a la l’Exposiciñ de Sñller del 1897, on sí ho va fer, la malvasia del Verger, 

presentada per Antoni Mulet i Mas, i que va obtenir un diploma de medalla d’or. Però sí 

que trobam els hereus de Ferran Cotoner que presentaren vins de la Baronia a 

l’Exposiciñ de Manacor també de l’any 1897, on varen ser premiats amb medalla d’or. 

No feren acte de presència a l’Exposiciñ Universal de París del 1900, on per altra banda 

hi havia ben pocs productes illencs, encara que hi concorria la malvasia de l’Estaca, 

propietat de l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria i administrada per Catalina Homar; 

precisament en aquesta possessiñ hi havien introduït moltes de les tècniques vitícoles 

emprades per Cotoner. Tampoc els vins de la Baronia es presentaren a l’Exposicñ de 

Palma del 1903, encara que sí ho feren a la de la Cambra de Comerç del 1910, amb el 

nom de comte de Sallent, i obtingueren medalla d’or per malvasies i moscatells.  

Des del 1849 fins a 1855, no ens consta que la Diputaciñ o cap altra entitat local 

celebràs una exposiciñ. L’any 1855 hi va haver un projecte de fer-ne una pública, amb 

temàtica industrial i rural; havia de consistir en un concurs de treballs escrits i de 

productes de caràcter innovador i aplicables a algun dels sectors productius. En la 

planificaciñ hi participà Francesc Manuel de los Herreros qui, a partir d’aquest moment, 

impulsarà la participaciñ de les Illes a les grans exposicions locals, estatals i 

internacionals. De la que s’havia de celebrar l’any 1855, de los Herreros destacava el 

baix nivell dels treballs escrits de la secciñ d’agricultura. La mostra no arribà a celebrar-

se a causa dels nombrosos entrebancs que sorgiren.
228

  

 

 

1.4.- Les primeres exposicions Universals, Londres 1851 i París 1855 

A partir de la Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, coneguda com 

the Great Exhibition, celebrada el 1851 a l’edifici Crystal Palace, obra de Joseph 

Paxton, situat al Hyde Park de Londres, entram a l’etapa de les grans exposicions 

universals que es faran al llarg de la segona meitat del segle XIX on hi veurem de mica 

en mica la intervenciñ de productes illencs. La mostra, era fruit d’una idea sorgida l’any 

1850 de convidar totes les nacions del mñn a participar-hi, volia ser la Gran Exposiciñ 

de la indústria de tots els pobles. La invitaciñ es va fer per via diplomàtica i hi assistiren 

34 països entre els quals hi era Espanya. L’Exposiciñ de Londres va tenir un gran ressò, 
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hi anaren 14.000 expositors de tot el mñn, i fou visitada per més de sis milions de 

persones; la convocatòria fou publicada al Boletin Oficial Balear el juny de 1850. 
229

 

L’Estat espanyol promourà la participaciñ a l’Exposiciñ Universal de Londres no 

només per potenciar les activitats econòmiques sinñ per assolir prestigi i per estar al 

costat de les potències europees, sobretot de Gran Bretanya, en plena fase de 

creixement. 

La memòria de Ramñn de la Sagra
230

 és una mostra de l’interès en difondre per 

tot el país, els mètodes moderns que s’aplicaven en l’agricultura i la indústria a Europa i 

algunes altres zones del mñn. Tot i que, tal com apunta el professor Luís R. Méndez,
231

 

en conjunt el paper d’Espanya a la Gran Exposiciñ fou discret.  

La Societat Econòmica d’Amics del País de Mallorca va rebre les 

comunicacions i cartes de diferents institucions de Madrid que hi fomentaven la 

participaciñ.
232

 En tot cas els productors de les Illes no s’animaren a anar a Londres, 

únicament tenim constància de la intervenciñ d’un expositor de Palma amb un sol 

producte, coral·lina de Mallorca, la “Majorca coralline”; suposam que era la Comissiñ 

de les Illes Balears qui ho enviava. D’Espanya hi col·laboraren 288 expositors.
233

 La 

secciñ en què participava el corall, la de substàncies vegetals i animals, agrupava coses 

molt diferents: fibres tèxtils, matèries tintòries, matèries dures o incrustades, etc. Del 

conjunt, el Jurat de la secciñ atorgà una recompensa de primera classe al govern 

espanyol, per la col·lecciñ de productes en brut que presentava en aquesta secciñ, que 

segons el comentari, confirmava la riquesa d’Espanya.
234

 

La pesca de corall era aleshores una activitat destacada que es practicava tant a 

les aigües situades davant la badia d’Alcúdia com en una zona de la costa de 
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Tramuntana. Bona part del corall es destinava a l’exportaciñ i proporcionava un 

ingressos elevats.  

La coral·lina extreta a les costes mallorquines, en aquell cas concretament de la 

zona d’Artà, fou mostrada en exposicions universals celebrades posteriorment, a la 

Universal de Viena del 1873, per Pere Font dels Olors, i a la de París del 1878, per Pere 

Estelrich. 

A més a més de la coral·lina, tot i que no figurava com una mostra procedent de 

les Illes sinñ de Madrid, a Londres s’hi mostraren els treballs d’unes brodadores 

mallorquines. Es tracta de les germanes Gilart, encara que al catàleg només hi figura el 

nom d’una d’elles, el de Rosa Maria. Hi presentaven un conjunt de manualitats: un 

brodat, fet en seda, or i plata, que representava l’escut d’armes de la casa reial 

d’Espanya, i per l’altra banda també la roba de nadñ feta per al que aleshores havia 

d’ésser el príncep d’Astúries.
235

 Els treballs obtingueren una Prize Medal, o medalla de 

segona, una de les quatre que s’atorgaren en tot l’Estat, per la mateixa casta de treballs. 

El comentari del jurat fou: 

 “For the royal arms of Spain, elaborately worked with coloured silks, having a rich and 

costly appearence, with the gold and silver on crimson Genoa velvet. The work is 

beautifully executed, and produces a very brilliant effect. Also some exquisite 

embroidery on grass-cloth, being the baby-linen made for the late Prince of 

Asturias.”
236

 

 

Les germanes Magdalena, Aina Maria i Rosa Maria Gilart Giménez havien nascut a 

Felanitx els anys 1798, 1802 i 1810 respectivament.
237

 Sembla ser que una d’elles, 

Magdalena, de molt jove es traslladà a Palma on aprengué a dibuixar i a brodar en or i 

seda sota la direcció d'un frare carmelità descalç exclaustrat, natural del Principat. 

Posteriorment, les germanes s’intal·laren a Madrid on, gràcies a les seves habilitats i 

gust artístic, cobraren fama i reberen encàrrecs de l’administraciñ de l’Estat. Una de les 

comandes va ser brodar un escut reial que cap al 1850 es col·locà enmig del dosser del 

tron del Congrés de diputats.
 238

 Com s’ha vist, es devia tractar del mateix treball o d’un 

de semblant el que presentaren a Londres l’any 1851 el qual, juntament al menudall 

destinat a Ferran de Borbñ i Borbñ nascut l’any 1850, va rebre el guardñ que hem 

comentat. 
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Les Gilart feren nombrosos brodats d’objectes religiosos, avui repartits entre 

diferents llocs arreu d’Espanya. Algunes capes per a marededéus, brodades per les 

Gilart, foren donades per Isabel II a algunes diòcesis, com per exemple la de Sevilla. A 

Mallorca la reina féu donació d’una capa per a la Marededéu del betlem de l’església de 

la Sang.  

La segona gran exposiciñ Universal, celebrada a París l’any 1855, l’Exposition 

universelle des produïts de l’agriculture, de l’industrie et des beaux-arts de Paris, va 

tenir un nombre de participants molt superior a la de Londres de feia quatre anys, 

23.954 expositors, i la visitaren més de cinc milions de persones. Costà 11.500.000 de 

francs i tengué un gran dèficit, ja que els ingressos no superaren els 3.200.000.
239

 

La Diputaciñ de les Illes rebé la informaciñ per tal de fomentar la seva presència 

i la proposta d’enviar alguns joves acreditats per visitar-la per tal de contribuir a la 

difusiñ del progrés i de la cultura. Aquesta darrera proposiciñ fou refusada, amb 

l’argument que la instituciñ no podia assumir-la per manca de pressupost.
240

  

El diari El Balear publicava la circular del ministeri de Foment que donava els 

detalls de la convocatòria.
241

 

Encara que Espanya i les colònies tengueren a París una presència destacada, 

quantificada en 627 expositors, de les Illes només hi concorregueren dos mallorquins, 

els ja citats Ferran Cotoner i Antoni Mulet Mas, tots dos amb vins de Banyalbufar.
242

 

Encara que altres malvasies, de Barcelona, Tarragona, Alacant i Cadis, n’hi 

guanyaren,
243

 els de Banyalbufar no hi obtingueren guardñ. 
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2.- L’auge de la participació 

En aquesta segona etapa es troben la major part de les estudiades, ja que de fet és 

l’època que correspon a la del màxim interès per les exposicions, tant pel nombre de les 

que se celebraren, com per la participaciñ que hi hagué d’illencs en aquests 

esdeveniments. A efectes pràctics s’ha considerat oportú subdividir-la en tres períodes, 

per tal de poder descriure millor les característiques que presenten cada un d’ells i que 

sñn d’interès per la present investigaciñ, això és, productes i expositors. Sñn períodes 

decennals que van des de l’Exposiciñ Agrícola de Madrid de 1857, fins a l’Exposiciñ 

Universal de Xicago de 1893.  

2.1.- 1857-1867 

El present període inclou 6 exposicions, celebrades a Madrid, Barcelona, Palma, 

Londres, Porto i París. 

 

Exposició agrícola de Madrid de 1857 

La de Madrid de 1857 era una exposiciñ de productes agrícoles d’àmbit estatal, 

convocada i organitzada pel govern central, que també havia d’incloure productes 

procedents de les colònies d’ultramar. Es va celebrar entre els dies 24 de setembre i 4 

d’octubre, al pavellñ, construït amb aquesta finalitat i dirigit per l’arquitecte Francisco 

Jareðo, a la muntanya del Príncipe Pío, al que aleshores eren els afores de Madrid. A 

més era una mostra pecuària, d’espècies botàniques i dels seus fruits, i comptava amb 

un apartat d’indústria agrícola.  

Constitueix una de les exposicions que més informaciñ ens forneix del sector 

agrícola en general, tant per la gran varietat de mostres, 228 només de Mallorca, moltes 

de vins i begudes, com per les informacions que ens proporcionen els catàlegs i les 

memòries que es publicaren. Aquesta exposiciñ va comptar amb una gran varietat de 

productes de les Illes. 

En l’organitzaciñ, difusiñ i preparaciñ de l’esdeveniment hi intervengueren 

diferents institucions de les Illes: Diputaciñ, Junta d’Agricultura, Indústria i Comerç, 

244
Societat Econòmica d’Amics del País, etc.

245
Francesc M. de los Herreros, 

                                                           
244
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representant de les Balears a l’Exposiciñ, 
246

va ser el secretari de la comissiñ 

organitzadora, de la qual també formaven part Jaume Conrado i Pere Josep Tries. 

Herreros també, com a membre i president de la Societat Econòmica 

Mallorquina d’Amics del País, promogué la celebraciñ d’una mostra prèvia a Palma 

dels objectes de les Illes que s'havien d'enviar a Madrid, la qual va tenir lloc a l’edifici 

de Monti-sion, el dia 1 de setembre.
247

La Societat Econòmica Mallorquina atorgà unes 

ajudes econòmiques, per dotar alguns premis dirigits als participants, per estimular el 

seu interès i com a reconeixement per l’esforç realitzat.
248 

 

De los Herreros i en nom de la comissiñ, féu donaciñ a l’Escola Central 

d'Agricultura de Madrid
249

 d'un quadre amb la imatge de la cèlebre alzina de Mossa.
250

  

La dedicaciñ de Francesc Manuel de los Herreros també fou reconeguda a 

Madrid on, juntament amb vint-i-quatre persones més de tot l’Estat, rebé una 

recompensa especial per la seva col·laboraciñ en l’èxit de l’Exposiciñ.
251

 

Com ja s’ha informat abans, la representaciñ de les Illes a la majoria de seccions 

fou nombrosa, malgrat l’absència de representants de les Pitiüses: 279 mostres, 228 de 

Mallorca i 51 de Menorca. Si s'exceptuen les mostres de la comissions provincials, el 

nombre de municipis i d’expositors es concentra clarament en un nombre molt reduït de 

persones i dels llocs d’on procedeixen (Esporles, Mañ, Ciutadella, Palma, Muro). 

Aquesta coincidència ve determinada per la presència de diferents mostres, a vegades a 

seccions distintes, que oferien les mateixes persones. És el cas de Pere Josep Tries que 

apareix al catàleg amb 23 entrades, a totes amb el mateix origen, per la qual cosa el 

municipi d'Esporles està tan representat. El menorquí Narcís Mercadal hi va participar 

                                                                                                                                                                          
composiciñ i l’elecciñ de vocals va anar canviant al llarg del temps. Entre els que ho eren per la 

condiciñ del seu càrrec hi havia el del director de l’Institut provincial d’ensenyament secundari, en 

aquest cas l’Institut Balear, lloc ocupat per Francesc Manuel de los Herreros entre 1846 i 1900. Per 

veure més informació sobre aquest tema veure: PAN-MONTOJO, Juan: “La administraciñn agraria 

en España, 1847-1907”, Noticiario de Historia Agraria, 10 (1995). p. 72.  
245

 La Diputació provincial sol·licitava a la Junta d’Agricultura i de Comerç i a la Societat Econòmica 
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 Memoria sobre los productos de la agricultura española reunidos en la Exposición General de 

1857, presentada al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento por la Junta Directiva de aquel 

concurso, Madrid (Imprenta Nacional), 1857-1861, p. 134. 
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  “Palma”, diari El Isleño, 2 de set.1857, p. 4. 
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 ARM: Fons SEMAP, 1857 Exposició Agrícola de Madrid. Caixa 16/2  
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 Escola fundada l’any 1855, inicialmente situada a Aranjuez, que actualment és l’Escola Tècnica 

Superior d’Enginyers Agrònoms. 
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 Memoria. Op. cit. p. 79. 
251

 Memoria. Op. cit., p. 133. 
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amb 14 productes procedents del terme de Mañ, un dels quals era cotñ. Antoni Carreres, 

també de Mañ, amb cinc. Un altre exemple és el d’Antoni Massanet de Muro que 

apareix 7 vegades. De Ciutadella n’hi havia una partida: Marc Squella i Saura, Gabriel 

Squella i Olives, que presentava patates d’Anglaterra, Pere Martorell i Olives, Josep 

Carreres, el comte de Torresaura, quasi tots membres de la noblesa menorquina. 

Palma també hi figura com origen de moltes de les mostres o com a procedència 

dels expositors: Marià i Jaume Conrado, Nicolau Ripoll Bestard, Miquel Salvà Cardell, 

Jaume d’Olesa, etc. 

Una petita referència a alguns dels expositors citats (d’alguns dels quals ja s’ha 

informat abans) ens ajuda a conèixer amb més detall la naturalesa de la representaciñ 

illenca. 

El professor Pere Josep Tries i Sampol presentava un conjunt de mostres de la 

seva col·lecciñ, sobretot d’aplicacions medicinals, a l’exposiciñ de Madrid 
252

i, com a 

capdavanter en la recerca de nous conreus i tècniques, diferents productes agrícoles. En 

total presentava 23 mostres diferents: arròs de secà,
253

 blat coll-de-rossí (menciñ 

honorífica), blat mollar, patates de Bèlgica, ametlles mollars, oli, fècula de blat, goma 

de diversos arbres fruiters, capolls de seda, arrel de rotgeta
254

 utilitzada com a 

substància tintòria que creixia de manera espontània, però que en algunes zones d’Ibèria 

i d’Europa es conrava per utilitzar-ne les arrels per a tints, sumac (per la rotgeta i el 

sumac menciñ honorífica) i moltes plantes amb finalitats medicinals: sèver (producte 

obtingut de l'àloe), ceba marina
255

(els bulbs utilitzats per a fins medicinals), 

caparra,
256

pa porcí
257

 els tubercles del qual sñn molt cercats pels porcs, dulcamara
258

, 

que creix vora els torrents i rierols i té utilitat farmacèutica com a depuratiu, estramoni, 

d’usos medicinals com a narcòtic, estepa Joana,
259

liquen,
260

llúpol per a farmacologia 

(sedant, ajuda a eliminar els cucs intestinals), plantatge (depurativa, cicatritzant).  

                                                           
252
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Per la goma, la fècula de rapa i el midñ obtingué una medalla de bronze. De la 

rapa (aràcia) se’n feia una fècula o midñ que s’utilitzava com a substància 

antiescorbútica, purgant i diürètica. 

Per la seva banda Nicolau Ripoll Bestard i Miquel Salvà Cardell, eren persones 

destacades a la mostra i també ho eren a la vida política i econòmica de l’illa. Els dos, 

representants del liberalisme moderat, foren diputats a les Corts. Tots dos eren membres 

de la junta directiva de la Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País, en el 

període en què el comte de Montenegro n’era director (1831-1848). Nicolau Ripoll era 

vicecensor i Miquel Salvà, vicecomptador.
261

  

Nicolau Ripoll era natural i veí de Palma, encara que el seu pare havia nascut a 

Ginebra. Advocat, inspector i propietari agrari, fou batlle de Ciutat els anys 1836 i 1837 

i diputat a Corts en diferents legislatures, entre els anys 1837 i 1850. En una de les 

eleccions es presentava pel districte de Valldemossa,
262

municipi al qual es trobava molt 

vinculat. Autor d’un estudi sobre la riquesa territorial de les Balears, va aconseguir 

diferents finques expropiades en el procés de la desamortitzaciñ. Persona culta, 

interessada en promoure l’ús de la llengua catalana, 
263

amant de la música i de les arts. 

264
 Fou un pioner en la innovaciñ i en la introducciñ de conreus a Mallorca. Es dedicà a 

plantar nombroses varietats d’ametller, i en va presentar els fruits en una col·lecciñ a 

Madrid on va tenir una medalla de bronze, o com veurem a la de Londres de 1862. A 

més d’aquest conreu, fou juntament amb Pere Josep Tries, introductor del conreu de 

moniatos, seguint les experiències realitzades a Menorca.
265
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Miquel Salvà Cardell (Llucmajor, 1790 – Palma, 1873) segurament fou una de 

les persones més importants de la burgesia ciutadana durant les dècades compreses entre 

1830 i 1860. 
266

  

Salvà Cardell es dedicava a negocis diversos. El 1839 va aconseguir adquirir una 

finca de Llucmajor en el procés de desamortitzaciñ,
267

la meitat de Son Noguera, que 

comprenia unes setanta hectàrees amb les cases velles, que havia estat propietat dels 

agustins.
268

Tenia una fàbrica de vidre al carrer de Sant Martí, alguns objectes de la qual 

foren exposats a les exposicions del 1836, del 1837, i del 1860. Era també un 

comerciant destacat, amb accions de l’empresa del vapor El Mallorquín. Miquel Salvà 

Cardell a les exposicions presentava productes diferents segons es tractàs d’exposicions 

locals o més generals, amb la qual cosa demostra que tenia un gran coneixement de la 

situaciñ del mercat internacional i que utilitzava aquests esdeveniments com un 

aparador que actuàs com a reclam de futurs compradors. A les de Palma presentava 

envasos de vidre, objectes que fora de l’illa probablement, per la seva qualitat, no 

haguessin tengut cap interès i no haguessin obtingut cap demanda ni cap premi. En 

canvi a la mostra de Madrid (i com veurem a la de Londres del 1862), hi envià oli 

d’ametlles dolces i també el verdet, cardenillo,
 269

productes molt valorats en aplicacions 

farmacèutiques i medicinals i que com a bon comerciant intentava exportar. Miquel 

Salvà Cardell també es dedicà a la política, fou diputat a Corts a les legislatures del 
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 El seu fill, Miquel Salvà Saguðolas, continuarà tenint un paper econòmic a Palma molt destacat, 
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1837 i a les del 1840
270

 i se’l recordava per una intervenciñ a les Corts espanyoles, el 

dia 31 de maig del 1840, defensant els interessos dels productors i comerciants de blat 

de Mallorca.
271

 

La seva trajectòria, a part de política, és industrial, comercial i financera, més 

que agrícola. A diverses exposicions com a la Universal de Londres presentava 

productes d’usos farmacèutics com eren els olis fets amb llentiscle i amb ametlles 

dolces amb què obtingué medalla a l’Exposiciñ de Madrid del 1857. 

Jaume Conrado i de Berard (1799-1866), primer marquès de la Fontsanta, 

exposà productes diferents: aiguardent de garrova, d’arbocer i de garballñ, fet a Santa 

Maria; barrella
272

i cendra de clovella d’ametlla (medalla de bronze). També Jaume 

d’Olesa, propietari de possessions a diferents municipis, hi va presentar blat mollar de 

Manacor (medalla d’or) i formatge de Son Seguí, possessiñ situada al municipi de Santa 

Maria. 

Entre l’important grup de menorquins destacarem Narcís Mercadal Penedes, 

gran contribuent, que pertanyia a una de les famílies més riques de Menorca. Era 

propietari d’un conjunt de finques, majoritàriament situades al terme de Mañ 

(Montgofre Vell, Montgofre Nou, Morella, Alcalfar Vell, S’Albufera, Sa Cudia, aquesta 

darrera de 325 hectàrees). D’ideologia liberal, a les eleccions de 1836 i de 1837 fou 

elegit diputat a Corts, d’aquell sector que es deia partidari de conciliar l’ordre i la 

llibertat que oferia el marc de la Constituciñ de 1837. A través d’ aquesta mostra podem 

comprovar com Narcís Mercadal es trobava vinculat a una agricultura experimental amb 

la introducciñ de conreus i noves tècniques. Així, a més del cafè, presentava altres 

productes a diferents apartats: prunes i albercocs secs, així com síndria i figues de moro 

en arrop (medalla d’argent), també civada i sègol, conreu que, segons diu l’expositor, 
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blat, com hi havia a tot arreu, amb l’excusa que s’importava gra estranger, clandestinament, per 

estalviar el propi, el cotitzat blat de xeixa, i vendre´l en altres regions que, tal com s’explica a la 

segona ediciñ de la Historia general del Reino de Mallorca, era semblant al candial i,cuyo sobrante 

exportado a Cataluða y a otras partes de la Península, donde es muy apreciado este grano por su 

excelente calidad. J.DAMETO, V. MUT, G. ALEMANY: Historia general del Reino de Mallorca. 

Segunda edición corregida e il·lustrada Historia general del Reino de Mallorca. Segunda edición 

corregida e il·lustrada con abundantes notas y documentos, y continuada hasta nuestros días por el 

D. Miguel Moragues Op. cit. Vol. II, p. 570-572. Per aprofundir més sobre aquest tema veure: 

Memoria que publica la Diputación Provincial de las Islas Baleares en refutación de las 

esposiciones que elevaron a S.M. las Diputaciones provinciales de Zaragoza y Murcia contra el 

libre comercio de granos de que disfrutaba esta provincia. Palma (Imprenta Nacional a cargo de 

Juan Guasp), 1839. 
272

 Barrella: nom de diferents plantes del gènere Salsola de les cendres de les quals se’n treia sosa. 
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estava en fase d’experimentaciñ; una varietat d’ordi que es trobava en una etapa també 

d’assaig Hordeum vulgare v. coeleste (ordi d’àngel); presentà garroves, cotñ en branca 

(ambdues coses obtingueren menciñ honorífica), vi estorell
273

 i vi negre. Narcís 

Mercadal va cultivar cotñ a Alcalfar Vell, a s’Albufera i a Montgofre, en quantitat 

considerable, que li subministrava un cotñ de bri molt fi sempre bastant ben pagat, 
274

 

les llavors del qual, segons feia constar al catàleg, procedien de Geòrgia. 

El comte de Torresaura, de la família dels Olives, fou un altre gran terratinent 

menorquí, en aquest cas de Ciutadella, que participà a l’exposiciñ de Madrid que ara es 

comenta (i també a altres exposicions, com més endavant s’esmentarà). Era propietari 

de llocs com el de l’Albufera, al Mercadal, amb una extensiñ de 800 hectàrees, d’Alfurí 

de Dalt i de Santa Anna, a Ciutadella que, entre els dos llocs, en sumaven prop de 550. 

A la mostra de 1857 va obtenir una menciñ honorífica pel blat.  

Les persones abans citades conformen la representaciñ més significativa, però 

n’hi havia d’altres. En realitat la participaciñ dels illencs fou molt elevada, si la 

comparam amb la participaciñ d’altres zones de l’Estat, tant pel nombre d’expositors i 

objectes com de guardons. De fet les Illes Balears es trobaven entre les dotze primeres 

províncies en nombre de participants i obtingueren un total de 62 premis, distribuïts en 

una medalla d’or, deu d’argent, vint-i-dues de bronze i vint-i-nou mencions 

honorífiques. 

A part de les categories on s’obtingueren premis es troben d’altres productes 

agrícoles: fruites (albercocs, cireres, peres, síndries, figues de moro, olives, melicotons, 

taronges, etc.), en alguns casos es presentaven conservades en diferents procediments 

(assecats, al natural, en almívar), fruits secs (ametlles,
275

nous, pinyons), tàperes, 

diferents hortalisses (alls, albergínies, cogombres, carabasses, etc.), patates (comunes, 

d’Anglaterra, de Bèlgica), alfals, blat de les índies, blat mill, civada, ordi, 

faves,
276

llenties, pèsols, guixes, i també l’arròs de secà o el cafè. El cos d’Enginyers de 
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 Varietat de raïm que solia ser premsat, igual que l’anomenada premsal.  
274

 HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador: Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Op. cit., 

Vol. VI, p. 389-390.  
275

 La Memoria diu: Las almendras españolas, y señaladamente las de Alicante, Màlaga y Mallorca, 

luchan ventajosamente en casa y en el extranjero con las de Sicilia i Berberia (p. 507). D’ametlles 

se’n presentaven de diferents varietats que tenien preus molt diferents: cul gros, den Pou, esperñ de 

gall, i les més cares i apreciades: les mollars, les den Poteta i les fites. Miquel Salvà Cardell 

presentava pa d’ametlla: Los perfumistas venden el llamado pan o pasta de almendras, que es la 

especie de salvado que resulta una vez extraido el aceite, Memoria, op. cit., p.504. 
276

 Parlant de faves comunes, el curiós comentari que apareix a un expositor, José Pablo Pérez, de 

Huelva és: “la mayor parte se exporta para las islas Baleares, donde se consumen como sustancia 

alimenticia”, Memoria, op.cit. p. 678. 
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Monts presentava una col·lecciñ de carbons vegetals de boix, bruc, alzina, arbocer, etc. 

277
La Memoria diu que els carbons de Mallorca s’exportaven a Barcelona, València i 

Alacant. Es presentaven preparats farmacèutics i de perfumeria fets a Sñller i tàrtar
278

 de 

Santa Eugènia. Així com també càrritx, substàncies tintòries com la gualda, treta de la 

galsa o pelleta,
279

plantes, fruits i llavors diverses. Plantatge ample, glans, i també pells 

de xot sense tondre.  

Hi hagué catorze expositors -vuit dels quals eren de Menorca- que presentaven 

diferents varietats de blat, mollar, xeixa, fideuer, trobat, moreno, roig, etc. Segons la 

memòria hi faltaren més varietats que es donaven a Mallorca com els coll-de-rossí, 

pintat i brusan (T. durum pilosum). Aquest grup d’expositors de cereals foren els més 

premiats, sobretot pel blat, tant mollar -el de Manacor presentat per Jaume Olesa 

obtingué una medalla d’or, una de les quatre que s’atorgaren a a tot el conjunt 

d’expositors de blat-, com el de xeixa -que obtingué una medalla d’argent, una de 

bronze i vuit mencions honorífiques-. Pel que fa al blat mollar, que fou tan valorat, 

l’Arxiduc ens dñna una informaciñ de les seves característiques: 

“Blat mollar o d’en Mollar: Dñna una collita més abundosa que les altres classes de 

blat conegudes al país, ja que sovint se n’obté setze i fins i tot vint vegades més per 

sembrada; també resisteix millor l’aridesa i creix molt bé en els terrenys més dolents. 

S’assembla molt al blat de moro i pateix els mateixos inconvenients quant al pa i a les 

propietats de la palla, però li guanya en blancúria.” 

 

Ens dñna l’origen, Puigpunyent, i la connexiñ amb l’Exposiciñ de Madrid: 

 “A Mallorca només se’l coneix des de 1848. Un gra de procedència desconeguda, en 

geminar per casualitat a un marge de Puigpunyent, va treure dues espigues d’una mida 

normal. Però aquestes espigues cridaren l’atenciñ d’un pagès de Calvià, que vivia a 

Galilea (municipi de Puigpunyent), anomenat don Pere Joan Vicens, Mollar de renom, i 

aquest les va fer servir per reproduir-les. El resultat obtingut fou tan esplèndid, que la 

nova varietat, a la qual es va posar el nom del descobridor, d’aquí ve blat d’en Mollar, 

o abreujat blat mollar, es va estendre tan ràpidament per tota l’illa, que en nou anys 

se’n va aconseguir una anyada de més de 50.000 quarteres (3.517.000 litres). L’any 

1857, a l’exposiciñ agrícola de Madrid, fou molt lloat i un dels seus expositors (don 

Jaume d’Olesa) va guanyar la medalla d’or. Durant alguns anys s’estengué de cada 

vegada més; actualment no se´l té en tan alta estima, probablement perquè s’ha 

degenerat una mica.”
280

  

 

Els llegums, una col·lecciñ de varietats de mongetes, de la Pobla i de Muro, 

obtingueren medalla d’argent. De les mongetes la memòria diu que “Las Islas Baleares 

                                                           
277

 Probablement per la facilitat del transport marítim en relació a zones més properes. 
278

 És un àcid que es forma al fons de les bótes.  
279

 Reseda luteola. 
280

 HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador: Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Op. cit., 

Vol. III, p. 289. Ens sembla que el nom ha de fer referència a la textura del gra més que a la 

suposada existència d’un personatge amb aquest mal nom. 
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presentaron 29 muestras distintas, y en tan rica colección se encontraban las variedades más 

útiles.”  

Les mongetes de la Pobla i de Muro foren molt apreciades en aquesta i en 

d’altres exposicions. En aquesta exposiciñ, el protagonista amb nom propi, a part de les 

presentades per la Comissiñ, fou Antoni Massanet Ochando de Muro que seguirà 

obtenint premis, medalla d’argent, juntament amb Miquel Socias Caimari, que va rebre 

una medalla d’or, a la de París del 1878. Antoni Massanet també presentava lli i cànem 

preparats per filar.  

Massanet, també conegut com el Rei de Muro, formava part d’una de les 

famílies de grans propietaris de Mallorca, amb possessions a Muro i a la Pobla, Son 

Amer d’unes 100 hectàrees, i a Son Cervera (Pula, de 271 hectàrees). La seva 

residència, un casal al carrer Major de Muro, la descriu l’Arxiduc.
281

 Era germà del 

diputat i senador conservador Joan Massanet Ochando (1831-1901). 

Els ciurons que presentava Bartomeu Gomila del Mercadal obtingueren medalla 

de bronze.  

Els conreus industrials destinats a teixits també foren força reconeguts: el lli, 

medalla d’argent (Muro) i diverses mencions honorífiques (Mañ i Muro), el cànem, 

medalles de bronze (la Pobla, Muro i Mañ) i el cotñ en branca (menciñ honorífica pel 

que duia Narcís Mercadal de Mañ
282

). La seda de les Illes, presentada en capolls, encara 

que no obtingué guardñ, la presentava Pere Josep Tries, d’Esporles i la Comissiñ 

Provincial, d’Establiments, i el comentari que es feia a la memòria era que “abunda 

bastante en el distrito. Su precio en el día (entre 10 i 20 rals la lliure), en razñn de la 

gran demanda que ha habido para extraer, es mucho más elevado de lo que suele ser 

comunmente; antes se vendía de 7 a 8.
283

 Marià Conrado presentava seda vegetal, 

ginesta.
284

També es presentava palma i llúpol, Humulus lupujus.  

Altres guardons destacables serien per a aquells productes procedents de la 

indústria agroalimentària que tan bons resultats obtindran al llarg del segle XIX: les 
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 HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador: Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Op. cit., 

Vol. V, p. 522.  
282

 Conreu que segons la memòria estava en fase experimental. 
283

 Memoria sobre los productos de la agricultura española reunidos en la Exposición General del 

1857.Op. cit., p. 1093. 
284

 Potser es tractàs de Spartium Juncium, que ha estat usada en la indústria tèxtil i també en la de 

perfumeria. Tot i que amb aquest nom es coneixen gairebé mitja dotzena d’espècies diferents al 

nostre país. 
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fruites en conserva
285

 de Bartomeu Roca de Palma i de Narcís Mercadal de Mañ 

(ambdñs medalla d’argent), mel de Sñller i de Mañ (medalla d’argent), formatges de 

Mañ i Santa Maria (medalla de bronze), sobrassada (medalla de bronze), safrà de 

Porreres
286

 (medalla d’argent) i oli (medalla d’argent pel de Sñller). Encara que no 

obtingueren guardñ dos expositors de Menorca presentaven mantega de vaca: Gabriel 

Squella de Ciutadella ( fresca i per a cuinar) i Josep Soler de Mañ (a 5 rals la lliura).  

Una de les l’empreses conserveres era la fundada l’any 1851 per Bartomeu Roca 

Estades.
287

 L’empresa destacà per la seva aportaciñ de conserves vegetals. Tenia, per 

abastir-se, una fàbrica d’envasos de vidre fets amb un model de màquina, de la qual 

pocs mesos abans d’aquesta exposiciñ, el mes de maig de 1857, Roca havia sol·licitat el 

privilegi d’introducciñ per fabricar gots, botelles i altres objectes de vidre, porcellana i 

pisa per contenir fruites i substàncies orgàniques. 
288

. El privilegi li fou concedit després 

de cobrir tots els tràmits tal com consta a l’Expedient conservat entre la documentaciñ 

de la Junta de Comerç relatiu a aquesta qüestiñ.
 289

  

Els expositors de formatges foren cinc: tres de Menorca: Josep Carreras i 

Gabriel Squella de Ciutadella i Antoni Carreras de Mañ (medalla de bronze) i dos de 

Mallorca, la comissiñ que presentava formatge d’Alcúdia (menciñ honorífica) i Jaume 

d’Olesa queso de leche de vacas y de ovejas, por iguales partes, a imitaciñn de Mahñn. 

El fabricava a 250 rals el quintar, 50 menys que el d’Antoni Carreras de Mañ. Els dos 

obtingueren medalla de bronze.
290

  

Altres productes premiats foren la cera en pa i en cinta que presentava la 

comissiñ provincial (medalla d’argent) i la goma de diversos fruiters, fècula i midñ que 

duia Pere Josep Tries (medalla de bronze) i l’oli d’ametlles dolces presentat per Miquel 
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  “Frutas en semialmíbar; precio 6rs frasco. Frutas conservadas al jugo; precio; 10 rs frasco”. 

Memoria. Op. cit., p. 551. 
286

 El safrà de Porreres, al preu de 228 rs la lliura: “es muy abundante en este distrito, donde son 

muchos los que se dedican a su producción aunque en cantidad limitada...Raras veces se encuentra 

a un precio tan alto como el expresado...Se siembra generalmente dentro de los viñedos recién 

plantados.”Memoria, p.746. L’Arxiduc es refereix al safrà, diu que el de Porreres era el millor i 

també es refereix a aquest premi: En general el safrà de Mallorca és considerat com un dels millors 

d'Espanya, àdhuc del mñn; a l’exposiciñ agrícola de 1857 a Madrid aconseguí un dels primers 

premis. HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador: Les Balears descrites per la paraula i la imatge. 

Op. cit.,Vol. III, p. 325. 
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 Filla d’Agustí Buades Frau i Antònia Muntaner de Palma. Agustí Buades, pintor del S.XIX de gran 

prestigi. Destacà principalment com a retratista. 
288

 AHOEPM: Privilegi núm. 1591. 
289

 ARM: Junta de Comerç. Sèrie Exp. Caixa 48, núm. 630. El títol de l’Expedient és privilegio 

exclusivo a favor de D. Bartolomé Roca por haber introducido del estrangero una maquina para 

fabricar vasos, cajas, botellas y otros objetos de vidrio, porcelana y loza.  
290

 Memoria. Op. cit., p. 1077-1078. 
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Salvà Cardell de Palma (medalla d’argent). La Memoria fa un comentari sobre l’oli 

d’ametlles que posa de manifest la bona reputaciñ que tenia el de Mallorca: 

“Las almendra, una vez extraído su aceite esencial, dan por compresiñn aceite fijo, que 

pagan bien los farmacéuticos y perfumistas. Hasta ahora el más acreditado es el de 

Mallorca, y compiten con éste Italia y el Mediodía de Francia.”
291

 

 

Marià Conrado i la comissiñ provincial duien oli de llentiscle (d’Alarñ i de Llucmajor), 

antigament utilitzat per fer llum. 

Jaume Conrado presentava barrella en pedra feta de cendra i cendra de clovella 

d’ametlla al preu de dos rals la lliura i per aquest producte obtingué una medalla de 

bronze. Aquests productes es venien als fabricants de sabñ. Segons la Memoria, temps 

enrere de diferents llocs se n’exportaven grans quantitats encara que en el moment de 

l’Exposiciñ no en sortia ni la més petita quantitat a l’estranger.
292

  

Una medalla d’argent obtingué l’obra que tractava sobre la situaciñ de 

l’agricultura de Menorca d’aquells moments, escrita per Juli Soler seguint les 

observacions de Rafel Febrer Albertí: Exposiciñ de l’estat actual de l’agricultura 

menorquina i manera de millorar-la, publicada a Mañ aquell mateix any.
293

 A la 

memòria se li dedica una àmplia ressenya i se’n destaca la informaciñ que aportava, qui 

coneixia de primera mà el camp de Menorca.
294

 

La participaciñ de les Illes a la secciñ tercera, d’indústria agrícola fou 

especialment important en matèria de vins, aiguardents i begudes alcohòliques, 19 

expositors de Mallorca i de Menorca amb 33 mostres diferents. Pel que fa a vins, s’hi 

participava tant col·lectivament, a través de les comissions que representaren diferents 

pobles de Mallorca (Binissalem, Felanitx i Pollença), com a títol individual, a través de 

persones de diferents municipis, tres de Menorca (Josep Carreres, Narcís Mercadal i 

Gabriel Squella), i cinc de Mallorca (Ferran Cotoner, Antoni Moyà, Jaume d’Olesa, 

Adolf Rotten i Josep Safortesa). 

Entre les varietats de raïms utilitzades hi consten: el gorgollassa, el girñ, la 

malvasia, la montona, el mollar i el pàmpol rodat. Els guardons obtinguts foren quatre 

medalles de bronze, una d’elles per un vinagre, dues per dos vins de Banyalbufar 

(presentats pel ja esmentat Cotoner i per Adolf Rotten), i dues per un vi i un vinagre de 

                                                           
291

 Memoria. Op. cit., p. 1055. 
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 Memoria. Op. cit., p. 1104-1105. 
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 Tot i que a la relació de premiats apareix el nom de Rafel Febrer, a la descripció completa figura el 

nom de Juli Soler com a autor amb les observacions fetes per Rafel Febrer Albertí: Exposició de lo 

estad actual de la agricultura en la isla de Menorca i manera de millorar-la. Maó (Impremta de 

Fàbregues), 1857. Donam informació de Juli Soler Siquier (1812-1879) al capítol IV. 
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 Memoria. Op. cit., p. 21. 
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Santa Maria (ambdñs de Jaume d’Olesa). Del vinagre el Jurat deia: Dorado, limpio, 

transparente, de olor y sabor propios y agradables. Del vi, també d’Olesa del 1849: por 

un vino generoso que presentñ y que era blanco, rancio, de poca nariz pero de buena 

boca. Medalla de bronce.
295

 

El vi de Ferran Cotoner es presentava com albaflor, de uva malvasia, de 14’7º i 

el comentari del Jurat quan li atorgava la medalla de bronze era: 

“He aquí el célebre albaflor de Mallorca, que ha dado el nombre al pueblo de 

Beñalbufar (sic). También la malvasía de Mallorca, principalmente la de Pollenza, y 

llamada allí mamona (hauria de dir montona). Conserva su crédito desde el tiempo de 

los romanos. Por el vino expuesto, que era generoso,blanco, algo amontillado, nariz y 

boca buenas.” 

 

Del vi generñs de Banyalbufar que presentava Adolf Rotten,
 296

 un de mollar i un de 

pàmpol rodat, que obtingué medalla de bronze, es deia:“Por el vino generoso, blanco, 

rancio, de buena nariz y boca, medalla de bronce.”
 297

  

Del vi, d’anyada de 1849 de 17’5º de Jaume d’Olesa, el Jurat fonamentava la medalla 

de bronze d’aquesta manera: “Por un vino generoso que presentñ y que era blanco, 

rancio, de poca nariz, pero de buena boca.”
298

 

Les mostres d’aiguardents també eren nombroses. N’hi havia d’esperit de vi i 

d’altres plantes o fruits no procedents de la vinya. Les Comissions dels municipis de 

Porreres, Llucmajor, Felanitx i Palma presentaven els aiguardents de vi anisat, Jaume 

Conrado aiguardents de garrova, d’arboça i de garballñ, i Joaquim Cairñ i Josep Astier 

de Palma, aiguardents d’alcohols obtinguts dels tubercles de l’albñ: 

 “El aprovechamiento de los tubérculos feculentos del gamñn común para sacar de ellos 

alcohol es lucrativo desde que la enfermedad de la vid ha encarecido este artículo, lo 

cual es también útil porque se limpia así el terreno con pocos dispendios.”
299

 

 

Aquests experiments utilitzats en la fabricaciñ d’aiguardent deixant la base del vi i 

prenent-ne aquests altres tan diversos, és el resultat de la plaga Oidium tuckeri que, 
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 Memoria. Op. cit., p. 974. 
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 Adolf Rotten, fill del general Rotten -suís que establí el seu domicili a Palma al segle XIX-, casat 

amb Dionísia Gual, hereva del títol i dels béns del marquès de Campofranco, era propietari consort 

del rafal de Planícia de Banyalbufar. HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador, Les Balears descrites 

per la paraula i la imatge. Op. cit., Vol. III, p. 24. 
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 Els comentaris dels vins de Banyalbufar, a la Memoria. Op. cit., p. 973.  
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 Memoria. Op. cit., p. 974. 
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 Memoria. Op. cit., p. 853. 
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segons diverses fonts, afectava durant aquests anys, entre 1851 i 1860, molta part de la 

vinya de Mallorca i que es va traduir en un descens de la producciñ de vi.
300

 

En aquest sentit podríem entendre les paraules que recollia la memòria tot just 

haver parlat dels aiguardents de Mallorca fets a base dels tubercles de l’albñ, arboces, 

garrova, figa i garballñ: 

 “No es el vino el único manantial de aguardiente;todos los frutos azucarados, fuertes, 

en contacto con una sustancia azoada, pueden servir para su preparación (...). No debe 

sorprender que el ingeniero haya buscado supletorios a la vid, diezmada por el cenizo y 

la intempèrie.”
301

 
 

La Comissiñ provincial de Porreres va obtenir una medalla de bronze pels aiguardents i 

Joaquim Cairñ i Josep Astier una menciñ honorífica.  

  Expositors de Barcelona, Girona, Granada, Ourense, i d’altres zones presentaven 

també aiguardents d’arboça, de canya, de figa, de figa de moro o també d'albñ com a 

alternativa als de vi. Segons la memòria, utilitzar els bulbs de la porrassa o albñ, com a 

alternativa al vi, per fer aiguardent era una tècnica que s’havia estès a França, a 

Sardenya i també a Algèria on s’hi havia organitzat una important indústria, 

especialment a Damrémont, des d’on l’activitat s’havia estès a les regions d’Alger i Orà. 

La proporciñ que s’obtenia eren 2’5 litres d’alcohol per cada 100 kg de bulb. Tot i així, 

segons aquesta font, la popularitat de l’albñ es veia amenaçada en aquells moments pel 

sorgo o melca.
302

Això ens fa veure que els expositors de Mallorca estaven al dia en 

experiments d’aiguardent o en el seu comerç.  

Josep Astier que presentava tubercles d’albons i l’esperit que se n’extreia, fou 

empresari i anys més tard director de l’Empresa Marítima de Vapor creada a Palma 

l’any 1870, propietària del vapor Lulio, construït a Londres. Aquest vaixell va fer 

viatges a Puerto Rico. Ens fa pensar la vinculaciñ del sector de les begudes, de 

l’aiguardent i el comerç americà.
303

 L’empresari mallorquí Josep Astier Cuevas i un 

altre soci el 1871 adquiriren a l’Estat les Salines d’Eivissa per un miliñ i escaig de 
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pessetes (1.162.062) convertint-les en l’Empresa de la Fàbrica de la Sal d’Eivissa, 

societat de la qual Josep Astier seguia, juntament amb altres socis, essent accionista.
304

  

Joaquim Cairñ i Riera presentà per primer cop productes a l’exposiciñ que ara es 

descriu, en aquest cas esperit d’albñ com ja s’ha esmentat. Com veurem més endavant 

seguirà treballant en aquesta línia de producciñ d’aiguardents a base de taronja, figues, 

garballñ, vi de nous verdes, entre d’altres i el trobarem participant i obtenint guardons a 

exposicions importants posteriors.  

L’Arxiduc, parlant de vint anys enrere, de les begudes fetes sense esperit de vi 

comenta el següent:  

“Fa de 15 a 20 anys, quan l’oïdi va causar grans destrosses a les vinyes d’Espanya, va 

pujar molt el preu del vi i, en conseqüència, el material per fabricar esperit de vi va 

tornar més escàs. Per això a Mallorca es va intentar fer esperit de vi i brandi i d’altres 

plantes, sobretot dels tubercles dels asfòdels (Asphodelus ramosus i Asphodelus 

fistulosus, porrassa, les flors d’albñ), que creixen en abundància per tot el pla, 

principalment als municipis situats a la costa sud, prop del mar. Durant algun temps 

se’n fabricaven grans quantitats, sobretot a Llucmajor, que en sa major part eren 

exportades.”  

 

Tot i això la qualitat, o almenys el gust, no agradava del tot, com es desprèn del que diu 

l’Arxiduc  

 “Aquest brandi, tanmateix, tenia mal gust, i la seva fabricació es va abandonar tan 

aviat com aconseguiren combatre l’oïdi amb sofre.” 

 

L’Arxiduc també es refereix als licors fets de figues, garballñ, etc. i parla de la seva 

presència a les exposicions de Madrid del 1857 i de Palma del 1860: 

 “Al mateix temps que es fabricava aiguardent de porrassa, també es feia brandi de 

figues, garroves, maduixes, taronges i garballó (palmito), si bé en menys quantitat. 

Aquests diferents alcohols foren tramesos a l’exposiciñ madrilenya de 1857 i també a la 

que tengué lloc el 1860 en honor de la reina Isabel. En aquella època els tubercles 

d’asfòdel es venien a reals (un poc més de ½ franc) el quintar, l’alcohol de 35-36 graus 

que se’n treia a 160-166 duros (840-873 francs) la pipa jerezana (tona de Xerès, uns 

385 litres); el brandi de garrova, figues i garballó era un 12 per cent més barat que el 

preu normal del brandi de raïm; el de maduixes i taronges, un 10 per cent més car.”
305

 

 

A la mostra hi figurava un apartat específic de licors, ron, licores y sus agregados, que 

no incloïa els aiguardents: de les Illes no s’hi presentava més que aigua de tarongina 

(Agua de Azahar). La Comissiñ provincial presentava la fabricada a Sñller per Jeroni 

Estades, el comentari de la Memòria diu textualment: D. Jerñnimo Estada la fabrica en 
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cantitad considerable y la envía al resto de la Península y al Imperio Francés.
306

Es 

tractava de l’aprofitament per a la destil·laciñ dels pètals de la flor de taronger en la 

seva caiguda, en aquest cas la fabricava, es veu que amb un cert èxit, l’apotecari Jeroni 

Estades. Segons J. Rullan, el profesor de matemàtiques i economista Joan Sorà havia fet 

càlculs segons els quals aquesta activitat podia donar elevats rendiments.
307

 

Observant la secciñ hi ha licors molt diversos: roms, marrasquins, anisets, 

ginebres, licors d’ametlla amarga (de noyñ), etc., duits per expositors de Catalunya, 

Aragñ, Andalusia, etc. també de les colònies. Les Illes no n’enviaren en aquesta mostra, 

potser persones com Bartomeu Roca i molts d’altres en prengueren nota i ho feren a la 

de Madrid del 1877.  

Un altra cosa que tampoc hi havia eren pastes per a sopes, especialitat que 

alguns menorquins, com per exemple Josep Ponsetí de Mañ, desenvoluparan 

posteriorment.  

 

Exposició organitzada per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre del 1859 a 

Barcelona 

 

La segona exposiciñ analitzada d’aquest primer període fou l’organitzada per l’IASI. 

Aquest centre va ser fundat l’any 1851 per un centenar de propietaris rurals residents a 

Barcelona, molts d’ells nobles, i que comptà aviat amb més de dos mil socis, de 

Catalunya, i també de fora del Principat com les subdelegacions de Múrcia, Alacant, i 

dues a Menorca, a Ciutadella (1856, reorganitzada a 1874), i a Mañ (1856, 

reorganitzada el 1874 i, de bell nou, el 1899). 
308 

 

El seu objectiu principal era la defensa dels interessos dels propietaris rurals i la 

modernitzaciñ de l’agricultura. Encara que els fundadors de l’Institut pretenien ser una 

associaciñ d’àmbit estatal, aviat optaren per centrar el seu objectiu a l’àmbit català.  

Entre d’altres activitats, l’Institut organitzà i convocà periòdicament diverses 

exposicions i concursos agrícoles per tal de fomentar i divulgar sistemes que millorassin 

i fessin més competitiva l’agricultura: des de conreus o noves variants dels ja existents, 

a nous utillatges, a màquines modernes, etc. Al llarg del segle XIX, només a Barcelona, 
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se celebraren almanco onze d’aquests concursos. També se n’organitzaren a Vic, Reus, 

Figueres, Lleida, Terrassa, Sant Sadurní, etc. 
309

 

A l’Exposiciñ Agrícola del 1859, celebrada entre els dies 28 i 31 d’octubre, hi 

varen concñrrer més d’un centenar d’expositors, la gran majoria del Principat. De les 

Illes únicament hi hem trobat el ja citat Narcís Mercadal i Penedes, de Mañ, que envià 

blat, moniatos, cotñ en branca, que tal com figura al Catàleg publicat a la revista de 

l’entitat era proveniente de semilla de una de las provincias (sic) de los Estados Unidos 

de América. De la Georgia (i suposam que també) de Fernambuco. A més a més, Narcís 

Mercadal dugué al concurs melca, prunes seques i figues seques.
310

Tant els cereals, el 

blat dit de Mañ, que tenia una gran fama per la seva qualitat, com els tubercles, els 

moniatos de Menorca, on segons la font s’havien aclimatat de forma extraordinària, 

foren molt apreciats per l’agrònom Jaume Llansñ, Catedràtic d’Agricultura de l’Institut 

de Batxillerat de Barcelona, director del Jardí Botànic i que havia participat en la 

creaciñ de l’Institut de Sant Isidre. Jaume Llansñ impulsà la introducciñ d’aquests 

conreus que es feien a Menorca al Principat, sobretot a la Granja Experimental de 

Barcelona que l’agrònom dirigia.
311

Es tractava d’un establiment per a l’ensenyament i la 

divulgaciñ agrícoles que existia des del 1854. Estava situat a la vila de Gràcia, en uns 

terrenys que ocupaven 5,16 hectàrees, precisament als voltants del carrer que duu el 

nom de La Granja.  

 

Exposició Agrícola, Industrial i de Belles Arts de les Balears celebrada a Palma 

l’any 1860 

 

L’exposiciñ va ser organitzada per la Diputaciñ Provincial el mes de setembre de l’any 

1860 arran de la visita, de quatre dies, que realitzà la reina Isabel II a Mallorca. 

Eren uns anys en què se celebraven exposicions de productes industrials i agrícoles de 

caràcter regional en un gran nombre de ciutats del país. Només cal esmentar alguns 

exemples propers, geogràficament i cronològica: Alacant 
312

i València en celebraren el 
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mateix any, el 1860, Lleida el 1864, Saragossa el 1868. I la més propera, pocs dies 

després de la de Palma, el dia 3 d’octubre a Barcelona, ciutat on tot seguit va anar la 

reina de visita, i se li oferí també una exposiciñ industrial i artística, en aquest cas de 

productes del Principat.
313

  

Aquestes exposicions solien ser organitzades, o comptaven amb la participaciñ 

de diferents institucions públiques com eren les juntes Provincials d’Agricultura, 

Indústria i Comerç, les Diputacions o bé les Societats Econòmiques d’Amics del País.  

La mostra de Palma fou preparada de manera molt precipitada, gairebé en el 

termini d’un mes, des que, a mitjan agost, es va conèixer la intenciñ de la reina de 

visitar Mallorca (Palma) i Menorca (Mañ). L’objectiu era mostrar els productes 

agrícoles, industrials i obres d’art que es feien en aquells moments a les Illes. La Junta 

directiva de l’Exposiciñ, presidida pel governador de la província, es constituí dia 21 

d’agost i la formaven els vocals de la Junta d’Agricultura, d’Indústria i de Comerç, 

alguns membres de la Reial Societat Econòmica i les persones elegides a proposta de la 

Societat. Entre aquestes hi havia: Jaume Conrado (vicepresident de la Junta directiva de 

l’Exposiciñ), Pere Josep Tries, Pere d’Alcàntara Penya, Miquel Salvà i Cardell, Jaume 

Ballester d’Olesa, acadèmics de Belles Arts com Joan O’Neille i Joan Mestre i dos 

catedràtics de l’Institut d’ensenyament secundari de Palma, Francesc Barcelñ i Combis i 

Josep Monlau. El secretari, i persona essencial en tot el procés de l’organitzaciñ, en fou 

Francesc Manuel de los Herreros, tal com havia fet a l’exposiciñ de Madrid del 1857. 

Un conjunt de noms que tal com veïem es repeteixen i que permeten ja dissenyar alguns 

trets de qui era el grup responsable de totes aquestes activitats. 

L’edifici de Monti-sion, seu de l’Institut Balear dirigit per de los Herreros, es 

considerà el lloc més adient per a la mostra. Aquesta es va inaugurar dia 14 de setembre 

i va ser oberta al públic únicament durant tres dies. En un dels actes que tengueren lloc, 

amb la presència dels reis i les autoritats, el Ministre de Foment, marquès de Cervera, 

pronuncià un discurs, on preveia un futur de creixement econòmic per les Illes, afavorit 

per l’anunciada obertura del canal de Suez.  
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Així descrivia Antonio Pérez, cronista de la reina Isabel II, la visita del reis a la 

sala de l’Exposiciñ que s’inaugurà dia 14 de setembre de 1860: 

“(... )se dirigieron al Instituto, para inaugurar la Exposiciñn Agrícola, Industrial y 

fabril. Este acto, al que habían sido invitadas las principales personas de Palma, fue 

brillante bajo todos los conceptos, por el lujo de los salones, por la elegancia y 

hermosura de las damas que ocupaban las tribunas, y sobre todo por la abundancia y la 

excelencia de los productos agrícolas, que formaban la parte principal de la 

Exposición. El Ministro de Fomento que con el Presidente del Consejo y el Ministro de 

Marina se colocaron a la derecha del trono improvisado. Allí tomó la venía de S.M. 

para pronunciar un elegante discurso, en el que hizo a grandes rasgos una perfecta 

historia de la Isla, con relación al estado de la agricultura, de su industria, y de las 

obras que le faltan para devolver a su comercio el esplendor que un tiempo tuvo. 

 Recorrieron los Reyes todas las salas de la Exposición con atento examen de los bellos 

productos que se ostentaban en ellas(...). 

El Instituto Balear, como la mayor parte de los establecimientos modernos en todos los 

pueblos de España, se ha alojado en un convento, en el conocido por Monte Sión de la 

célebre Compañía de Jesús.”
314

  

 

La memòria editada amb motiu d’aquesta exhibiciñ conté un extens informe presentat a 

la Diputaciñ per part de la junta directiva de l’exposiciñ, signat pel propi Francesc 

Manuel de los Herreros com a secretari, on explicava els detalls de la mostra i valorava 

cada un dels sectors en què estava dividida. És alhora el catàleg que dñna una detallada 

relaciñ dels noms i procedència dels expositors, dels objectes presentats i dels guardons 

obtinguts.
315

  

S’hi presentaren 326 expositors: 296 de Mallorca, 19 de Menorca i 11 d’Eivissa. 

La resposta d’aquestes darreres illes va ser, comparada amb altres exposicions, 

significativa.  

El nombre total d’objectes fou de 1349, dels quals 1245 procedien de Mallorca, 

67 de Menorca i 37 d’Eivissa; Hi participaren 47 municipis, 38 de Mallorca, 5 de 

Menorca i 4 d’Eivissa. 

 

Taula 3: Productes presentats a l’Exposiciñ de Palma del 1860 

 

Secciñ de conreus 442 

 

Objectes provinents de la indústria agrícola 355 

 

Ramaderia 45 
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Objectes de la indústria fabril 327 

Objectes de Belles Arts 103 

Marbres i altres productes de mineria 77 

 
Font: Breve Noticia de la Exposiciñn Agrícola Industrial y de Bellas Artes.Op. cit. Elaboraciñ pròpia. 

 

A la secciñ primera -d’agricultura- es presentaren 442 objectes, dels que 34 eren 

de Menorca, 11 d’Eivissa i la resta, 397, de Mallorca. Els municipis que hi destacaren 

foren els d’ Esporles, Palma, Son Cervera i Muro; Ciutadella i Mañ; i Sant Antoni. Els 

conreus més abundants foren els llegums, els fruits secs i els cereals. La memòria 

destacava la qualitat dels blats, i molt especialment, la varietat macandon
316

 introduïda 

per Pere Josep Tries d’Esporles, amb llavors que va obtenir al pavellñ d’Albacete 

intal·lat a l’Exposiciñ de Madrid del 1857, i que s’aclimatava molt bé al sòl de Mallorca 

i era idònia per a la fabricaciñ de fideus i d’altres tipus de pasta. 

L’Arxiduc es referia a una altra innovaciñ del professor Pere Josep Tries, en aquest cas 

de plantes per teixir que va presentar a la mateixa Exposiciñ: 

“Fa uns anys, el senyor Tries, ara ja mort, una persona molt meritòria per a 

l’agricultura, va provar amb bona reeixida a la seva finca des Coll d’Esporles, una 

varietat de cànem, la Sida abútilon317, i esperava treure’n molt de benefici per al país 

amb la seva difusiñ. En va presentar proves a l’exposiciñ que tengué lloc a Palma en 

honor de la reina Isabel.” 
318

 

 

Destacava també a Monti-sion la col·lecciñ de mongetes presentada per l’Ajuntament 

de Son Cervera i de fruites procedents de Son Mas d’Esporles propietat de Bàrbara 

Mora. També en aquesta secciñ sñn significatives les mostres de cotñ en branca 

procedents de Menorca i Eivissa presentades per Narcís Mercadal, tal com ho havia fet 

a les mostres de Madrid del 1857 i de Barcelona (IACSI) de 1859, i per Joan Torres 

Bonet. 

A la secciñ d’indústria agrícola destacaren els fruits secs, els olis, els vins i licors 

i també les conserves.  

Pel que fa als vins el nombre total d’expositors era de trenta-un, dels quals 

quatre eren presentats per dones (Jerònia Pou de Binissalem, Bàrbara Mora de Porreres, 
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Maria Antònia Amar de Cifre de Colonya i Francesca Aufarandell també de Pollença). 

En conjunt hi havia més de cinquanta mostres diferents. Els municipis d’on procedien 

eren: Banyalbufar (4), Binissalem (4), Campos (1), Esporles (4), Llucmajor (2), Palma 

(3). 

Unes de les varietats més presents eren el girñ i la malvasia que també apareixia 

amb el nom d’albaflor. La major part de vi d’aquesta varietat era de Banyalbufar encara 

que també n’hi havia de Binissalem i de Campos. La varietat montona era de Pollença. 

Altres varietats eren els moscatell, mollar i pàmpol rodat. A més a més n’hi havia de fets 

a base de cirera, arboces, taronja i raspall.
319

  

A la memòria, es considerava que els vins, tot i haver-hi un nombre elevat de 

mostres, en general i tret d’algunes excepcions, eren d’una qualitat inferior a la que 

s’esperava i donava com a possible causa la utilitzaciñ de mètodes endarrerits i la manca 

d’estudis sobre noves tècniques que permetessin conservar la puresa i l’aroma dels vins. 

Es valoraven, en canvi, molt positivament els que obtingueren els millors guardons, 

com eren els de dues finques diferents de Banyalbufar: el de la varietat de pàmpol rodat, 

d’Adolf Rotten, marquès de Campofranco, del rafal de Planícia, i el moscatell i el vi 

albaflor de la collita de 1839 de Ferran Cotoner, de la Baronia.  

També esmentava com a remarcables, aquells que havien obtingut una medalla 

d’argent: les montones de Pollença, de Miquel March Costa i de Josep Llobera, el girñ 

duit per Miquel Lladñ de Campos, i el vi de cirera de Banyalbufar que presentava Rafel 

Mulet. 

A la secciñ d’aiguardents i licors hi havia nou expositors (en alguns casos també 

presentaven vins) que provenien de set municipis de Mallorca i un de Menorca: Miquel 

Marià Lladñ de Campos que a més a més de girñ, duia aiguardent anisat; Damià 

Prohens de Felanitx, amb aiguardent anisat doble; Mateu Gamundí de Llucmajor que 

també presentava vins. De Palma hi havia quatre persones: Joaquim Cairñ, Lluís 

Cretiennot, Bartomeu Roca i Guillem Antoni Puerto. Oferien licors molt variats, des 

dels aiguardents anisats dobles tradicionals fins a aquells que imitaven els que es 

consumien a Europa: curaçaos a la manera d’Holanda, anisets com els de Bordeus, 

noiñs,
320

cremes de rom, marrasquins, etc. També aportaven a la mostra destil·lats a 

partir de fruits o plantes diferents: albñ, figa, arboça, taronja, remolatxa, etc. De 
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Porreres hi havia mostres d’aiguardents d’Antoni Rossellñ, i de moscatell de Bàrbara 

Mora; de Mañ licor marrasquí de Joan Baptista Visa.  

En aquesta secciñ els guardons obtinguts no foren de primera categoria, 

únicament dues medalles d’argent, una pel marrasquí de Guillem Antoni Puerto i l’altra 

pels aiguardents de Joaquim Cairñ.  

Pel que fa a les conserves, es interessant observar el seu desenvolupament, 

sobretot vegetals, i també el conjunt d’empreses responsables de la seva fabricaciñ, 

especialment la de Bartomeu Roca, que ja s’ha citat en relaciñ a l’exposiciñ de Madrid 

de 1857. Es tracta d’un sector que els historiadors Jordi Nadal i José Miguel Martínez 

Carriñn, tractant el tema en relaciñ al conjunt d’Espanya, situen majoritàriament a La 

Rioja i a les Illes Balears.
321

 És una branca molt relacionada amb la del licors ja que 

sovint les mateixes persones es dedicaven a ambudes activitats i elaboraven els seus 

productes en els mateixos establiments. Els aliments en conserva procedien dels 

següents municipis: Alarñ, Campos, Llubí, Mañ, Palma i Pollença. Marià de Quintana i 

Pau Muntaner, tots dos d’Alarñ, presentaven olives en conserva; Miquel Marià Lladñ de 

Campos, tàperes envinagrades; Llorenç Arrom de Llubí també tàperes i taperots; de 

Pollença, Andreu Pizà duia fruites -melicotons, albercocs i peres- i tomàtigues en 

conserva; i Joan Baptista Visa de Mañ envinagrats, fruites en conserva i conserves de 

carn. Els expositors de Palma eren Bartomeu Roca amb setze conserves molt variades, 

hortalisses, verdures i llegums (pebres, tomàtigues, mongetes tendres, ciurons), fruites 

en conserva (cireres, peres, groselles, melicotons i albercocs) i envinagrats; El mateix 

Roca presentava a l’apartat de maquinària dues botelles amb “ingenioso mecanismo 

para taparlas a alta presiñn”.
322

De fet, uns anys després de l’Exposiciñ, el 1868, 

Bartomeu Roca sol·licitava el privilegi d’invenciñ per al sistema d’envasat per a la 

conservaciñ d’aliments, mitjançant la utilitzaciñ de taps sotmesos a alta pressiñ, que 

obtingué durant 15 anys.
323

Guillem Antoni Puerto, aportava fruites en conserva en 

envasos de llauna i de vidre; Jaume Julià i Vidal pebre bord mòlt.  
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A la memòria s’esmentava la importància que havia assolit amb poc temps 

aquest sector de les conserves: “Importancia no escasa alcanzaron en el último 

concurso las conservas y encurtidos de todas clases, si se atiende al corto tiempo que 

ha mediado desde que este ramo de industria emprendiñ en las Baleares la marcha de 

los adelantos”. Comentava d’aquest sector les mostres de tàperes i taperots (Llorenç 

Arrom de Llubí i Joan Baptista Visa de Mañ, i Miquel Marià Lladñ de Campos) i les 

conserves vegetals:  

(...)sobresaliendo notablemente en el ramo de conservas vegetales, la variada y 

rica colecciñn de frutas, legumbres, pimientos y tomates al natural, en jarabe y 

en semialmíbar, producto de la fábrica de D.Bartolomé Roca de Palma (...).
324

 

 

Pel que fa als guardons, a part d’altres premis menors, tres persones obtingueren 

medalla d’argent: Llorenç Arrom, Joan Baptista Visa i Bartomeu Roca. 

La secciñ de ramaderia i aviram, la tercera, comptà amb pocs exemplars. Segons 

la memòria, tret d´algunes excepcions, la ramaderia estava endarrerida, especialment 

perquè encara no s’utilitzaven sistemes per suplir la manca de pastures naturals. 

El grup de productes industrials no alimentaris, secciñ quarta, era comentat de 

manera molt positiva. S’insistia en la qualitat i en el seu caràcter capdavanter pel que 

feia a les diferents branques industrials a les Illes: la tèxtil (filats i percala a Mañ, teixits 

de seda, llistats de fil i cotñ, tovalloles de fil, catifes, etc.), la d’ormejos destinats a la 

navegaciñ, la de maquinària i altres objectes de ferro colat, la d’argenteria i de joieria, 

del calçat, de capells i de brodats. Tot i així, segons els organitzadors, la mostra no 

reflectí del tot la importància que tenien la indústria de la plata, de sabñ, de confiteria, 

de pells i de sabates que no quedaren prou representades.  

En relaciñ al sector tèxtil cal citar una empresa menorquina, la Industria 

Mahonesa -més tard Industrial Mahonesa (1856-1911)- que obtingué una medalla d’or 

per les seves percales i filats i de la que se’n destacava el seu caràcter innovador. 

Gràcies al treball de Carles Manera i Miquel Àngel Casasnovas
325

 sabem que 

efectivament feia pocs anys que es trobava en funcionament, des de 1857, a Cala 

Figuera, a Mañ. S’havia creat amb un capital social de 4.000.000 de rals, que es va 

                                                                                                                                                                          
Núm. XXVIII) L’any 1905 els Srs. Roca Hermanos y Compañía demanaven permís per instal·lar un 

motor de gas de nou cavalls de força al carrer de Sant Martí, número 33, per la fabricació de gel 
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Fundación Empresa Pública. Doc. Trabajo 9606, Madrid 1996. p. 78. 
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elevar a 6.000.000, utilitzava maquinària a vapor amb força de 100 cavalls. L’any 1862 

ocupava 350 obrers i fabricava 2.210.000 vares de gènere de cotñ (gairebé un miliñ i 

mig de metres).
 326

Era una societat d’accionistes entre els quals hi figuraven persones de 

Barcelona (Plandolit i Tintoré) i de Mañ, com era Joan Taltavull Garcia,
327

 juntament a 

nombrosos petits accionistes. L’empresa entrà en crisi a a partir de 1900, en part, segons 

els autors, a causa de la crisi colonial antillana.  

A la mostra del 1860 hi exhibien diverses peces de roba, presentades amb 

aquests noms: de percala,
328

d’hamburg, d’empesa ordinària i 6 troques de filats que 

arriben al número 33.
329

Era la fàbrica més mecanitzada i moderna de l’illa. Va arribar a 

tenir uns 400 obrers.
330

 

Es lloaven els sabons de Palma (Hereus de Salvà i Cristòfol Lladñ) i d’Andratx 

(Gabriel Moner i Antoni Bosch Massot); les espelmes esteàriques, una indústria recent, 

tant de Mañ (Joan Baptista Visa) com de Palma (Antoni Bosch Verí); els treballs de 

palma
331

 i de vímet, tot i no haver obtingut premis destacats; les enquadernacions (Pere 

Josep Gelabert i Felip Guasp); els objectes de vidre de l’antiga fàbrica de Miquel Salvà 

Cardell de Palma; les pells i les badanes (Gabriel Ros), els treballs de cola; les rajoles de 

diferents colors (Antoni Mulet Mas) i les gerretes de Felanitx (Maties Capñ). Destacava 

el mèrit de la fàbrica de productes químics d’Eivissa, propietat de Gaspar Moner que, 

segons la memòria, era en aquells moments una de les principals de les Illes. 

Efectivament d’aquesta fàbrica n’hem trobat referències en diferents fonts, 

Francisco José Orellana (1860) i Ramon Ramon (1999), cap a l’any 1860 va establir-se 

a Eivissa una fàbrica de sal de sosa i de carbonat de sosa, propietat del saboner 

d’Andratx. F. J. Orellana s’hi referia com una indústria capdavantera que destacava en 

el conjunt de l’Estat, igual que la dels Heredia de Màlaga, però que patien els efectes 

d’una política duanera que permetia l’entrada de productes químics amb facilitat: 

“Debiéramos aquí tratar de la sal de sosa, importantísimo producto, que es el término 

de este ramo de la fabricación química, y por el cual hemos pagado y pagamos aún 

muchos millones al extrangero; si bien ya hoy empiezan a elaborarlo algunas fábricas 

de Cataluña, y en Màlaga existe la de Heredia, y en Ibiza acaba de establecerse otra en 

muy grande escala.” 
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Orellana dñna unes referències comparatives que permeten comprendre l’escala de la de 

Moner: 

“Hoy se cuentan en Barcelona nueve o diez fábricas (...) las de Barcelona solamente 

ocupan unos doscientos operarios, produciendo de 20 a 25 mil quintales anuales de 

todas esas sustancias. La sola fàbrica de Ibiza se dispone para producir de 35 a 40 mil 

quintales de sales de sosa.”
332

 

 

L’empresa va estar en funcionament poc temps. No sabem si fou una conseqüència de la 

política duanera però sí que sembla que, tot i les expectatives, el 1865 la fàbrica ja havia 

tancat. En un treball realitzat per Felip Cirer Costa s’apunta que la fàbrica de productes 

químics tengué moltes dificultats per la contaminaciñ causada pels residus d’àcid 

clorhídric; s’afirma que el 1861 l’Ajuntament d’Eivissa la va clausurar i que un temps 

després s’intentà reobrir sense èxit.
333

 Problament Gaspar Moner fos el mateix 

empresari que anys més tard va crear la societat La Perfecciñn de Moner y Cia, 

propietària d’una fàbrica de ciment a Establiments, a la qual ens referirem més 

endavant. 

La secciñ cinquena, d’obres d’art, i especialment la de pintura, fou valorada de 

manera molt positiva. Els artistes i les obres presentades a diferents seccions foren 

nombroses (retrats a l’oli, pintura de temes històrics, pintura a l’aiguada, dibuixos, 

escultura, fotografia). Joan Mestre obtingué una medalla d’or pels retrats que presentava 

(del bisbe de Menorca, de Joan O’Neille i del comte d’Aiamans) i Salvador Torres 

Sancho una medalla d’or per tres pintures de tema religiñs. Tengueren medalla d’argent 

per altres obres artístiques: Ricard Carlotta, Juli Virenque, Joan Torres, Joan Mestre, 

Bartomeu Bordoy, Gabriel Reinés, Joan O’Neille. En escultura: Pere Joan Riera, Joan 

Roca, Lluís Font, Marià Conrado i Salvador Torres Sancho.
334

  

La secciñ sisena, de minerals, destacava per l’elevat nombre de mostres, 77 en 

total. Predominaven marbres i pedra de construcciñ, també lignits, mineral de coure i 

argent, coure, àgates i alabastres. Els municipis de procedència eren: Selva (10), 

Binissalem (9), Artà (7), Manacor (6), Andratx (5), Son Cervera (5), Alarñ (4), 
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Llucmajor (4), Sñller (4), etc. Sobresortien els marbres d’Artà, de Binissalem, d’Alarñ, 

de Puigpunyent i de Lloseta, la pedra de Santanyí i del terme de Palma ( Font Santa), els 

alabastres de Llucmajor; els lignits de Binissalem, de Selva i d’Andratx i el mineral de 

coure de Ferreries, etc. Tot i així no obtingueren guardons perquè, segons la junta, la 

manca d’informaciñ en la presentaciñ impedia valorar-los degudament.  

El plànol geològic de Mallorca de Paul Bouvij,
335

 soci de mèrit de la Reial 

Societat d’Amics del País de Mallorca, obtingué el màxim guardñ per la ingent 

aportaciñ que l’obra representava. Era un plànol geològic de la regiñ nummulítica 

central amb carbñ de Mallorca, acompanyat del mapa geològic de l’illa i de la conca 

superior de la Mediterrània.
336

 

En conjunt, i si es té en compte el curt espai de temps en què fou preparada, 

l’exposiciñ va tenir un èxit de participaciñ, en gran part atribuïble al treball 

desenvolupat per la comissiñ organitzadora i especialment per Francesc Manuel de los 

Herreros qui volia promoure el desenvolupament i la difusiñ dels recursos econòmics i 

artístics que tenien les Illes en aquells moments. Com a director de l’Institut Balear, 

organitzà en aquest centre una petita exposiciñ permanent, amb 301 articles de les 

seccions de conreu i de la indústria agrícola. L’aplec contenia cereals, fruits secs, olis, 

begudes alcohòliques, etc., i la col·lecciñ de fustes que Pere Josep Tries havia cedit a 

l’Institut. Aquest material havia de servir als estudiosos i al públic en general. També 

impulsà la conservaciñ, en el departament d’Història Natural, de les mostres de marbres 

i els altres minerals que s’havien exposat. 

 

Exposició Internacional de Londres del 1862 

La London International Exhibition on Industry and Art, la tercera universal d’aquest 

tipus, se celebrà l’any 1862 a la zona de South Kensignton a Londres, on ocupà una 

extensiñ de 12,5 hectàrees. La visitaren aproximadament 6 milions de persones.  
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Tot i el nombre elevat de visitants i de la considerable recaptaciñ, 54.000.000 de rals, va 

causar un fort dèficit.
337

 

Es va fer en uns moments complicats, en plena guerra civil dels Estats Units 

d’Amèrica fet que afectava de ple la indústria britànica i pocs mesos després de la mort 

del príncep Albert, espòs de la Reina Victòria, que havia intervengut directament en la 

celebraciñ de les dues universals de Londres.  

El nombre d’expositors procedents d’Espanya varia segons les fonts. D’acord 

amb el catàleg oficial eren 1670, segons una altra font, 1637.
338

En tot cas els resultats 

no foren, pel que fa a guardons, especialment positius ja que la proporciñ de premiats no 

fou gaire alta. El cronista José de Castro Serrano arrodonint les xifres mostra que si la 

proporciñ de premiats per a tot el mñn era aproximadament d’1 premi per a cada 2 

expositors, per a Espanya la proporciñ fou molt més baixa, d’1 per cada 5’5 expositors, 

per a les Illes, uns resultats una mica millors, quasi un premi per cada quatre 

expositors.
339

 Així descrivia de Castro la presència espanyola a la mostra de Londres: 

“Que la exposiciñn espaðola ha sido mala; que ha podido ser mejor o casi buena; que 

la culpa la tienen por mitad exponentes y promovedores; que hay una atmósfera de 

desidia nacional que trasciende a todas las clases, y que es necesario combatir 

enérgícamente.”
340

  

 

Segons les memòries, les condicions de l’espai que s’adjudicà als productes espanyols 

no eren les més adients, sobretot les sales destinades als productes agrícoles i als vins. 

Els comissionats espanyols i catalans lamentaven que els productes agrícoles del 

país fossin exclosos del Palau d’Exposicions i es mostrassin en un recinte sense espai 

suficient per poder observar bé els productes, i que vins i licors, en alguns casos, es 

fessin malbé a causa de les condicions d’emplaçament. El comissionat i gran entès en 

vins Luis Justo Villanueva comentava que les botelles estaven mal col·locades, en 
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algunes hi va entrar aire i quan el Jurat anava a reconèixer els vins, s’havien envinagrat.
 

341
 

En la mateixa línia es manifestava el comissionat per la Diputaciñ aragonesa 

Mariano Carreras González, catedràtic d’economia política de la Universitat de 

Saragossa, que criticava durament la manera en què s’havien presentat els objectes. 
342

 

La secciñ espanyola en productes agrícoles ocupà la desena posiciñ, la proporciñ de 

premiats encara fou superior, el sisè lloc.
 343  

La presència de les Illes a Londres, en aquesta tercera gran exposiciñ 

internacional, fou prou significativa. Els objectes destinats a figurar a l’Exposiciñ de 

Londres, abans de ser enviats, el dia 15 de febrer de 1862, s’exposaren en una sala de 

l’Institut Balear, una vegada més per iniciativa del director Francesc M. de los Herreros. 

Hi participaren 34 expositors illencs, 26 de Mallorca, procedents de devuit municipis, 

set de Menorca i un d’Eivissa. En conjunt presentaven 206 mostres de diferents 

productes.
 

Els objectes es distribuïen en quaranta classes, cinc de les quals comptaren amb 

productes de les Balears: a la secciñ de química i farmàcia, dos expositors, el catedràtic 

de Botànica de l’Institut Balear de Palma, Pere Josep Tries d’Esporles, amb líquens i 

algues com a remei medicinal i Miquel Salvà Cardell de Llucmajor, amb verdet, 

cardenillo;
 
a la de substàncies alimentàries trenta-quatre, la més nombrosa de Mallorca 

(cereals, llegums, ametlles, olis, vins i aiguardents), set de Menorca (blat, formatge, vi, 

mel i faves) i dos d’Eivissa (ametlles i blat); a la de substàncies animals i vegetals 

utilitzats a les manufactures dos, safrà i fibres de freixe; a la d’arquitectura naval i 

aparells de vaixells un, amb cordes i veles del conegut fabricant Joan Pericàs de Palma
 
i 

a la categoria de catifes, les de Joan Vidal.
344

  

Els guardons eren únicament de medalla i de menciñ honorífica. Els productes 

illencs obtingueren quatre medalles, totes a les seccions de productes alimentaris; per la 

seva Excellence of quality: 1 per llegums (beans), 2 per ametlles, 1 per figues seques i 8 

mencions honorífiques, per Goodness of quality: tres pel blat, una per faves, una per 

mongetes, dues pels vins (de moscatell d’Antoni Mulet Mas i i de taronja de Bartomeu 
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Roca) i una per l’aiguardent anisat de Felanitx (de Damià Prohens) i una per la fineness 

of quality de les garroves de Martí Mayol. 

El catedràtic Mariano Carreras a la Memòria sobre els aspectes agrícoles que 

escriu per encàrrec de la Diputaciñ provincial aragonesa, fa una anàlisi comparativa de 

la participaciñ a Londres i indica en quins productes agrícoles havien destacat els 

diferents llocs i les Balears ho havien fet en els blats, les mongetes, els olis i els vins. 

345
S’hauria d’afegir que també les ametlles s’havien distingit.  

De fet, aquesta exposiciñ universal és la primera pròpiament, en la qual 

participen els illencs i la primera en què internacionalment se’ls reconeix la qualitat dels 

productes. Així, com a exemple, per a les mongetes de Muro, presentades per Antoni 

Massanet, ja guardonades en exposicions com l’Agrícola de Madrid, és l’inici del 

reconeixement internacional, que també rebran les de la Pobla. Tots els expositors de les 

Illes que obtingueren guardó en aquesta mostra de Londres els reberen per productes 

agraris o bé per vins i aiguardents. Els altres productes presentats com les catifes, les 

veles i cordes destinades a embarcacions, no n’obtingueren. 

 

Taula 4: Els expositors de les Illes guardonats a l’Exposiciñ Universal de Londres de 1862 

Amb medalla 

Expositor Municipi Producte premiat Justificació Jurat 

Antoni Massanet Ochando Muro Mongetes Beans. Excellence of quality. 

Martí Mayol Palma Figues seques Dried figs. Excellence of quality 

Nicolau Ripoll Bestard Palma  Ametlles Almonds. Excellence of quality 

Josep Quint Safortesa Palma Ametlles Almonds. Excellence of quality 

 

Amb menció honorífica (segon guardó) 

Expositor Municipi Producte premiat Justificació Jurat 

Miquel Marià Lladñ  Campos Blat de xeixa Teja wheat. Goodness of quality 

Martí Mayol Palma Garroves Tares, fineness of quality. 

Narcís Mercadal Mañ Faves Gardens beans. Goodness of 

quality 

Antoni Mulet Mas Palma Moscatell de 1836 Muscatel, 1836. Goodness of 

quality 

Salvador Nebot Son Cervera Mongetes Kidney beans. Goodness of quality 

Damià Prohens Felanitx Aiguardent anisat Anise spirit. Goodness of quality 
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Bartomeu Roca Palma Vi Wine. Goodness of quality 

Juli Soler Mañ Blat de xeixa Wheat. Goodness of quality 

Marià Villalonga Llucmajor Blat de xeixa Wheat. Goodness of quality 

 

Font: INTERNATIONAL EXHIBITION OF 1862. Medals and honourable mentions awarded by the International 

Juries with a list of jurors, and the report of the Council of Chairmen. Londres (George E.Eyre and William 

Spottiswoode), 1862. 

 

Exposició de Porto de 1865 

A l’Exposiciñ de Porto de l’any 1865 no hi va haver cap representaciñ de les Illes. S’ha 

de tenir present que l’assistència a les exposicions internacionals depenia sovint del 

suport institucional que rebien els expositors i d’altres factors; d’acord amb l’estímul 

rebut comptaven amb un major o menor nombre de participants. I així va passar a 

l’esmentada exposiciñ de Porto, celebrada al Palau de Cristall, que va tenir un ampli 

ressò almanco arreu d’Europa. Sols hi varen participar quaranta-nou expositors amb 

registre espanyol comptant els de les colònies, i d’aquests no se n’ha trobat cap que 

procedís de les Balears, tot i la importància del sector de vins, aiguardents i licors, 

malgrat que sí n’hi havia algun del Principat i de Màlaga, per exemple. 
346

  

 

Exposició Universal de París de 1867 

La segona exposiciñ universal celebrada a París es va fer entre el 1 d’abril i el 31 

d’octubre del 1867 al Palau el·líptic del Camp de Mart, obra de Fredéric Le Play i Jean 

Baptiste Krantz.  

Segons el solleric Joan Baptista Ensenyat aquesta exposiciñ des d’un punt de vista 

econòmic va ser un èxit ja que, contràriment al que havia passat a l’anterior, va assolir 

superàvit. El seu cost ascendí a 23.440.000 francs i va ser visitada per 11 milions de 

persones, que proporcionaren uns ingressos de 26.257.000 francs.
347

Hi va haver 

expositors d’arreu del mñn amb un total de 52.200, aproximadament el doble dels que 

hi havia hagut a la de Londres del 1862. També es va doblar el nombre d’expositors 

espanyols, 2.648, entre els quals, segons el recompte final que feia el comissionat de 

Catalunya, Francesc J. Orellana, s’obtingueren 525 guardons.  
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L’esmentat Orellana,
348

comissionat per l’Institut Industrial de Catalunya però 

que no formava part de la Comissiñ espanyola, adoptava un punt de vista molt crític 

sobre la manera en què s’havia fet la presentaciñ dels productes espanyols en aquesta 

exposiciñ. A part de criticar el pavellñ, que evocava amb nostàlgia l’època gloriosa dels 

Àustries, el considerava poc funcional i mal situat, en un racñ de la regiñn más fría y 

desierta del Campo de Marte, on els productes es trobaven acaramullats, i el catàleg era 

ple d’errades i omissions; enumerava fins a set raons que, segons ell, deslluïren 

l’Exposiciñ de productes espanyols: manca d’un plànol, l’estretor del local, la manca de 

bon disseny en la disposiciñ dels objectes, la baixa dotaciñ per part de l’administraciñ 

(100.000 rals de subvenciñ) i les preferències oficials cap als productes naturals per 

sobre dels industrials.
349

  

Luis Justo Villanueva, expert en temes agrícoles i comissionat per l’Institut 

Agrícola de Sant Isidre a París, escrivia les seves impressions de l’Exposiciñ a les 

cròniques que publicà al Diario de Barcelona. Coincideix amb Orellana en la valoraciñ 

negativa de com s’havia organitzat la presentaciñ dels productes, citant el retard en les 

obres d’un edifici que va resultar poc funcional, la manca d’espai, la improvisaciñ, el 

catàleg que donava una informaciñ incompleta dels expositors, etc.
350

 De fet Orellana va 

haver de demanar aquesta informaciñ als expositors quan ja feia estona que s’havia 

inaugurat la mostra.
351

  

Un altre testimoni és el del crític d’art Francesc Miquel i Badia que des de les 

cròniques que escriu també al Diario de Barcelona dñna les seves impressions de la 

mostra, especialment referides a les seccions d’objectes d’art, i coincideix en la seva 

valoraciñ: manca d’espai, tardança en els treballs de disposiciñ dels objectes, etc.
352

 

Aquesta impressiñ, de manca de criteri i la manca de classificaciñ prèvia, queda 

també reflectida en els comentaris del jurat internacional sobre els vins procedents de 

l’Estat espanyol, dels quals tot i reconèixer-ne alguns d’exquisits, exposava la deficient 

presentaciñ:  
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“Nous devons dire que la dégustation des vins d’Espagne a eu lieu dans les conditions 

les plus fâcheuses. Bien que le Jury ait procédé en dernier lieu à leur examen, comme le 

déballage venait d’être opéré, la classification des vins secs et des vins doux était à 

peine faite qu’il a fallu procéder à la dégustation, et que très-souvent les experts ont eu 

sous les yeux un liquit trouble dont l’appreciation était impossible.”
353

 

 

Un altra impressiñ negativa, sobre determinats aspectes de l’organitzaciñ, és la que 

donava el jove Joaquín Costa, que es trobava a París, com un dels dotze obrers 

pensionats pel govern espanyol per anar a treballar a l’Exposiciñ. Eloy Fernández extreu 

els següents comentaris de Costa: la gente de la Exposición son unos granujas. Se 

beben los vinos de los expositores y hacen mil infamias. I seguia dient, referint-se a la 

desatenció de la tasca de donar informació sobre els productes, que ell alguna vegada va 

haver d’assumir-la, soy el que más se amuela y se fastidia, por tener un poco de celo y 

de compasión, en favor de los expositores.
354

   

Pel que fa a l’espai, José de Castro i Serrano que feia la crñnica a la revista de 

l’Exposiciñ tenia un impressiñ més positiva que Francisco J. Orellana, ja que 

considerava que l’edifici era el més bell dels que s’havien construït al Camp de Mart.
355

 

El nombre total d’expositors de les Illes va ser de 37. Eren 28 persones entre les 

quals n’hi havia algunes que exposaven productes a diferents seccions. Els trobam a 

vuit grups dels més de 90 de la mostra.
356

Un cop més els productes agrícoles – o bé els 

seus derivats alimentaris– eren els més abundants. Els expositors mallorquins hi duien 

brodats, marbres, llana, seda (seda en capoll i seda a l’estil del país),
357

 lli, cànem,
358

 

diferents varietats de blat, ametlles, garroves, fruites fresques i en conserva, figues 

seques, tàperes, vins i aiguardents. Per municipis, els expositors o bé els productes, 

procedien de Palma (Catalina Prats Ribot, Joan Billon, Bartomeu Roca, Joan Rubert, 

Marià Conrado, Josep Quint Saforteza, Martí Mayol, Jordi Fortuny); de Banyalbufar 

(Ferran Cotoner); d’Esporles (Pere Josep Tries); de Felanitx (Damià Prohens); de Muro 
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(Antoni Massanet); de Porreres (Bartomeu Escarrer), de Sineu (Bartomeu Gisbert); de 

Campos (Miquel Marià Lladñ); d’Alarñ (Pere Font dels Olors i Ordines, Faust Morell); 

de Son Cervera (Salvador Nebot); de Llubí (Llorenç Arrom) i de Manacor (Jaume 

d’Olesa). Era un conjunt de vint expositors que obtingueren set medalles de bronze: una 

per la llana vegetal,
359

 una pel safrà, una per les figues i dues per l’oli d’oliva, i dues per 

ametlles i quatre mencions honorífiques: per l’oli d’oliva, pel blat, pels llegums i fruites 

i pels brodats que presentava Catalina Prats. Francisco J. de Orellana s’hi referia quan 

comentava els brodats de la secciñ espanyola: 

 “En bordado, solo se veían algunas curiosidades trabajadas por seðoras, siendo muy 

notable un pañuelo bordado con seda por Doña Catalina Prats y Ribot, de Palma de 

Mallorca, representando el célebre cuadro de los Comuneros de Gibert”
360

  

 

Es tractava d’un brodat de nipis (litogràfic) sobre mocador de crinolina (5,5x 7,5 cms) 

que reproduïa la imatge de l’obra del pintor alcoià Antoni Gisbert, l’Execuciñ dels 

Comuners de Castella. En aquest cas, cosa poc habitual, el brodat du la signatura de 

l’autora. De la brodadora Prats Ribot de Palma en sabem ben poca cosa i desconeixem 

si aleshores ja treballava al taller de Manuel Bonet, però sí que aquest guardà el 

mocador i també la fotografia, que reproduïa el quadre de Gisbert i al qual es refereix 

Joan Lluís Estelrich en un article sobre els brodats escrit el 1901:  

“De una, modestísima, que quizás no logró con su ciencia y paciencia el pan de su vida, 

he visto reproducido en nipis el cuadro de Gisbert “La muerte de los comuneros”, 

sirviéndose para ello de una desdichadísima fotografia. La pobre operaria se dejó los 

ojos en la labor (que ha recogido un inteligentísimo comerciante catalán, establecido en 

Mallorca), encerrándola en lujoso marco y enseñándola como verdadera joya.”
 361 

 

De Menorca s’hi presentava cotñ, mel i blat. Eren quatre expositors: de Mañ (Narcís 

Mercadal i Bernat Josep Olives); de Ciutadella (Marc Carreres) i de Mercadal (Rafel 

Carretero).  

D’Eivissa hi havia cotñ espinyolat (Wallis i Cia)
362

 i ametlles (Josep Sorà).  

Pel que fa al cotñ de Menorca, presentat per Marc Carreres i i d’Eivissa, per 

Wallis i cia., Francesc F. Orellana explicava la seva presència en el pavellñ d’Espanya 
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com a novetat i fruit dels resultats experimentals que es feien en aquells moments en 

alguns llocs fora de les latituds habituals:  

“El algodñn está siendo objeto de muchos ensayos agrícolas en nuestra península e 

islas adyacentes, según se observa por las diferentes muestras enviadas a París.-Nueve 

expositores de esta materia textil aparecen en la Sección española, sin contar los de las 

Antillas, correspondiendo dos a la provincia de Màlaga, dos a las Baleares (Mahón e 

Ibiza), y uno respectivamente a las provincias de Barcelona, Gerona, Jaén, Zaragoza y 

Madrid. 

Son, seguramente, muy laudables los esfuerzos de los agricultores que, saliéndose de la 

comun común rutina, emprenden tales ensayos, y ojalá fuesen coronados por el éxito 

más satisfactorio. La escasez del algodón durante los últimos años pasados puede 

haberles servido de estímulo para procurar su aclimatación y cultivo; pero atendidas 

nuestras condiciones climáticas y económicas, es de temer que sus tentativas no den al 

cabo resultados enteramente satisfactorios.” 

 

Malgrat les reserves que tenia sobre l’èxit del conreu del cotñ als llocs esmentats, 

apuntava en canvi les possibilitats que podria tenir el conreu de cotñ a les colònies com 

Fernando Poo, Cuba i Puerto Rico.
363

 L’escassetat de cotñ en aquells anys era una 

conseqüència de la Guerra de Secessiñ nord-americana (1861-1865), que provocà la 

denominada "fam del cotñ" per la manca de matèria primera que comportà la 

paralitzaciñ parcial del sector tèxtil.  

En tot cas s’ha de dir que tant a Menorca (Narcís Mercadal)
364

 com a Eivissa 

(Joan Torres Bonet), tal com es demostra a les exposicions del 1857 i del 1860, ja 

s’experimentava amb el conreu de cotñ abans de la Guerra americana.  

Dins el quart grup, el de vestit i complements, i a la secciñ dedicada a la 

indumentària popular dels països de mñn, hi havia una aportaciñ de les Illes. Segons 

Orellana, amb aquesta secciñ la Comissiñ organitzadora pretenia mostrar els costums de 

cada país, ja que els vestits eren un reflex de les condicions de vida dels seus habitants, 

dels seus recursos, etc., també donar a conèixer als artistes els vestits originals, sense 

tòpics que s’havien introduït capriciosament, així com donar informaciñ a l’economista, 

a l’industrial i al comerciant. 
365

  

Del conjunt de l’Estat s’hi presentaren quatre parelles de maniquins que servien 

d’adorn a la sala del quart grup de la secciñ espanyola, segons Orellana poc organitzada. 

La Diputaciñ de les Balears hi envià dos maniquins (home i dona) amb els vestits 
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tradicionals de pagesos de Mallorca. Les figures eren obra de l’escultor Lluís Font, amb 

la vestimenta que, segons l’autor citat, eren d’índole airosa y semi-oriental”. Les altres 

eren de Múrcia, que obtingueren una medalla d’argent, d’Astúries i del municipi 

navarrès d’Erronkari. 

En conjunt els guardons que s’obtingueren amb els productes en aquesta mostra 

no foren elevats. No es va obtenir cap medalla d’or ni d’argent. Encara que en alguns 

casos, sobretot en el cas dels vins, podria haver estat per causa de les pèssimes 

condicions en què les begudes fermentades estaven exposades i, també, a la manca d’un 

jurat adient.  

Luis Justo Villanueva va visitar la mostra durant el mes d’abril i d’aquesta 

experiència sñn fruit les seves cròniques al Diario de Barcelona. En la seva anàlisi de 

vins i altres begudes fermentades, manifestava que Espanya, tot i tenir-hi una forta 

presència, amb 415 expositors, amb la qual cosa ocupava el tercer lloc, després de 

França (752) i d’Itàlia (479), no tenia cap jurat que la representàs. Justo Villanueva 

explicava el total desinterès dels membres del jurat pels vins de la secciñ espanyola, 

excepte pels de Xerès i de Màlaga, que sembla que eren els únics que coneixien. 

L’enginyer i expert en vins relatava com va haver de lluitar perquè el jurat acabàs tastant 

tots els vins.
366

A aquest fet cal sumar-hi les condicions deplorables en què foren 

exposats (local amb temperatures superiors als 25º, botelles que rebien el sol de ple, 

etc.), condicions que no tenien els vins d’altres seccions, com la francesa, l’alemanya, o 

totes les altres que s’havien preocupat de condicionar l’espai, amb temperatura i llum 

adients, fent construir un mur espès a l’exterior i disminuint les portes i finestres al 

màxim, en definitiva convertir-ho en una espècie de celler.
367

Amb tot això podem 

pensar que en unes condicions adients i més justes els vins i aiguardents mallorquins 

que anaren a París (la malvasia de Banyalbufar de Ferran Cotoner, els vins de Bartomeu 

Roca i l’aiguardent de Felanitx, fabricat per Damià Prohens), probablement haguessin 

pogut ser guardonats. De l’albaflor de Banyalbufar presentat a París i del mateix any 

tenim un article també de Justo Villanueva on explicava el sorprenent paisatge agrari de 

Banyalbufar, en general, i dels vins de la Baronia en particular.
368 

Explicava amb detall 

el mèrit d’haver sabut aprofitar com a terreny agrícola, a través de les marjades, un gran 
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rost de la muntanya. Es planyia pels estralls que havia provocat i que encara aleshores 

provocava la plaga de l’oïdi que tristament havia fet desaparèixer tantes vinyes, en part, 

diu, perquè els pagesos no havien seguit la recomanaciñ d’utilitzar sofre com a remei. 

 “Mas en medio de este desierto vinícola ve el viajero un oasis, encuentra un extenso 

viñedo que en 15 de agosto de 1867 era uno de los más lozanos y vigorosos que podían 

hallarse no sólo en Mallorca sinó en toda la península. La lozanía de sus sarmientos, la 

riqueza en color de sus hojas, y la magnitud de sus racimos, revelan que allí no falta 

ninguno de los tres elementos que son indispensables para el buen cultivo: “trabajo, 

inteligencia y capital”. Este viñedo pertenece a la baronia de Banyalbufar.”
369

  

 

A continuaciñ explicava amb detall les tècniques vitícoles que s’utilitzaven al celler de 

la Baronia. Esmenta les varietats del raïm destinades al vi: malvasia, moscatell, mollar, 

pàmpol rodat i girñ; el tipus d’emparrat, els treballs minuciosos que s’hi aplicaven, les 

etapes, fins a donar el vi albaflor, que havia envellit com a mínim cinc anys abans de 

sortir del celler i que es venia en botelles de tres quarts, a 10 rals. Comentava la gran 

demanda que tenien aquests vins de qualitat, mèrit que Luis Justo atribuïa en gran part a 

Ferran Cotoner que “no sñlo ha ido a ido a estudiar al extranjero las buenas pràcticas 

de vinificaciñn, sinñ que ha llevado a su colono para estudiarlas y para que aprendiese 

la poda”.
370

Que aquests vins no tinguessin guardñ podria ser una prova de les 

arbitrarietats d’alguns jurats en aquests concursos.
 371 

 

Taula 5: Expositors i productes de les Illes guardonats a l’Exposiciñ Universal de París de 1867 

Expositor Municipi Producte Premi 

Marià Conrado Palma  Llana vegetal Medalla de bronze 

Bartomeu Escarrer Porreres Safrà Medalla de bronze 

Jordi Fortuny Palma Oli d’oliva verge Medalla de bronze 

Faust Morell Alarñ (Solleric) Oli d’oliva Medalla de bronze 

Martí Mayol Palma  Figues Medalla de bronze 

Josep Quint Safortesa Palma Ametlles Medalla de bronze 

Pere Josep Tries Esporles Ametlles Medalla de bronze 
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Catalina Prats Ribot Palma Brodat Menciñ honorífica 

Marc Carreres Ciutadella Blat de xeixa Menciñ honorífica 

Bartomeu Roca Palma Oli d’oliva Menciñ honorífica 

Jordi Fortuny Palma Llegums i fruites Menciñ honorífica 

 

Font: Chevalier, Michel, dir.: Exposition universelle de 1867 à Paris. Rapports du Jury international. París 

(Imprimerie administrative de Paul Dupont), 1868. José de Castro y Serrano: “ Catálogo razonado de los premios 

obtenidos por Espaða” a España en París: Revista de la Exposición Universal de 1867. Madrid (Librería de Duran) 

1867. p. 200-203. 

 

2.2.- 1870-1880 

Al llarg d’aquesta dècada apareixen ressenyades onze exposicions, la qual cosa 

evidencia que aquest fou el període més dinàmic de l’època estudiada. Es varen celebrar 

tres exposicions a Barcelona, una a Londres, tres a Madrid, dues a Palma, una a 

Filadèlfia i la darrera a París. 

A les dues exposicions celebrades a Barcelona el 1872 hi trobam expositors 

illencs. Un any abans, el 1871, i també a Barcelona, havia tengut lloc la denominada 

Exposiciñ General Catalana, d’Agricultura, Indústria i Belles Arts, al local que aleshores 

era la nova Universitat. L’esdeveniment fou impulsat per Agustí Urgellès de Tovar i 

comptà amb el suport de la Societat Barcelonesa d’Amics del País.
372

 Va ser inaugurada 

pel rei Amadeu I. De les Illes, per les condicions que marcava el reglament, no hi hagué 

expositors. Hi trobam però, fora de concurs, l’obra Los Mendigos de Joan Bauçà, de 

Palma.
373

  

 

Exposicions Marítima i Agrícola celebrades a Barcelona l’any 1872 

La primera de les dues Exposicions de Barcelona de 1872 fou la Marítima, organitzada 

per la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País que comptà amb el suport de la 

Diputaciñ i de l’Ajuntament de la Ciutat. Es va celebrar a la Llotja durant les Festes de 

la Mercè de 1872, entre el 24 de setembre i el 15 d’octubre. Els objectes estaven 

distribuïts en cinc grups, tots ells relacionats amb les activitats de la mar: fustes i 

maquinària per vaixells, productes per al seu manteniment, aliments en conserva, veles, 

cartes geogràfiques i marítimes, etc. Els premis eren: medalla d’or, ús de l’Escut de la 
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Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, medalla d’argent, medalla de bronze 

i mencions honorífiques. 

El president de la comissiñ organitzadora era Agustí Urgellès de Tovar que fou l’autor 

de les respectives memòries i catàlegs de les exposicions barcelonines tant de l’any 

1871 com del 1872.
374

 

A la Mostra Marítima de Barcelona hi participaren set expositors illencs, sis de 

Mañ i un de Palma. Era clarament una representaciñ majoritària de l’illa de Menorca 

d’on tots reberen guardñ. L’únic representant de Mallorca era Aleix Rigo, que 

presentava escuts, banderes confeccionades en seda i llana de diferents colors; obtingué 

una medalla de bronze. 
375

 Els germans Ponsetí presentaven cordes i veles. Els germans  

Josep i Jeroni Tudurí de la Torre
376

 presentaven quatre models d’embarcacions, cinc 

mostres de fusta per a construcciñ, una secciñ de model de buc i dos models de pals en 

peces. G. Femenies un model de cabrestant de vaixell, Pere Riudavets Tudurí, tinent de 

l’armada, algunes obres sobre navegaciñ, com el tractat del Río de la Plata, escrit amb el 

senyor Lobo (medalla de bronze).
377

 Francesc Riudavets presentava una àmplia varietat 

d’aliments en conserva, entre les quals n’hi havia de tomàtiga, excelente conserva, de 

llet concentrada i de cafè amb llet. També presentava torrons, preciosos i sabrosísimos. 

Rebé una medalla de bronze. La presència de conserves en una mostra marítima com 

aquesta ens fa palesa la vinculaciñ d’aquesta especialitat, tant de Menorca com de 

Mallorca, amb la necessitat de disposar d’aliments en conserva per a les llargues 

navegacions dels vaixells, com podria ser el cas de les llets condensades de la casa de 

Pere Riudavets o les conserves que fabricaven Bartomeu Roca o Andreu Bestard de 

Santa Maria. De fet en el catàleg de la mostra es parla àmpliament dels experiments i 

avenços que duia a terme Josep Tries de Barcelona per reduir pes i volum i conservar 

tant llegums com verdures, cosa que el jurat destacava com a molt interessant per als 
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mariners. Comentava que el senyor Tries, en la seva doble condiciñ d’industrial i de 

navilier, havia aplicat aquests sistemes de reducciñ de volum i de conservaciñ 

d’aliments destinats a les embarcacions amb mètodes de l’estranger. 
378

  

La segona de les exposicions de Barcelona de 1872 fou l’Exposiciñ Agrícola 

organitzada per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, paral·lelament a l’anterior i 

també durant les festes de la Mercè. Es tractava d’una Reuniñ Agrícola que es va 

celebrar en els anomenats Camps Elisis, antiga zona de lleure de locals i de jardins, 
379

 

situats entre els actuals passeig de Gràcia i Pau Claris i entre els carrers d’Aragñ i 

Rossellñ.
 
 

La participaciñ d’illencs va ser més àmplia que a l’organitzada pel mateix IASI 

l’any 1859, en la qual només hi havia participat Narcís Mercadal de Mañ, que també 

trobam en aquesta. Foren set els expositors guardonats, tres de Mallorca i quatre de 

Menorca. Excepte Pere Estelrich, catedràtic de l’Institut Balear, tots ells pertanyien al 

grup de propietaris, de senyors, que en el cas dels menorquins eren de les famílies més 

riques de l’illa.
380

 Ferran Cotoner en el concurs especial de vins i olis obtingué una 

medalla d’or pels seus “inmejorables vinos, Albaflor y Mollá, y excelentes uvas”;
381

Pere 

Estelrich, una medalla d’argent per la mel; Narcís Mercadal que presentava mel, 

formatge, plantes de cotñ, faves i cereals, rebé una medalla d’argent pel formatge, del 

qual se’n destacava la gran qualitat, i una de bronze per cereals; Josep Carreras de Vigo 

igualment obtingué dues medalles, una d’elles d’argent pel formatge també lloat per la 

seva excel·lència; el comte de Torresaura, una medalla d’argent pel blat i una pel blat de 

les índies; Simñ Maria de Cintes una medalla de bronze per cereals i faves i Faust Gual 

una menciñ honorífica per figues seques. 

 

Exposició Universal de Viena de 1873 

A la Universal de Viena hi hagué un grup nombrñs de les Illes. L’Exposiciñ es va 

instal·lar al parc del Prater, al gran Palau anomenat de la Rotonda, i fou patrocinada per 

l’emperador d’Àustria; es va inaugurar el primer de maig i romangué oberta fins al 31 

d’octubre 
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Fou la més gran i la més important fins aleshores, pel que fa a nombre de 

participants, 53.000, encara que deixà un notable dèficit a càrrec de l’Estat.
382

 

D’Espanya (aleshores I República) i de les colònies n’hi hagué 2.139, com sempre sense 

coincidència de xifres, nombre sensiblement inferior al de París de l’any 1867, que 

havia estat de 2.648, 509 menys, encara que el nombre de premiats fou superior: 1.117 a 

Viena i 521 a París. 

José Emilio de Santos exercí de president de la comissaria d’Espanya a Viena i 

del Jurat espanyol. Oficialment el càrrec de president de la comissaria havia d’estar 

ocupat per Cesáreo Fernández Duro, duc d’Osuna, que per malaltia no en va arribar a 

prendre possessiñ i fou president de la comissiñ general de l’exposiciñ de Viena, 

Manuel Gutiérrez de la Concha, marquès del Duero.  

Un cop més per triar l’edifici destinat a l’Exposiciñ s’optà per un estil rescatat 

del passat, en aquest cas el mudèjar, que igualment també va resultar poc funcional. 

Joan Navarro Reverter, a la seva crònica sobre l’Exposiciñ de Viena, informa d’alguns 

dels problemes per a l’organitzaciñ del pavellñ espanyol com fou que el terreny assignat 

a Espanya era reduït i que el pavellñ es va començar a construir massa tard:  

“Mediaba la duración del certamen, y el Jurado terminaba sus trabajos cuando el 

mozárabe edificio se remataba. Pero sin tiempo ni facilidad para hacer sus arcos y sus 

vueltas, sus resaltos y sus paredes de ladrillo, hiciéronse de madera.”  

 

Les obres improvisades, segons aquest testimoni, acabaren deteriorant-se ràpidament. 

Encara que el contingut de la mostra era ben lloable: Mas si en el pabellñn no anduvo 

muy feliz Espaða, en su contenido lo estuvo mucho. 
383

 Les circumstàncies de canvi 

polític, per les que passava Espanya durant l’any 1873, especialment en els mesos 

previs a l’Exposiciñ (abdicaciñ d’Amadeu I i proclamaciñ de la Primera República) 

havien d’influir en l’organitzaciñ dels treballs destinats a la mostra. A més a més s’ha de 

considerar la dificultat que representava el trasllat dels objectes de determinades regions 

afectades per la III Guerra Carlina. 
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El cònsol britànic a les Balears, Charles Toll Bidwell, en el seu llibre dedicat a 

les Illes, publicat l’any 1876, donava detalls de l’Exposiciñ de Viena, celebrada durant 

la seva estada com a cònsol a Mallorca entre els anys 1869 i 1875. Explicava que 

aquesta exposiciñ va tenir molt de ressò a l’illa i que es feren més esforços que mai per 

donar a conèixer els seus productes, especialment els procedents del camp. Segons 

aquest autor, els expositors de les Illes a Viena foren 76, mentre que segons un dels 

recomptes oficials foren 80, la xifra més alta fins llavors, i els articles que s’exposaren, 

diu Bidwell, no menys de 212. Hi havia mostres de vi, begudes alcohòliques, oli 

d’oliva, oli d’ametlla, mel, blat, pèsols, mongetes, farina, blat mill, safrà, blat de les 

índies, ordi, civada, cànem, ametlles, garroves, tàperes, espart, marbres, midñ, fibra 

d’espart, llana, seda, olives, treballs de palma, torrñ, gelatina, llet i cafè amb llet en 

conserva, sabñ, formatge, sal, i diferents mostres de productes manufacturats.
 384

  

En aquesta exposiciñ, com ho serà a les posteriors, probablement la influència de 

l’Arxiduc, a través de la figura de Francesc Manuel de los Herreros, pogué influir en la 

gran participaciñ. 

Durant l’estada de Lluís Salvador a Eivissa, l’any 1867, conegué F. M. de los 

Herreros, que era a l'illa per visitar el col·legi de Segona Ensenyança, que s’havia 

fundat feia poc temps i que estava adscrit a l’Institut Balear, del qual Herreros era 

director. Arran d’aquesta trobada, Herreros passà a ser l’administrador dels seus béns.
385

  

L’edat d’ambdñs, trenta anys de diferència, fa pensar en la influència que sobre 

aquest tema de les exposicions, i segurament sobre molts d’altres, exercí el catedràtic 

sobre l’Arxiduc. A la cort de Viena la presència i el paper en l'exposiciñ de l’Arxiduc 

Carles Lluís d’Àustria, germà de l’emperador i oncle de Lluís Salvador, també degué 

contribuir a crear el vincle entre les Illes i Viena, capital de l’Imperi austrohongarès 

presidit per Francesc Josep I que havia protegit la família de l’Arxiduc des del seu 

retorn de Toscana. 

La comissiñ provincial per a l’Exposiciñ de Viena es reuní el 29 de novembre de 

1872 i acordà dividir-se en tres seccions: Agricultura, Indústria i Belles Arts.
386

 De los 

Herreros, amb experiència en aquests tipus d’esdeveniments, fou la persona encarregada 

de dirigir la comissiñ de les Balears. 

                                                           
384

 BIDWELL, Charles Toll: Les Illes Balears. Palma (Lleonard Muntaner editor), 1997 [1876], p. 76-

77. 
385

 HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador, Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Op. cit., 

Vol. VI, p. 7. 
386

 AGCM: Comunicacions relatives a l’Exposiciñ de Viena (1872), Signatura: X-784/60. 



Mallorquins, menorquins i eivissencs a les exposicions internacionals, nacionals i locals (1827-1929) 

 138 

Van sorgir, però, entrebancs com el de pagar les despeses d’enviament dels 

objectes, encara que segons el reglament d’Espanya a l’Exposiciñ de Viena, anaven a 

compte de l’Estat. El pagament de la partida destinada a transportar els objectes des de 

Palma al dipòsit establert a Cartagena, que ascendia a 1.210 pessetes, donà peu a tot un 

intercanvi de missives entre la comissiñ general espanyola per a l’Exposiciñ i la 

Diputaciñ on la primera, argumentant que no tenia recursos, pressionava la instituciñ 

local perquè pagàs la quantitat esmentada. El governador va haver d’intervenir en el 

conflicte i sembla que finalment la Diputaciñ va haver de cedir i va dedicar la partida 

assenyalada. 
387

  

A la Revista Balear del 30 d’abril de 1873 es feia una comparaciñ de la 

participaciñ de productes de les Balears a les exposicions de Viena (1873), de París 

(1867) i de Londres (1862) 

L’article mostrava que la de Viena comptà amb una participaciñ molt superior a 

la de les altres dues. Així a l’exposiciñ de Londres del 1862 hi hagué un total de 33 

expositors, a la de París del 1867, 23, i a la de Viena del 1873, 77. Pel que fa al nombre 

d’objectes presentats, a Londres 63, a París 53 i a Viena fou de 251.
388

  

A la premsa local també aparegueren molts d’avisos i articles relacionats amb 

l’Exposiciñ. S’animava a assistir-hi, i s’oferia tota una infraestructura de transport, llocs 

on dormir, etc.  

El diari El Isleðo, es planyia del fet que a Viena hi hagués poca presència de 

productes industrials, tot i la seva importància a Mallorca, cosa que l’autor de la 

ressenya atribuïa a valorar els objectes de tipus artístic per sobre dels altres
 
.
389

 

 

Taula 6: Comparaciñ de la participaciñ dels illencs a tres Exposicions Universals de l’etapa. 

 Londres 1862
 

París 1867
 

Viena 1873
 

Nombre d’expositors 33
 

23
 

77
 

Objectes presentats
 

63
 

53
 

251
 

 
Font: “Exposiciones Extranjeras” a Revista Balear de Literatura, Ciencias y Artes. Revista quinzenal, II any. Núm. de 

30 abril 1873. Palma (Estamp. Felip Guasp Vicens), p. 127. 
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En conjunt, la participaciñ d’Espanya a Viena, tot i les complicades 

circumstàncies polítiques, va ser també important. En l’àmbit dels vins va ser un 

autèntic èxit ja que es repartiren premis a totes les províncies i en nombre superior als 

d’altres països. El Principat, el País Valencià i Andalusia reuniren el 60 % dels 184 

premis atorgats als vins procedents de l’Estat espanyol. La província de Barcelona tota 

sola n’obtingué 40.
390

A Viena la representaciñ de vins i anisats de les Illes també fou 

important, 10 expositors i 6 guardons; malgrat que els vins espanyols estaven emplaçats 

en un lloc on patiren unes condicions no massa adients com fortes variacions de 

temperatura i excés de sol i d’humitat.
391

 

Els guardons eren: diploma d’honor, medalla de progrés, medalla de mèrit, 

medalla d’art, medalla de bon gust, medalla de cooperaciñ i diploma de mèrit 

(l’equivalent a menciñ honorífica). Per als treballs d’art, hi havia un sol guardñ, el de 

medalla d’Art, concedit únicament a artistes encara vius. Hi havia també un guardñ, 

denominat medalla de bon gust, del qual Espanya en va obtenir 6 (brodats, cotilles, 

armes, etc.) però no n’hi va haver cap per als objectes de les Balears. 

Les Illes no obtingueren cap diploma d’honor, mentre que la resta de participants 

espanyols n’hi obtingué vuit, i gairebé tots foren per a organismes oficials. Un d’ells fou 

per a l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre que presentava productes agrícoles del 

Principat i també de les Illes; Bartomeu Roca per les conserves de carn i Ferran Cotoner 

pels vins obtingueren sengles medalles del Progrés, premi important que representava el 

reconeixement en l’avanç en els tipus de producte i en els procediments industrials.  

Les tretze medalles del Mèrit foren per cereals i llegums, oli, cànem, vins, pastes 

de sopa, calçat i pels treballs pedagògics de l’Institut Balear de Palma. 

En la quarta categoria de premis, denominada diplomes de mèrit, l’equivalent a 

menciñ honorífica de les anteriors, que expressava l’apreciaciñ del producte, les Balears 

n’obtingueren 32, repartits entre les diferents seccions, i eren especialment valorats els 

cereals, llegums, garroves, ametlles, oli, figues seques, licors, vins, sabñ, torrons, 

xocolata, llet concentrada, obra de palma, etc.  
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 PAN-MONTOJO, Juan: La bodega del mundo. La vid y el vino en España (1800-1936). Op. cit., p. 

90. 
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 SANTOS, J. Emilio de: “Los vinos en la Exposiciñn de Viena” a El Fomento de la Producción 
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Una medalla d’Art, l’única, fou concedida a un gravat de Bartomeu Maura, basat 

en Les filadores de Velázquez. 

En total quaranta-vuit guardons, que situaven les Balears en el cinquè lloc, en 

nombre de premis, després de Barcelona, Madrid, València i Alacant.  

Independentment dels resultats obtinguts, es poden comentar per apartats. La 

primera secciñ era la d’explotaciñ de mines i metal·lúrgia que comptà amb tres 

expositors de sal de les Illes: d’Eivissa, des Trenc de Campos i de Menorca, i dos de 

lignit: de Selva i de Puigpunyent. La sal d’Eivissa la presentava Joan Sureda 

Villalonga
392

 administrador de la societat Salines d’Eivissa, des de 1871, propietat del 

comerciant de Palma Josep Astier i Cuevas el qual formà una companyia que el 1878 es 

convertí en societat anònima.
393

 

La secciñ de mines i metal·lúrgia no obtingué cap guardñ. Aquí s’hauria de 

comentar el poc valor dels lignits i com suposa un exemple de la disparitat de productes, 

també molts sense massa valor, potser només amb la idea de mostrar coses sense que 

això tengués gaire sentit o hi hagués possibilitat d’obtenir guardñ.  

La secciñ segona, la d’agricultura, fou la que comptà amb més participaciñ, 34 

expositors dels quals 25 procedien de Mallorca, 8 de Menorca i 1 d’Eivissa. Les mostres 

més abundants eren de cereals, llegums, ametlles, i oli. S’hi presentaven dos estudis 

sobre l’agricultura, l’obra de Josep Rul·lan de Sñller, Notícies sobre l’Agricultura de 

Mallorca i la de Juli Soler de Mañ, Tractat sobre l’Agricultura de Menorca. Els objectes 

de la secciñ d’agricultura obtingueren 20 guardons, 7 medalles del Mèrit i 13 diplomes 

del Mèrit. Es premiaren principalment els cereals, els llegums i l’oli d’oliva. A part de la 

comissiñ provincial, els expositors que reberen les medalles de mèrit foren: Miquel 

Fluxà Palet (cereals i llegums), Narcís Mercadal (capolls de cucs de seda i cereals), 

Andreu Puigverd (cereals i llegums), Francesc Ponsetí Gomila (blat de xeixa) i Marià 

Conrado, marquès de la Fontsanta, (llana rentada i oli d’oliva). 
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 Joan Sureda Villalonga (1818-1886) advocat, persona molt destacada dins la vida econòmica de les 

Illes durant bona part de la segona meitat del segle XIX. Dirigí empreses com Ferrocarrils de 
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X-1886, El Isleño 27-X-1886: M. Carme Bosch: “Juan Sureda Bimet: una cultura centrífuga” a 

Caligrama, 1987. Vol. II, p. 247-255. 
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 CIRER COSTA, Felip. “Les Pitiüses en temps de l’Arxiduc”. HABSBURG-LORENA, Lluís 
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J. Navarro Reverter diu que l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre coleccionñ 

en elegantes cajitas acristaladas cuanto de notable produce en cereales y legumbres el 

Principado y las Baleares.
394

 

Pel que fa a l’oli, J. M. de Beraza, també destacava el gran paper que havien fet 

els del Principat i les Illes (30 premis entre tots dos territoris), molt millor del que hi va 

fer Andalusia. 
395

 

La segona activitat en participaciñ pel que fa al nombre d’expositors fou la de la 

indústria alimentària, amb 25 representants, deu d’ells amb begudes alcohòliques, vins i 

licors, que obtingueren 6 guardons, dos per l’anís, de Felanitx i de Palma. Els vins eren, 

entre d’altres, el gorgollassa de Binissalem, el girñ de Campos, el vi viatger, el vi de 

cirera i el de taronja, etc. Altres productes eren mel, xocolates, torrons i pots de cafè 

amb llet concentrada (Menorca), pastes de sopa, com les de Josep Ponsetí de Mañ, i 

diferents menjars en conserva de Bartomeu Roca. Les mostres d’aquesta secciñ sumaren 

en conjunt 15 guardons, 7 per vins i licors, i els altres per olives, conserva de cafè amb 

llet, xocolata, tàperes envinagrades, galetes i conserves de carn. Els dos premis més alts 

que obtingueren els productes illencs foren alguns d’aquesta secciñ: dues medalles del 

Progrés, una pels vins de Ferran Cotoner (aleshores ja marquès de la Sénia) i l’altra per 

les conserves de carn que duia Bartomeu Roca. 

Els vins de Cotoner eren de les varietats malvasia (albaflor), girñ, pàmpol rodat, 

mollar, moscatell, manuel
396

i de taronja. Els presentava embotellats al preu d’una o dues 

pessetes la unitat. S’ha de dir que la medalla de Progrés era molt valuosa, atès que era el 

mateix guardñ que havien obtingut els vins superiors del mñn. Ens ho fa veure el 

cronista de l’Exposiciñ J. Emilio de Santos al seu article Los vinos en la Exposiciñn de 

Viena on hi comentava el bon lloc que havien ocupat els vins d’alguns cellers, als quals 

el Jurat Internacional havia atorgat la medalla de Progrés, con lo cual se declara que no 

tienen quien les supere en la industria. A la llista hi figuraven els vins mallorquins de 
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 NAVARRO REVERTER, J.: Del Turia al Danubio. Memorias de la exposición universal de Viena. 

Op. cit., p. 274. 
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 ALONSO DE BERAZA, J.M.: Memoria acerca de la Exposición Regional del Este de España 
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 Segons l’Arxiduc, el manuel era un vi obtingut d’uns ceps que Ferran Cotoner, dugué de l’illa de 

Malta, al que donà aquest nom en honor d’un avantpassat seu: Les Balears descrites per la paraula i 
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l’esmentat Cotoner juntament amb una bona partida de vins del Principat (com 

l’escumñs fabricat per Francesc Gil, de Reus), andalusos, de la Rioja, del Duero, etc. 
397

  

El mateix guardñ de les conserves, en aquest cas les de carn, de Bartomeu Roca 

de Palma, fan pensar un cop més en el lligam entre aquests preparats i el proveïment de 

les tripulacions dels vaixells en els llargs viatges atlàntics. Les conserves que presentava 

eren: tords amb saïm, anfñs amb oli, esclata-sangs i fruites amb suc. Les conserves que 

presentava B. Roca eren catalogades per J. Navarro Reverter com a escelentes (sic). 

398
Hi duia també els vins i licors igualment elaborats a la fàbrica de la Porta de Santa 

Catalina de Palma: anís, vi viatger i vi de cirera.  

Els dos altres guardons destacables d’aquesta secciñ foren dues medalles de 

mèrit, una pels vins (un d’ells de la varietat gorgollassa) que presentava Antoni Ferrer 

de la Cuesta, de Binissalem i l’altra per les galetes fabricades per Josep Ponsetí Gomila, 

de Mañ.  

  
A les altres seccions no hi hagué tanta participaciñ. Hi trobam cinc representants 

de la indústria tèxtil: teixits de crin vegetal i de cànem (medalla de mèrit), obra de 

palma (diploma de mèrit) i teixits de fil, de cotñ i de llana de la fàbrica de Vicenç Joan 

de Palma. A la secciñ d’indústria de la pell, dos expositors de botines de Palma i un de 

corda de cuiro, de Mañ. Les botines fabricades per Antoni Serra de Palma tengueren una 

bona valoraciñ: una medalla de mèrit. El cronista Joan Navarro Reverter destaca de la 

mostra el admirable calzado fino de Mallorca.
399

Es tracta del primer premi atorgat, en 

una Exposiciñ universal, a un producte industrial, a part de la indústria alimentària. 

Antoni Serra Vidal tenia la fàbrica de sabates, bàsicament destinades a l’exportaciñ, al 

carrer de les Minyones de Palma. La seva especialitat eren botines de materials i models 

diferents. Utilitzava pells de cabrit, de vedell i de llop. Així com gra de Madrid i elàstic. 

Els models que se citaven en una font d’uns anys més tard eren: llises, d’estil americà, 

provençal i anglès.
400

  

Al grup d’arts químiques, hi trobam quatre productes: cendra, cola, midñ i 

diferents tipus de sabons. Els de la Viuda de Feliu i fills obtingueren un diploma de 
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mèrit, reconeixement, tal com destaca J. Emilio de Santos, 
401

 també força important. 

Els sabons durs fets per aquesta casa eren destacats també a la memòria de J. Navarro 

Reverter.
402

 

Del conjunt de les altres seccions destacaríem els moneders d’argent (Lluís 

Segura, de Palma), polins de bronze i bàscula romana, treballs d’impressiñ (Pere Josep 

Gelabert) i la florera de marisc de Margalida Hernández, de Mañ, que obtingué un 

guardñ (primorosos trabajos de conchas de adorno)
403

 

El premi a Margalida Hernández comporta un doble reconeixement. Primer de 

tot a l’activitat, amb tradiciñ a Mañ, denominada indústria del marisc consistent en la 

confecciñ de diferents objectes a base de copinyes adherides amb un màstic. L’Arxiduc 

nomena les cases maoneses que es dedicaven a aquest treball i cita el taller que havia 

estat dels Hernández, el qual podia ser de la família de l’expositora. És possible també 

que tengués relaciñ de parentiu amb el pintor Francesc Hernàndez Monjo, que va estar 

vinculat amb aquest taller. 
404

També constitueix un agraïment a la tasca de la dona, 

autora de molts dels treballs guardonats que es manté a l’anonimat. Aquest cas 

constitueix una excepciñ ja que és una de les poques expositores que apareix amb nom 

propi i que és premiada. 

Lluís Segura, que esmentàvem més amunt, era el propietari del taller de 

moneders de plata que havia iniciat la seva activitat el 1866 i arribaria a ser el més 

important de Palma. 
405

 

A la secciñ d’instruments musicals Carles Pintado i Argüelles, des de Mallorca, 

presentava, fora de concurs per l’expositor, una magnífica colecciñn de violines, de 

artistas famosos.
406

  

Dins la secciñ d’obres d’art, hi trobam obres de Joan Bauçà, Guillem Bisellach 

així com de Bartomeu Maura.  
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Per últim a l’apartat d’ensenyament i d’instrucciñ destacaríem la presència de 

quatre estudis de caire pedagògic i de Geografia i d’Història de les Illes. L’Institut 

Balear, dirigit per Manuel de los Herreros, un cop més hi era amb les memòries del 

centre (1860-1873) i dues importants col·leccions de marbres de Mallorca que 

obtingueren una Medalla del Mèrit. L’Institut Balear fou un dels pocs centres 

d’ensenyament secundari de l’Estat que foren presents a Viena. Hi era també l’Institut 

de San Isidro de Madrid i l’Institut d’ensenyament secundari de Barcelona que 

igualment obtingué una medalla del Mèrit.
407

 

Taula 7: Expositors i productes illencs guardonats a l’Exposiciñ Universal de Viena, 1873 

Medalla d’Art 

Expositor Municipi Objecte premiat Premi 

B. Maura Montaner Palma  Gravat Medalla d’Art  

 

Medalla de Progrés  

Expositor Municipi Objecte premiat Premi 

Bartomeu Roca Palma Conserves de carn Medalla de Pogrés 

Ferran Cotoner Banyalbufar Vins Medalla de Pogrés 

 

Medalla de Mèrit 

 

Expositor Municipi Objecte premiat Premi 

Andreu Puigvert  Cereals i llegums Medalla de Mèrit 

Comissiñ Provincial  Garroves Medalla de Mèrit 

Comissiñ Provincial   Cereals Medalla de Mèrit 

Antoni Ferrer de la 

Cuesta 

Palma Vins de Binissalem, un de la 

varietat gorgollassa 

Medalla de Mèrit 

Antoni Serra Palma Botines
408

 Medalla de Mèrit 

Miquel Fluxà Palet Palma Cereals i llegums Medalla de Mèrit 

Narcís Mercadal Penedes Mañ Capolls de cucs de seda Medalla de mèrit 

Institut Balear Palma Col·lecciñ dels marbres de 

Mallorca 

Medalla de Mèrit 

Marià Conrado  Palma Oli d’oliva Medalla de Mèrit 

Josep Ponsetí Gomila Mañ Galetes Medalla de Mèrit 
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Jaume d’Olesa Palma Llegums i blats Medalla de Mèrit 

Andreu Rubert Palma   Figues Medalla de Mèrit 

Antoni Riutort la Pobla Cànem Medalla de Mèrit 

 

 

 

Diplomes de Mèrit 

Expositor Municipi Objecte premiat Premi 

Jeroni i Josep Tudurí Mañ Models de vaixells Diploma de Mèrit 

Narcís Mercadal i 

Penedes 

Mañ Cereals Diploma de Mèrit 

Joan Saura Mañ  Cereals i llegums Diploma de Mèrit 

Josep Soler Mañ  Blat Diploma de Mèrit 

Juli Soler Mañ  Blat Diploma de Mèrit 

Juli Soler Mañ Tractat sobre l’Agricultura de 

Menorca 

Diploma de Mèrit 

Antoni Prieto i Alimundo Mañ Cereals Diploma de Mèrit 

Andreu Puigvert   Cereals o llegums Diploma de Mèrit 

Joan Burgues Safortesa Palma  Garroves Diploma de Mèrit 

Joan Burgues Safortesa Palma Oli Diploma de Mèrit 

Maria del Pilar Vega de 

Montaner 

Alarñ  Oli d’oliva Diploma de Mèrit 

Miquel Marià Lladñ Campos Garroves Diploma de Mèrit 

Antoni Massanet Muro Cereals Diploma de Mèrit 

Andreu Rubert Palma Cereals Diploma de Mèrit 

Miquel Torres i Calafat Valldemossa  Llegums Diploma de Mèrit 

Joan Rubert Palma Oli d’oliva Diploma de Mèrit 

Miquel Fluxà i Palet Palma  Olives Diploma de Mèrit 

Marquès del Palmer Palma Olives Diploma de Mèrit 

Comissiñ Provincial   Figues Diploma de Mèrit 

Marquès de la Fontsanta Palma  Llana Diploma de Mèrit 

Damià Prohens Lladñ Felanitx  Anís Diploma de Mèrit 

Guillem Fàbregues 

Maspoch 

Mañ Cafè amb llet concentrada Diploma de Mèrit 

Francesc Riudavets 

Femenies 

Mañ Cafè amb llet concentrada Diploma de Mèrit 

Bernat Josep d’Olives Ciutadella Mel de card Diploma de Mèrit 

Margalida Hernández Mañ Florera de marisc coberta per una 

campana de vidre. 

Diploma de Mèrit 

Josep Vilches Palma Anís Diploma de Mèrit 

Antoni Mulet i Mas Palma  Vins Diploma de Mèrit 

Joan Pasqual i Calafat Mañ  Xocolata Diploma de Mèrit 
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Viuda de Marquès Palma Xocolata Diploma de Mèrit 

Bartomeu Roca Palma  Vins Diploma de Mèrit 

Llorenç Arrom Llubí Tàperes en conserva Diploma de Mèrit 

Viuda de Feliu i Fill Palma  Sabñ Diploma de Mèrit 

Font: Catalogue Genéral de la section espagnole Vienne. Editions du Commissariat d’Espagne. Viena (Imprimerie 

de Charles Gerold fils a Vienne), 1873, p. 189-208; Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio: 

“Relación por provincias de los premios concedidos á España en la Exposiciñn universal de Viena de 1873”; Gazeta 

de Madrid núm. 250, 7 de setembre de1875, p. 652 a 656.  

London International Exhibition del 1874 

L’any 1874 es va celebrar una exposiciñ a Londres, al Royal Albert Hall, on hi tornà 

participar la malvasia de Banyalbufar.  

Els antecedents de la mostra es remunten a l’any 1871 quan Londres va deixar 

de celebrar exposicions universals, com havia fet als anys 1851 i 1862, i va optar per 

oferir al públic els productes de la indústria i de les arts en exposicions internacionals 

anuals, les anomenades Annual International Exhibitions, com les del 1871, 1872, 1873 

i 1874, les quals tenien les mateixes característiques que les anteriors però d’una 

envergadura inferior. A més a més de productes en general, recollien addicionalment 

tres o més especialitats. Com a resultat d’aquestes exposicions anuals, va sorgir la 

International Exhibition Co-operative Wine Society Limited, més coneguda com la Wine 

Society, creada a Londres el 1874, per tal de difondre i donar sortida als vins que 

s’havien enviat a la mostra, a l’Annual Internacional Exhibition, emmagatzemats als 

cellers del Royal Albert Hall i que els visitants amb prou feines podien tastar. Davant 

aquest greuge els vinaters de Portugal demanaren ajuda al govern britànic el qual 

organitzà diversos àpats per donar publicitat als vins. Els organitzadors d’aquestes 

campanyes publicitàries dels vins esdevingueren els fundadors de la Wine Society que 

encara existeix avui dia.  

A la mostra celebrada el mes d’abril de 1874 al Royal Albert Hall s’hi 

exposaren, sota la tutela dels comissionats del govern espanyol, una àmplia gamma de 

varietats de vins d’ arreu de l’Estat, que es presentaven amb el corresponent catàleg.
409
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 INTERNATIONAL EXHIBITION OF 1874. SPAIN: Catalogue of wines exhibited at the royal 
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Tot i així La Revista del Fomento de la producciñn Nacional lamentava que el ministeri 

de Foment espanyol no hagués promocionat prou la participaciñ a l’esmentada mostra 

internacional de vins de Londres, tal com ho havia fet el govern portuguès.
410

  

Una gran importància li donava també a la mostra de Londres J. Emilio de 

Santos referint-s’hi com “el más importante de todos los que se han celebrado en este 

siglo, bajo el punto de vista práctico y utilitario.”
411

  

Els vins d’Ibèria (Espanya i Portugal) suposaren un vuitanta per cent de les 

mostres. El Principat fou la zona principal de procedència amb molta diferència, 151 

mostres, trameses majoritàriament a través de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, el 

qual en va enviar una col·lecciñ de més d’un centenar, que presentava com a vins de 

qualitat però que, segons deien, eren poc coneguts a Gran Bretanya: malvasies, rancis, 

moscatells, macabeus, misteles entre molts d’altres. 

De la mostra se’n va escriure una memòria, la del maonès Joan B. Sitges,
412

que 

situa el rerefons i els interessos comercials que hi havia a la mostra, la pugna dels vins 

ibèrics per obrir-se camí entre els francesos que gaudien d’una situaciñ més avantatjosa 

per entrar en el mercat britànic. Feia l’anàlisi de la graduaciñ dels vins, fixant-se 

sobretot en si els vins tenien alcohol afegit, encapçalats, pràctica bastant habitual en els 

vins espanyols, i que per aquest motiu es veien afectats per unes taxes duaneres més 

elevades que en dificultaven l’exportaciñ. Lloava la tasca de l’Institut de Sant Isidre i 

veia la necessitat que els vinaters d’arreu de l’Estat s’unissin en corporacions semblants 

per defensar millor els seus interessos, però alhora veia necessari classificar bé les 

varietats dels vins i que donassin el nom de les varietats de manera entenedora. 

Ironitzava sobre la manera en què alguns es presentaven al catàleg: derramador, 

imitaciñn del francés, combinado, etc.
413

  

De les Illes, al concurs de Londres, hi va participar únicament el vi de 

Banyalbufar, la malvasia, o albaflor, que presentà el marquès de la Sénia. Era descrit 

com un vi blanc, de postres (White dessert), al preu d’1,4 lliures la dotzena de 
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botelles.
414

L’anàlisi duita a terme pels comissionats del govern britànic li donava un 

percentatge d’alcohol del 31,2 per cent.
415

 Es presentà dia 7 d’abril als cellers de 

l’Albert Hall i amb aquesta finalitat s’edità, suposam que per encàrrec dels cellers, un 

fulletñ de sis pàgines en versiñ bilingüe espanyol-anglès, amb el títol Exposiciñn 

Internacional de Londres para el aðo 1874, Vinos Estrangeros (sic) dedicat a parlar 

exclusivament del vi albaflor (del raïm malvasia) procedent de la Baronia de 

Banyalbufar, en aquells moments propietat del general Cotoner, marquès de la Sénia. 

Explica que aquest vi generñs es diu albaflor des del segle XVIII, època de l’ocupaciñ 

britànica de Menorca, en substituciñ del nom vulgar, malvasia, varietat del raïm 

utilitzat. Explica, citant Plini (Història Natural, capítol 6, del Llibre XIV
416

), que aquests 

vins eren molt apreciats ja a l’Antiguitat. Continuaren exportant-se durant l’edat 

mitjana, eren consumits per la casa reial de la Corona d’Aragñ i del Regne de Mallorca, 

i que durant el segle XVIII, els britànics de Menorca n’eren gran consumidors. Segueix 

el text dient que aquest vi passà per un període de retrocés ja que es veié molt afectat 

per la plaga de l’oïdi i que posteriorment el general Cotoner aconseguí recuperar la 

vinya dels estralls que havia provocat la malaltia. Esmenta, com a prova de la qualitat, 

els diferents premis que havia obtingut a diverses exposicions: a les de les Balears 

celebrades els anys 1846, 1850 i 1860 (medalla d’argent i dues medalles d’or); a la 

Regional celebrada a Barcelona del 1872 (medalla d’or); a la de Madrid del 

1857(medalla de bronze) i la Universal de Viena 1873 ( medalla de progrés).
417

 

 

L’Exposición Regional de las Provincias del Este celebrada a Madrid el 1874 

 

També l’any 1874, a Madrid, es va organitzar l’Exposiciñn Regional de las Provincias 

del Este. La mostra, visitada per diferents ministres i autoritats, fou inaugurada el dia 10 

de maig del 1874 i es va clausurar el 31 d’octubre. Hi participaven els territoris de 

l’antiga Corona d’Aragñ: el Principat, Aragñ, el País Valencià i les Balears, i també 
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Madrid. Fou una iniciativa privada organitzada per la denominada Empresa de 

Exposiciones de Madrid, de la qual el director gerent fou José Emilio de Santos, a qui ja 

hem citat abans. Es va celebrar al Palau d’Indo, situat al passeig de la Castellana. Es 

tractava d’un palau que havia fet construir Miguel Sainz de Indo com a residència l’any 

1866, que els seus hereus llogaren com a pavellñ d’exposicions a l’empresa esmentada i 

el qual fou també la seu de l’Exposiciñ Vinícola del 1877.  

La Revista La Ilustraciñn Espaðola y Americana
418

en remarcava el mèrit 

d’organitzaciñ i participaciñ de territoris afectats per la guerra cosa que hagués pogut 

dificultar l’arribada dels productes a la capital. 

El Foment de la Producciñ Nacional hi va tenir un paper destacat i va intervenir 

en l’elecciñ de jurats. Els catalans aprofitaren els diferents actes per demanar l’aplicaciñ 

d’una política proteccionista. El setmanari editat per la instituciñ barcelonina, es féu 

ampli ressò de la mostra tot indicant, els diaris i publicacions que arreu de l’Estat havien 

parlat de l’Exposiciñ celebrada a Madrid, referint-s’hi com una manifestaciñ de 

l’Espanya industrial i laboriosa. 
419

 

Manuel Gutiérrez de la Concha, marquès del Duero, que havia estat president de 

la comissiñ general de l’exposiciñ de Viena, fou el president honorari del jurat elegit per 

l’Empresa de Exposiciones. En molts d’aspectes va ser projecciñ dels mateixos 

expositors, no dels de les Illes, que havien concorregut a la de Viena l’any anterior, tal 

com fa J. M. Alfonso de Beraza a l’àmplia memòria descriptiva de la Regional, on fa 

una anàlisi dels sectors comentant alhora els resultats de Viena.
420

 

El director gerent, o sigui de Santos, era vocal nat del jurat i podia participar a 

les sis seccions en què estava dividida l’exhibiciñ.
421

 Els guardons eren: premi d’honor, 

diploma de progrés, diploma de mèrit i diploma de menciñ honorífica.  

Hi havia apartats com floristeria (que comptà amb 9 expositors de Madrid i 18 

de València), mobiliari, impremta, joieria, Belles Arts (que tengué molt poc pes), i les 

més importants, les seccions dels vins i dels teixits. 

Els expositors provenien principalment del Principat, de València, d’Alacant, i 

de Saragossa.  
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La part de vins i conserves va incloure nombroses mostres del Principat, del País 

Valencià, d’Aragñ, de Madrid. A la secciñ, de les Balears, no hi va haver cap 

representaciñ de conserves ni de licors, únicament el vi albaflor que presentava Ferran 

Cotoner que obtingué diploma de progrés. 
422

 

“De las Baleares, una sola muestra sostiene el pabellón que tanto honró en Viena, y en 

verdad que basta para acreditar la feracidad de las islas, como acredita lo que fueran 

la agricultura y la industria en España, si títulos de Castilla y generales del ejército 

como D. Fernando Cotoner, contaran con muchos imitadores.”
423

 

 

Exposició de Labors organitzada pel Foment de la Producció Nacional l’any 1874 

El mateix any, el 1874, el Foment de la Producció Nacional va organitzar la mostra. La 

institució era una corporaciñ empresarial catalana creada l’any 1869, que d’ençà de 

1889 passarà a denominar-se Foment del Treball. L’ exposiciñ romangué oberta entre el 

dia 20 de desembre de 1874 i el 10 de gener de 1875. L’interès de l’entitat era com diu 

la memòria
424

fomentar el treball en tots els camps, i dins aquest ampli ventall 

s’integrava el treball de la dona, vista principalment en el seu rol d’esposa i mare dins la 

família com a “font de virtut i de benestar”. Quedaven exclosos de la participaciñ els 

fabricants o aquells que encarregaven els treballs per a la comercialitzaciñ. 

L’Exposiciñ es va celebrar al local del Foment, al carrer del Pi, número 5, de 

Barcelona. El programa distribuïa els objectes en 21 grups: dibuix, peces de roba per 

vestir, treballs de punt, brodats, treballs de ganxet, treballs fets de pita, de corda, amb 

plomes, amb canya, de vímet, de paper, amb pell, catifes, vànoves, etc. A més incloïa 

treballs de planxat i rissat, sistema de comptabilitat domèstica i receptaris de cuina i de 

rebosteria.  

Hi havia tres classes de diplomes: al mèrit artístic, al mèrit industrial i els dos 

conceptes a la vegada, mèrit de la qual cosa es feia constar en un diploma d’honor. Els 

diplomes es dividien en diplomes de primera i de segona classe tant pels artístics com 

pels industrials
425
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Algunes de les dones de Mallorca que hi participaren, així com també el conjunt 

de l’activitat, mereixen un treball en profunditat. Una d’aquestes dones era Maria 

Esperança Llull Martorell que presentava un mocador brodat. Aquesta és la primera 

vegada que la trobam com a expositora; quatre anys més tard va ser premiada a 

l’Exposiciñ de París del 1878 i, deu anys més tard, obtingué una medalla d’or a la 

Universal de Barcelona. Tenia un taller de brodats a Palma. Maria Obrador va obtenir el 

primer premi al mèrit industrial pels seus brodats, no hi ha dubte que fou una 

especialista. Maria Obrador era mestra i directora del Col·legi de la Consolaciñ de 

Palma i també va presentar els seus treballs a l’Exposiciñ de París del 1878. 

Tres mallorquines més obtingureren guardñ a la mostra de Barcelona: Maria 

Quetgles, Teresa Mosso i Rosa Oliver, aquesta darrera alumna de Maria Obrador.
426

  

 

Exposició celebrada pel Centre Mercantil i Industrial de Palma l’any 1876 

El Centre Mercantil i Industrial, fundaciñ privada creada l’any 1875, tenia la seva seu a 

Palma, al carrer Danús, número 4. Segons els seus estatuts, era una associaciñ oberta a 

persones relacionades amb el mñn del comerç i de la indústria que volien contribuir al 

desenvolupament d’aquests sectors i a fomentar els interessos morals i materials del 

país.
 427

 Aquesta entitat durant el mes de gener de 1876, va celebrar, a la seva seu, i 

sense el suport de les institucions, amb pretensions de continuïtat, una exposiciñ de 

productes locals tant artístics com industrials. Segons la premsa tengué un ampli 

nombre de visitants.
428

 Hi participaren 150 expositors amb un milenar d’objectes. Una 

vegada més, una exposiciñ, aquesta si es vol ben modesta, constitueix una font 

d’informaciñ sobre determinats aspectes del sector industrial de Mallorca. Pere Estelrich 

hi dedicà un extens comentari, en diferents articles publicats a la revista El Porvenir de 

Mallorca. Dividia la mostra en deu seccions que comentava a diferents números de la 

publicaciñ:
429

1.Mineria. -Marbres; 2. Filats i teixits.- Paper. -Peces de vestir; 3. Obres 

de fang i de vidre. 4. Pells adobades i peces de cuiro. 5. Begudes i comestibles. -Sabñ, 
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etc. 6. Ebenisteria. -Ferreteria. 7. Pintura i Escultura. -Marqueteria. 8. Brodats. - Flors 

artificials. 9. Orfebreria. 10. Objectes diversos.  

Bartomeu Ferrà Perellñ, des de la revista Museo Balear, analitzava el contingut, 

tant d’obres d’art com de productes industrials, de la mateixa exposiciñ.
430

 

Estelrich i Ferrà explicaven la secciñ de mineria i de marbres representada per 

un bon grup d’expositors. Hi destacaven els lignits procedents de diverses mines com la 

de la Verge del Carme (propietat del comte de San Simon), la de Bellveure (propietat 

dels socis Gorostiza, Ramis i Sans), la de Fortuna (de Joan Nicolau i cia.) i la de 

l’Esperança (de Guillem Ignasi Montis). Hi havia mineral de coure procedent de la vall 

d’Albarca, a Mallorca, presentat per Rafel Lozano. Hi destacaven també diversos tipus 

de marbres:
431

negre d’Artà, jaspiat vermell de Binissalem, vermell i blanc d’Andratx i 

de color avellana i blanc de Solleric. 

El següent grup que analitzava P. Estelrich era el de teixits del qual destacava el 

gran impuls que havia experimentat als darrers temps (ramo importantísimo de la 

industria balear). Concretament es referia a l’expansiñ del sector des de l’Exposiciñ de 

Palma 1860. Destacava la Sociedad Algodonera Mallorquina, l’antiga fàbrica dels socis 

Ferragut i Càceres, que a la mostra presentava sobretot filatures de cotñ, únicament 

comparables amb algunes, poques, filatures del Principat. Esmentava dues cases també 

destacades: la dels socis Pujol i Bordoy, situada a la plaça de la Drassana, i la de la 

Viuda de Guasp i Fills, del carrer den Brossa de Palma, que presentaven una gran 

varietat de robes: llistats de fil, llana, seda, cotñ, i robes confeccionades, la primera i 

teixits i peces de vestir i d’aixovar la Viuda de Guasp.
432

  

Destacava la importància d’un sector present a la mostra, el de la fabricaciñ de 

flassades, que creixia any rere any i que exportava gran part de la seva producciñ al 

continent i a ultramar; amb tot notava a faltar a l’exposiciñ el fabricant Vicenç Joan, de 

can Ribes. De robes de seda citava les que Antoni Cortès presentava a la mostra i 

lamentava la decadència del sector de teixits de seda, des que la malaltia atacà els cucs. 

B. Ferrà, per la seva banda, coincidia en remarcar la força que havia agafat el sector de 

teixits. Tot i que mancaven expositors i objectes de l’illa: robes dels teixidors de Palma, 

llistes de Sñller, cotonades vermelles apelfades de Llucmajor, etc. 
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De les flassades brodades i rivetejades, així com també dels llençols d’estam 

molt fins que tots dos autors destacaven i que apareixen a les mostres estudiades, també 

hi mancaren les dels tallers de Vicenç Joan, igual com les de Sebastià Barcelñ i les de 

Bartomeu Barcelñ Mir. 

Els dos autors posaven de relleu, també per haver introduït innovacions, el sector 

de la fabricaciñ de rajoles i de teules. Es remarcava que els vaixells espanyols 

substituïen el llast per teules fetes a l’illa que després venien a l’estranger i a ultramar en 

grans quantitats i que donaven elevats beneficis. Les rajoles excel·lien per la vivesa dels 

colors i la uniformitat del vernís. 

Un altre sector industrial important i present a la mostra era el del vidre comú. P. 

Estelrich escrivia que els envasos fabricats eren molt econòmics encara que la nitidesa 

del vidre no estava gaire aconseguida.  

Bartomeu Ferrà feia una explicaciñ extensa de la fàbrica d’eixàrcies i veles de la 

família Pericàs de Palma, premiada a diferents exposicions estrangeres anteriors, i que 

presentava diferents materials destinats a la navegaciñ (eixàrcies d’abacà de Manila, de 

cànem, de ferro galvanitzat, etc.). La fàbrica havia agafat força sobretot des de les 

innovacions introduïdes pel difunt senyor Pericàs, marit i pare dels que aleshores duien 

l’empresa. Esmentava altres fàbriques del sector, aquestes absents a la mostra: la 

d’Antoni Ramis, la de Gabriel Juan i la d’Antoni J. Marroig, tot calculant en uns 

200.000 duros l’import de les eixàrcies que s’exportaven des de Palma, la major part 

destinades a l’arsenal de l’Estat. 
433

 

La branca de pells i sabates, sobretot les pells, foren importants a l’exposiciñ, i 

Pere Estelrich assenyalà que alguns dels fabricants presents utilitzaven els mètodes 

químics d’adoberia més moderns. 

El sector de les begudes, el de licors i el de les conserves, es mostraven una altra 

vegada units, per part dels fabricants Bartomeu Roca i dels senyors Nicolau i Vilches. 

Les dues cases presentaven una varietat àmplia de menjars i de begudes: tant de 

conserves (fruita i hortalisses, peix i esclata-sangs), com de licors. Bernat Cano, 

presentava vi de codony; Antoni Vivñ dugué aiguardents i licors diversos (de cafè, de 

llimona, de crema de pedra i d’anís). Pel que fa a begudes no alcohòliques, dues cases, 

la de J. Ramis i cia., i la de Francesc Miret Gili, presentaven sucs de fruites, gasoses, 
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carbòniques i també neules. Dins l’apartat d’alimentaciñ hi havia a més a més mostres 

d’oli d’oliva d’Alfàbia, pastes, galetes, bescuits, etc. 

El sector del moble també estava ben representat, hi havia nou expositors. Pere 

Estelrich apuntava que les peces eren de gust francès, en aquells moment de moda i que, 

segons ell, n’hi mancaven de tendència més “mallorquina”. La crítica que feia B. Ferrà 

era que es fabricava un moble de qualitat però sense massa criteri: 

 “En número de nueve se presentaron los ebanistas de Palma cuyas obras consistían en 

armarios roperos, cónsolas, lavabos, mesitas, facistoles, rinconeras, sillas, sillones, etc. 

Las camas y sillas del señor Fiol ofrecían la particularidad de ser articuladas; 434 los 

restantes muebles nos parecieron imitaciones de otros tantos modelos extranjeros, no 

todos bien escogidos (...)Los industriales y artesanos mallorquines demuestran bastante 

inteligencia para construir sólidamente y con economía si se quiere, pero, por 

desgracia, no siempre aciertan, en la elección de las formas y adornos con que suelen 

revestir sus obras.”
435

 

 

D’entre la maquinària presentada es feia una gran lloança, per la comoditat d’ús que 

representava, de la màquina de cosir de Gabriel Vidal. 

Aquesta exposiciñ, malgrat no haver-se’n publicat el catàleg, és una font per 

conèixer el nom i les característiques d’un conjunt representatiu de les empreses de 

diferents sectors de Mallorca en aquesta dècada. 

 

Exposició Internacional de Filadèlfia del 1876 

Aquesta exposiciñ es va celebrar amb motiu de la commemoraciñ del primer centenari 

de la independència dels Estats Units d’Amèrica, i va tenir lloc entre els mesos de maig 

i novembre de l’any 1876. Segons deia Emilio Castelar, en el discurs pronunciat a l’acte 

de constituciñ de la comissiñ general espanyola, i que reproduïa un diari de Palma, 

Filadèlfia no era una ciutat aristocràtica com Londres, o de tradicions militars i 

monàrquiques com Viena, ni de tradicions revolucionàries com París. Era una 

ciutat ”puramente fundada por los trabajadores, porque o los Estados Unidos no 

representan nada en el mundo, ñ son y representan exclusivamente la grandiosa 

epopeya del Trabajo(...).”
 436

  

                                                           
434

 Es tractava de Manuel Fiol Rotger, que tenia privilegi d’introducciñ per sistema mecànic de cadira i 

privilegi d’invenciñ per llit articulat de fusta, sol·licitats a 1874 i 1875, amb números de privilegi 

5212 i 5356 respectivament amb el títol: Sistema articulado de cama de madera. AHOEPM. Base de 

datos de solicitudes de privilegios (1826-1878). 
435

 FERRÀ, B: “La primera Exposiciñn celebrada por el Centro Mercantil e Industrial de Palma”. Op. 

cit. p.150. 
436

 El Isleño 18 de gener de 1876.  



Descripció i anàlisi de les exposicions 

 155 

El comissari regi fou el parlamentari barceloní Francesc Lñpez Fabra,
437

 i 

Espanya va comptar amb un espai de 3.400 metres quadrats per exposar els seus 

productes. Encara que, segons la revista catalana editada a Nova York La Llumanera, 

sobretot els de la secciñ industrial, per la mala organitzaciñ, no ho feren en les millors 

condicions: 

 “Hi ha instalacions fetas per la Comissaría hont no’s poden veure los objectes qu’hi ha 

dintre (...)Están eixas instalacions tan mal posadas, que’ls vidres serveixen de mirall á 

la gent que passa. Los objectes de terrissaría, llosa y pisa estan escampats per terra de 

qualsevol manera. Los sabons fan fástich de veure’rs y axñ que la qualitat es 

immillorable.”
438

 

 

Citava la revista altres deficiències en l’organitzaciñ: retard en la publicaciñ del catàleg, 

impedir la presentaciñ d’instal·lacions “per no ser prou petites”, etc. En el següent 

número s’insistia en la mateixa idea: 

 “Que en la manera de presentar los objectes en la secciñ d’industria, la Comissaría ha 

estat tan poch afortunada, que allà sembla un trñs del carrer de la Boquería” 

“Y que encara qu’Espanya s’en enduga tots els premis de la Exposició, ningú ens 

traurà del cap que los objectes son molts, y molt bons, però que no han estat presentats 

com es mereixien.”
439

 

 

Luis Alfonso, cronista oficial del govern espanyol a l’Exposiciñ de Filadèlfia, a 

la memòria dedicada a l’exposiciñ, citava alguns productes de les Illes que destacaren: 

llet concentrada, torrons, vins de Banyalbufar (nombres tan conocidos y apreciados). 

Los anisados, en general, resultaron, sin excepciñn, sobresalientes, encara que no citava 

explícitament els de Mallorca. Es referia també a la presència de les memòries i 

documentaciñ presentada per 9 instituts d’ensenyament secundari i un d’ells era el de 

Palma. 
440

  

La participaciñ general d’arreu del mñn a la mostra va tenir la mateixa 

tendència, un nombre d’expositors molt més reduït dels que havien participat a la de 

Viena del 1873, 30.864 davant 53.000, i pel que fa a la participaciñ espanyola a Viena 

havien estat 2.139 expositors i en aquesta 762.  

Pel que fa a les Illes, la Junta provincial d’Agricultura, Indústria i Comerç, amb 

Miquel Estades i Sabater com a president i l’enginyer agrònom Francesc Satorras com a 
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 Per conèixer la trajectòria de Francesc López Fabra veure: PALOMAS i MONCHOLI, Joan: El 

rerafons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885). (Tesi doctoral), 

Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2002, p. 557-559. 
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 “Catalunya en la Exposiciñ” a La Llumanera de Nova York, núm. 17, oct. 1876. p. 2. 
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 “Catalunya en la Exposiciñ” a La Llumanera de Nova York, núm. 18, 15 oct. 1876. p. 1. 
440

 ALFONSO, Luis: La exposición del centenar: noticia del Certamen Universal de Filadelfia en 1876. 

Madrid (Tipografía y Estereotipia Peroj), 1878, p. 167, 168 i 191. 
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secretari, feia pública la relaciñ de productes remesos per les Balears a l’Exposiciñ 

Internacional de Filadèlfia.
 441

 

Si la comparam amb la de Viena celebrada feia tres anys on hi hagué 77 

expositors, amb més de 250 objectes, la participaciñ dels illencs no fou molt nombrosa, 

tan sols 24 expositors amb unes 60 matèries. La diferència no era tan gran respecte a les 

de Londres del 1862, amb 33 expositors, o la de París del 1867 amb 26. 

Hi havia presents alguns dels productes més significatius de les Illes dels anys 

setanta; hem de tenir present que els illencs acudiren a una Exposiciñ que, per primera 

vegada se celebrava en un altre continent. Es tractava de vins, anís, conserves, oli 

d’oliva i d’ametlla, torrons i llet condensada, pasta de sopa, blat. Això sí, faltaven a la 

mostra la major part de productes industrials que es feien a les Illes, com per exemple 

calçat, teixits, ceràmica, etc. Del Principat i altres territoris, malgrat la distància, els 

teixits hi varen estar ben representats.  

El cronista Luis Alfonso manifestava que en general, d’Espanya hi havia molt 

poca representaciñ excepte en la secciñ d’agricultura:  

 “Fue [Espanya] la que más humilde papel representó, en lo que no atañía a 

Agricultura, porque figuró con un solo expositor en Maquinaria, con otro, de 

nacionalidad francesa, en Horticultura; con pocos y añejos cuadros en Bellas Artes; 

con productos, relativamente más escasos todavía, mal instalados y peor dispuestos, en 

Industria, y con objetos colocados si orden, gusto ni esmero, en Educación y Ciencia.”
 

442 

 

Dels vint-i-quatre expositors de les Illes, vint presentaren productes d’alimentaciñ i dins 

aquests predominaven un cop més els vins, licors i conserves.
 
Pel que fa a l’origen, dels 

vint-i-quatre expositors, devuit provenien de Mallorca (Banyalbufar, Binissalem, 

Bunyola, Felanitx, Llubí, Llucmajor, Palma i Santa Maria), cinc de Menorca ( quatre de 

Mañ i un de Ciutadella), i un d’Eivissa. El municipi que comptava amb més 

representants era Palma. Possiblement per la presència del grup format per comerciants, 

magatzemistes, i alhora propietaris residents a Ciutat, com és el cas de Francesc i 

Miquel Fuster, que canalitzaven els productes (ametlles, oli, vi, etc.) des de diferents 

zones de l’illa. Un cas a part és el de Bartomeu Roca que exposava una gran varietat de 

productes, la major part de la fàbrica de licors i conserves situada a la plaça de la Porta 

de Santa Catalina.  

                                                           
441

 “Relaciñn de los objetos remitidos por esta provincia a la Exposiciñn internacional de Filadelfia con 

expresiñn de los nombres de los seðores expositores” Boletín Oficial de la Provincia de las 

Baleares: 29 de febrer de 1876, p. 2.  
442

 ALFONSO, Luis: La exposición del centenar: noticia del Certamen Universal de Filadelfia en 1876. 

Op. cit., p. 117. 



Descripció i anàlisi de les exposicions 

 157 

Un cop més mostraven les especialitats dels municipis: vins de Banyalbufar 

(moscatells i malvasia), de Binissalem i de Llucmajor; aiguardents de Felanitx i de 

Santa Maria; olis de Bunyola i de Selva; i tàperes envinagrades de Llubí, torrñ i pots de 

llet condensada 
443

de Mañ i mel de Ciutadella. D’Eivissa hi havia sal i ametlles. La sal 

la presentava Joan Sureda Villalonga com a administrador de les salines d’Eivissa, tal 

com havia fet a l’Exposiciñ Universal de Viena del 1873 i a la de Madrid del 1874. 

Edmund Wallis
444

presentava quatre varietats diferents d’ametlles: fites, canyes, 

imperials i bec de corb. En aquesta mostra no hi presentava cotñ com havia fet a la París 

del 1867, per altra banda a un lloc com Filadèlfia no hagués tengut massa sentit, ni 

tampoc era la conjuntura com va ser la proximitat cronològica de la Guerra Civil 

Americana de 1861 i 1865. 

Per primera vegada en una exposiciñ internacional, el sistema de recompenses es 

basava en un diploma únic, acompanyat d’una medalla de bronze amb el veredicte del 

jurat que justificava el motiu de la recompensa. Algunes veus es queixaven de la 

impossibilitat d’obtenir premis elevats com medalles d’honor, per exemple.
445

  

Els productes de les Balears foren ben valorats, vuit premis, sobretot els vins i 

l’aiguardent. La malvasia de Banyalbufar, un cop més de la Baronia de Banyalbufar 

propietat de Ferran Cotoner; el vi viatger de Bartomeu Roca; l’aiguardent anisat de 

Santa Maria, del fabricant Miquel Jaume; les tàperes i taperots de Llubí. Obtingueren 

també guardñ la llet concentrada que presentava Guillem Fàbregues Maspoch de Mañ i 

les pastes de sopa de Josep Ponsetí Gomila, també de Mañ i la mel de card blanc de 

Bernat Josep d’Olives, de Ciutadella.
 
 

                                                           
443

 Es podria remarcar el caràcter innovador d’aquest producte de llet concentrada, tenint en compte 

que, un any més tard a la revista El Porvenir de Mallorca, Pere Estelrich, parlant d’una fàbrica de 

Lucerna de Suïssa, explicava que resultava molt útil a la marina, els campaments, etc., i que el seu ús 

era cada vegada més estès. “Leche concentrada”, El Porvenir de Mallorca.Vol. corresponent a l’any 

1877, p. 124.  
444

 L’eivissenc Edmund Wallis i Valls, vicecònsol de França a l’illa d’Eivissa, formava part d’una 

família de rics comerciants i propietaris, diferents membres de la qual, al llarg de tres generacions, 

des de principis del segle XIX, havien estat agents consulars de diferents nacions, entre elles França, 

d’on els venia el sobrenom. Guía de Forasteros en Madrid para el año de 1864. Madrid (Imprenta 

Nacional), p. 141. Igual que Edmund Wallis, Pere Wallis era vicecònsol de França a Maó. 

D’ARELLANO i TUR, C. Guerau: “Correspondència d’Edmund Wallis i Valls: un litigi amb 

l’Ajuntament d’Eivissa (1870)” a El Pitiús 2007. Almanac per a Eivissa i Formentera. Institut 

d’Estudis Eivissencs, p. 62-65. 
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 Exposition Universelle. 1876. Philadelphie: Rapports. France. Comission Supérieure. Exposition 

internationale et universelle de Philadelphie, 1876. Paris (Imprimerie Nationale), 1877. p. 571. 
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La llet concentrada era un tipus de conserva nova que de tot l’Estat, únicament 

en presentaren tres expositors menorquins,
446

 de Mañ: Francesc Riudavets, Agustí Viza i 

Guillem Fàbregues Maspoch, aquest darrer obtingué guardñ. Per últim també fou 

premiat l’oli d’ametlles dolces que presentava el comerciant de Palma Francesc Fuster.
 

447
 

Premis a banda, es veu com a Filadèlfia hi concorregueren alguns dels productes 

i persones habituals de les exposicions com els aiguardents de Felanitx (Damià Prohens 

Lladñ), olis d’Alfàbia (Joan Burgues Safortesa) i de Selva (Miquel Fluxà Palet), 

torrons,
448

 mel i llet concentrada de Mañ (Francesc Riudavets i Agustí Viza) i, fora de 

productes alimentaris, l’Institut Balear, que només entre els nou presents a la mostra de 

tot l’Estat, presentava diverses memòries del centre. 

Lluís Pou Bonet, professor de l’Institut, presentava el tractat que ja hem 

esmentat, La sal en sus relaciones con la agricultura y la ganadería, publicat feia uns 

anys.  

Així els aiguardents tan reconeguts com els que presentava Damià Prohens de 

Felanitx no obtingueren guardñ. Tampoc entre d’altres els vins gorgollassa de 

Binissalem que presentava Guillem Bisellach. Decebedor resultat per a aquest darrer 

tenint en compte que en aquells moments havia realitzat innovacions importants en els 

seus cellers tant en instal·lacions, com en els mètodes de conreu i d’elaboraciñ del seus 

vins negres i blancs d’alta graduaciñ.
449

 El mateix passà amb els vins de Nicolau 

Humbert,
450

 produïts als cellers de Galdent de Llucmajor, que es presentaren a Filadèlfia 
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 CORTÁZAR, Daniel de: Memoria acerca de la Exposición Universal de Filadelfia en 1876. Madrid 

(Tipografía-Estereotipia Peroj), 1878, p. 192.  
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 Expositores de España y sus provincias de Ultramar recompensados en la Exposición Universal de 
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 Luis Alfonso citava els productes illencs: llet concentrada, torrons de Maó, en canvi comentava que 

d’Alacant no n’hi havia. ALFONSO, Luis: La exposición del centenar: noticia del Certamen 

Universal de Filadelfia en 1876. Op. cit., p.165. 
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 ESTELRICH, Pere: “Los vinos tintos de Binissalem i los blancos del sr. Bisellach”. El Porvenir de 

Mallorca, Vol. 1876, p. 159-162. 
450

 Nicolau Humbert Burguer era fill del comerciant Miquel Humbert Sales de qui havia heretat diverses 

propietats rústiques i urbanes procedents de la venda de béns eclesiàstics, com del convent de Sant 

Domingo, i Son Putxet que Miquel Humbert adquirí en pública subhasta (“Son Putxet- Notes 

històriques” Possessions de Palma. Història i arquitectura del terme de Ciutat. Net). Nicolau 

Humbert era una persona emprenedora que l’any 1857 havia obert una subscripciñ d’accions per 

engegar un projecte de línia de ferrocarril de Palma a Inca (HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador: 

Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Op. cit., Vol. V, p. 714). Residia a Ciutat, al Pas 

d’en Quint, i era propietari de Galdent, a Llucmajor, on la vinya ja d’enrere hi ocupava una gran 

extensiñ i on, juntament amb els germans tenia un celler en el qual es venien els vins propis i altres 

procedents de diferents regions: bordeus, xampanys, xerès, etc. Pere Estelrich explicava en un article 
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sobre els quals, curiosament, el mateix any Pere Estelrich n’escrivia un article
 451

i que 

no obtingueren guardñ a l’exposiciñ americana.  

Emili Giralt cita algunes fonts que apuntaven la manca d’imparcialitat del jurat 

nord-americà en matèria de vins amb la intenciñ de donar prestigi als vins de 

Califòrnia.
452

 

La falta d’objectivitat també l’expressava una crònica de la revista La 

Llumanera de NovaYork, on es feia ressò d’una escena que havia tengut lloc a la secciñ 

espanyola d’Agricultura: un membre del jurat espanyol, propietari de vinyes a 

Andalusia, feia tastar tots els vins andalusos als jutges estrangers i els posava pels 

núvols, menyspreava els vins catalans i en deixava molts d’altres, entre ells potser 

alguns del mallorquins, sense tastar.
453

  

La mostra de Filadèlfia va comptar amb una exhibiciñ especial, ubicada al 

Women’s Pavilion, destinada a les obres d’unes 900 expositores. La majoria, sis-centes, 

procedien dels Estats Units, d’Espanya hi havia 20 expositores. No hem trobat en 

aquesta secciñ de treballs de la dona la presència d’obres de les Illes, contrastant amb la 

nombrosa assistència que hi va haver a l’Exposiciñ de Xicago del 1893, tal com 

seguidament veurem. 

 

Taula 8: Expositors i productes de les Illes guardonats a l’Exposiciñ Universal de 

Filadèlfia de 1876 (Guardñ únic) 
 

Expositor Municipi Objecte premiat Comentari del jurat 

Ferran Cotoner Palma  Vi (presentava 

malvasia i moscatell 

dolç) 

Dry pale wine, and in very good 

condition in aroma and taste, being very 

cheap in price 

Miquel Jaume Santa 

Maria 

Anís His doble anisado is excellent both in 

flavour and purity  

Bartomeu Roca Palma  Vi A good dry wine, highy flavoured and 

                                                                                                                                                                          
del mateix any les característiques dels quatre vins que produïen els germans Humbert als cellers de 

Galdent: dos vins negres, un sec i un dolç. El negre sec superava els 15º, probablement, seguia 

Estelrich, encapçalat amb un 2 per cent d’alcohol. El vi negre dolç era de menys graduaciñ. Es 

venien sense envàs, més barats, i en botelles de 85 cl., etiquetades a 3 reals. A més d’aquests 

elaboraven tres vins licorosos: un vi generñs, amontillat, de gust ranci i molt sec, de 18º indicat per a 

postres, el preu era de 5,50 reals; un vi que els productors anomenaven malvasia però que segons el 

químic tenia una qualitat molt inferior, també el preu, a la de Banyalbufar que es venia també a 5,50 

reals la botella; i un tercer vi que anomenaven de celebrar, de missa, tenia 17º i es venia a tres rals la 

botella (ESTELRICH, P.: “Los vinos de la bodega Galdent” El Porvenir de Mallorca. Palma 

(Imprenta de Bartolomé Rotger), Vol. 1876, p. 381-383). 
451

 ESTELRICH, P.: “Los vinos de la bodega Galdent” El Porvenir de Mallorca. Palma (Imprenta de 

Bartolomé Rotger), Vol. 1876, p. 381-383. 
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 GIRALT I RAVENTÓS, E.: Empresaris, nobles i vinyaters. Col·lecció Honoris Causa (Universitat 

de València), 2002, p. 357. 
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 “Notas sobre la Exposiciñ”. La Llumanera de Nova York, núm. 20, desembre de 1876, p. 1. 
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well prepared for exportation. 

Llorenç Arrom Llubí Tàperes en conserva His common capers as well as his all 

caparones (large capers) are prepared 

with splendid wine vinegar; their taste is 

excellent 

Francesc Fuster Palma Oli d’ametlles Oil from almonds, good quality and 

limpid. 

Guillem Fàbregues Mañ Cafè amb llet 

concentrada 

Well condensed and in good proportions 

Bernat Josep 

d’Olives  

Ciutadella Mel Very good colour and good taste 

Josep Ponsetí 

Gomila 

Mañ Pasta de sopa 

 

For good quality and the price, adapted 

to the poor class for cheapness 

 

Font: EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE FILADELFIA: Expositores de Espaða y sus provincias de Ultramar 

recompensados en la Exposiciñn Universal de Filadelfia en 1876:con la relaciñn nominal de los Jueces, informes 

acordados por el Jurado Internacional y estado demostrativo de las recompensas por grupos y provincias. Barcelona 

(Establecimiento Tipográfico de Narciso Ramírez y Cia), 1877. 

 

Exposició Vinícola de Madrid del 1877 

Un any més tard de la de Filadèlfia a Madrid es va organitzar una exposiciñ general dels 

productes relacionats amb el conreu de la vinya, organitzada pel govern de Cánovas, 

amb Francisco Queipo de Llano, comte de Toreno, com a ministre de Foment. Era 

especialment de vins, però incloïa una gran varietat de productes: alcohols, licors, 

sidres, cerveses, vinagres, conserves en licor i en vinagre, també botam, estudis sobre 

viticultura, etc. José Emilio de Santos, amb experiència en la gestiñ de les exposicions 

(Viena 1873 i Regional de les Províncies de l’Est 1874), fou el comissari de la Junta de 

l’Exposiciñ. Es va celebrar des de l’1 d’abril fins al 30 de juny de 1877.
454

Fou 

inaugurada oficialment dia 30 d’abril sota la presidència del Rei Alfons XII, al Pavellñ 

d’Indo de Madrid. 
455

 

Emili Giralt apunta que una de les raons que dugué el govern a impulsar aquesta 

gran exposiciñ de vins sense estalviar-hi recursos fou el fet que el sector vitícola 

espanyol passava per una etapa eufòrica, una espècie de febre d’or, i que la fil·loxera a 

França podria convertir Espanya en el primer estat productor del mñn d’aquest sector.
456

  

Tal com era preceptiu les institucions de les Illes s’implicaren en l’esforç d’atraure-hi 

participants: diputaciñ, governador, batlles, etc. La Diputaciñ provincial nomenà 
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 Convocada per Reial Decret de 15 de setembre de 1876. La convocatòria es publicà al BOPB del dia 

23 de set. de 1876, núm. 1498. 
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l’enginyer Francesc Satorras com a representant de les Illes a l’Exposiciñ Vinícola sobre 

la qual havia d’elaborar una memòria.
 457

  

El governador civil, que com a tal era el president de la comissiñ provincial, 

sol·licità, als batlles dels municipis de les Illes, la relaciñ exacta de productors 

relacionats amb el programa de l’exposiciñ vinícola. Segons Satorras, els informes que 

els batlles varen remetre al governador foren els més incomplets que hom es podia 

imaginar, amb la majoria d’apartats sense contestar. Als informes no hi figuraven els 

productors de molts dels treballs que es feien. En el cas de l’informe del de Palma, per 

exemple, de fabricant de botam només n’hi figura un, Pere Martínez, quan, segons 

Satorras, només al carrer Marina, al barri de Sant Joan, hi havia més de 40 boters, molts 

d’ells especialitzats en fer bñtes, de 500 litres de cabuda, destinades a l’exportaciñ de 

vins. 
458

  

Efectivament, a través d’un document relacionat, es veu que el desinterès venia, 

en molts de casos, dels mateixos productors, ja que trobam que el batlle de Palma 

requerí, per segona vegada, la llista de tots els productors perquè considerava que el 

nombre que hi figurava era reduït. Finalment se li envià la relaciñ que va remetre al 

Governador.
459

 Aquest document de la batllia inclou una llista amb el nom dels 

fabricants i la matèria que produïen, la qual cosa permet conèixer alguns detalls del 

sector vitícola de Palma. Contrastant les dues fonts, es veu que alguns fabricants 

participaren al concurs (B. Roca, Bernat Cano, Francesc Rossellñ) però d’altres, malgrat 

els intents d’atraure’ls, no hi anaren (Joan Nicolau, Pasqual Alemany, Antoni Tries). 

D’aquests de Palma absents a Madrid destacaríem, a part dels aiguardents anisats i vins 

tradicionals, l’àmplia varietat de licors que elaboraven: licor palo, licor de taronja, de 

llimona, etc. així com altres clarament d’imitaciñ seguint les modes d’aquell moment: 

marrasquí, curaçao, licor de noiñ, de menta, etc.  

També s’ha de dir que cap dels cinc productors d’envasos, taps, botam i 

instruments en general, relacionats amb el programa citats pel batlle de Palma, no 

anaren a l’Exposiciñ.  

Pere Estelrich en un article de la Revista El Porvenir de Mallorca animava a 

participar a l’Exposiciñ: Mallorca debe hacer un supremo esfuerzo para presentarse 
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dignamente en Madrid.
460

 També diaris com El Isleðo donaven difusiñ de la mostra i la 

informaciñ pràctica de com participar-hi, com per exemple donava el nom de les 

persones que a cada poble s’encarregaven de fomentar la presentaciñ dels productes a 

Madrid.
 461

 

En el cas de Felanitx s’han de destacar algunes iniciatives personals i d’alguna 

entitat associativa per tal d’animar els productors dels municipi a participar a la mostra. 

Es tracta de l’Ateneo de Agricultura, Industria y Comercio, fundat a començaments de 

1877, que comptà inicialment amb més de 150 socis. Un dels seus objectius inicials fou 

aconseguir que els vins i licors de Felanitx estiguessin dignament representats a la 

mostra. El president de l’Ateneu era el metge Nicolau Ramon Soler, productor de vins i 

especialista en viticultura, i el secretari l’enginyer Joan Ramon Vidal, viticultor.
462

 

Malgrat aquestes lloables iniciatives, la participaciñ de Felanitx fou minsa, onze 

expositors, dos d’ells foren els esmentats Joan Ramon Vidal que obtingué una medalla 

de perfecciñ per la mistela i Nicolau Ramon una menciñ honorífica per un vi generñs. 

Tant Francesc Satorras com Pere Estelrich feien una dura crítica als batlles dels 

municipis, especialment als de Palma i de Felanitx, per haver estat desidiosos a l’hora 

de donar la informaciñ completa que els demanaven: 

“Los Alcaldes de los pueblos por indolencia o por puerilidad, han remitido en blanco 

casi todos los estados que referentes a este asunto se les han pasado; tan grave falta 

será llevada en lo posible; y nosotros esperamos mucho del celo de la Junta de 

Agricultura y de la Comisión nombrada para llevar a cabo en esta provincia los 

trabajos de la exposición.”
463

  

 

Les memòries provincials varen constituir una de les bases per elaborar l’ampli estudi 

oficial que es va publicar l’any següent. Per a les Illes, sobretot per Mallorca, la mostra 

es presentava com una oportunitat, ja que a les Balears la vinya era un conreu destacat 

(un 3,31% del seu territori) i en això ocupava el dotzè lloc en el conjunt de les 

províncies de tot l’Estat.
464

 

L’interès de l’estudi de Satorras
465

va més enllà del que té en relaciñ amb la 

mostra, ja que és un treball on explica detalls del sector en sentit ampli: producciñ de la 

verema per municipis, varietats de vins i vinagres, licors. Tot i que Francesc Satorras, el 
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mateix any, va escriure un interessant informe sobre la situaciñ de l’agricultura a les 

Illes Balears,
 466

 on breument explicava els principals conreus que s’hi donaven, els 

mètodes que s’hi utilitzaven i alguns dels seus problemes, però de la vinya, tot i parlar-

ne, no en dñna tanta informaciñ com la memòria de les Balears, que inclou l’estudi fet 

arran de l’exposiciñ. La memòria explica que a les Illes un dels conreus que anava 

agafant més força precisament era el de la vinya, amb 18.500 hectàrees, quasi bé totes a 

Mallorca, a Menorca n’ocupava 100 i a Eivissa només unes 10.  

Explicava que a Menorca es tornava a estendre aquest conreu que tant havia 

minvat a causa de la plaga de l’oïdi que l’havia malmesa. A Mañ, exposava, s’hi 

fabricaven licors i aiguardents anisats, secs i dolços, amb alcohols procedents de 

Mallorca.  

Seguia Satorras dient que, malgrat la importància del conreu de la vinya, les 

indústries relacionades estaven molt descurades. La seva elaboraciñ en general era poc 

refinada, sobretot pel que feia a procés de maduraciñ. Els vins que més es produïen eren 

negres, de taula, també se’n fabricaven de blancs i de licorosos. 

Per municipis, Felanitx, amb una alta producciñ per hectàrea, era el que més 

extensiñ hi tenia (3.650 ha), tot i que els seus vins no eren massa valorats. El municipi 

que el seguia era Manacor (1.475 ha), Porreres (1.429), Binissalem, on es feia 

principalment vi negre de graduaciñ alta (1.400 ha), Sencelles (1.283 ha), Llucmajor 

(1.257 ha), i ja més endarrere, Campos, on el conreu anava en augment, (894 ha), Inca, 

on es cultivava quasi exclusivament la varietat gorgollassa, (847 ha), Santa Maria (732 

ha), etc. Únicament Pollença, amb montona, (124 ha) i Banyalbufar -amb malvasia, 

moscatell i pàmpol rodat- (35 ha), segons Satorras, havien aconseguit uns vins 

d’anomenada.  

Altres vins i licors que esmenta com a remarcables eren els vins blancs 

generosos dels cellers de Guillem Bisellach de Binissalem. De l’anís diu que havia 

agafat fama “el llamado de Santa Maria por su sabor y aroma suave”. En aquests anys 

el fabricaven especialment: Pere A. Ordinas, Miquel Jaume Vich i Andreu Bestard 

Capñ, aquests darrers amb molt de reconeixement.
467
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Satorras ens dñna algunes informacions de la fabricaciñ d’objectes relacionades 

amb la viticultura, que, en alguns casos no foren presents a la mostra ni els batlles dels 

municipis respectius en donaren relaciñ:  

 “En la fabricaciñn de vinos, se emplean cestas para la vendimia, apartadoras, 

estrujadoras, desgranadoras, prensas, toneles, o cubas, etc. En los pueblos se fabrican 

en gran escala, lo mismo que en la capital, centro de la industria balear; y sin embargo 

de los estados remitidos, se deduce que no hay fabricación alguna, ni en los pueblos, ni 

en la ciudad de Palma. 

 En Inca, Manacor, Felanitx, Porreres, Binissalem, y otros, sin contar la capital, existe 

una fabricación importante de utensilios y aparatos destinados a la elaboración del 

vino. 

 En Palma existen tres fàbricas de vidrio ordinario, que surte al comercio de botellas, 

garrafones y barrales para exportar nuestros aguardientes anisados en especial, y los 

licores en general.
468

 

El Sr Juan Oliver, dueño de una acreditada fundición de hierro, ha fabricado en los 

últimos cinco años una porción de estrujadoras de uva, con separador de la raspa, 

máquinas construidas según los últimos adelantos, puesto que primeramente desgranan, 

separando la raspa, y después estrujan los granos. 

Igualmente se han construido bastantes prensas de hierro a rosca, con palanca de 

movimientos combinados; de manera que siempre adelanta en el movimiento directo e 

inverso. 

Las fábricas de yeso de Palma, lo fabrican crudo durante la vendimia, escogiendo los 

ejemplares mejor cristalizados, y lo venden a nuestros cosecheros que, por lo general, 

enyesan los vinos tintos. 

En Palma, se fabrican además muchas clases de conservas en alcohol y encurtidos. 

Séame permitido enumerar solamente la industria que va desarrollándose en grande 

escala, relativa a la exportación de la alcaparra (capparis inermis) se efectua en los 

pueblos de Campos y Llubí especialmente. (...)” 

 

També comenta que a l’Exposiciñ no poden faltar el vins i licors que dan crédito al 

país, y que sostienen nuestro comercio de caldos con ultramar. En el cas de Felanitx fa 

palesa una activitat molt més àmplia que la que donarien tant l’ informe del batlle com 

la presència a Madrid. Segons l’enginyer podria tenir aquest municipi més de cinc-cents 

fabricants de vi, cinquanta d’aiguardent i sis d’esperit de 35º, sense comptar els de 

vinagre i de licors. I efectivament tots els expositors de Felanitx de les diferents 

seccions només sumen un total de catorze. Sí que hi era una casa del mateix municipi 

que fabricava èter sulfúric de la qual ell en tenia una vaga notícia i comentava que per 

raons econòmiques el negoci no havia funcionat, es tractava de l’expositor Bartomeu 

Sagrera Escalas. També es refereix a la fabricaciñ d’aparells de coure per fer la 

destil·laciñ, i a dues grans fàbriques de construcciñ de bñtes de roure. Aquesta fusta, 

importada des de Marsella o des de Barcelona, havia substituït la d’olivera per fabricar 

aquests contenidors.  
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No es pot agafar al peu de la lletra tota la informaciñ de la memòria esmentada 

ja que se li pot atribuir falta de coneixement quan deia “Tampoco podemos estar 

conformes con el Alcalde de Palma, en que aquí se fabrique aguardiente de caða, 

puesto que no se cultiva en la isla esta gramínea, y es muy dudoso que se fabrique el 

licor de Chartreuse.
469

 O també atribuir-li una omissiñ important en no esmentar la 

fàbrica de Bartomeu Roca Estades, ambdues coses relacionades. Aquest fabricant va 

presentar conserves, vins i licors diversos, entre ells rom i també mistela de canya de 

sucre, endemés de licor que es presentava com a Chartreuse. 

Pere Estelrich gran coneixedor del tema de vins i licors, publicava un extens 

article a la revista El Porvenir de Mallorca on explicava la innovadora activitat que 

portava a terme l’industrial Roca a la fàbrica de la Porta de Santa Catalina. 

L’experiència que aplicava consistia en l’aprofitament de les melasses que quedaven 

com a residus de la fabricaciñ del sucre i de l’aiguardent de canya, provinents de les 

Antilles, de Cuba i Puerto Rico. Fins llavors, diu l’autor de l’article, aquestes melasses 

eren exportades als Estats Units d’Amèrica on eren aprofitades. Bartomeu Roca en 

aquells moments havia posat en marxa l’experiència d’importar a Mallorca aquestes 

melasses aprofitant els vaixells que anaven a Amèrica- carregats de vi, alcohols i olis-, i 

solien tornar amb una càrrega insuficient. Utilitzant un enginyñs sistema d’alambins, 

amb aquesta matèria primera, es fabricaven 1450 litres diaris d’alcohol de canya que 

s’utilitzaven per augmentar la graduaciñ del vi (d’11 a 12º a 15 o 16º) per tal de poder 

arribar a Amèrica amb bones condicions, cosa que no s’aconseguia amb graduaciñ 

baixa. D’aquesta manera Roca optimava els recursos que oferia la marina mercant i 

alhora potenciava el mercat del vi illenc. L’article acabava demanant que els impostos 

no ofeguessin experiències com aquesta.470 

Tornant als expositors, finalment, encara que no a totes les seccions, el nombre 

de participants de les Illes Balears fou molt alt, cent catorze amb cent noranta-sis 

mostres, i les varietats presentades elevadíssima: unes cent trenta-cinc mostres de vins, 

vint-i-dues mostres d’aiguardents, vint-i-cinc entre licors i misteles, i nou de vinagre.  

El catàleg de la mostra, tot i només ser un petit reflex de l’activitat, constitueix 

una eina molt valuosa per conèixer determinats aspectes del sector de vins i licors de les 

Illes als anys setanta del segle XIX. Hi figura el nom i l’adreça de les persones que s’hi 
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dedicaven, les diferents varietats de raïm, les especialitats per municipis, les quantitats 

en hectolitres, els preus i, en alguns casos, els mercats on anaven dirigits.
 
Finalment 

també hi consten els guardons obtinguts a les diferents categories. 
471

  

 

Els vins 

La secciñ dels vins fou, de molt, la que comptà amb un nombre més elevat tant 

d’expositors, setanta-sis, com de varietats, cent trenta-sis. 

De les Balears Mallorca fou l’illa més representada; no hi hem trobat cap 

expositor de les Pitiüses i únicament un de Menorca, Antoni Prieto Alimundo
472

de Mañ. 

Els vins procedien de: Palma (18), Binissalem (10), Inca (7), Alarñ (6), Consell (6), 

Felanitx (6), Montuïri (4), Manacor (3), Sencelles (3), Porreres (3), Santa Eugènia (2), 

Santa Maria (2), Santa Margalida (2), Banyalbufar (1), Maria (1), Petra (1), i de Mañ 

(1). 

Quant a les quantitats de vi produït, segons la informaciñ dels expositors, hi 

havia diferències importants, des de productors de 10 fins a 40.000 hectolitres l’any. 

Predominaven això sí aquells que en feien entre 200 i 400. Els productor més gran era 

Bartomeu Roca Estades de Palma, a qui hem vist tantes vegades aparèixer al llarg 

d’aquest estudi, amb 40.000 hl l’any, que segons el seu propi comentari es tractava 

sobretot de vins combinados de la Isla, y se exportan para las posesiones espaðolas de 

América. Els que el segueixen donaven quantitats molt més reduïdes, Joan Ramon Vidal 

de Felanitx uns 1900 hl, Andreu Verd de Binissalem un milenar, Miquel Ribot Llobera 

uns 800, etc. Entre els de 500 i 1000 hl l’any hi havia Faust Gual de Torrella, Miquel 

Ribot de Petra, Miquel Ferrer Serra de Binissalem, Mateu Ribes de Consell, i Francesc 

Cerdà Guea d’Inca i Martí Mayol amb vins de Sencelles. 

Dos dels expositors donaven la producciñ de vins en quantitats de botelles, cosa 

que fa suposar que era la manera en què més els comercialitzaven. Eren Guillem 

Bisellach de Binissalem (30.000 botelles anuals) i marquès de la Sénia (10.000 

botelles). 

Els preus eren també molt variables. Els que tenien la cotitzaciñ més baixa eren 

els vins de taula (entorn a les 20-30 pessetes l’hectolitre). Més cars eren els moscatells, 
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els girons i les malvasies, com la de Banyalbufar presentada per Antoni Mulet a 300 

pessetes l’hectolitre. 

Quant als tipus de vins i varietats, els més repetits eren el vi de taula negre, sense 

especificar les varietats de raïm, procedent de quasibé totes les comarques, excepte de la 

de Tramuntana especialitzada en la producciñ dels vins de malvasia. N’hi havia del 

Raiguer (Binissalem, Inca, Consell, Alarñ, etc), del Pla (Montuïri, Porreres, Petra, Santa 

Eugènia ), del Llevant (Felanitx, Manacor) i de Menorca (Mañ). 

Altres varietats eren: gorgollassa (Sencelles, Consell, Binissalem); moscatell (Inca, 

Banyalbufar, Maria); generosos- dolços, secs-( Consell, Binissalem, Alarñ, Petra); girñ 

(Porreres, Inca, Manacor, Felanitx); malvasies (Banyalbufar, Porreres, Inca), montona 

(Felanitx); batista (Manacor, Felanitx); de capa (Palma); mollar (Palma); vins 

encapçalats (Binissalem, Sencelles); i vins que no tenien com a base el raïm, tant de 

cireres com de codony, tots dos de Palma.  

Pere Estelrich, en un article titulat Mallorca en la exposiciñn de Madrid,
473

 

explicava que el sector tot just començava a utilitzar mètodes més racionals però que 

malgrat això i altres circumstàncies desavantatjoses, hi havia vins de qualitat, i en citava 

alguns en particular. Els millors vins a la mostra, segons ell, eren el ranci generñs de 

Sencelles, del cep gorgollassa, de devuit anys, presentat per Martí Mayol. També lloava 

els vins presentats pels seus familiars de Santa Margalida: el moscatell romà de Felicià 

Fuster
474

i el generñs ranci d’Agustí Estelrich. Destacava també el mèrit de les malvasies 

i girons de Banyalbufar; així com el vi negre presentat per Mateu Ribas de Consell, tot 

dient que en general els vins de Consell, caracteritzats per la seva forta coloraciñ i 

nitidesa, eren de molta qualitat i es lamentava que, tot i assemblar-se tant al de Bordeus, 

es valorassin tan poc i tenguessin un preu tan baix. Els vins de Binissalem, en canvi, 

eren immillorables com a vins de capa, però tot sols, tenien massa consistència i color, 

cosa que dissortadament, en provocava una forta demanda per fer-ne adulteracions. De 

Binissalem en destacava els generosos blancs que presentava Guillem Bisellach,
475

 i per 

últim de Felanitx els vins negres, les misteles i els aiguardents.
476
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Els guardons eren: gran diploma d’honor, medalla d’afinaciñ, medalla de 

perfecciñ, menciñ honorífica, diploma de bon gust i medalla de cooperaciñ. 

Els guardons que obtingueren els vins en aquesta exposiciñ foren un total de 49, 

dels quals hi havia 10 medalles, de perfecciñ o d’afinaciñ, i 39 mencions honorífiques. 

Les medalles varen recaure en: un vi girñ d’Inca (Francesc Cerdà Guea), tres vins de 

Binissalem- un generñs (Miquel Ferrer Serra), un vi blanc (Rafel Llobera Salom) i un vi 

de capa encapçalat (Andreu Verd), un vi gorgollassa de Sencelles (Martí Mayol Bauçà), 

un vi negre de taula de Consell (Mateu Ribas), un vins de taula negre d’Alarñ (Francesc 

Rossellñ Pujol i Bartomeu Roca Estades), i uns vins de malvasia de Banyalbufar, del 

marquès de la Sénia, que obtingueren dues medalles, una d’afinaciñ i una de perfecciñ. 

Els altres guardons, 39 mencions honorífiques, quedaren repartits. Palma i Binissalem 

ocuparen els primers llocs quant a nombre d’expositors reconeguts. Els més premiats 

foren el marquès de la Sénia amb vins de Banyalbufar, Miquel Ferrer Serra de 

Binissalem, Bartomeu Roca Estades de Palma amb vins de diferents municipis, Nicolau 

Humbert de Palma amb vins de Llucmajor i Rafel Llobera de Binissalem. 

 

Les altres begudes alcohòliques a la mostra: aiguardents, licors i misteles 

Les persones que presentaven aiguardents, misteles i licors, totes de Mallorca, formaven 

un grup molt més reduït i quasi totes també presentaven vins. 

Dins aquesta categoria, la d’alcohols -secs, endolcits i perfumats-, hi havia onze 

expositors. El principal productor era una vegada més Bartomeu Roca Estades que en 

fabricava entre 5.000 i 10.000 hl: alcohol de brisa, alcohol de canya, alcohol de vi, 

aiguardent d’arboces i aiguardent anisat. Un altre dels fabricants que no presentava vins 

era Miquel Jaume de Santa Maria.
477

 En produïa unes quantitats més modestes, 400 hl 

d’anís, però a uns preus més elevats que l’anterior, i una vegada més obtingué una 

menciñ honorífica. En conjunt aquestes begudes aconseguiren nou mencions 

honorífiques, quatre d’elles per a B. Roca, una per l’alcohol de canya.  

A l’altra apartat de licors de tot tipus, cap dels nou expositors que hi havia, no 

obtingué cap guardñ. Antoni Verd Serra de Palma presentava un licor que duia el 

component de palo. 
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A la categoria de misteles, set expositors, quatre de Felanitx (Joan Ramon Vidal 

obtingué una medalla de perfecciñ), Jaume Castell de Sencelles (menciñ honorífica), 

Miquel Jaume de Santa Maria (menciñ honorífica) i Bartomeu Roca de Palma.  

 

Els vinagres 

Hi havia set expositors, tots ells també productors de vins, amb mostres quasi totes de 

vinagre natural. En conjunt obtingueren cinc mencions honorífiques. El principal 

productor era Nicolau Humbert de Palma que elaborava 1.150 hl anuals de vinagre 

blanc de la finca de Galdent (Llucmajor). Bartomeu Roca també en presentava però les 

quantitats que produïa eren inferiors (100 hl).  

  

Els envinagrats 

A l’Exposiciñ de Madrid també hi havia un apartat de conserves pel fet de tractar-se de 

productes conservats en derivats del raïm o d’alcohols: vinagre, aiguardent o licors. Dos 

expositors de Palma: Joan Burgues Safortesa presentava tàperes envinagrades i 

Bartomeu Roca Estades tàperes de Llubí, fruites en licor i fruites en aiguardent. Les 

quantitats produïdes per aquest fabricant eren també en aquest capítol elevades: 1.000 

caixes de fruita i 42.000 quilograms de tàperes.  

Per últim només comentar el cas de dos expositors que no s’inclouen a cap dels 

apartats anteriors, tots de Felanitx: Joan Ramon Vidal que presentava vinassa i 

Bartomeu Sagrera Escalas, valorat també per Pere Estelrich, èter sulfúric, del qual en 

produïa 20 quilograms diaris.
478

 

Si ens hem de basar en el dictamen del jurat, el paper dels vins, licors de 

Mallorca, a la mostra de Madrid, en conjunt, va ser decebedor: 

“Excmo. Sr.: Mallorca ha desmerecido en su industria vinícola; aun sus vinos más 

afamados, distan de tener la perfección y calidad de otros tiempos. Su tipo es la 

imitación de Cette; la cual, para conseguirse con provecho, necesita un esmero que la 

fabricación de buenos vinos naturales, cuando, como en Mallorca, sobran elementos 

para realizarla. La fabricación de licores deja también mucho que desear; emplea 

malos espíritus, funde mal, y se aplica a buscar aromas extravagantes, o copia 

malamente similares extranjeros, cuyo consumo no pasará nunca de la localidad, o de 

regiones de gusto poco delicado.”
479

   

 

                                                           
478

 ESTELRICH, Pere: “Mallorca en la Exposiciñn Vinícola de Madrid”. Op. cit., p.123.  
479

 SATORRAS, Francesc: “Baleares. Memoria del secretario de la Junta de Agricultura, Industria y 

Comercio”. Estudio sobre la Exposición Nacional Vinícola de 1877. Op. cit., p. 896. 



Mallorquins, menorquins i eivissencs a les exposicions internacionals, nacionals i locals (1827-1929) 

 170 

Per contrastar aquesta crítica tan demolidora s’ha cercat el dictamen que va fer el mateix 

jurat per als productes vitícoles de Tarragona
480

 i aquest fou extraordinàriament positiu 

cosa que donaria més indicis d’objectivitat al judici esmentat. O bé que Mallorca fos 

competidora amb les comarques de Tarragona. 

 

Taula 9: Principals guardons (medalles) obtinguts pels expositors illencs a l’Exposiciñ Vinícola 

de Madrid de 1877
481

 

Expositor Municipi Objecte premiat Premi 

Francesc Cerdà Guea Inca  Vi giró Medalla de 

perfecció 

Ferran Cotoner Palma Malvasia de 1820 i de 1847 de 

Banyalbufar 

Medalla d’afinaciñ i 

medalla de 

perfecció 

Miquel Ferrer Serra Binissalem Vi generós de 1869 Medalla de 

perfecció 

Rafel Llobera Salom  Binissalem Vi blanc de 1870 Medalla de 

perfecció 

Martí Mayol Bauçà Palma. Carrer 

dels Apuntadors 

Vi gorgollassa de 1856 Medalla de 

perfecció 

Mateu Ribas  Consell-Alaró Vi negre de taula Medalla de 

perfecció 

Bartomeu Roca Estades Palma. Plaça de 

Santa Catalina, 

núm.51 

Vi natural de Binissalem, de 

capa encapçalat 

 

Medalla de 

perfecció 

Francesc Rosselló Pujol  

 

Palma.Carrer de 

Sant Francesc, 

núm. 9 

Vi de taula, negre, provinent 

d’Alarñ 

Medalla de 

perfecció 

Joan Ramon Vidal Felanitx Mistela Medalla de 

perfecció 

Andreu Verd Binissalem Vi de taula 

 

Medalla de 

perfecció 

 

Font: Exposición Nacional Vinícola de 1877: Catálogo general. Madrid (Aribau y Cia), 1877. 
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Exposició de la Llonja de Palma del 1878 

Per commemorar el casament del rei Alfons XII amb la seva cosina Maria de las 

Mercedes d’Orleans celebrat el dia 23 de gener de 1878, el 24 del mateix mes es va fer 

una exposiciñ de productes a la Llonja de Palma. Es tractava d’una exposiciñ agrícola, 

industrial i artística que va romandre oberta durant quatre dies. La comissiñ encarregada 

de remetre els objectes a l’Exposiciñ Universal de París que s’havia de celebrar al cap 

de pocs mesos va permetre que fossin exposats a la Llonja, edifici que la Diputaciñ cedí 

per a aquesta finalitat. La mateixa Junta Provincial d’Agricultura, Indústria i Comerç en 

fou l’organitzadora.
482

  

La mostra fou agençada en poc temps. Un cop més fou Pere Estelrich qui, a través d’un 

article,
483

 en donava una informaciñ detallada.  

De la part agrícola destacaven els blats del comte d’Aiamans, la col·lecciñ de 

llegums del diputat Miquel Socias Caimari; el safrà de Porreres presentat per la 

comissiñ provincial; els aiguardents de fruites i llavors de Joaquim Cairñ; els vins de 

Banyalbufar; la col·lecciñ de vins i els aiguardents de Binissalem que presentava Antoni 

Ferrer. També es referia a la col·lecciñ d’olis que enviaven a París els propietaris de 

Palma que conraven olivars així com a les tàperes de Llubí presentades en elegantes 

frascos esmerilados. Hi apareixen l’obra de palma de Capdepera, el botam, les arades, 

les eixàrcies d’abacà i veles dels germans Pericàs. Parla dels expositors de mobles 

(Ferrà, Pons, Cuenca, Obrador, Fiol, etc.), explica que hi predominaven els mobles de 

gust antic fet que no considerava negatiu posat que els que es feien de disseny modern 

no estaven gaire aconseguits. Remarcava el mèrit de Manuel Fiol Rotger, fabricant de 

llits i cadires articulades, per als quals tenia privilegi d’invenciñ, de línies elegants i 

senzilles. Esmentava els prodigiosos brodats fets de diferents dones. Es referia als que 

presentaven persones del col·legi de la Puresa; als de la mestra Maria Obrador, 

perfectos, primorosos, obra al parecer impossible ejecutada con la aguja, que 

presentava dos quadres brodats de nipis i una camisa; i als de la jove Joana Simonet. 

Esmentava també la col·lecció de robes i flassades presentades per Vicenç Juan, de can 

Ribes. Així com la col·lecciñ de camises i d’altres peces de roba blanca presentades per 

Bonaventura Aran Serra de Palma. Anomenava la col·lecció de pedres utilitzades en la 

construcció i de fustes del país que presentaven els enginyers militars, la de marbres i 
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pedres dels enginyers civils, així com la col·lecciñ de marbres de l’Institut Balear. 

Comentava l’absència obres de pintura. Acabava animant la Corporació Provincial a 

convocar un concurs que premiàs les millors produccions, les més útils o més barates i 

així, diu textualment:“De este modo contribuirà al desarrollo agrícola e industrial de nuestra 

provincia.” 
484

 

 

Exposició Universal de París del 1878 

La tercera fira Universal de París se celebrà entre l’1 de maig i el 10 de novembre de 

1878. Ocupava una gran extensiñ de terreny repartida entre el Camp de Mart, molls del 

Sena, el Trocadero i l’esplanada dels Invàlids. Hi participaren 36 estats, amb 52.835 

expositors. Espanya, com a origen dels participants, ocupà el primer lloc entre els països 

estrangers amb 4.584 expositors (S. Mas 1910), o 6.672 (José Emilio de Santos 1880). 

Es calcula que la mostra rebé uns 15 milions de visitants. 

Per a l’organitzaciñ de l’exhibiciñ es crearen la Comisiñn General Espaðola, 

establerta a Madrid, integrada per deu comissionats presidits pel comte de Toreno, 

ministre de Foment i la Comisaría Regia d’Espanya a París, formada per un comissari 

regi o president, un vicepresident i un nombre indeterminat de vocals. Un dels seus 

objectius era “atendre els interessos d’Espanya a prop de la Comissaria general 

francesa”. El càrrec de comissari regi, amb atribucions de caire representatiu, fou ocupat 

per Francesc d’Assís, pare del rei Alfons XII, que residia a París. El càrrec de comissari 

regi delegat, a la pràctica màxim responsable de l’organitzaciñ de la mostra a París, fou 

ocupat per José Emilio de Santos. 

Alhora a cada capital provincial es crearen les comissions homònimes formades 

pel personal de les Juntes provincials d’agricultura, indústria i comerç tot i que s’hi 

podien afegir altres persones d’acord amb la decisiñ del president de la comissiñ general 

estatal. Aquestes havien de difondre la informaciñ i filtrar els productes que no eren 

adients. Tot i així les comissions provincials i la comissiñ general no sempre acabaren 

d’entendre’s.
485

 

Els edificis destinats als productes espanyols, suposadament d’estil 

hispanomusulmà, eren obra de l’arquitecte Agustín Ortiz de Villajos.  

Joan B. Ensenyat, l’any 1900, en un article sobre el tema de les exposicions que ell tan 

bé coneixia, explicava que aquesta exposiciñ es tancà amb un dèficit de prop de 32 
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milions, costà 55.400.000 francs i només va tenir 16 milions de visitants, que segons ell, 

es podien passejar per la mostra ben còmodament i amples. I aclaria: 

“Es de advertir, sin embargo, que en este déficit va comprendido el importe del palacio 

del Trocadero, que subsiste convertido en museo etnográfico y de reproducciones, 

independientemente de su inmensa sala de conciertos, poco menos que inservible por 

sus malas condiciones acústicas.”
486

  

 

Un altre solleric, Llorenç Frontera Bauçà
487

 ens dñna les seves impressions de la mostra. 

Va viatjar a la ciutat francesa juntament amb el seu germà Antoni, metge, i de la seva 

cunyada Magdalena, amb la finalitat de visitar l’Exposiciñ Universal, alhora que el seu 

germà Jeroni que hi residia i era professor al liceu Charlemagne. Del seu diari hem 

seleccionat un fragment de les impressions produïdes per la gran mostra que ha vingut a 

visitar i on es manifesta l’esperit pragmàtic d’aquest pagès mallorquí: 

“Por lo que veo y lo que dicen los periódicos, la esposición no es mas que un gran 

suceso de satisfaccion nacional: á hecho venir á Paris muchos estrangeros y 

provinciales que han derramado el oro en los teatros, fondas y cafes; pero lo que es el 

comercio y venta de espositores es nulo, ostentacion y nada mas.”
488

  

 

El crític d’art F. Miquel i Badia
489

 en una de les cròniques enviades des de París es 

mostrava demolidor amb la secciñ de productes industrials que l’Estat espanyol 

presentava a París. Tot i reconèixer l’interès que oferien les galeries de pintura, 

expressava el panorama desolador que oferien els objectes industrials exposats: 

 “Lo que era entonces satisfacciñn, legítimo orgullo, truéquenlo en pena, en amargura, 

en vergüenza. Sí, vergüenza causan a todo español que juzgue con tranquilo criterio, las 

salas destinadas a la Exposición de productos industriales de su patria. Con amargura 

se atraviesa por entre aquel confuso montón de instalaciones de todas clases; con 

                                                           
486

 ENSEÑAT, J. B.: “Crñnicas de la Exposiciñn de París”, La Ilustración Artística, 8 de gener de 1900, 

p. 26. 
487

 Llorenç Frontera Bauçà: (Sóller, 1829-1918). Propietari agrícola benestant de Sóller, és l'autor 

d’unes memòries manuscrites, avui publicades, del viatge que realitzà a París durant l’estiu de 1878. 

Mentre Llorenç romangué a Sóller tenint cura de les seves propietats, els seus altres dos germans; 

Jeroni i Bartomeu desenvoluparen des de París unes carreres brillants. Jeroni Frontera era doctor en 

ciències, fou professor del Liceu Saint Louis de París, és l’autor de diferents treballs, entre ells un 

llibre de geometria: Elements de géometrie analytique, utilitzat en algunes universitats de França i 

d’Espanya. El tercer, Bartomeu Frontera, després d’estudiar a l’Institut Balear, passà a París on 

obtingué el títol d’enginyer amb uns resultats excel·lents i treballà a Itàlia en la construcciñ 

d’algunes línies ferroviàries entre elles la que anava de Roma a Ancona. (Carta de Josep Rul·lan 

enviada al diari El Mallorquín el dia 10 d’octubre de 1860). El quart germà, qui l’acompanyava en el 

viatge, era Antoni Frontera (1838-1921). Es llicencià en medicina a Madrid, i es doctorà a París i 

treballà a l’Hospital Provincial de Mallorca. Entre 1895-97 fou president de la Reial Acadèmia de 

Medicina i Cirurgia de Palma. És autor de diversos treballs sobre medicina. 
488

 FRONTERA BAUÇÀ, Llorenç: Viatge de Palma a París l’any 1878. Palma (El Tall Editorial), 

1998, p. 41. 
489

 Francesc Miquel i Badia (1840-1899) era crític d’art i especialment de les arts decoratives. Fou el 

director artístic de la revista Hispania. Fou col·laborador durant 30 anys del Diario de Barcelona. 

Les seves cartes al diari estan recollides en un llibre: La Exposición Universal de París en 1878: 

cartas publicadas en el Diario de Barcelona. Op. cit., p. 95-100. En aquest cas la crònica també la 

reproduïa el diari El Isleño del dia 2 de setembre de 1878, p. 1. 



Mallorquins, menorquins i eivissencs a les exposicions internacionals, nacionals i locals (1827-1929) 

 174 

amargura se nota que faltó en el arreglo un plan serio, que no hubo quien luego supiese 

aprovechar los varios materiales que valían la pena de ser exhibidos.” 

 

A Espanya es fabricaven productes industrials però, segons aquesta font, amb prou 

feines se n’havien presentat. Una excepciñ serien els teixits catalans que sí hi acudiren i 

que, gràcies a la seva qualitat i bons dissenys, pogueren competir amb els estrangers. 

Encara que alguns productors semblaven menys motivats que en edicions anteriors: 

“(…) fatigados tal vez de tantas exposiciones – no han hecho en la actual los esfuerzos 

que hicieron en las pasadas el intento de dar a conocer los elegantes reps, mantas de 

lana y demás telas que fabrican en Barcelona con perfección técnica y con plausible 

buen gusto en los dibujos.”
490

  

 

Un altre català, enginyer industrial i de prestigi reconegut, Lluís Rouvière i Bula, a la 

seva crònica sobre la mostra coincideix amb alguns d’aquests plantejaments:“Espaða 

era la naciñn que tenía en mayor atraso su instalaciñn”.
491

  

Però per ell la causa no era tant del govern, sinñ de la mentalitat dels ciutadans 

que viuen tranquils, esperant que tot es faci sol. Els productors a l’hora d’acudir a una 

mostra ho fan amb desídia, donen la informaciñ tard i amb mancances, cosa que 

endarrereix la publicaciñ dels catàlegs que alhora sñn incomplets. Un exemple oposat i 

lloable és la manera de procedir dels britànics que, des del primer dia de la inauguraciñ 

tenien els catàlegs a punt de ser consultats. 

Una altra crítica que fa aquest enginyer, també adreçada als expositors, és que 

sñn ben pocs els que acudeixen i visiten les exposicions per controlar de prop com han 

quedat instal·lats i presentats els seus productes; aquesta funciñ queda delegada en 

persones que, encara que ho volguessin fer bé, no tenen la informaciñ necessària.  

Per la seva banda José Emilio de Santos, comissari regi delegat de l’Exposiciñ, a 

l’extensa Memòria, 
492

insistia en què les exposicions universals se celebraven, massa 

assíduament (Filadèlfia 1876, Viena 1873) cosa que feia que no hi hagués prou temps 

per renovar-se i per aquest motiu, en molts de casos, s’hi veien els mateixos productes. 

Com a alternativa proposava de Santos que entre una universal i l’altra passassin 

períodes de quinze anys.  

Tornant a l’organitzaciñ, la participaciñ a l’exposiciñ de París es feia mitjançant 

les comissions provincials presidides pel governador i formades per les Juntes 
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d’Agricultura, Indústria i Comerç, la de les Illes en aquells moments era presidida pel 

navilier i polític Miquel Estade Sabater. A més a més, si s’esqueia, es podien nomenar 

altres persones que, per circumstàncies especials, es consideràs que poguessin contribuir 

als objectius de la Comissiñ general.  

Segons les instruccions sobre la tramesa, els productes de les Illes s’havien 

d’enviar al dipòsit de Barcelona (que juntament amb el de Madrid i el de Vitòria 

centralitzaven els objectes).  

La conducciñn desde les capitales de província hasta los mencionados depñsitos y desde 

estos a París e igualmente el retorno de lo que haya de reimportarse, se abonará por 

cuenta del estado.
493

  

  

La participaciñ de les Illes en aquesta mostra francesa fou molt superior a totes les 

exposicions universals celebrades anteriorment, inclosa la de Viena. Segons la comissiñ 

provincial de les Balears, per a l’Exposiciñ Universal de París del 1878, hi hagué 178 

representants de les Illes i més de 350 objectes, això sense comptar amb les mostres 

d’art antic.
 494

 Pensam que fou la mostra que dñna més indicis del grup de fabricants 

dels diferents sectors industrials, el seu paper destacat i el reconeixement internacional. 

Es va editar un catàleg exclusivament dels expositors de les Balears i els objectes que 

presentaven,
495

l’únic catàleg d’aquestes característiques fet amb motiu d’una exposiciñ 

universal, que aporta informaciñ de gran importància.  

 L’èxit no va ser només de participaciñ, ja que s’hi reconegué la vàlua de molts 

dels productes exposats. En termes generals es premiaren molts d’aquells que confirmen 

el creixement industrial qualitatiu que experimentaven les Illes en els anys setanta del 

segle XIX: teixits, flassades, catifes, roba confeccionada, calçat, rajoles, sabñ, èter 

sulfúric, cordam i, una vegada més, exquisideses de la indústria alimentària (mel, torrñ, 

llet condensada, de Menorca), (sal d’Eivissa), pastes i galetes, oli d’oliva i molts de 

vins, vinagres i licors. 

Pel que fa a les mostres procedents del camp, se’n confirma la qualitat dels 

cereals, especialment dels blats i dels llegums (de la Pobla i Muro), de les garroves. 

El catàleg de la mostra ens permet identificar-hi els objectes de les Illes 

classificats tal com marcaven les instruccions generals.
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Al grup d’obres d’art, hi havia obres de set pintors de Mallorca (Ricard 

Anckermann, Joan Bauçà, Agustí Buades, Joan O’Neille i Antoni Ribes, entre d’altres). 

A l’apartat d’arquitectura, com a mostra, els plànols de l’edifici del Banc Balear, 

presentat per la comissiñ liquidadora del Banc Balear. Eren set plànols de l’edifici en 

construcciñ, amb la memòria corresponent, obra de l’arquitecte Miquel Rigo 

Clar.
496

Aquest edifici mai va arribar a ser ocupat pel Banc Balear ja que des de la seva 

inauguraciñ esdevingué la seu del Banc d’Espanya.  

Al títol de gravats i litografies, una representaciñ, uns gravats i plànols de 

l’edifici de la Llonja. Aquesta secciñ no obtingué recompenses.  

Al grup d’ educaciñ i ensenyament i de material i mètodes de les arts liberals, 

l’Institut Balear presentava una mostra molt àmplia de materials, desset treballs, que 

anaven des de les memòries i estadístiques del centre elaborades per Francesc Manuel 

de los Herreros, fins a textos monogràfics de diversos autors, com els dels catedràtics 

Josep Lluís Pons i Gallarza, Francesc Barcelñ i Combis, Lluís Pou i Bonet, Joaquim 

Botia i Pastor, etc.  

En l’apartat d’impremta i llibreria, la de Pere Josep Gelabert i Pou hi presentava 

dotze publicacions de temes relacionats amb les Illes (agricultura, art, literatura, 

gramàtica, etc.), de diversos autors com Jeroni Rossellñ, Josep Monlau, Josep Tarongí, 

Joaquim Maria Bover, Àlvar Campaner, Josep Amengual, etc. També s’hi presentava un 

àlbum fotogràfic de Bartomeu Ferrà i Juli Virenque.  

Al grup d’enquadernacions s’hi presentava un expositor, Antoni Mas de Palma, 

amb enquadernacions de dues obres: les Obres Rimades de Ramon Llull, propietat de 

Pere Estelrich i el llibre Homenaje al Beato Raimundo Llull en el 6.º centenario de la 

fundaciñn del Colegio de Miramar, propietat de Francesc Manuel de los Herreros. 

Aquest grup, el segon a la classificaciñ, tampoc obtingué cap guardñ. 

Al tercer, a la classe de Mobles i Accessoris, hi participaren quatre persones de 

Palma, amb cinc objectes, dels quals només dos estaven a la venda. Un dels moblistes 

era Manuel Fiol Rotger que hi presentava un llit de fusta de faig amb un sistema 

d’articulaciñ per al qual tenia privilegi d’invenciñ i que també havia presentat a 
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l’exposiciñ de Palma del 1876.
497

El preu que marcava eren 125 pessetes. No hi obtingué 

guardñ. Una menciñ fou per un armari de pi vell amb escultura, que presentava Francesc 

Pons, propietat de Miguel de la Vega Inclán, capità general de les Balears, i que no 

estava a la venda. Tot i haver obtingut un guardñ, no tothom compartia el valor 

d’aquesta darrera peça. Sofía Rodríguez Bernis en un article sobre la situaciñ de la 

indústria del moble al segle XIX, cita un fragment d’A. Fernández de los Ríos on es 

referia a l’ebenista mallorquí amb un clar menyspreu: 

“Al lado de productos de verdadero merecimiento, han venido algunos objetos que 

demuestran una candidez, una inocencia industrial verdaderamente lastimosa..., que 

hay quien presenta objetos menudos cuyo volumen no llega a un metro cuadrado, 

acompañados de una instalación que consiste en un robusto armario, para el que se ha 

necesitado un pinar, cuyo transporte casi ha exigido un Wagon, cuya rudeza de formas 

no tiene par, y cuyos ornatos consisten en una mano de pintura de brocha gorda.” 

 

I S. Rodríguez diu a continuaciñ:  

“Esta despiadada crítica de Fernández de los Ríos al armario presentado por 

Francisco Pons, mueblista balear, en la sección española de la Exposición Universal de 

París de 1878, pone de manifiesto la desoladora situación a la que había conducido la 

pràctica rutinaria del oficio en los talleres nacionales, a la que sólo se sustraían 

contadas excepciones.”
498

  

 

L’endarreriment en els dissenys del mobiliari no era exclusiu de les Illes. El jurat 

internacional comentava la secciñ de mobles procedents de Portugal i de l’Estat 

espanyol en aquests termes: 

“Ceux deux pays sont restés complètement en dehors du mouvement artistique imprimé 

a l’industrie en Europe. Les muebles ordinaires surtout sont tout à fait médiocres: on 

sent que là l’éducation professionelle fait défaut, et le commerce suit la routine vieillie 

et sans goût de l’école de 1830”
499

 

 

Un altre moble, segurament també de “gust antic” era el que presentava Bernat Obrador 

amb un preu força elevat, 1.500 pessetes. Era un armari de xicranda amb mirall i 

escultures, i l’altre era una obra que tampoc es venia del celebre ebanista mallorquín 

Isern, presentada per Vicenç Safortesa Morro.
500

  

El grup tercer, incloïa també la ceràmica. Tres persones, de Sñller, Palma i 

Manacor exposaren vint tipus de rajoles diferents. Les fabricades a Sñller per Bartomeu 
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Far Nadal obtingueren una medalla de bronze, guardñ que confirma la qualitat de les 

que es fabricaven en aquells anys a Sñller amb influència dels tallers de Manises. 

El bunyolí Bartomeu Far Nadal tenia una rajoleria a Sñller, i un establiment comercial a 

Palma. Havia estat director de les fàbriques de l’arsenal de Cartagena,
 501

i havia millorat 

la tècnica d’elaboraciñ de mosaics amb la utilitzaciñ de ciment pòrtland.
502

Presentava 

rajoles formant mosaics de superior qualitat al preu de 200 pessetes el miler.  

Els historiadors Jaume Coll i Gregori Puigserver plantegen una hipòtesi sobre els 

orígens dels coneixements de ceràmica de Bartomeu Far que ofereix molt d’interès: 

“Bartolomé Far i Nadal, probablement militar i enginyer, home emprenedor i amb 

llarga dedicaciñ fora de l’illa, podria ser el motor intel·lectual obstinat en fer de 

l’empresa (referint-se a La Constància) una fàbrica de primera línia i tal vegada 

disposés de la patent industrial. Probablement per això va presentar els seus productes 

a la Fira Universal de París de l’any 1878 amb el seu nom, on va obtenir medalla de 

bronze, al costat d’un sol fabricant valencià José Gastaldo. La coincidència de la 

presència de Far a París i de la fàbrica de pisa de la firma “Sucesores de Valarino”de 

Cartagena, que va obtenir medalla d’argent, permet suposar que el seu gerent, Joaquim 

Togores i Fàbregues, gendre del mort Juan Valarino, influís en el fet que els productes 

sollerics rebessin un impuls en presentar-se allí.”
503

 

 

Aquesta informaciñ es confirma amb l’estudi que en fan Bàrbara Suau i Jaume Mateu 

(2005).
504

 Segons aquests autors Bartomeu Far Nadal (vers 1835-1887) era fill del 

metge Miquel Far Ballester, oriünd de Santa Maria, que exercia la seva professiñ a 

Bunyola on nasqueren cinc dels seus fills de la seva segona muller, de Bunyola, Maria 

Aina Nadal Jaume. Bartomeu Far Nadal, fou el primer fill d’aquesta parella.  

No s’ha trobat que Bartomeu Far Nadal participàs a cap altra exposiciñ, per altra banda 

va morir en una edat relativament jove i sense deixar fills. L’estudi esmentat comenta la 

dedicaciñ al negoci de materials de la construcciñ de la família més enllà de la fàbrica 

de Sñller La Constància. Un germà de Bartomeu, Miquel, fou propietari de la fàbrica de 

ciment bunyolina, coneguda com can Far. Un fill d’aquest empresari, Miquel Far 

Canyelles, juntament amb Josep Canet Crespí, fou propietari de la fàbrica de ceràmica 

La Roqueta durant un curt període (1910-1911). Miquel Far després d’abandonar la 
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Roqueta, continuà fabricant rajoles i materials de construcciñ i, el 1927, juntament amb 

el seu germà Antoni fundà la fàbrica de materials de construcciñ Firmitas. 
505

  

Francesc Bauçà de Palma obtingué una menciñ honorífica per les rajoles. En 

mostrava de 13 tipus de diferents mides i formes (hexagonals, octogonals, quadrats, 

romboïdals, etc.). M. Umbert s’hi referia com un dels fabricants que destacà en aquesta 

exposiciñ. 506
 Francesc Bauçà també es presentà a l’Exposiciñ Nacional de Mineria, Arts 

Metal·lúrgiques, Ceràmiques, Cristalleries i Aigües Minerals de Madrid del 1883, amb 

rajoles, unes amb vernís i les altres premsades.  

 A la classe d’objectes de vímet, hi havia vuit utensilis fets pels presos de Palma 

(botelles folrades, anomenades de caçador, alfàbies per tàperes i per oli, etc.) i barrals 

folrats de vímet presentats per un expositor de Palma, Tomàs Quetgles Nadal. 

 Al grup quart, el de teixits, robes i accessoris hi havia representaciñ a les 

diferents classes en què estava dividit. La crònica d’Umbert cita les Balears com a regiñ 

destacada en aquest camp, el de fils i teixits. 
507

A les de fils i robes de cotñ, de fil, de 

cànem, etc., s’hi presentaven dues cases de Palma: la dels Successors d’Antoni Guasp 

del carrer den Brossa, i la societat dels senyors Pujol i Bordoy de la plaça de la Drassana 

amb fils i robes d’aquests materials. 

A les de fils i teixits de llana s’hi trobaven Aleix Rigo de Palma amb banderes, i 

dos fabricants de Palma (Sebastià Barcelñ i Josep Mir Noguera) amb flassades de llana i 

la comissiñ provincial amb la vànova vermella típica de Llucmajor, fabricada per 

Andreu Clar, al preu de 35 pessetes. Sebastià Barcelñ i Josep Mir Noguera obtingueren 

sengles medalles de bronze per les característiques flassades de llana, brodades i 

enrivetades.  

A la de randes i brodats hi havia set expositores, entre elles les del col·legi de la 

Puresa amb diferents peces que no estaven a la venda. M. Umbert cita, de tot l’Estat, 

únicament dos treballs de brodats, un era el del col·legi de la Puresa de Palma i un altre 

de les Benedictines de San José, de Burgos.
508

 La casa de Bonaventura Aran de Palma 

va obtenir una medalla de bronze, donava a conèixer mocadors, roba interior de dona 
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brodada i amb randes, i peces de roba masculina. Els senyors Pujol i Bordoy mostraven 

peces de vestir i Pau Vidal Sbert de Palma tovalloles de fil amb flocadura trenada.  

Hi havia quatre expositors de calçat, un de Ciutadella, un de Sñller i dos de 

Palma. Les sabates fabricades a Mallorca i a Menorca continuaren rebent el 

reconeixement internacional.  

Pere Cortès i cia., de Ciutadella va obtenir una medalla de bronze per les botines. 

En fabricava per a home i per a dona. Els models o els noms d’estils eren: polonesa (de 

pell de cabrit, amb cartera i botons), amazona (de cabrida, elàstics i dues soles), a la 

provençal (de vedell i de cabra), i un model de xarol i de setí. 

Antoni Martinez Cànaves de Sñller, també va obtenir una medalla de bronze. El 

model que havia presentat eren unes botes de caça, blanques, de pell de vedell.  

Antoni Serra Vidal que presentava els estils americà, polonès i anglès va obtenir 

un premi inferior al que havia rebut a Viena, una menciñ honorífica.  

Entre fils, robes, flassades, brodats i sabates obtingueren 16 guardons: deu 

mencions honorífiques i sis medalles de bronze, aquestes foren dues per flassades de 

llana, dues per mocadors i tovalloles brodades a mà i dues per diferents tipus de calçat.  

Al grup cinquè, el d’indústries extractives, en la categoria d’explotaciñ de les 

mines i metal·lúrgia hi havia dues col·leccions de marbres i alabastres presentades per 

l’Institut Balear (Menciñ honorífica) i mostres de guix en massa i mòlt presentat per 

Constantí Pons d’Alaior. A la de productes de les explotacions de monts i de les 

indústries annexes, hi havia tres expositors, un d’ells era la comissiñ provincial de 

l’exposiciñ: amb cordes d’espart i objectes fets amb llata (senalles, beaces, ventadors, 

seients de cadires, etc.) fets, segons s’explica, a temps parcial per dones pobres 

d’Andratx i de Capdepera.
509

 

A la de productes agrícoles no alimentaris, hi trobam cinc expositors que 

presentaven: llana (marquès de la Fontsanta), oli d’ametlles dolces (Francesc Fuster de 

Palma) i cànem (Antoni Riutort, Joan Serra i Miquel Socias Caimari, tots tres de la 

Pobla).  

La de productes químics i farmacèutics estava representada per vuit expositors: 

amb sal marina (barñ de les Arenes, de Ciutadella), amb sabñ fort fet d’oli d’oliva 

(Cristòfol Bordoy, d’Alarñ, Viuda de Feliu i fill, de Palma i Antoni Valent, d’Andratx), 

amb coral·lina d’Artà, amb cola i amb èter sulfúric.  
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A la classe de cuiros i pells: Gabriel Pérez, del carrer de la Calatrava de Palma, 

amb pells de vedell, blanques, i Sebastià Vives Monjo de Ciutadella amb camusses de 

xot, utilitzades per folrar el calçat de dona, sobretot per al que s’enviava a Amèrica.  

El conjunt d’aquest grup cinquè, obtingué vuit guardons. Quatre medalles de 

bronze (per la llana, dues per sabñ i una per èter sulfúric) i quatre mencions 

honorífiques.  

Els sabons varen tenir un reconeixement superior al que tengueren a la de Viena. 

Els dos fabricants que es presentaven: la casa Feliu de Palma i la Valent d’Andratx 

obtingueren una medalla de bronze. 

Un altra premi remarcable, medalla de bronze, fou el que obtingué el fabricant 

de productes químics, de Felanitx, Bartomeu Sagrera Escales, concretament per l’èter 

sulfúric. Fabricava altres productes que no va dur a París: cloroform, essència de rosa i 

de clavell. 

Al grup sisè, d’eines i aparells de les indústries mecàniques, a l’apartat de 

material i sistemes de filat i corderia hi ha un únic expositor de les Illes, l'important 

fabricant de cordes i veles per a embarcacions Joan Pericàs Sastre, de Palma, que 

presentava una peça de calabrot i una peça d’ eixàrcia, ambdues fetes amb abacà 

importat de les Filipines i que obtingué una medalla de bronze.  

La família dels Pericàs, de la viuda i els germans Pericàs Sastre, constituïren 

durant l’últim quart del segle XIX una important empresa familiar que amb noms 

diversos: Pericás y Cía, Hijos de la Viuda de Pericás, Cordelera Espaðola es dedicava 

a la fabricaciñ d’amarres de diferents matèries primeres (cànem, abacà, espart, jute, 

cuiro), robes de cotñ per a veles, sacs i altres manufactures de corda.  

Era una empresa capdavantera que ja l’any 1858 havien sol·licitat el privilegi 

d’introducciñ de maquinària per filar cordes.
510

 

Un any abans de la mostra de París, l’any 1877, Alfons XII va visitar la fàbrica 

durant la seva estada a Palma.
511

 La família Pericàs havia passat de fer cordes de cànem 

a mà, a fabricar-les amb maquinària a partir de la fibra de la planta tèxtil d’abacà 

procedent de les Filipines. Aquestes cordes un cop enquitranades, seguint el mètode 

emprat als Estats Units, resultaven més flexibles, fortes i resistents que les de cànem. La 

fàbrica de Palma era una de les més avançades d’Europa en aquest camp i aquest és el 
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sentit del premi que va rebre a París. El cronista de la mostra M. Umbert també 

destacava el sector i precisament citava el calabrote y jarcias de abacá de Juan Pericás 

y Sastre, de Palma.
512  

A la classe de material o sistemes de costura i confecciñ dels vestits, hi havia dos 

productes relacionats amb el calçat, presentats per dos expositors menorquins, un de 

Mañ, Antoni Darder amb làmines de patrons de calçat, i l’altre de Ciutadella, Josep 

Gornés amb formes de fusta de faig per a sabates. Aquest darrer feia constar que el 

calçat que es fabricava amb aquests models era especial per a l’illa de Cuba. 

A la classe de material relacionat amb la fabricaciñ de paper, hi havia un 

expositor, Henry Robert Waring de la Pobla que presentava mostres de paper extret a 

partir de la fibra del canyot, Phragmites australis, que creix a les immediacions de 

l’albufera parcialment dessecada d’Alcúdia.
513

 

La representaciñ illenca a la categoria de material de navegaciñ i salvament, 

classe 67, era de models d’embarcacions i de pals majors de Jeroni i Josep Tudurí de 

Mañ. 

El grup setè, de productes alimentaris era un cop més nombrñs en representants i 

en productes de les Illes.  

A la de cereals, farines i derivats, s’hi mostraven devuit expositors amb cereals i 

pastes per sopa (Antoni Mulet Moià, de Palma i Bernat Josep d’Olives, de Ciutadella, 

etc). Aquest apartat rebé les puntuacions més elevades amb quatre medalles d’argent i 

cinc medalles de bronze a més a més de tres mencions honorífiques. Just el blat de 

Mallorca rebé tres medalles d’argent (el de les possessions de Cúber, propietat del noble 

Antoni Villalonga i Pérez, d’Escorca de Faust Gual de Torrella i de Son Julià, a 

Llucmajor, propietat del comte d’Aiamans). El marquès de la Fontsanta rebé una 

medalla d’argent pel blat de les índies. 

A la de productes de forns i pastisseries, els dos expositors de Palma hi 

presentaven galetes que obtingueren guardñ: Antoni Fortesa Valls (una medalla de 
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bronze per galetes per embarc) i Jordi Mayol Arbona (menciñ honorífica també per 

galetes). Els dos sñn citats per M. Umbert.
514

 

A la classe següent la de grasses alimentàries, lactis i ous, hi figuraven dotze 

expositors, onze de Mallorca i un de Menorca. Es presentava un formatge d’Alaior 

(barñ de les Arenes) i sobretot oli d’oliva, tretze expositors de diferents municipis: 

Valldemossa, Selva, Alarñ, Deià, Fornalutx, Sñller i Bunyola. S’hi obtingueren: dues 

medalles d’argent, tres de bronze i tres mencions honorífiques. 

A la classe 72, de carns i peixos, Gabriel Carreres, de Mañ, presentava embotits.  

A la classe 73, de llegums i fruites, hi havia sobretot varietats d’ametlles, de 

garroves, de mongetes i també de tàperes. S’hi presentaren vint-i-un expositors, dos 

d’ells de Menorca, de Ciutadella, i denou de Mallorca. El grup de llegums secs de 

Mallorca fou molt valorat, sobretot les mongetes
515

que reberen sis guardons: una 

medalla d’or, l’única obtinguda pels productes de les Illes al certamen, que fou pels 

llegums, concretament per mongetes, de Miquel Socias Caimari de Sa Pobla,
516

una 

d’argent, també per mongetes, per Antoni Massanet de Muro, tres de bronze, també per 

mongetes, i una menciñ honorífica, per ametlles. 

Pel que fa a les garroves què també foren guardonades, el jurat feia el següent 

comentari de les caroubes de les Balears: Le caroubier a produit aux iles Baléares des 

variétés qui différent entre elles par la forme et la couler des gousses.
517

 Nicolau 

Ramon donava el nom de les varietats i les propietats de les que presentava: garrova 

rossa ( rica en sucre i bona per aliment del bestiar, vermella, banya de cabra (pobra en 

sucre), i den Bugadero (alta productivitat de l’arbre).
518

 

A la classe 74, de condiments, sucres i productes de confiteria, hi va haver tretze 

expositors, set de Menorca, un d’Eivissa i cinc de Mallorca. La Comissiñ provincial 

obtingué un diploma de medalla de bronze per safrà. Hi havia torrñ i mel de Menorca 

foren guardonats, igual que a Londres (1862), Viena (1873) i Filadèlfia (1876). La mel 
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de Menorca, sola o amb torrñ, obtingué sis guardons. Era molt apreciada tal com es 

desprèn del comentari del Jurat: 

“Parmi les miels exotiques, les plus renommés sont ceux de Mahon, du mont Hymette, 

de l’Ida, de Cuba; ils sont liquides, blancs, transparents, parfumés.”
519

 

 

Per la sal de taula de les Salines d’Eivissa la direcciñ de l’empresa va rebre una medalla 

de bronze, l’única medalla atorgada a la sal de tot l’Estat que a part d’aquest guardñ 

només es donaren quatre mencions honorífiques a altres sals.  

L’apartat de begudes fermentades, la classe 75, la dels vins i dels licors va 

comptar amb una representaciñ molt nombrosa, 42 expositors i una mostra molt 

superior de productes. En la majoria dels casos es tracta de les mateixes persones que 

havien presentat vins i licors a l’exposiciñ celebrada a Madrid l’any anterior. 

Predominaven els vins però també hi havia un bon grapat de mostres d’aiguardents i de 

licors. Hi havia vins blancs, negres, generosos, rancis, misteles, encapçalats, etc; amb 

varietats de malvasia, gorgollassa, pansal, batista, girñ, moscatell, de taronja. Entre els 

aiguardents, hi havia els clàssics anisats fets d’esperit de vi, però també d’albons, de 

garroves, de garballñ, d’arboça, de figues, de taronja, aquests darrers presentats sobretot 

per Joaquim Cairñ de Palma. Entre els licor hi figuraven distintes varietats: absenta, 

curaçao, vermut, rosolis, etc.  

Quant als municipis provenien lògicament d’aquells on el conreu de la vinya era 

important, però també d’aquells, on hi havia persones que s’especialitzaven en els vins i 

aiguardents; ens referim, per exemple, a la família dels Fuster de Santa Margalida, que 

des de la presència al municipi del comerciant Agustí Fuster i a través dels descendents, 

tots ells de nom Felicià, es dedicaran a la producciñ de vi i a la fabricaciñ de licors; o 

també el cas de Bartomeu Roca de Palma, que és el fabricant- comerciant que comprava 

el vi a altres municipis. Trobam els següents municipis i especialitats: Felanitx, Santa 

Maria i Santa Margalida, Palma -B. Roca-, Binissalem, Banyalbufar, Inca, Llucmajor, 

Selva, Bunyola i Alarñ i Valldemossa (vins) i Sencelles (licor) i l’illa de Menorca (vi i 

aiguardents). 

El grup obtingué també nombrosos guardons: tres medalles d’argent, set de 

bronze i setze mencions honorífiques. Les medalles d’argent foren per la important 

col·lecciñ d’alcohols i d’aiguardent obtinguts de la vinya i de diferents fruits (arboces, 

figues, garballñ, etc.) que presentava Joaquim Cairñ de Palma; per l’aiguardent de Pere 
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Estelrich, de Santa Margalida i per la malvasia, l’albaflor, de Banyalbufar presentat pel 

marquès de la Sénia.  

Les valoracions del Jurat remarcaven els progressos que s’ havien fet en la 

fabricaciñ de licors des de les exposicions anteriors, com la del 1867 i la del 1873. Deia 

que quasi bé tots els licors tenien com a base el sucre i l’alcohol anisat i que a cada zona 

tenia les seves pròpies característiques. S’hi esmentaven les Balears com una de les 

principals zones de producciñ de licors.
520

 

A la mostra de París hi havia uns grups especials, els de Ciències 

Antropològiques, d’Etnologia, d’Arqueologia i d’Art Retrospectiu. S’assenyala que 

mallorquins com Miguel de la Vega Inclán (capità general de les Balears), Gual de 

Torrella, els Burgues Safortesa, el marquès de la Fontsanta, o el marquès d’Ariany, entre 

d’altres, concurrieron la mayor parte con un solo objeto, y algunos de estos de escaso 

valor.
521

  

Pel que fa al conjunt de participants i malgrat les crítiques esmentades, les 

Balears varen quedar en una posiciñ elevada. Amb un total de 188 expositors, 

obtingueren 92 recompenses, la qual cosa dñna una proporciñ de 48’40 premiats per 

cada cent expositors presentats que en el conjunt de l’Estat, ordenat en 49 províncies, li 

correspongué el lloc número 14. No va obtenir cap gran premi d’honor. D’altra banda, 

Espanya en rebé molts pocs. Obtingué una medalla d’or (Espanya 172), onze medalles 

d’argent, 35 medalles de bronze i una quarantena de mencions honorífiques.
522

  

Taula 9: Guardons obtinguts pels illencs a l’Exposiciñ Universal de París del 1878. 

 

Productes agrícoles i alimentaris 

Medalla d’or 

Expositor Municipi Objecte premiat Premi 

Miquel Socias Caimari La Pobla Mongetes Medalla d’or 

 

Medalles d’argent 

Expositor Municipi Objecte premiat Premi 

Comte d’Aiamans  Llucmajor Blat dur menut de Llucmajor Medalla d’argent 

Marquès de la Fontsanta  Palma Blat de les índies Medalla d’argent 

Faust Gual de Torrella  Escorca Blat de xeixa Medalla d’argent 

Antoni Villalonga i Pérez  Escorca Blat Medalla d’argent 
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Miquel Fluxà i Palet  Selva Oli d’oliva verge Medalla d’argent 

Bartomeu Mayol  Fornalutx Oli d’oliva Medalla d’argent 

Antoni Massanet  Muro Mongetes Medalla d’argent 

Joaquim Cairñ i Riera  Palma Vi de nous, de taronja i 

esperit de vi 

Medalla d’argent 

Pere Estelrich Fuster  Santa Margalida Aiguardent doble anís Medalla d’argent 

Ferran Cotoner  Banyalbufar Vi albaflor Medalla d’argent 

Antoni Jaume Garau  Palma Vinagre
523

  Medalla d’argent 

 

Antoni L. Sintes i Montaðès Alaior Torrñ. Llaunes de torrñ fort 

superior 

Menciñ honorífica. 

Al Rapports du jury 

international: 

medalla d’argent.
524

 

 

Medalles de bronze 

Expositor Municipi Objecte premiat Premi 

Barñ de les Arenes  Alaior Blat de xeixa i ordi Medalla de bronze 

Barñ de les Arenes  Ciutadella Mel Medalla de bronze 

Bernat Josep d’Olives i Vigo  Ciutadella Blat de xeixa Medalla de bronze 

Francesc Manuel de los 

Herreros  

Palma Civada Medalla de bronze 

Guillem Llabrés  Palma Ordi Medalla de bronze 

Andreu Rubert  Escorca Blat Medalla de bronze 

Andreu Rubert  Palma Mongetes, fesols i faves Medalla de bronze 

Antoni Fortesa i Valls  Palma Galeta per embarc Medalla de bronze 

Marquès de la Fontsanta  Alarñ Oli d’oliva Medalla de bronze 

Pere Morell i Fontirroig  Valldemossa Oli d’oliva Medalla de bronze 

Bartomeu Ripoll  Fornalutx Oli d’oliva Medalla de bronze 

Nicolau Ramon  Felanitx Garroves Medalla de bronze 

Joan Burgues Safortesa Palma Mongetes i garroves Medalla de bronze 

Direcciñ de les salines 

d’Eivissa 

Eivissa Sal Medalla de bronze 

Antoni Ferrer i de la Cuesta  Binissalem Vi ranci Medalla de bronze 

Francesc Cerdà Oliver  Inca Vi blanc, malvasia i abocat Medalla de bronze 

Miquel Gorries i Fill  Mañ Licors Medalla de bronze 

Francesc Moragues i Ramis  Palma Aiguardent triple anís Medalla de bronze 

Joan Ramon  Felanitx Vi blanc i mistela Medalla de bronze 

Sebastià Ramonell i Terrassa   Binissalem Vi negre i generñs Medalla de bronze 
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Bartomeu Roca Estades  Palma Vi negre alcoholitzat Medalla de bronze 

 

Diploma de medalla de bronze 

Expositor Municipi Producte Premi 

Comissiñ provincial  Safrà Diploma de medalla de bronze 

 

Mencions honorífiques  

Expositor Municipi Producte Premi 

Joan Alzamora Felanitx Vi negre  Menciñ honorífica  

Jordi Andreu   Vi negre de 1874 Menciñ honorífica  

Joan Bestard i Ribas    Vi negre gorgollassa de 

1876 

Menciñ honorífica  

Guillem Bisellach Binissalem Vi generñs, flor de 

gorgollassa de 1876. 

Menciñ honorífica  

Josep Carreres, abans de Vigo Ciutadella Vi negre de 1847, de 1874 i 

de 1877.  

 

Menciñ honorífica  

Bartomeu Castell Llucmajor Vi pansal negre de 1876, vi 

pansal blanc de 1875, i vi 

negre gorgollassa de Santa 

Eugènia.  

Menciñ honorífica  

Felicià Fuster Santa 

Margalida 

 Vi moscatell romà i per vi 

girñ anyenc.  

Menciñ honorífica 

Sebastià Gayà i Nicolau Felanitx Rosolis de quina, lliri de 

Florència 

Menciñ honorífica  

Faust Gual de Torrella Petra. Aiguardent doble anís Menciñ honorífica  

Llorenç Julià Obrador Felanitx Vi mistela  Menciñ honorífica  

Josep Julià i Villalonga Santa 

Maria 

Vi girñ anyenc Menciñ honorífica  

Antoni Mas i Muntaner Valldemos

sa 

Vi moscatell de 1877, 

procedent de l’Estaca. 

 

Menciñ honorífica  

Gabriel Muntaner Bunyola  Vi girñ sec de 1875.  Menciñ honorífica  

Miquel Obrador Felanitx  Vi negre i per vi licorñs 

blanc 

Menciñ honorífica  

Bernat Josep Olives Vigo Ciutadella  Licors Menciñ honorífica525 

Josep Quint i Safortesa  Palma  Vi mollar i per vi negre de 

1870 

Menciñ honorífica  

Comte de Torresaura  Ciutadella  Vi negre Menciñ honorífica 

Antoni Mulet i Moià Palma  Pastes per a sopa. Menciñ honorífica 

Josep Ponsetí i Gomila Mañ  Pastes per a sopa Menciñ honorífica 

Jordi Mayol i Arbona Palma  Galeta ordinària Menciñ honorífica 

Faust Gual de Torrella Deià  Oli d’oliva Menciñ honorífica 

Jordi Mayol Fornalutx  Oli d’oliva Menciñ honorífica 

Pere Sampol i Perellñ Alarñ  Oli d’oliva Menciñ honorífica 

Antònia Miralles Palma Ametlles Menciñ honorífica.  

Miquel Begur i Quadrado Ciutadella Torrñ d’ametlla i mel Menciñ honorífica 

Bernat Josep d’Olives i Vigo Ciutadella Mel  Menciñ honorífica 

Srs. Riudavets i Fàbregues Mañ Torrñ i cafè amb llet 

concentrada 

Menciñ honorífica 

Bartomeu Salord i Gelabert Ciutadella  Torrñ Menciñ honorífica 
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Altres productes 

Medalles de bronze 

Expositor Adreça Producte premiat Premi 

Bartomeu Far Nadal Sñller Rajoles  Medalla de bronze 

Sebastià Barcelñ Palma Flassades Medalla de bronze 

Josep Mir Noguera  Palma Flassades Medalla de bronze 

Bonaventura Aran Palma Mocadors i camises Medalla de bronze 

Josep Fàbregues Santander Palma Tovalloles brodades a mà Medalla de bronze 

Pere Cortès i cia. Ciutadella Botines de dona (poloneses 

i amazones) 

Medalla de bronze 

Antoni Martínez  

Cànaves 

Sñller Botes de caça Medalla de bronze 

Josep Gornés Moll Ciutadella Formes de faig per  

calçat 

Menciñ honorífica, 

Santos diu medalla de 

bronze 

Viuda de Feliu i Fill Palma Sabñ Medalla de bronze 

Bartomeu Sagrera i Escalas Felanitx Èter sulfúric Medalla de bronze 

Antoni Valent Andratx Sabñ fort d’oli d’oliva Medalla de bronze 

Joan Pericàs Sastre Palma Calabrot i eixàrcia d’abacà Medalla de bronze 

 

Mencions honorífiques  

Expositor Adreça Producte Premi 

Francesc Pons Palma Armari llibreria esculpit 

damunt fusta de pi  

Menciñ honorífica 

Francesc Bauçà Palma Rajoles Menciñ honorífica 

Successors d’A.Guasp  Palma Dril de cotñ Menciñ honorífica 

Successors d’A.Guasp Palma Dril de fil Menciñ honorífica 

Aleix Rigo Palma Banderes Menciñ honorífica 

Esperança Llull Palma Roba amb randes brodada Menciñ honorífica 

Col·legi de la Puresa Palma Quadre brodat de seda Menciñ honorífica 

Paula Cruellas Rovira Palma Quadre brodat de seda Menciñ honorífica 

Senyors Pujol i Bordoy Palma Camisetes elàstiques de 

llana 

Menciñ honorífica 

Pau Vidal Sbert Palma Tovalloles amb flocadura 

trenada 

Menciñ honorífica 

Antoni Serra Vidal Palma Sabates Menciñ honorífica 

Comissiñ provincial  Objectes de palma fets a 

Capdepera 

Diploma equivalent a 

menciñ honorífica 

Marquès de la Fontsanta Palma Llana sense rentar Menciñ honorífica 

Gabriel Pérez Palma Pells de vedell, blanques Menciñ honorífica 

Institut Balear Palma Marbres i alabastres Menciñ honorífica 

 
Font: AGCM: X-796/7 La Junta Provincial d’Agricultura, Indústria i Comerç remet la llista de premis atorgats pel 

Jurat de l’Exposiciñ Universal de París, als expositors de les Balears (1879). EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 

PARÍS DE 1878. Provincia de las Baleares.Catálogo de los Expositores de esta provincia y de los objetos que 

respectivamente presentan. Op. cit. FRANCE, Ministère de l’agriculture et du commerce. HEUZÉ, Gustave i 

MERCIER, Ernest: Exposition universelle. Paris. 1878. Rapports du jury international. Op. cit. 
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australianes de Sidney del 1879, o de Melbourne del 1880. En relaciñ a aquest període 

són vuit les exposicions estudiades on hi trobam productes de les illes Balears; són les 

que es varen celebrar a Palma el 1881, a Bordeus el 1882, a Madrid el 1883, a 

Barcelona el 1888 i 1892, a Saragossa el 1885 i 1886, a París el 1889, i a Xicago el 

1893. Com seguidament es veurà hi ha, en línies generals, una repetició de productes i 

expositors. 

Exposició Balear, Agrícola, Industrial i de Belles Arts de Palma del 1881 

En un àmbit molt més proper, l’any 1881, se celebrà a Palma entre els dies 16 i 25 de 

setembre, amb motiu de les fires i festes de Ciutat, als espais de la Llotja i al saló de la 

Diputaciñ provincial, l’Exposiciñ agrícola, industrial i artística de productes del país. A 

l’edifici de Monti-sion s’hi exposaren les mostres agrícoles i les artístiques, i a la Llotja, 

les industrials. El president de la comissiñ organitzadora fou un cop més Francesc 

Manuel de los Herreros. Precisament a l’acte d’inauguraciñ de la mostra, el dia 16 de 

setembre, Herreros feia un repàs a la participaciñ que havien fet les Illes Balears a 

algunes de les exposicions celebrades fins aleshores; es referí a les del 1857, 1860, 

1868, 1870, 1871, 1873, 1877 i 1878. 
526

  

Segons Pere Estelrich hi participaren vuitanta-vuit expositors que hi presentaren 

226 productes. 
527

 

D’aquesta exposiciñ no se’n va editar catàleg, però s’ha pogut obtenir la 

informaciñ de què disposam a través de la premsa, diaris i revistes de l’època.  

La mostra es dividia en set grups: 1. Pintura i escultura. 2. Ensenyament, llibres, 

enquadernacions, fotografies i música. 3. Mobles, tapissos, catifes, vidrieria, rajoles, 

objectes de vímet i palma. 4. Fils, robes de cotñ, lli, cànem, brodats, etc. 5. Marbres, 

pedres de construcciñ, corderia, productes químics i farmacèutics, cera, etc. 6. 

Màquines, eines, indústria mecànica. 7. Alimentaciñ.  

Hi va haver una important participaciñ de menorquins, tant de mostres 

relacionades amb l’agricultura i la ramaderia (Josep Carreres, Gaspar Saura i Bernat 

Josep d’Olives), de torrons (Miquel Begur i Bartomeu Salord, de Ciutadella), com del 

calçat (Joan Mercadal Capñ, Sebastià Vives i la companyia Cortès i Benejam). 

Es concediren medalles d’or, d’argent i mencions honorífiques.
528
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Al grup de pintura es donaren tres medalles d’or: a Salvador Torres, Gaspar 

Terrassa i Ricard Carlotta; i tres medalles d’argent: a Cristòfol Pisà, Octavià Carlotta i 

Agustí Buades; al d’escultura, una medalla d’or a Guillem Galmés i una medalla 

d’argent a una persona que responia a les inicials de DNN. A la classe de dibuixos i 

projectes d’edificis: una medalla d’argent a Bartomeu Ferrà que presentava un projecte 

d’altar.  

Al grup d’ ensenyament, llibres, enquadernacions, fotografies i música, a part de 

premis menors. Es concediren una medalla d’or i quatre d’argent. La d’or fou per 

Antoni Humbert Vila que presentava un mètode de lectura per a cecs, i les d’argent 

foren pels treballs de cal·ligrafia de Josep Vaquer Oliver, per les fotografies de 

Francesca Simñ, viuda de Virenque, per un piano d’Onofre Lladñ Porquez i per una 

guitarra de Miquel i Bartomeu Casasnovas. 

Al grup de mobles, tapissos, catifes, vidrieria, rajoles, objectes de vímet i palma, 

es donaren dues medalles d’or, una pels mobles de Francesc Pons, qui havia obtingut 

una menciñ honorífica a la de París del 1878, i l’altra per les catifes de llana, cotñ i jute 

de La Alfombrera; 
529

les medalles d’argent foren per les rajoles de Francesc Bauçà, i 

una altra per caixes de cartñ, de luxe i econòmiques, de Josep Planells Flo.
530

  

Cinc medalles de bronze, una a Andreu Bestard de Santa Maria per folros de 

vímet en botelles per licors. 

El grup de teixits, robes i accessoris aconseguí guardons importants: quatre 

medalles d’or: una per a La Industrial Mallorquina (lones i cotonines), una altra per a 

Vicenç Joan (flassades de llana, tovalles i altres teixits de fil, cotñ i jute), i dues per 

botes de calçar, una per a Gabriel Pons, que presentava botes d’aigua d’una peça i l’altra 

per a Antoni Martínez Cànaves de Sñller que presentava botes de muntar i de camp de 

color blanc.  

Es donaren vuit medalles d’argent: tres a diferents tipus de calçat de Guillem 

Arbñs, d’Antoni Clar i d’Andreu Lñpez (calçat d’embarc); tres a flassades de llana 
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brodades (Sebastià Barcelñ, Pere Antoni Magraner i Antoni Barcelñ), una pels treballs 

de camiseria i llenceria de Bonaventura Aran i, finalment, una pels brodats de les 

germanes Teresa i Catalina Coll.  

Les tres medalles de bronze foren per calçat destinat a embarc, i en una d’elles 

s’especificava que eren sabates al gusto cubano. (Sebastià Carriñ, Antoni Serra Vidal i 

Joan Mercadal Capñ). 

Les quatre mencions honorífiques foren, dues per brodats (Aina Garcia i 

Catalina Torres), una per espardenyes (Bartomeu Català) i una per capells (Joan 

Humbert). 

El grup d’indústries extractives i productes llavorats, obtingué 30 premis: cinc 

medalles d’or: per a la Cordelera Espaðola (cordes de cànem, jute i abacà), per a la 

fàbrica de sal d’Eivissa, per a Josep Abrines (betum per impermeabilitzar trespols i 

parets),
531

 per a Gabriel Maura i per a Gabriel Pérez Ros (ambdñs per pells de vedell, 

becerros); nou medalles d’argent: per a l’Institut Balear (col·lecciñ de marbres), per a 

Miquel Socias Caimari (cànem), per a La Algodonera (fils de cotñ), per a La Industrial 

Mallorquina (cordes d’abacà i cànems),
532

 per a Rafel Pomar i per a Antoni Valent 

(sabons), per a Antoni Frau Mir (productes químics i farmacèutics), per a Sebastià Vives 

(soles de sabata), per a Josep Coll (mostres de cola); set medalles de bronze per treballs 

de palma, lli, cànem, soles de sabata, cola, cera i, finalment, nou mencions honorífiques 

per marbres, cànem, taps de suro, etc.  

El grup d’eines i aparells de les indústries mecàniques, assolí vuit premis: dues 

medalles d’or per una premsa de ferro per oli i vi (Joan Carbonell) i per unes colleres de 

xarol (Gabriel Tomàs Carbonell); tres medalles de bronze, una d’elles per una màquina 

de taps i càpsules de botelles de l’estranger (Joan Palmer) i una altra per bñtes (Antoni 

Martínez) i tres mencions honorífiques.  

Al grup d’alimentaciñ sabem que hi destacaren els vins de Joan Salom Roca de 

Binissalem que va obtenir la medalla d’or, i els de Felanitx que presentaven tant Joan 

Ramon Vidal com Llorenç Julià.
533

 Per altra banda Miquel Jaume hi obtingué una 

recompensa pel seu anís.
534
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 Josep Abrines Ardit de Palma va sol·licitar, el 6 de setembre de 1881 i se li va concedir, el dos de 

novembre de 1881, una patent d’invenciñ número 1857, que va caducar l’any 1884 per no posar-la 

en pràctica, per al producte que s’havia de dir Betún Abrines: AHOEPM. 
532

 La Industrial Mallorquina constituïda l’any 1879 era, juntament amb la Cordelera Espaðola, l’altra 

fàbrica d’amarres important. Ambdues funcionaven amb força motriu de vapor.  
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 “Nuestros vinos en la última Exposiciñn. El Balear, 22 abril de 1886, full agrícola i comercial. 
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L’Exposició General de productes i Universal de vins celebrades a Bordeus el 1882 

És la tercera mostra analitzada d’aquest període. Es tractava de la dotzena exposiciñ 

organitzada per la Société Philomathique de Bordeus.
535

 La primera es va celebrar l’any 

1827, i la del 1850, un any abans de la gran exposiciñ universal de Londres del 1851, va 

incloure per primera vegada una secciñ estrangera en una exposiciñ oficial; la que 

precedí aquesta que ens ocupa s’havia celebrat l’any 1865. La del 1882 comptà amb la 

col·laboraciñ de l’Estat francès, de la diputaciñ provincial de la Gironda, de 

l’Ajuntament i de la Junta de Comerç de Bordeus. Per una banda era una exposiciñ 

general, internacional, de productes de l’Agricultura, de la Indústria, de les Arts 

Industrials i de l’Art Antic, i, per l’altra, era una exposiciñ universal de vins, 

espirituosos, licors i begudes fermentades. La mostra se celebrà durant la segona 

quinzena del mes de juny a l’esplanada de Quinconces a la vora del riu Garona. Comptà 

amb la participaciñ de 6.000 expositors i fou visitada aproximadament per un miliñ de 

persones.
536

Un dels pavellons de la mostra era el de vins i licors, que constituí la part 

més important de l’Exposiciñ. Hi havia mostres de vins i licors de quasi tots els centres 

productors del mñn. La sala principal estava reservada als vins francesos, a continuaciñ 

hi havia els de la península ibèrica i de les Illes Balears, i llavors hi havia espai reservat 

a vins hongaresos, alemanys, de Xipre i d’altres llocs com d’Austràlia. La varietat de 

licors, elixirs digestius, aperitius, conyacs, aiguardents, vermuts i cerveses va ser també 

molt àmplia.  

Segons un article d’un diari de Bordeus que reproduïa la revista La Ilustración 

Española y Americana,
 537

 la participaciñ de cases espanyoles a la mostra fou important, 

més de mil firmes de negocis molt diversos acudiren a la cita. Se’n destacava la qualitat 

dels olis, xocolates, conserves, armes, pianos. Però seguia l’article “Lo que más nos ha 

cautivado, entre los diversos productos de Espaða, ha sido la completísima colecciñn 

des sus vinos. (...) La disposiciñn de las botellas, aiguardientes, licores y bebidas 

fermentadas(...)”A continuaciñ destacava les cases de més qualitat o més innovadores, i 

entre elles precisament n’esmentava una de mallorquina, la de Bartomeu Roca Estades 

                                                                                                                                                                          
534

 Segons fa constar al full de sol·licitud d’admissiñ a l’Exposiciñ de Manacor de 1897, hi obtingué 

guardó. AMManacor: “Festejos” Hist. Lligall: VI 37B. 
535

 La Société philomathique havia nascut l’any 1808, amb tres objectius marcats que mantenia al llarg 

del temps: la promociñ del saber, la difusiñ de la cultura, la pràctica i l’exposiciñ de la tècnica.  
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 BÉNARD, Charles: Histoire des Expositions de Bordeaux. Bordeus (Gounouilhou), 1899, p.354. 
537

 EROSECA, F.: “Espaða en la Exposiciñn de Burdeos”, La Ilustración Española y Americana, núm. 

XXXVIII, 15 d’octubre 1882, p. 230.  
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de Palma, de qui deia “El Sr Roca i Secades (sic) ha expuesto un surtido completo de 

vinos, licores, y aguardientes de las Baleares.”  

La participaciñ de les Illes a la mostra de Bordeus fou de quatre cases, totes de 

Mallorca, dues a la classe dedicada a la fabricaciñ de peces de vestir i accessoris i dues a 

la de begudes alcohòliques. Les quatre ens sñn ben conegudes. 

Pel que fa al primer grup, de peces de vestir els expositors eren Bonaventura 

Aran de Palma que presentava camises i el solleric Antoni Martínez Cànaves el qual 

exposava sabates que obtingueren el premi de medalla d’argent. Els dos havien obtingut 

una medalla de bronze a l’Exposiciñ de París del 1878. 

La fàbrica de llenceria i camiseria de Bonaventura Aran era probablement la 

principal casa de confecciñ de les Illes. Estava especialitzada en roba interior brodada i 

camiseria per a home i es trobava situada al carrer de Sant Nicolau. En aquests anys ja 

feia temps que existia; en trobam publicitat en un anuari de l’any 1865.
538

Va obrir camí 

a un grup d’empresaris que posteriorment vengueren de la península, coneixedors de la 

tradiciñ en el domini de la tècnica de roba brodada a Mallorca, per muntar a Palma 

tallers d’aquesta especialitat per vendre sobretot a l’exterior i que assoliren un gran 

prestigi. 

Que Bonaventura Aran participàs a la mostra de Bordeus demostra les mires que 

tenia posades l’empresari en el mercat francès.  

Antoni Martínez Cànaves, de Sñller, estava especialitzat en botes i calçat per a 

l’exportaciñ. 

A la secciñ de begudes també hi ha dos mallorquins que reberen cadascun d’ells 

un guardñ, Miquel Jaume, de Santa Maria, que obtingué una medalla de bronze pels 

aiguardents anisats, i Bartomeu Roca de Palma, que presentava diferents mostres de 

vins, licors i aiguardents i que guanyà una medalla de bronze de mèrit pels vins negres.  

 

 

Exposició Nacional de Mineria, Arts Metal·lúrgiques, Ceràmica, Cristalleria i Aigües 

Minerals de Madrid del 1883 
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 El Indicador de España y de sus posesiones de Ultramar, o sea, la inscripción general de todas las 

clases comprendidas en el Subsidio Industrial y de Comercio, las de la Magistratura y 

Administración, Barcelona (Narciso Ramírez), 1865, p. 17. 
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La iniciativa del projecte va sorgir, dos anys abans, d’un grup de periodistes amb la 

intenciñ de mostrar aquesta branca de la indústria. La idea fou acollida pel ministre de 

Foment, José Luis Albareda que publicà el decret de convocatòria el mes de març de 

1882. La comissiñ organitzadora fou presidida pel cap del Cos d’enginyers de mines, 

Luis de la Escosura.  

L’exposiciñ es va celebrar al parc del Retiro, durant els mesos de maig a novembre de 

1883, i va ocupar un recinte de 9.000 metres quadrats, on es construïren un conjunt 

d’edificis. 

De les instal·lacions i edificis que es bastiren per aquest certamen, es conserva el 

que era el pavellñ central de l’Exposiciñ, el palau de Velázquez que agafa el nom de 

l’arquitecte, Ricardo Velázquez Bosco, coordinador del projecte, el qual s’inspirà en el 

Crystal Palace de Londres, de Joseph Paxton. Acabada la mostra, el govern decidí 

conservar l’edifici.  

La idea, que partí de la iniciativa privada, era la de mostrar la riquesa de la 

indústria minera d’Espanya i les invencions que facilitaven la seva explotaciñ. Segons el 

reglament s’admetien els productes de fàbriques estrangeres, sempre que demostrassin 

que els elements presentats havien estat elaborats amb minerals procedents de l’Estat 

espanyol. 
539

 Hi participaren vuit països entre els que hi havia, a més de del país 

amfitriñ, Alemanya, França, Suècia, Noruega i Portugal. L’Estat s’encarregà de 

l’execuciñ del projecte, segons el reial decret de 17 de març de 1882 i sota la direcciñ 

del ministre de Foment. Els treballs de preparaciñ de la mostra es feren en unes 

condicions climatològiques adverses, amb fortes tempestes de neu i de pluges, que 

obligaren l’ajornament de la inauguraciñ, que finalment es produí el dia 27 de maig 

presidida pel rei Alfons XII i la reina Maria Cristina. 

Els industrials alemanys hi tenien un pavellñ exclusiu on s’hi exposaven 

màquines de vapor, forns de foneria a més a més de múltiples objectes. França exposava 

aigües minerals, màquines i aparells per a mines. A la instal·laciñ que havien muntat 

Suècia i Noruega s’hi presentaven màquines perforadores, cables de metall, mapes 

geològics, etc.
540
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 Ministerio de Fomento: Exposición Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Ceràmica, Cristalería 

y Aguas Minerales. Madrid (Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneira), 1883. 
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 VASTAÑAS, Lino: “Exposiciñn Nacional de Minería (II)”. El Pirineo Aragonés. Jaca, núm. 75, 23 

de setembre de 1883, p. 1-2. 
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Foren trenta-set els expositors de les Illes que participaren en aquesta mostra 

dels quals se’n féu un catàleg específic.
541

A la secciñ de mineria s’hi presentaven sis 

empreses de diferents explotacions de Mallorca, Eivissa i Menorca.  

Una d’elles era la Societat Lavilla i Companyia
542

 que explotava quatre mines de 

Santa Eulàlia, a Eivissa, on ocupava 130 obrers, amb uns salaris que oscil·laven entre 

0’75 i 3 pessetes diàries. La de Malbertí i cia., treballava unes mines d’Andratx per 

treure plom i zinc. La del Porvenir Balear explotava dues mines, Verge de Lluc i 

Camèlia, de coure i altres minerals, al terme d’Escorca. Aquesta societat va obtenir una 

medalla de bronze. 

A més s’hi presentaren tres expositors que figuraven individualment.  

Un era el comte de San Simon, com a titular de les mines de lignit, situades a 

Selva, a la seva propietat de So n’Odre, on, segons el catàleg, hi treballaven 12 homes, 

que cobraven un jornal de 2 pessetes, i 18 al·lots, que en rebien un d’entre 1,25 i 150. 

Aquestes mines, segons la mateixa font, funcionaven des de 1874 i produïen 2.000 

tones anuals de carbñ. 

Ramon Soler explotava una mina de coure a Lluc i Joan Malbertí figurava com 

el responsable de diferents mines a les tres illes majors. La presència reiterativa de Joan 

Malbertí Rigo i, sembla que també, de Ramon Soler, en un gran nombre de concessions 

mineres fa pensar que es tractava de persones que s’encarregaven de sol·licitar 

concessions de les explotacions.
543

  

Per la seva banda Rafael Lozano exposava una col·lecció de roques i minerals de 

Mallorca classificades segons les edats geològiques.
544

Ja a l’Exposiciñ de 1876 de 

Palma va participar presentant mostres de coure procedent de la Vall d’Albarca. A la de 

Palma de 1910 va presentar incubadores i sal marina per al bestiar. 
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 Exposición Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Ceràmica, Cristalería y Aguas Minerales. 

Palma (Imprenta de la Casa de la Misericordia), 1883.  
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 Federico Lavilla González-Turija(Granada1836–Eivissa1906) havia arribat a Eivissa com a 

comissari de guerra però aviat abandonà la carrera militar i es dedicà als negocis i a la política. 

Lavilla va tirar endavant l’explotaciñ de les mines de s’Argentera entre 1870 i 1909. CIRER 

COSTA, Felip: “Les Pitiüses en temps de l’Arxiduc”. HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador: Les 

Balears descrites per la paraula i la imatge. Op. cit., Vol. VIII, p. 10. i CIRER COSTA, Felip: 

“Lavilla i les mines de s’Argentera”.www.DiariodeIbiza.es, 12 de gener de 2014. 
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 MARTÍNEZ MORCILLO, José Antonio: “El patrimonio minero de Mallorca (siglos XIX y XX). 

Anàlisis histñrico y propuesta de intervenciñn”. (Treball de final de Master), Palma: Universitat de 

les Illes Balears, 2009-2010. p. 40. 
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 Rafael Lozano era un enginyer que vengué a Mallorca per dirigir l’explotaciñ de les mines de ses 

Salines- aleshores del terme de Santanyí-, el 1883 publicà un mapa geológico de la isla de Mallorca, 

ROSSELLÓ VERGER, V.: Cartografia històrica dels Països Catalans. Op. cit., p. 341. 
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Les diferents categories de la mostra, varen comptar amb la participaciñ tant 

d’institucions públiques, com d’empreses privades. Diferents Ajuntaments de Mallorca i 

de Menorca (Ciutadella, Mañ, Campanet, Felanitx, Llucmajor i Santanyí) presentaren 

mostres de roques calcàries que aconseguiren quatre mencions honorífiques. 

Hi va haver set expositors de marbres, sis obtingueren guardñ; cinc ajuntaments 

(Andratx, Artà, Bunyola, Sñller i Valldemossa) reberen una menciñ honorífica, i 

l’Institut Balear una medalla de bronze per la seva famosa i viatgera col·lecciñ de 

mostres de marbres procedents de 18 municipis de Mallorca. 

A la secciñ de ceràmica i de materials de construcciñ hi va haver una 

representaciñ remarcable de les Illes, una desena d’expositors. Hi predominaven els 

materials de construcciñ com ciments, rajoles i teules. Dels que presentaven ciments el 

fabricant de més capacitat sembla que era la Societat La Perfecciñn, de Moner i cia, que 

tenia la fàbrica a Establiments amb una capacitat de producciñ de 20.000 quilograms 

diaris. En produïa de diferents tipus: cru, calcinat, romà i pòrtland; n’hi havia d’endurit 

en aigua dolça o bé en aigua salada.
545

 

La participaciñ de Bunyola, demostra la tradiciñ cimentera del municipi, desde 

tiempo inmemorial.
546

Hi havia ciments fabricats en alguns forns del terme, crus i 

calcinats, i mostres d’adormiments amb aigua dolça i d’altres amb aigua salada. A títol 

individual Bartomeu Ramon presentava nou elements diferents, sobretot ciments, de 

Bunyola, de Santa Ponça i d’Eivissa (metamòrfics), de Selva (sedimentari); i també 

mostres calcàries procedents de diferents pedreres d’Eivissa que, segons l’expositor, per 

la seva duresa eren molt idònies per a la construcciñ de voravies.  

Pel que fa a les rajoles, a través del catàleg es pot comprovar, la gran varietat de 

colors i formes que se’n fabricaven tant a Mallorca com a Menorca (Ciutadella). De 

Mallorca es nota l’absència del bunyolí Bartomeu Far Nadal que havia tengut la fàbrica 

a Sñller i que havia estat premiat a París en 1878. No sabem per què no participà a la 

mostra de Madrid. Sí que ho feu, qui també era a París i hi havia obtingut una 

recompensa, Francesc Bauzà, amb tretze mostres de rajoles de diferents mides i formes, 

unes envernissades i unes premsades. Duia també argiles calcinades procedents, deia el 

catàleg, de l’ermita de Santa Eulàlia, prop de Palma. Per altra banda, Miquel Bauzà, no 

sabem si parent o no de Francesc, duia teules i rajoles premsades i sense premsar.  
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 Exposicion Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Ceràmica, Cristalería y Aguas Minerales. 

Palma (Impremta de la Casa de Misericòrdia), 1883, p. 23-24. 
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 Exposición Nacional de Minería, op. cit., p. 24. 
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Pel que fa a vidre, a la mostra s’hi presentaren dos expositors de Mallorca: 

Tomàs Quetgles que fabricava envasos, barrals i alfàbies de vidre i la casa La Vidriera, 

probablement la més important del sector, situada al carrer de Sant Martí de Palma, amb 

una sucursal al Camp den Serralta. Exposava 25 objectes, envasos: castanyes 

folrades
547

i botelles (11 models diferents) i objectes diversos: gots, copes, salers, etc. 

L’empresa va fer fallida pocs anys més tard, l’any 1887.  

Per acabar de referir-nos a aquesta mostra diríem que, segons el catàleg, no hi 

havia cap representant de les Illes a l’apartat de metal·lúrgia ni d’aigües minerals. 

 

Exposició Aragonesa del 1885-1886 

L’Exposició Aragonesa es va celebrar a instàncies de la Real Sociedad Económica 

Aragonesa de Amigos del País a Saragossa en dues èpoques, entre 1885 i 1886. 

L’obertura prevista per al dia 1 de setembre de l’any 1885 es va retardar fins al dia 20 

d’octubre a causa de la gran epidèmia de còlera que afectà la poblaciñ aragonesa, 

sobretot a Saragossa i Terol. La mostrà tengué lloc al nou escorxador, situat a escassa 

distància de la ciutat. L’Exposiciñ es tornà a obrir el mes de setembre del 1886. Es 

calcula que hi participaren aproximadament 1.300 expositors, de l’Estat espanyol i de 

fora. 

El dia 17 d’octubre de l’any 1888 al salñ d’actes de la Real Sociedad Econñmica 

Aragonesa de Amigos del País se celebrà una sessiñ extraordinària per lliurar els premis 

de les dues etapes de l’Exposiciñ. Els premis eren de cinc categories: diploma d’honor, 

medalla de primera, medalla de segona, medalla de tercera i menciñ honorífica. S’hi 

premiaren els anisats d’Antoni Maria Martorell de Palma i de Miquel Jaume de Santa 

Maria; les caixes de cartñ de Josep Planells Flo, els brodats de Jerònia Bosch de Palma i 

un retrat a l’oli del pintor Agustí Buades (medalla de tercera classe). 
548

 

Hem parlat de Miquel Jaume i de Josep Planells Flo que hi obtingué, a la segona 

etapa, una medalla de segona classe per caixes de cartñ i fusta. Pel que fa a Antoni 

Maria Martorell Calafell, va obtenir una medalla de segona classe a les dues etapes de la 

mostra, per aniset superior a la primera i per anisat triple a la segona. 
549

Sabem que tenia 

una fàbrica de licors d’ençà de 1883, el 1885 la tenia a Establiments, i produïa anís amb 
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 Castanya: recipient de vidre, de coll molt curt, amb forma de castanya, per a guardar-hi licors. 
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 REAL SOCIEDAD ECONÓMICA ARAGONESA DE AMIGOS DEL PAÍS: Exposición de 1885-

1886. Catálogo de los Expositores premiados a propuesta del jurado. Saragossa (Imprenta del 

Hospicio Provincial), 1888, p. 25, 28, 32, 35 i 42. 
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 REAL SOCIEDAD ECONÓMICA ARAGONESA DE AMIGOS DEL PAÍS: Exposición de 1885-

1886. Catálogo de los Expositores premiados a propuesta del jurado. Op. cit., p. 25. 
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la marca Conquistador i, més endavant, també fou premiat a d’altres exposicions com a 

la de Barcelona del 1888. A finals de segle indicava que tenia l’establiment a la barriada 

de la Vileta de Palma.
550

De Jerònia Bosch no tenim cap altra informaciñ.  

 

Exposició Universal de Barcelona del 1888 

Una de les grans mostres d’aquest període fou l’Exposiciñ Universal de Barcelona del 

1888, la primera d’aquesta categoria celebrada a Espanya, va constituir, indubtablement, 

un esdeveniment important per la ciutat tant pel conjunt de reformes urbanístiques que 

es dugueren a terme, com per l’ocasiñ que representà per donar a conèixer multitud 

d’objectes diferents, des de maquinària, conreus, llibres, obres d’art i productes de tota 

mena que es mostraven, procedents d’arreu del mñn.  

Tot i així aquesta exposiciñ ha estat considerada com una de les menys 

importants del segle pel que fa a participaciñ estrangera, atribuïda a l’excessiva 

proximitat cronològica que va tenir amb la de París del 1889, amb motiu de la 

commemoraciñ del centenari de la Revoluciñ Francesa.
551

 Segons aquesta teoria, les 

delegacions estrangeres davant l’opciñ de triar entre les dues haurien donat prioritat a la 

participaciñ a la de París, i ho haurien fet a la de Barcelona de manera secundària, la 

qual cosa explicaria l’elevada proporciñ d’expositors procedents de tot l’Estat espanyol 

sobre el conjunt, un 66’66 per cent. 
552

 

L’Exposiciñ va començar com una iniciativa particular d’Eugenio R. Serrano de 

Casanova, gallec establert a Barcelona, que havia format part de la representaciñ oficial 

del govern espanyol a l’Exposiciñ de Filadèlfia del 1876, i que, a partir d’aquesta 

s’integrà en el cercle d’especialistes i assistents en aquests tipus de certàmens. Arran de 

l’Exposiciñ Universal d’Anvers, el 1884, va concebre la idea de celebrar-ne una a 

Espanya, en concret a Barcelona que considerava la ciutat més adient pel seu caire 

marítim i industrial. El 1885 l’esmentat Serrano de Casanova signà un conveni amb 

l’Ajuntament segons el qual ell s’encarregava d’organitzar l’exposiciñ de rang 

internacional a canvi de la cessiñ gratuïta d’un solar de 200.000 m² per a la celebraciñ i 

els drets d’explotaciñ. L’intent de Serrano de Casanova va fracassar i l’Ajuntament, 
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presidit per Rius i Taulet, assumí la realitzaciñ del projecte en una carrera plena d’alts i 

baixos per acabar en l’exposiciñ que finalment s’inaugurà oficialment el maig del 1888 i 

que romangué oberta fins al mes de desembre. La idea inicial era que la mostra se 

celebràs durant els mesos de tardor i hivern anteriors però els treballs s’endarreriren i no 

es volgué ajornar més temps perquè no s’apropàs tant a la que s’havia de celebrar en 

commemoraciñ de la Revoluciñ a París l’any 1889.
553

 

El solleric Joan B. Ensenyat, l’any 1900 es referia a la de Barcelona, a la que 

havia ocupat un càrrec de responsabilitat d’aquesta manera:  

“Si mal no recordamos, la Exposiciñn Universal de Barcelona costñ 11 millones de 

pesetas, incluso el coste de muchas obras permanentes y fue visitada por 1.227.000 

personas que proporcionaron un ingreso de 2.337.000 pesetas. El déficit fue 

insignificante, comparado con el de casi todas las Exposiciones de Europa y América, 

algunas de las cuales han liquidado con cerca de 50 millones de pérdida. Pero está 

probado que, en todas partes, lo que pierde la Exposiciñn lo gana con creces el país”
554

 

 

Pel que fa a la participaciñ de les Illes, tant la Diputaciñ com l’Ajuntament de Palma 

s’implicaren en fomentar i contribuir a la participaciñ en l’ Exposiciñ. 

El president de la Diputaciñ, Pere Ripoll Palou, consultava les altres Diputacions 

Provincials sobre si hi acudien oficialment, com a instituciñ o si únicament hi 

destinaven una aportaciñ. Per la resposta es desprèn que l’assistència a l’Exposiciñ 

corria a càrrec només de les iniciatives particulars. Així i tot no sabem si la Diputaciñ 

optà per contribuir-hi econòmicament o no.
555

 

L’Ajuntament de Palma contribuïa també pagant una partida de 54 pessetes a 

l’empresa Vidriera Palmesana, en concepte de 200 botelles per envasar vins, 

aiguardents, olis i altres líquids que s’havien d’embarcar per tal de participar a la 

mostra.
556

 

La Junta provincial de Balears, creada com a totes les altres províncies, per 

fomentar el concurs a l’exposiciñ tenia com a president a Pere Ripoll, com a 

vicepresident a Josep Monlau i com a secretari a l’enginyer Francesc Satorras i, entre 
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d’altres vocals, a persones com Francesc Manuel de los Herreros, Joan Burgues 

Safortesa, Pere Estelrich, Nicolau Ramon, Enric Alzamora, Eusebi Estada.
557

  

Menorca, o concretament Mañ, comptà amb una delegaciñ de l’illa formada per 

cinc persones: Joan Taltavull, alcalde de Mañ, Joan Rodríguez, director de diverses 

publicacions periòdiques, Francesc Andreu, president de la Societat El Isleðo, Joan 

Mercadal, president de la Societat El consey i Simon Maria Sintes, president d’El 

Círculo Industrial. 

A Eivissa la mostra, encara que no en expositors, va tenir un relatiu ressò ja que, 

segons la premsa, durant el mes de maig de 1888 moltes persones s’embarcaven en el 

correu Niny, propietat de la família Wallis, per visitar l’Exposiciñ Universal de 

Barcelona.
558

 

El nombre d’expositors procedents de les Balears va ser gran, 206 en total, 158 

de Mallorca i 48 de Menorca. Però, el nombre de participants fou notablement inferior 

tenint en compte que molts d’ells enviaven mostres a diferents seccions, grups i classes 

de materials. El diari El Isleðo donava aquesta informaciñ: 

“Dia 3 de maig de 1888 el vapor Palma sale para Barcelona llevándose la primera 

remesa de objetos para la exposición universal de Barcelona y dando remolque al 

vapor Jaume I, destinado a alojamiento flotante mientras dure el certamen.” 

 

Una setmana més tard, el dia 10 de maig, el vapor Jaime II se’n dugué la segona i 

darrera remesa dels objectes destinats a figurar a l’Exposiciñ Universal.
559

 

Com a prova de l’interès que va despertar la mostra tenim diversos testimonis, 

com el de l’Arxiduc que dedicava tot un apartat del llibre, que escriví l’any 1905, sobre 

Catalina Homar on explicava tot el que va suposar per a ella l’Exposiciñ de Barcelona: 

 “Catalina no había estado nunca en el continente.(...)Por aquel tiempo, llegó la noticia 

de la gran Exposición de Barcelona(...)Las noticias que corrían sobre el gran 

acontecimiento despertaron gran interés en Catalina. Con gusto, pudo satisfacer sus 

deseos de visitarla y allí fue con algunas amigas. Ya antes, había sido para ella una 

gran satisfacción ver los vinos galardonados los vinos de La Estaca en las exposiciones 

de París y Madrid, premios a largos años de cuidados y trabajos(...).
560
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La Exposición de Barcelona significó para ella una ventana abierta al mundo exterior. 

Su afán de instrucción y sus deseos de formarse fueron, desde entonces, mucho más 

vivos.”
 561

  
 

Per una altra banda, Alberta Giménez, directora del col·legi de La Puresa, convençuda 

que la visita a la mostra era una experiència valuosa per la formaciñ de les alumnes, va 

organitzar un viatge a Barcelona, i va llogar una casa com a residència per a les que hi 

acudiren. 
562

  

Assistiren a la inauguraciñ el president de la Diputaciñ, el jurista Pere Ripoll 

Palou, i el batlle de Palma, Manuel Guasp Pujol. Des de finals de maig sortien vapors de 

Palma plens de viatgers que anaven a visitar-la. El preu ajustat del passatge contribuí a 

augmentar-ne el nombre d’assistents.
563

  

Hi va haver productes de les Illes a moltes seccions. El representant dels 

expositors de Mallorca fou el solleric Joan Baptista Ensenyat i el de Menorca, E. 

Amengual. 

A la primera secciñ, de materials, caça, pesca i ramaderia, s’hi presentaren deu 

expositors. Hi havia una borra sedosa procedent d’un marisc que es criava en aigües de 

Pollença.
564

 Aquest apartat de la mostra de Barcelona fa visible la importància de 

l’activitat apícola que es realitzava a Menorca i particularment la de Francesc Andreu.  

Diferents expositors de Mañ presentaven ruscs i productes apícoles. Un d’ells era el 

citat Andreu que obtingué una medalla d’or pels ruscs de quadres mòbils i per la 

finíssima mel que produïen. El dictamen del Jurat Internacional justificatiu de la 

medalla d’or deia: 

 “Por ser el único expositor de colmenas movilistas; por revelar mucha competencia en 

la preparación de la industria; por la bondad de la misma y por el perfeccionamiento 

delicadísimo a que la ha llevado el expositor”
565

 

 

La revista La Ilustraciñn Espaðola y Americana li dedicava tres espais a tres números 

diferents, un d’ells arran de la seva presència a l’Exposiciñ de Barcelona: 

 “Los introductores de la agricultura movilista en Espaða, Sres D. Francisco F. Andreu, 

padre e hijo de Mahon (Menorca), han presentado en la Exposición de Barcelona una 

curiosa instalación que cautiva las miradas de los que visitan el concurso: figura en 
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ella, además de rica miel en botes de varios tamaños, y otros productos, una colmena 

observatorio, cuyas abejas trabajan a la vista del público; y dicha miel procede del 

grandioso apiario Mir-Andreu, instalado en el centro de aquella isla con unas treinta 

colmenas del presente año, que han rendido ya a sus propietarios y cultivadores más de 

quince quintales del dulce producto agrícola (...)”.
566

  

 

L’apiari que comenta l’article és el que varen muntar l’any 1888 Francesc Andreu i Pere 

Mir i Mir a la possessiñ sa Canova, al terme des Mercadal.
567

 

Francesc Andreu Femenias (Mañ 1860-1929) desenvolupà una gran tasca innovadora i 

de difusiñ dels avenços en l’apicultura, concretament introduí els quadres mòbils a 

l’Estat espanyol i fou autor de diversos treballs en aquest camp, alguns publicats a 

Anglaterra. 
568

 

A la mostra hi havia també, marbres i pedres per a la construcciñ de sis 

expositors procedents d’Artà, Felanitx, Llucmajor, Palma i Santanyí; ormejos de pesca, 

eines agrícoles, obra de palma, ciris, llumins (medalla d’argent), cordes enquitranades 

de la fàbrica d’Antoni Ramis Garau (medalla d’argent), aparells elèctrics fabricats a 

Menorca (Pau Ruiz Verd), pròtesis dentals (medalla d’argent per Domingo Casasnovas 

Sancho). També es mostraven materials destinats a l’ensenyament.  

I sobretot molts de productes destinats a l’alimentaciñ com eren cereals, llegums 

i ametlles (medalla d’or per a la col·lecciñ de Gabriel Fuster). Com també vins i licors, 

que un cop més fou el grup més nombrñs i també més guardonat. El vins procedien de 

municipis de Mallorca (Binissalem, Felanitx, Manacor, Banyalbufar, Palma, Santa 

Maria i Valldemossa) i de Menorca (Mañ i Ciutadella). Obtingueren quatre medalles 

d’or, nou d’argent, deu de bronze, una d’elles per un vi escumñs (Francesc Prats Andreu 

de Mañ), i quatre mencions honorífiques. Hi havia quinze expositors que presentaven 

aiguardents i licors, catorze de Mallorca i Manuel Beltran, de Mañ (medalla de 

bronze).
569

 Eren sobretot aiguardents i diferents varietats d’anís: flor d’anís, anís 

higiènic estomacal, aiguardent triple anís, anís Carabanchel, aniset; també s’hi 

presentava licor pedra i vermut. Els licors obtingueren sis guardons: una medalla d’or 
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que fou un cop més pels aiguardents anisats d’Andreu Bestard i Fills de Santa,
570

 dues 

d’argent i tres de bronze. A partir de les dades que ens ofereix la mostra, s’hi pot notar 

la importància que tenia aquest sector a Palma, Santa Maria, Marratxí, Mañ i Manacor. 

Precisament de Manacor s’hi presentaven les destil·leries de la Societat Agrícola 

Industrial i Comercial de Manacor.  

D’aquesta important destil·leria en parlava Josep Rosich el 1887: “la poderosa 

fábrica que en Manacor posee La Agrícola dispuesta hoy según se dice a trabajar lo 

mismo los alcoholes de vino, como los de maiz, y de otros vegetales.”
571

Es tractava de 

la fàbrica propietat de la Societat Agrícola, Industrial i Comercial de Manacor, fundada 

l’any 1881, amb la intenciñ d’invertir en camps diversos: infraestructures urbanes, 

establiments rústics, emprèstits, i en indústries que poguessin donar rendiment com, 

“refinaciñn de productos agrícolas o aprovechamiento de residuos de los mismos.” 

572
El director de la fàbrica era l’enginyer industrial Josep Bayer i Bosch, i s’hi produïa 

alcohol a base de figues seques i altres productes agrícoles, utilitzant maquinària 

capdavantera importada d’Alemanya.
573

Segons Satorras, l’any 1885 tenia una capacitat 

de producciñ de fins a 3000 litres diaris d’alcohol rectificat de 40º Cartier. 
574

Aquesta 

activitat nascuda a redñs d’una demanda conjuntural no va tenir en molts de casos 

continuïtat. 

L’oli d’oliva, sobretot de Valldemossa, Deià, Sñller i Fornalutx, provinent de vint 

expositors, obtingué desset guardons: cinc medalles d’or, nou d’argent i tres de bronze.  

Les medalles d’or foren per la societat dels fabricants de sabñ Bosch i Antoni 

Valent, pel solleric Joan B. Ensenyat Morell, per Miquel Fluxà Palet, segurament amb 

olis de Selva, tal com havia a anteriors exposicions universals, pel Marquès del Reguer i 

pel solleric Bartomeu Ripoll pels olis de Fornalutx. 

Altres productes foren formatges, llet condensada, mel, confiteria i torrons de 

Menorca; conserves, vinagres, dolços, torrons, confiteries i galetes de Mallorca. El grup 

de confits, torrons i dolços en conserva rebé tres medalles d’or que foren per Francesc 
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Riudavets de la confiteria La Palma de Mañ, per Antoni Esteva Oliver i per Vicenç 

Rossellñ i cia, tots dos de Palma. La mel de Menorca obtingué dues medalles d’argent i 

una de bronze; Antoni Fortesa, Cetre, una d’argent per les seves galetes. S’hi presentava 

també sal de les Salines d’Eivissa (Salines d’Eivissa SA, amb seu a Palma).  

S’hi exposava llana, cànem, objectes de palma, flassades, catifes, robes i teixits 

de diferents materials, i brodats, quasi tots de Mallorca. De Mañ, fils i teixits de la 

fàbrica Industrial Mahonesa. Els millors premis foren pels brodats, dues medalles d’or 

pels treballs d’ Esperança Llull i Catalina Prats. 

Hi havia onze expositors de sabates, majoritàriament de Menorca: cinc de Mañ, 

quatre de Ciutadella, un de Sñller i un de Palma. Un d’ells, Joan Mercadal de Ciutadella 

indicava que produïa calçat per exportar a Ultramar. Fou un grup molt valorat, sobretot 

el calçat fabricat a Ciutadella. En conjunt reberen cinc medalles d’or, una d’argent, una 

de bronze i una menciñ honorífica. Les d’or foren per la Viuda de Garau i fills, de 

Palma, Antoni Martínez Cànaves de Sñller, Joan Mercadal Capñ, Netto i fills i Dídac 

Venys Hermanos, els tres darrers de Ciutadella. La d’argent per Joan Gelabert i cia, 

també de Ciutadella.  

De Menorca hi havia també les floreres de marisc i els moneders d’argent i or, i 

de Mallorca els llibrets de paper de fumar (Francesc Roca i Fills) i sabons.  

Es presentaren també projectes d’obres públiques i altres obres diverses: 

recol·lecciñ d’obres fluvials (Pere d’Alcàntara Penya), ferrocarrils i el Projecte de 

millora del port de Palma de l’enginyer de camins Emili Pou, presentat per la seva 

viuda, amb medalla d’or. Eusebi Estada presentava l’obra La Ciudad de Palma i el 

fulletñ Condiciones que deben reunir las viviendas para ser salubres.
575

 La primera va 

obtenir una medalla d’argent;
576

la Història de Sñller i el treball sobre el garrover, de 

Josep Rul·lan, medalla de bronze; obres poètiques de Joan Alcover i de Costa i Llobera, 

així com el tractat del conreu de l’olivera de Josep Monlau.  

La Societat Arqueològica Lul·liana presentà una important instal·laciñ, 

projectada per Bartomeu Ferrà, de 4,5 metres d’alçada per 1,4 de diàmetre màxim, amb 

l’escultura de Ramon Llull, obra de Llorenç Ferrer, al centre, amb materials procedents 
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del Museu Arqueològic Lul·lià creat per la Societat, pràcticament al mateix temps de la 

seva fundaciñ, per Bartomeu Ferrà Perellñ, l’any 1881. Contenia 33 peces de materials 

diversos: geològics de les Illes, restes prehistòriques i restes romanes, manuscrits, 

publicacions de la societat, fotografies, etc.
577

 La instituciñ rebé la medalla d’or, el 

dictamen del jurat fou el següent: 

 “Por los servicios notabilísimos que presta a la enseñanza de Mallorca, dando a 

conocer sus riquezas arqueológicas y enseñando a respetarlas. Publica en su Boletín 

minuciosos detalles y dibujos, vulgarizando conocimientos que permanecieron ocultos 

luengos aðos”
578

 

 

A més s’hi presentaren treballs de diferents institucions i mètodes d’ensenyament i 

també obres de pintura, escultura i fotografia. Aquest grup rebé els guardons més alts. 

 

Exposició Universal de París del 1889 

L’exposiciñ més important del període va ser l’Exposiciñ Universal de Paris, celebrada 

entre maig i octubre de 1889, per a commemorar el centenari de la Revoluciñ Francesa, 

el símbol principal de la qual va ser la Torre Eiffel.  

El govern espanyol, presidit per Cánovas va adoptar davant aquesta Exposiciñ 

Universal una postura oficial ambivalent, possiblement per motius ideològics. Tot i 

l'interès que despertava una Exposiciñ Universal i la gratitud cap a la massiva resposta 

francesa a la de Barcelona del 1888, també generava un cert recel i un problema 

diplomàtic ja que commemorava el centenari de la Revoluciñ Francesa que, en el seu 

moment havia provocat una guerra amb la monarquia espanyola. Aquesta qüestiñ 

igualment afectà altres monarquies europees cosa que obrí un debat diplomàtic 

internacional.
579

  

El govern espanyol finalment adoptà la decisiñ de no participar de manera 

oficial encara que ajudava els particulars que hi acudissin tot i que s’havien d’organitzar 

pel seu compte. Les cambres de comerç (institucions creades recentment) foren els 

organismes que serviren de base de la participaciñ espanyola. La Cambra de Comerç de 
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Madrid va assumir el protagonisme inicial i demanà el vot de confiança a les cambres 

de comerç provincials per tal de permetre que fos la Cambra de Comerç espanyola a 

París que s’encarregàs d’organitzar l’emplaçament dels productes espanyols a la mostra. 

D’aquí va néixer la Comissiñ per a la instal·laciñ d'Espanya a l'Exposiciñ Universal. 

Varen sorgir tensions entre les cambres de París i de Madrid i les d’algunes d’altres 

províncies. A Madrid, a més, es constituí un organisme diferent, el Comitè Executiu de 

l’Exposiciñ Universal de París, nomenat per la Cambra de Comerç de la ciutat francesa. 

El comitè executiu animà totes les juntes directives de les Cambres de comerç 

provincials a organitzar comissions per fomentar la participaciñ. 

D’entre els 150 comitès organitzadors, per part d’Espanya hi havia el Comitè 

general o Comitè executiu d’Espanya, i, també, el Comitè de Catalunya i de les Illes, 

qüestionat per alguns sectors espanyols. Cadascun dels comitès va organitzar la 

participaciñ i en va editar el corresponent catàleg. Alguns sectors criticaven que aquests 

dos comitès, l’espanyol i el del Principat i les Illes haguessin actuat per separat
580

. 

Però ben aviat sorgiren friccions entre el Comitè de Madrid i el de Catalunya al 

qual s’afegí el de les Balears. El comitè de Catalunya, avalat per l’experiència de la 

Universal de Barcelona del 1888, emprengué amb gran iniciativa l’organitzaciñ de tots 

els aspectes de la mostra: distribuciñ de l’espai, ediciñ del catàleg en francès, etc.  

A través de la documentaciñ que es conserva a l’arxiu de la Cambra de Comerç 

de Palma podem seguir aquest procés que Ana Belén Lasheras ha estudiat a un nivell 

més general.
581

Es tracta especialment de cartes creuades entre les diferents cambres 

(Madrid, París, Barcelona i Palma) i els comitès organitzadors que mostra moltes 

vegades la mala planificaciñ i la manca de coordinaciñ. El Comitè de Catalunya i les 

Balears, presidit per l'industrial i polític Andreu de Sard,
582

 se’n queixava repetidament. 

Per exemple, es trobaren que a París no s’havia reservat l’espai que es necessitava per 

exposar els productes que havien arribat.  

Per la seva banda algunes persones de la Cambra de Comerç de Palma, presidida 

per Bernat Canet Ferret
583

i amb Miquel Salom de secretari, manifestaven el seu rebuig 
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 “Crónicas de la exposición de París” signades amb les inicials IOB. La Ilustración española y 

americana, núm. 32, 30 d’agost de 1889, p. 123.  
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per haver vinculat les Illes al mateix comitè de Catalunya i es manifestaven ferits en el 

seu sentiment patriòtic espanyol. 

Al Pavellñ Nacional d’Espanya hi havia una part, que organitzava el Comitè de 

Catalunya i Balears, destinada als productes d’aquestes regions. Els organismes centrals 

encarregats de l’organitzaciñ a la mostra quedaren en evidència per la seva manca de 

planificaciñ.  

L’emplaçament de l’exposiciñ, que cobria un total de 96 hectàrees, fou el mateix 

que el de l’Exposiciñ del 1878, al qual s’hi afegí l’esplanada dels Invàlids i alguns 

espais annexos. Hi assistiren aproximadament 32 milions de persones. Hi participaren 

35 països, i 61.722 expositors (55% francesos). De l’Estat espanyol n’hi hagué 2.076 

que obtingueren 1.471guardons. Era, per tant, una participaciñ molt inferior quant al 

nombre d’expositors, quasi de la meitat, de la celebrada feia onze anys a la mateixa 

ciutat de París. Això s’explica per la diferència de només un any amb la de Barcelona, a 

la que sí hi va haver aquesta forta participaciñ de les regions d’Espanya.  

Així ho veien també els comissionats francesos, recordant la bona acollida que 

havien rebut, es demanaven perquè eren tant pocs els industrials, i en concret del sector 

tèxtil, que exposaven a París, quan un any abans a Barcelona havien donat mostres de la 

seva competència. 
584

 

L’Estat espanyol va subvencionar la construcciñ d’un pavellñ o palau d’estil 

mossàrab, d’una extensiñ de 1.937 metres quadrats, al Quai d’Orsay que es va destinar 

quasi exclusivament a alimentaciñ, on hi havia els vins, la qual cosa obligà els altres 

productes a escampar-se per diferents palaus i pavellons, que segons els observadors de 

l’època, en dificultà la localitzaciñ i el coneixement.  

Les cròniques de la revista Ilustraciñn espanyola y americana 
585

 que s’enviaven 

des de París, mentre es feia la mostra, ens permeten conèixer alguns detalls: confirmen 

que la participaciñ d’Espanya (amb Cuba, Puerto Rico i Filipines) havia estat baixa, 

havia tengut moltes deficiències i s’havia organitzat tard i malament. Els espais on es 

distribuïren els productes no havien funcionat, per exemple els destinats als vins- les 

coves del pavellñ del Quai- eren poc visibles i, per tant, poc visitats. Per altra banda, el 
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 PICARD, A.: Exposition Universelle Internationale de 1889 à Paris. Rapports du Jury 

International. París, Impr. ationale, 1891-1893. Vol. IV, p. 60. 
585
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catàleg de la secciñ espanyola, editat pel comitè general, tenia moltes mancances: 

donava poca informaciñ dels expositors, 2.325 en total, alguns dels quals finalment no 

hi acudiren. També es criticava el pes excessiu que tenia el sector dels vins, ja que 

aproximadament la meitat dels expositors, 1.143 eren de vins i d’aiguardents. Deia una 

de les cròniques que molts d’aquests vinaters ho eren per una espècie d’esnobisme que 

s’havia estès entre alguns nobles que volien acreditar els seus vins, i que seria necessari 

distingir entre amateurs, que n’elaboraven per regalar i per vanitat, i els que s’hi 

dedicaven amb un objectiu comercial. Comentava, amb una certa ironia, que tal com 

havia estat la participaciñ espanyola es podia creure que el potencial industrial 

d’Espanya es resumia a un parell de fabricants d’espelmes, quinze sabaters, cinc sastres, 

quatre fabricants de capells i poca cosa més.
 586

  

L’anàlisi i valoraciñ que es desprèn de la Memòria-Informe del Comitè de 

Catalunya i Balears
587

 sobre la participaciñ a París d’Espanya en el seu conjunt, tret del 

Principat i les Illes, no era massa diferent. L’actitud del govern espanyol cap a la 

participaciñ a la mostra era qualificada a l’informe de gran apatia. L’esmentada 

distribuciñ de les mostres, repartides entre diversos espais en dificultava la localitzaciñ; 

per altra banda, diu l’informe, faltava informaciñ de les nombroses mostres de productes 

agrícoles i especialment dels vins, coneguts moltes vegades únicament com a matèria 

primera per afegir a altres vins. Es criticava també la política seguida per part d’aquest 

sector vinater espanyol que era de produir molt, un milenar de mostres al palau del Quai 

d’Orsay, però sense preocupar-se de la qualitat i, sobretot del futur, com era plantar ceps 

nous, quan la malaltia podia estar a punt d’afectar les seves vinyes. Mentre França 

estava recuperant aquest sector i importava grans quantitats de vi d’Algèria. Així i tot 

s’esmentaven cellers importants de tot arreu de l’Estat i del Principat, encara que sense 

mencionar cap vinater de les Illes tot i que obtingueren recompenses.  

L’informe, en canvi, cita en el context de la seva anàlisi com a firmes destacades, 

els olis del marquès del Reguer i la fàbrica de calçat de la viuda de Garau i fills.
588

 

El Comitè de Catalunya i Balears expressava que, malgrat les dificultats, havia 

publicat un catàleg molt detallat d’expositors i productes, en dues edicions, castellà i 

francès: L’ Exposition Universelle de París 1889. Catalogue du Comitè de la Catalogne 
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et des Baléares. 
589

I per altra banda s’havia aconseguit una elevada participaciñ, 367 

expositors, i un nombre destacat de recompenses, 334,
590

 que representava un 91 % de 

premis, front a la mitjana espanyola del 64% o la de França del 54 %. 

A Mallorca hi havia un cert interès en la mostra que se celebrava a París, així El 

Isleðo es feia ressò del viatge de mallorquins que s’embarcaven en els vaixells a vapor, 

que transportaven vins a Seta, per després continuar el viatge cap a París.
591

Un dels que 

visitaren la mostra fou Gabriel Llabrés Quintana aleshores director del Bolletí de la 

Societat Arqueològica Lul·liana.
592

  

Els participants de les Balears, 30 en total, va ser molt inferior als que anaren a 

Barcelona l’any anterior, i a París onze anys abans, l’any 1878, on hi havien acudit 178 

illencs.
593

  

Les causes que explicarien aquesta minsa participaciñ poden ser variades. La 

distància, el mitjà de transport, potser el poc temps transcorregut entre les dues mostres 

o que no hi hagués hagut un suport institucional i personal tan gran. La major part de 

productes foren exposats al pavellñ espanyol, i dins la seva varietat, una vegada més, es 

demostrava la preponderància per damunt dels altres, del sector alimentari, i 

especialment de vins i licors, predomini general a tot l’Estat. 

Al grup primer, dedicat a obres d’art, no hi va haver cap participant tot i que 

intentà fer-ho Agustí Buades Muntaner, qui comptà amb la intervenciñ personal del 

president del comitè de Catalunya i les Balears Andreu de Sard,
594

però per alguna rañ 

finalment no hi pogué concursar.  

Al grup segon, que incloïa educaciñ i ensenyament, material i mètodes de les 

arts liberals, hi havia dos expositors: l’empresa de Francesc Roca i Fills de Palma amb 

llibrets de paper de fumar i Miquel i Bartomeu Casasnovas, també de Palma, amb una 

guitarra.  

                                                           
589

 L’ Exposition Universelle de París 1889. Catalogue du Comitè de la Catalogne et des Baléares, 
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Aquests dos germans Casasnovas ja havien obtingut guardons a exposicions 

anteriors (Palma 1881 i Barcelona 1888). El taller, a la plaça de la Mercè, havia estat 

fundat pel seu pare Francesc Casasnovas especialista en la construcciñ de guitarres de 

reconegut prestigi, moltes d’elles destinades a l’exportaciñ. A París els germans 

Casasnovas presentaven una guitarra que va guanyar una medalla de bronze per a la 

qual el comentari del jurat era: 

 “M. Casanovas (Espagne) expose une guitare d’un grand modèle, d’une sonorité très 

distinguée et d’une parfaite justesse.”
595

  

 

Francesc Roca Paretes va obtenir dues medalles de bronze una pels llibrets de 

fumar i l’altra pels llumins de cera. Per aquesta empresa es pot comprovar la utilitat de 

la font que proporcionen les exposicions per donar-ne informaciñ. En aquest cas s’ha de 

dir que el catàleg del comitè de Catalunya i Balears era especialment complet. 

Segons el catàleg Francesc Roca tenia dues fàbriques diferents. La de mistos de 

cera, fundada l’any 1850, ocupava 70 obrers i produïa per un mercat interior i exterior i 

per un valor anual de 180.000 pessetes. La de llibrets de fumar, creada 1876, comptava 

amb una plantilla de 29 obrers. Tenia un mercat interior però sobretot exportava molta 

part de la seva producciñ, per un valor anual de 300.000 pessetes, travaille pour les 

Baléares et la Péninsule, mais plus spécialement pour les Phillipines, l’ile de Cuba et 

les marchés de Levant. 
596

  

Francesc Roca tenia la seu dels dos negocis al carrer de la Llongeta de Palma i 

els llumins i els llibrets de paper de fumar havien obtingut medalla de bronze a 

l’Exposiciñ Universal de Barcelona, igual que les reberen a la de París. 

L’informe dels jurats destacava la importància que havia assolit la indústria del 

paper a determinades zones d’Espanya, i especialment la fabricaciñ de llibrets de fumar, 

i d’aquesta activitat se n’esmentaven quatre empreses, algunes fabricaven altres tipus de 

paper, eren de: Capellades (Anoia), Alcoi, (l’Alcoià), Sant Joan de les Fonts (la 

Garrotxa) i, de Palma. 
597

 La referència a la ciutat de Palma es deu a la presència de 

Francesc Roca, originari del Principat, que als anys 50 s’hi havia establert. 
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Al grup tercer, de mobles i accessoris, a més de la de mistos de Francesc Roca i 

Fills, s’hi presentà la de paper i cartñ de Josep Planells Fo, amb capses i estoigs, a la 

qual ja ens hem referit anteriorment. 

El grup quart, de teixits, vestits i accessoris, dividit en diferents categories va 

comptar amb una representaciñ més gran, set expositors, tots d’ells de Palma: tant a la 

classe de teixits de cotñ com a la de llana, els Hereus de Vicenç Juan hi presentaven els 

seus productes (teixits i flassades) que obtingueren dues medalles de bronze; a la de 

brodats s’hi presentava Bonaventura Aran Serra; a la de teixits de lli, cànem, etc., amb 

només quatre expositors de tot l’Estat, s’hi presentava el fabricant d’eixàrcies i lones 

Antoni Ramis Garau que va obtenir una medalla d’argent. Al grup de calçat, de l’Estat 

espanyol hi havia vint expositors. La Memòria francesa en reconeixia la importància i, 

en concret, es referia a Catalunya (10) i a les Balears (els dos que s’hi presentaven eren 

Josep Garau i viuda de Garau). Deia que les sabates que es fabricaven a les Balears, on 

la mà d’obra era molt menys cara que a França, estaven fetes pràcticament a mà, i es 

destinaven a l’exportaciñ. En destacava la qualitat, sobretot de les d’home, i 

l’originalitat d’alguns dissenys de les sabates de dona, que incorporaven brodats en pell 

de cabra i en setí. Així i tot, pel que feia a les proporcions entre empeny i talñ, alguns 

models, deia l’informe, no acabaven d’estar aconseguits.
598

La medalla d’or que 

obtingué la Viuda de Garau, que exportava el seu calçat a Amèrica, corrobora la qualitat 

dels models que aquesta casa presentava.  

Al cinquè grup, el d’indústries extractives, productes en brut i elaborats, només 

un expositor, de Mañ, Pere Mir i Mir amb mel que obtingué una medalla de bronze, una 

de les sis recompenses que obtingueren els onze expositors de tot el grup d’Espanya. 

599
Encara que apareixia en un altre grup del catàleg, Francesc F. Andreu de Mañ que va 

obtenir una medalla d’argent. 

Al sisè grup, el d’utensilis i elements procedents de les indústries mecàniques i 

d’electricitat, no hi havia ningú de les Illes. 

El grup setè, correspon als productes alimentaris, el més nombrñs, on es varen 

presentar desset participants, dels quals onze eren de begudes alcohòliques. Hi havia 

expositors d’oli (Antoni Vives i Colom i Josep Maria Cirera, que també enviava 
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formatge), tàperes envinagrades (Jaume Alemany i Vidal), confitures i conserves 

(Vicenç Rossellñ i Antoni Esteve Oliver, ambdñs de Palma). D’aquest darrer, el catàleg 

ens dñna informaciñ interessant: havia obtingut, medalla d’or a l’Exposiciñ Universal 

de Barcelona del 1888. Tenia la fàbrica, fundada l’any 1865, al carrer del Socors, 

número 16, de Palma, on hi treballaven 80 obrers i, segons l’anunciant, venia els seus 

productes (fruites al natural, confits, ametllats, pralinés, bombons, etc.) a la Península, a 

les Antilles, a les Filipines i a Amèrica del Sud. Finalment dins el grup d’aliments, 

s’oferia sal de les Salines d’Eivissa. Més endavant es descriu amb més detall la figura 

d’Antoni Esteva, així com la de Vicenç Rossellñ. 

Dels onze anunciants de begudes alcohòliques, deu eren de Mallorca i un de 

Menorca, de Mañ. Un cop més el catàleg ens aporta dades summament interessants de 

les firmes que es presentaven: data de fundaciñ de l’empresa, nombre d’obrers, mercats 

on va destinat, etc.  

La recompensa més alta que reberen els productes alimentaris de les Illes fou 

una medalla d’or,
600

per l’oli, que presentava Antoni Vives Colom, secretari de 

l’Arxiduc. Aconseguiren també quatre medalles d’argent, -una per les conserves de 

Vicenç Rossellñ, una pels vins produïts a l’Estaca de Valldemossa, presentats per 

Francesc Manuel de los Herreros i l’altra per l’aiguardent anisat que presentava Manuel 

Beltran Pujol de Mañ, i la quarta pel sistema utilitzat i la mel de l’apicultor de Mañ 

Francesc J. Andreu- dues medalles de Bronze (per Antoni Mª Martorell de Palma i per 

Andreu Bestard de Santa Maria) i una menciñ honorífica per l’anisat de Miquel Jaume 

Vich. 

La proporciñ de premis en aquest grup va ser molt alta i es podria dir que l’oli, el 

vi i els aiguardents resultarien ser uns productes ben valorats. La darrera beguda citada 

pel Jurat com la més popular, això sí referint-se a tot l’Estat:  

 “Les principales boissons populaires du pays sont les eau-de –vie anisées plus ou moins 

sucrées, prises pures au petit verre suivi d’un verre d’eau (...)Les principales centres de 

production sont: Barcelone, Malaga, Xérès, les îles Baléares.”
601

 

 

Manuel Beltran Pujol
602

deia que en aquells moments, amb una plantilla de 14 obrers, 

feia una producciñ aproximada de 20.000 botelles l’any que venia a Espanya, a les 

colònies i a l’estranger. 
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Antoni Esteva Oliver no obtingué premi. Presentava fruites al natural, torrons, 

bombons i confiteria. La importància de França en aquest camp explicaria que no 

obtingués cap guardñ. 

Al grup VIII, concretament a la classe 76, a l’apartat d’apicultura hi trobam 

també Francesc J. Andreu, de Mañ, l’únic expositor d’Espanya en aquesta categoria. Hi 

presentava un innovador rusc mòbil, estil xinès, del qual l’apicultor n’havia estat 

l’introductor i l’havia estès al conjunt de l’Estat. També presentava mel fina elaborada 

amb aquest sistema. Va obtenir una medalla d’argent. Un any abans havia obtingut una 

medalla d’or a la de Barcelona. D’Espanya, en aquesta secciñ d’apicultura, el Jurat feia 

el següent comentari:  

“Un seul exposant, M. Andreu, des îles Baléares, meritait l’attention par l’importance 

de sa production et la beauté de produïts obtenus.”
603

  

 

Taula 10: Expositors i productes de les Illes guardonats a l’Exposiciñ Universal de París de 

1889 
Expositor Adreça Objecte premiat Premi 

Miquel i Bartomeu 

Casasnovas 

 

Palma 

Plaça de la Mercè, 1 

Guitarra 

 

Medalla de bronze 

 

Francesc Roca i Fills 

 

Palma 

 Llongeta, 53 

Llibrets de paper de 

fumar  

Mistos de cera 

Medalla de bronze 

 

Medalla de bronze 

Hereus de Vicenç Juan Palma  

Ferreria, 28 i 30 

Teixits de cotñ  

 Flassades de llana 

Medalla de bronze 

Medalla de bronze 

Antoni Ramis i Garau 

 

Palma Lones i fardots, piola 

enquitranada, eixàrcia 

d’abacà 

Medalla d’argent 

Josep Garau Muntaner 

 

Palma 

Fàbrica, 14 

Sabates fetes a màquina Menciñ honorífica 

Viuda de Garau i Fills 

 

Palma, 

Ramon Llull, 17 

Sabates fetes a mà Medalla d’or 

Antoni Vives Colom 

 

Deià Oli Medalla d’or
604

 

Francesc Manuel de los 

Herreros 

 

Valldemossa Vins de l’Estaca: 

malvasies i generosos 

Medalla d’argent
605

 

Vicenç Rossellñ i cia 

 

Palma 

Oms, 139 

Confitures i conserves Medalla d’argent 

Andreu Bestard i Fills 

 

Santa Maria Anís Medalla de bronze 

Antoni M. Martorell  Palma Anís Medalla de bronze 
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Miquel Jaume Vich  

 

Santa Maria Anís Menciñ honorífica 

Manuel Beltran Pujol Mañ 

Nou, 29 

Aiguardent anisat Medalla d’argent 

Pere Mir Mir Mañ Mel Medalla de bronze 

 
Font: Picard, A.: Exposition Universelle International de 1889 à Paris. Rapports du Jury International. Impr. 

Nationale, 1891 (19 vols); Arxiu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació: Lligall 122/6: Informació 

sobre l’Exposiciñ Universal de París; i Catalogue du Comité de Catalogne et des Baléares. Barcelona (Imprimerie de 

Jacques Jepús), 1889. El Isleño, suplement 12 d’octubre de 1889. 

 

Exposició Nacional d’ Indústries Artístiques i Internacional de Reproduccions de 

Barcelona del 1892 

 

Tres anys més tard, el 1892, es va celebrar a Barcelona l’Exposició Nacional 

d’Indústries Artístiques, organitzada per l’Ajuntament de la ciutat. Es va fer al Palau de 

Belles Arts entre el 8 d’octubre de 1892 i el 21 de gener de 1893. Estava dividida en tres 

grups: projectes en general, realitzaciñ plàstica i aplicaciñ industrial, a la vegada es 

dividia en 15 seccions. Hi cabien teixits i estampats, vidrieria, brodats i randes, 

mobiliari, etc.  

Era d’àmbit estatal i volia incloure participaciñ estrangera en un apartat, el de 

reproduccions, de caràcter internacional, que aplegava reproduccions artístiques des de 

l’Antiguitat fins al començament del segle XIX. Tot i així d’expositors de fora n’hi va 

haver pocs. A la mostra hi varen concórrer 566 expositors: 515 participants a la secció 

espanyola, dels quals dues terceres parts eren de Barcelona; en la secció internacional hi 

participaren 51 expositors, en la qual 21 eren espanyols, 3 francesos, 26 italians i 1 

alemany. 
606

 

Les persones que formaven part de les juntes eren homes relacionats amb el mñn 

de l’art. Entre els membres de la junta organitzadora de Barcelona, com a vocal, hi 

havia el mallorquí Marià Fuster Fuster, qui més tard serà president del Cercle Artístic de 

Barcelona. Es formaren juntes delegades provincials, presidides pels respectius 

governadors civils. La de les Balears, tenia com a vicepresidents Jeroni Rius Salvà
607

 i 
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Ricard Anckermann, aleshores director de la Reial Acadèmia de Belles Arts de les 

Balears. Entre els vocals hi havia Bartomeu Ferrà i Faust Morell.
608

  

Se’n destacà la qualitat i l’interès dels objectes i del disseny que oferia la mostra 

però malgrat això el nombre de visitants i la projecciñ exterior va ser escassa. Alguns 

observadors, com l’escriptor Narcís Oller, es demanaven el perquè de la poca atracciñ 

que va tenir entre el públic. Així mateix expressava el temor d’haver escalivat els 

industrials, que hi havien invertit els esforços, davant el poc èxit quant al nombre de 

visitants.
609

 La mostra, tot i que va rebre nombroses crítiques, com la manca de criteris 

per seleccionar els objectes per part dels jurats,
610

s’ha considerat una fita decisiva de la 

història de les arts industrials del país.
611

 

Pel que fa a illencs, coneixem la seva participaciñ en aquesta exposiciñ gràcies 

al catàleg
612

de la mostra i als dos articles, “Los mallorquines en la Exposiciñn”, que 

escrigué Bartomeu Amengual, a la seva columna “Desde Barcelona” a La Almudaina, 

diari on va col·laborar durant 25 anys. La crònica és d’un gran interès atesa la 

preparaciñ d’Amengual en temes econòmics generals i sobre Mallorca en particular amb 

la qual cosa els seus comentaris ens serveixen com a memòria descriptiva de la 

participaciñ dels illencs. Sembla que no hi participaren menorquins, ni eivissencs, sí que 

ho feren 27 expositors de Mallorca, repartits entre 9 de les quinze seccions.  

Amengual lloava la qualitat de les mostres presentades per les expositores i 

expositors de Mallorca, el sentit artístic dels objectes, fossin industrials o no. Però 

també expressava que mancava l’esperit comercial a l’hora de donar la informaciñ clara 

sobre on trobar els productes que suposadament es volien vendre. Deia que aquest 

defecte venia d’enrere i que ja s’havia manifestat a la de Barcelona del 1888.  

A la crònica remarcava el bon paper que feren els brodats, activitat que B. 

Amengual sempre va insistir en destacar.  
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“Muestras que honran a Mallorca, dando fe de que continua la tradiciñn de aquellas 

bordadoras mallorquinas que hacían verdaderas labores de hadas para los reyes y 

príncipes.”
613

 

 

Encara que (recordava el mateix parer del crític d’art Miquel Badia al Diario de 

Barcelona) en aquesta exposiciñ en particular, alguns brodats mallorquins no seguien 

uns dibuixos de massa gust, malgrat que ningú en qüestionava el virtuosisme.  

Destacaren els brodats que presentava la casa de Bonaventura Aran Serra: un 

cobretaula de ras negre brodat en seda i or, i dos mocadors de seda brodats, dedicats 

l’un a la reina regent i l’altre a Alfons XIII. En la seva elaboraciñ hi havien intervingut: 

Carme Aran, Teresa Aran i Margalida Cirer. Del cobretaula, que va obtenir la medalla de 

primera classe, diu la crònica: 

“cuyo dibujo tiene cierta tendencia al estilo chino, es una obra afiligranada, de un 

gusto realmente exquisito, una obra maestra, según declaran cuantos inteligentes lo 

examinan. No ceden en mérito en cuanto a la ejecuciñn los dos paðuelos.”  

 

Hi havia altres brodats com els que presentava Catalina Pujol d’Horrach, i, sobretot, els 

del col·legi de la Puresa de Palma: dos quadres treballats en seda de colors representant 

temes històrics, amb les característiques que s’han apuntat: cuadros bien bordados, pero 

cuyo dibujo, como el de casi todos los bordados, no tiene novedad y es además de 

pésimo gusto.  

Passats una quinzena d’anys, el mateix Amengual, en un extens article sobre la 

indústria a Mallorca deia referint-se als brodats: 

“La creciente invasión de los bordados a màquina no ha disminuído tampoco la 

producción de los a mano de Mallorca, que gozan, como es sabido , de fama universal. 

Puede afirmarse, sin temor de incurrir en exageración, que no hay quien aventaje a las 

bordadoras mallorquines en pulcritud y perfección, y como la mano de obra es barata 

aumentan de día en día los encargos, no solo de las provincias españolas, sino de 

algunos puntos del extranjero. Ocupa esta productiva industria, actualment, unos 

cuantos millares de mujeres”
 614

 

 

Pel que feia als mobles que hi havia a la mostra, estaven ben fets però els mancava un 

disseny modern i funcionalitat. En general repetien estils antics i resultaven molt cars. 

Era una característica que venia d’enrere: Bartomeu Ferrà ja ho havia escrit quasi vint 

anys abans
615

 i a l’exposiciñ de París del 1878, el Jurat s’havia expressat en aquesta 

                                                           
613

 AMENGUAL ANDREU, Bartomeu: “Desde Barcelona. Los mallorquines en la Exposiciñn II”. La 

Almudaina, 10 de gener de 1893, p.1. 
614

 AMENGUAL, B.: “Mallorca industrial” a la Revista Ibero-Americana Mercurio, 15 d’abril, 1906, 

núm. 53, p. 775. 
615

 FERRÀ, Bartomeu: “La primera Exposiciñn celebrada por el Centro Mercantil e Industrial de 

Palma”, Museo Balear de Historia y Literatura. Núm. 4, 29 de febrer de 1876, p. 150. 



Descripció i anàlisi de les exposicions 

 217 

mateixa línia, la manca de funcionalitat i d’adequaciñ a l’esperit de l’època.
616

 B. 

Amengual parlava de les obres, sobretot peces de mobiliari (consoles, caixes) amb 

marqueteria, i dels ebenistes que s’hi presentaren: Isern i Boscana, Rafel Ballester 

Quetgles, Bernadí Mulet Reinés. Tant el taller d’Isern i Boscana com el de Bernadí 

Mulet Reinès obtingueren una medalla de primera classe.  

De joieria, hi havia sobretot peces d’argent, algunes d’elles poc originals. Hi 

hagué cinc expositors. Bernat Pomar Fuster, que presentava peces d’argent i esmalt de 

gust molt modern, va aconseguir una medalla de primera classe; Jaume Pomar Fuster, 

medalla de segona; els fills de Miquel Mirñ presentaven moneders d’argent. 

S’hi presentaren altres productes com flassades de llana i teixits de cotñ (Hereus 

de Vicenç Joan), capses i estoigs (J. Planells i Fo i Josep Montaner Torner), folros de 

botelles (Francesca Bestard), enquadernaciñ (dels socis Amengual Muntaner), gerretes 

de Felanitx. 

Dins el conjunt de mostres més específicament de tipus artístic hi hagué 

expositors de fotografia, pintura, escultura i arquitectura. De fotografia els germans 

Sellarès presentaren un grup de fotografies del seu Àlbum de Mallorca.
617

 B. Amengual 

es lamentava que no s’hagués exposat més obra de la col·lecciñ, ho atribuïa a 

l’excessiva modèstia d’alguns mallorquins i comentava l’interès que despertava una 

determinada fotografia de Palma. En tot cas els germans Sellarès obtingueren una 

medalla de tercera classe. Josep Truyol,
618

 hi tenia fotografies de Ciutat i un retrat. 

Dins l’apartat de pintura, Ricard Anckermann mostrava tres esbossos de les 

pintures destinades a la decoraciñ del Salñ del “Círculo Mallorquín” que obtingueren la 

medalla de primera classe i que segons B. Amengual, eren la millor peça de la secciñ de 

pintures decoratives. Faust Morell estigué representat amb un dibuix de les maces que 

portaven els macers de la Diputaciñ. Bartomeu Ferrà i Guillem Puig presentaren cada un 

d’ells un projecte d’altar gòtic. D’escultura, Lluís Ferrer Martí, dues peces de pedra 

tallada del conjunt escultòric que estava realitzant per a la façana del Palau de la 
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Diputaciñ, i Lluís Font Martorell, mostrava, mitjançant una fotografia, el sagrari de Sant 

Francesc. 

L’enviament dels premis obtinguts i el retorn dels objectes a Mallorca tornà a ser 

motiu d’incidents. Jeroni Rius, passats quasi vuit mesos de la clausura, enviava una 

carta
619

 al delegat de la mostra on reclamava els diplomes i les medalles dels guardonats 

així com diversos objectes que s’havien extraviat, un vaso de plata y una caja de algun 

valor, igualment que manifestava el disgust per la destrossa d’algunes altres peces, com 

les gerretes de Felanitx que el mateix Rius hi havia presentat, la completa destrucciñn 

que tuvieron que sufrir los dos cantaritos que de mi propiedad figuraban en la 

exposiciñn. Amb això es tornaven a repetir experiències negatives pels expositors, que 

no era la primera ni la darrera vegada que succeïren i que probablement refredaren 

l’interès de més d’un a l’hora de plantejar-se la participaciñ en les mostres que s’anirien 

celebrant fora de l’illa. 

 

Taula 11: Expositors illencs a l’ Exposiciñ Nacional d’ Indústries Artístiques de Barcelona de 

1892. 
Expositor Adreça Objecte Premi 

Ricard Anckermann Palma Tres esbossos per a la 

decoraciñ del salñ del 

Círculo Mallorquín 

Medalla de primera classe 

Bonaventura Aran 

Serra. Les obres eren 

de Teresa Aran i de 

Margalida Cirer 

Palma Cobretaula de ras negre 

amb brodat en or i sedes, 

de tendència japonesa. 

 

Mocadors brodats 

 

Medalla de primera classe  

Bernat Pomar 

Fuster 

Palma.  

Argenter de la 

Seu 

Peces de plata i esmalt Medalla de primera classe 

Senyors Isern i 

Boscana 
620

 

 

Palma 

 

Mobles amb marqueteria Medalla de primera classe 

Bernadí Mulet Reinés. 

  

Palma Mobles amb marqueteria Medalla de primera classe 

Rafel Ballester 

Quetgles 

Palma. 

Plaça del Mercat i 

carrer de la Uniñ. 

Mobles amb marqueteria 

 

Medalla de segona classe 

 

Bonnín, germans 

 

Palma. 

Carrer de les 

Monges, 31 

Peces d’or cisellades Medalla de segona classe  
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Jaume Pomar Fuster Palma. 

Palau, 16 

Pica baptismal de plata 

repujada 

Medalla de segona classe 

 

J. Planells i Fo Palma Capses i estoigs per joies 

i dolços 

Medalla de segona classe 

Senyors Amengual i 

Muntaner 

Palma.  

Cadena, 2 i 

Conquistador, 30  

Un missal i treballs 

d’impressiñ 

Medalla de segona classe 

 

Alberta Giménez 

Adrover 

Palma 

Puresa, 18 

Brodats en sedes 

de colors de temes 

històrics 

Medalla de segona classe 

Ignasi Fuster Fortesa Palma. 

Set Cantons, 4. 

Quadres de plata 

repujada 

Medalla de tercera classe 

Germans Sellarès Palma.  

Brossa, 22 

Fotografies de l’Àlbum 

fotogràfic 

Medalla de tercera classe 

per les fototípies 

Josep Montaner Torner Palma.  

Jaume II, 70 

Capses i estoigs 

per a joies i dolços 

Medalla de tercera classe 

Llorenç Ferrer i Martí  Palma. 

La Rambla, 4 

Dues peces de pedra 

tallada del conjunt 

escultòric de la façana 

del Palau de la Diputaciñ 

Medalla de tercera classe 

Catalina Pujol 

d’Horrach 

Palma Brodats en or i seda en 

ornaments litúrgics 

Medalla de tercera classe  

Hereus de Vicenç Joan Palma Instal·laciñ amb 

flassades de llana i teixits 

de cotñ. 

Menciñ honorífica 

Josep Truyol Palma. 

Conquistador, 28 

Fotografies Menciñ honorífica  

Faust Morell Palma Dibuix a llapis de les 

maces que havien 

d’utilitzar els macers de 

la Diputaciñ 

 

Escola de Belles Arts Palma Dibuixos dels alumnes  

Fills de Miquel Mirñ Palma. 

Argenteria, 45 

Col·lecciñ de moneders 

de plata 

 

Bartomeu Ferrà Perellñ Palma.  

Horts, 10 

Projecte d’altar gòtic. 

Aiguada amb dibuixos 

per a joies 

 

Lluís Font Martorell Palma.  

Montision, 35 

Fotografia del sagrari fet 

per a l’església de Sant 

Francesc 

 

Francesca Bestard Santa Maria Col·lecciñ de botelles 

folrades amb envàs 

artístic 

 

Autor desconegut 

presentat per Jeroni 

Rius i Salvà 

Felanitx Tres gerretes de Felanitx  

Antoni Fàbregues 

Pericàs 

Palma.  

Quint i Brossa, 12 

Dos mobles de noguer 

amb daurats 

 

 

Font: Catálogo de la Exposición Nacional de Industrias Artísticas e Internacional de reproducciones 1892. 

Barcelona (Imprenta de Henrich y Cia), 1892; Arxiu MNAC: Exposició 1892-1893: Expedient relatiu al veredicte del 

“Jurado de Recompensas”: 3/9; i AMENGUAL ANDREU, Bartomeu: “Desde Barcelona. Los mallorquines en la 

Exposiciñn II”. Diari La Almudaina, 10 de gener de 1893, p.1 i 2. 

 

L’Exposició Universal de Xicago del 1893 

La mostra, també conguda com The World’s Columbian Exposition, és la darrera de les 

exposicions analitzades corresponent al que hem denominat període d’auge d’aquest 
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tipus d’esdeveniments. El motiu de la seva celebraciñ fou commemorar, després de 

competir amb Nova York, i amb un any de retard, el quart centenari de l’arribada de 

Colom a Amèrica. Va estar oberta al públic entre l’1 de maig i el 3 d’octubre d’aquest 

any. Es va localitzar al Parc Jackson, a la vorera del llac Michigan, a 10 km de Xicago. 

Ocupava 47.000 m
2
 amb palaus envoltats d’extensos boscos i jardins. D’arreu del mñn 

hi participaren 70.000 expositors, dels quals un 36% eren americans.  

La visitaren uns 27 milions i mig de persones. Hi va haver, no obstant això, 

dificultats i aspectes menys triomfalistes. Fins poques setmanes abans de la seva 

inauguraciñ, un conjunt de vagues, com la de fusters que demanaven augment de salaris, 

posaren en perill la finalitzaciñ de les obres. Va ser necessari un gran desplegament 

policial per evitar els robatoris. Ja acabada la mostra, es va confirmar un gran dèficit 

econòmic i finalment l’any 1894, uns vaguistes incendiaren els edificis que encara es 

conservaven. El català Rafel Puig i Valls,
621

fou comissari d’Indústria per encàrrec del 

govern i delegat del Foment del Treball Nacional a la mostra de Xicago. Un cop passat 

el temps de la missiñ com a comissari, va redactar una memòria,
622

 on es refereix 

àmpliament al clima de conflictivitat social que va complicar enormement la 

inauguraciñ de l’exposiciñ. Alhora feia uns comentaris relatius a les condicions laborals 

i familiars de la societat urbana nord-americana que resulten sorprenents: mantenia que 

els obrers tenien uns hàbits de vida poc saludables, pel gran consum d’alcohol, i un 

comportament agressiu que Rafel Puig atribuïa a la pèrdua del rol familiar de la dona 

americana. La contribuciñ del treball femení per al bon rendiment de l’obrer era un 

factor clau a la societat catalana i precisament als Estats Units d’Amèrica, on s’havia 

donat l’emancipaciñ de la dona, aquest element tan fonamental hi mancava.
623

 

Justament un aspecte important de l’exposiciñ de Xicago fou el protagonisme de 

la secciñ dedicada als treballs de la dona. Aquest apartat, ja existent a la Universal de 

Filadèlfia del 1876, es consolidà a Xicago i es va assumir la idea de la necessitat de 

comptar, a les exposicions que s’havien de celebrar posteriorment, arreu del mñn, amb 

un edifici o secciñ dedicat a la dona. 
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A Espanya, la reina Regent Maria Cristina, nomenà una Junta de senyores 

encarregades de remetre obres literàries, labors i altres objectes que havien d’estar al 

pavellñ de la Dona de Xicago. La Junta estava formada principalment per senyores de 

l’aristocràcia, però també per persones de la talla d’Emilia Pardo Bazán. L’esmentada 

Junta, per atreure participants en aquesta secciñ, difongué comunicats amb aclariments 

sobre els tipus de treballs adients per a la mostra. Així s’incloïa entre molts d’altres, els 

treballs literaris escrits en castellà o en cualquiera de los dialectos que en la Península y 

sus posesiones se hayan escrito o publicado por mujer.
624

 A Xicago, com veurem a 

continuaciñ, hi hagué una important participaciñ de treballs realitzats per un grup de 

mallorquines. 

A la premsa hi trobam molta informaciñ de caire general, d’àmbit estatal, 

relacionada amb aquest esdeveniment: promocions de viatges per visitar-la, com era el 

trajecte a Amèrica en transatlàntic, la representaciñ oficial d’Espanya per part de la 

infanta Eulàlia, germana del difunt Alfons XII, i el seu espòs, la rebuda, la descripciñ 

del pavellñ d’Espanya (una reproducciñ de la Llotja de la Seda de València), la 

inauguraciñ, etc., ara bé el ressò d’aquesta fira a les Illes, excepte en la qüestiñ dels 

treballs de la dona, sembla que fou inferior a les universals que s’havien celebrat fins 

llavors. 

La participaciñ espanyola, exceptuant els vins i les labors de la dona, va ser molt 

minsa. Foren 2.690, dels quals aproximadament la meitat, 1.314, portaven vi, 162 

aiguardent i 62 alcohols i licors. Hi havia 102 expositors d’oli. Pel que fa als productes 

industrials, n’hi havia pocs, i majoritàriament provenien de Catalunya. A la secciñ de 

treballs de la dona, hi hagué 173 expositores inscrites que presentaven sobretot brodats, 

labors, quadres i obres literàries.
625

 

Els nombrosos vins espanyols que participaven a la mostra constituïen una 

oportunitat, deia Enrique Dupuy de Lome, 
626

delegat general d’Espanya a Xicago, per 

potenciar i estendre el seu consum entre les classes populars, tal com formava part de la 

dieta de la poblaciñ dels països mediterranis, ja que es tractava d’una beguda barata i 

més saludable que les de forta graduaciñ a les quals estaven habituats els obrers 

americans.  
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Rafel Puig repetia allò que tantes vegades s’havia dit arran d’exposicions 

universals anteriors, que Espanya hi va anar tard i malament, que els espais concedits no 

estaven gens ben situats ni en bones condicions per mostrar els objectes enviats. Per 

altra banda, entre altres deficiències, considerava que va faltar una organitzaciñ 

racional, sobretot perquè hi mancaren unes persones amb criteri per catalogar i 

classificar els objectes.
627

  

Puig mantenia que la idea d’organitzar en una secciñ separada els objectes fets 

per les dones va ser desencertada, ja que va suposar un fraccionament dels objectes i la 

seva absència d’allà on haurien d’haver estat. Per exemple s’enviaren les randes o altres 

manufactures al Women’s Building.  

La Memòria que escriu Rafel Puig, encarregada pel Foment del Treball, dedica 

una gran part del seu espai a la situaciñ, competitivitat i capacitat dels diferents sectors 

productius d’Espanya per introduir-se en el mercat nord-americà. En molts de casos 

demostra o intenta demostrar la dificultat, per motius diversos, per obrir-s’hi camí en la 

majoria de productes. Curiosament cita com productes amb possibilitats de negoci el 

gruix de productes en els quals s’havien especialitzat les Illes i que a Xicago, alguns hi 

havien acudit i altres no. L’estudi de Puig fa veure la competitivitat dels productes 

espanyols, tant agrícoles com manufacturats.
 628

Dels primers diu: 

 “Pero recursos tiene, sin embargo, la agricultura espaðola que pueden hallar en Norte 

América mercados provechosos. Las algarrobas, las aceitunas bien acondicionadas, 

curadas y conservadas en frascos elegantes, las almendras, las avellanas, las conservas 

alimenticias, los vinos blancos: jerez, málaga, malvasía; las garnachas i mistelas; los 

aguardientes, anisetes i cognacs, el ron de caða, (...)” 

 

En un altre fragment parla de les possibilitats de la mel produïda amb el sistema que 

precisament ja feia anys s’experimentava especialment a Menorca, el qual no s’havia 

duit a l’Exposiciñ de Xicago, i que ell pensava que tenia, per la seva qualitat, grans 

possibilitats de cara a l’exportaciñ: 

 “Otro producto genuinamente espaðol podría hallar, en mi concepto, fácil venta en 

aquella república, y es la miel criada por el sistema movilista. (...) acudiendo a la 

experiencia de los que en Baleares y Cataluña han hecho campañas movilistas, que 

llevando algunos años de pràctica están en el caso de formar concepto claro del 

negocio, comparando nuestros productos con los americanos(...)” 

 

Pel que fa a productes manufacturats, d’acord amb la informaciñ que ha recaptat a 

Xicago, creu que al mercat nord-americà hi ha demanda de:  
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“(...)Abanicos, armas blancas y azulejos decorativos, mosaicos hidráulicos, cuerdas 

harmónicas, santería, damasquinados, chocolates, conservas alimenticias, pasta para 

sopa, y en mi concepto, lanerías bastas y finas, sederías, esteras, hules, blondas y 

encajes” 

 

Com es pot veure els productes que tradicionalment enviaven les Illes, potser a la de 

Xicago no de manera tan completa, responen a unes demandes ben fundades, com és el 

cas de les conserves, les pastes de sopa, la mel, les eixàrcies, els teixits i la roba 

brodada.  

A Xicago hi hagué quarant-cinc expositors de les Illes, tots de Mallorca, dels 

quals la gran majoria, trenta-un, eren dones que participaven a la secciñ de treballs 

femenins. El productes que s’hi enviaren foren numèricament inferiors a les exposicions 

universals anteriors (Londres 1862, París 1867, Viena 1873, París 1878 i Barcelona 

1888 ) i fins i tot inferiors en nombre, si excloem els treballs presentats a la secciñ de la 

dona, als que es dugueren a la de Filadèlfia del 1876. Ens trobam amb la línia de 

descens de participaciñ a les Exposicions universals, iniciada a la de París del 1889, que 

ara comprovam a Xicago i que es tornarà a confirmar a la de París del 1900 i de 

Barcelona del 1929. També a determinades seccions, el nombre d’expositors de 

Catalunya, en concret de fabricants de cotñ, va ser molt reduït, uns vuit expositors, quan 

la seva importància era tan considerable. 

De les Illes es produïren absències importants, sobretot dels productes 

menorquins, i de Mallorca, per posar només un exemple, tampoc hi hagué cap mostra de 

calçat.  

Els principals –i habituals– productes illencs que es presentaren a Xicago foren 

bàsicament productes alimentaris: oli d’oliva, vins i aiguardents, ametlles i tàperes. 

Alguns d’ells reberen medalles de bronze, únic guardñ atorgat, que anava acompanyat 

d’un diploma de pergamí on es feien constar les qualitats del producte que l’havien fet 

mereixedor del premi. 

Els olis premiats foren els que presentaven d’una banda el marquès del Reguer, 

que el duia embotellat, i de l’altra Antoni Vives Colom, secretari de l’arxiduc Lluís 

Salvador, que procedia de Deià. 

Els vins que obtingueren guardñ eren malvasies i moscatells, tant els de 

l’Arxiduc, de Miramar, com els de Julià Mut Mandilego
629

que provenien de 

Banyalbufar. 
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 D’aiguardents, hi va haver l’anís de Santa Maria, el d’Andreu Bestard i el de 

Miquel Jaume. El de l’empresa d’Andrés Bestard e Hijos va rebre el guardñ “Award for 

Good Anise Brandy.”
 
 

Pel que fa als premis, sobretot de vins i licors, va sorgir un conflicte, relacionat 

amb la composiciñ i les facultats dels jurats, entre l’administraciñ americana de 

l’exposiciñ i un bon nombre d’estats europeus participants. Aquestes disputes, entre 

altres coses, feren que l’atribuciñ dels premis es retardàs considerablement i va afectar 

un dels expositors d’anís de Mallorca, Miquel Jaume. La comissiñ general espanyola, 

que no compartia els criteris que s’havien seguit, s’adreçà al president del comitè de 

recompenses i sol·licità que constàs oficialment que els vins i aiguardents qualificats 

com a fairs eren superiors als altres. John Body Thacher, president del comitè executiu 

de recompenses, admeté que els vins i els aiguardents considerats fairs, no havien estat 

premiats perquè no s’adaptaven a les bases del certamen, i feia constar que els vins 

espanyols, designats amb aquella denominaciñ eren,  

“dentro de esta clase, de calidad superior y dignos de la mayor estima, a la vez que 

reunían excelentes condiciones por su bondad y baratura para ser consumidos por las 

clases menos acomodadas que no pueden adquirir vinos de alto precio(...).”
630

  

 

Davant aquest desacord al llibre Relaciñn de premiados, publicat per la comissiñ 

general d’Espanya, hi apareix una Relaciñn de los expositores de la Península e Islas 

adyacentes cuyos productos obtuvieron la calificaciñn de “buenos” “(Fairs)” del 

Comité de Viticultura del Jurado Internacional de la Exposiciñn Universal de Chicago, 

tot i que, com hem vist, no obtingueren premi del jurat superior. És aquí que apareix un 

altre mallorquí premiat, el santamarier Miquel Jaume, tan repetidament guardonat en 

altres exposicions pels seus aiguardents anisats.
631

  

                                                                                                                                                                          
Mut va ser un col·laborador habitual de la Revista Balear de Medicina, Farmacia y Veterinaria, que 

amb diferents noms es publicà entre 1885-1912. Vas ser el primer secretari de l’Associaciñ 

Veterinària de Balears. El 1892 col·laborà en els treballs de recerca científica amb el Dr. Jaume 

Ferran Clua (1852-1929) al laboratori instal·lat a l’edifici que havia ocupat La Cordelera, a Santa 

Catalina. El Dr. Jaume Ferran havia vengut a Palma per encàrrec de la Diputació per estudiar una 

determinada patologia porcina. Josep Tomàs Monserrat: “Presencia del Dr Ferrán en Mallorca”, 

Actes del IV Congrés d’Història de la Medicina Catalana, Poblet, 7-9 de juny 1985, Vol. III. 
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Mut veure: Roca Torrent, J.: “Historia de la Veterinaria en Catalunya (1400-1980)”. (Tesi doctoral), 

Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 1991, p. 421. Veure també la necrologia: 

E.Usua:”Don Julián Mut” al Boletín de la Revista Ibero-Americana de Ciencias Médicas, núm. 77, 
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Un cas diferent és el del licorista Joan Suau, de Palma, que apareixia a La 

Almudaina, com a guanyador d’un diploma d’honor i medalla d’or a l’Exposiciñ de 

Xicago pels anisats i altres productes exposats.
632

Aquest premi sembla una mica dubtñs 

per un doble motiu: perquè el premi era únic, medalla de bronze, i en segon lloc, perquè 

no figurava ni als catàlegs d’expositors ni a la relaciñ de premiats. Per contra hi havia 

l’empresa dels seus parents i principals competidors, Roca Hermanos, els quals 

enviaren diversos tipus de tàperes que anaven entre 40 i 75 pessetes el barril de 40 

quilograms. 

Gabriel Fuster Fortesa envià, tal com havia fet a l’Exposiciñ de Barcelona del 

1888, diferents varietats d’ametlles, a 20 pessetes l’hectolitre. 

També s’hi presentaren moltes varietats de robes, les de fabricaciñ industrial 

presentades per la casa dels Hereus de Vicenç Juan: caixmirs, teixits de llana i estam, i 

flassades. Presentava trenta-cinc tipus de flassades de llana, llises i brodades de preus 

molt diferents. Les més cares eren les brodades amb la figura de Colom (30 dòlars) i 

amb l’edifici de la Llonja (20 dòlars). La informaciñ que donava el catàleg era que la 

fabricaciñ es feia a vapor, a set grans edificis amb una plantilla de 1500 obrers.
633

 Rebé 

el guardñ pels teixits.  

I a més hi trobam un bon conjunt de brodats. La casa de Bonaventura Aran 

Serra, situada al carrer de Sant Nicolau de Palma, especialitzada des de feia més de 

trenta anys en camiseria, llenceria i roba de casa, que l’any anterior, tal com abans s’ha 

esmentat, havia estat premiat amb una medalla de primera classe a Barcelona. 

Presentava un cobretaula i tres mocadors valuosament brodats, dedicats a la Reina, a 

Alfons XIII, i el tercer, amb una intenciñ pragmàtica, a qui era el president de la 

comissiñ general espanyola per l’Exposiciñ Universal de Xicago, el duc de Veragua. Tot 

realitzat per mà d’obra femenina, i que a Xicago tornà a rebre el guardñ. Hi havia els 

barralets folrats, autèntics brodats fets amb diferents fibres, de Francesca Bestard de 

Santa Maria, filla de d’Andreu Bestard, fabricant d’anís de Santa Maria. I sobretot els 

brodats realitzats per devuit dones, alguns d’ells autèntiques obres d’art, i també els de 

la delegaciñ de Palma de la Junta central de senyores, part dels quals s’havien exposat a 

diversos comerços de Palma, com fou una pantalla brodada en relleu, en or i seda, 
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realitzat per membres de l’aristocràcia de Ciutat, de la qual un diari en féu grans 

lloances.
634

 

L’anàlisi dels treballs que remeteren aquest grup de dones, brodats (19), obres 

literàries (6), pintures i altres tècniques (3) composicions musicals (2), i la resta, 

mereixen una anàlisi més pormenoritzada que contribuiria a un millor coneixement de la 

tasca i el paper de persones com Alberta Giménez, directora del col·legi de la Puresa, o 

Manuela de los Herreros, entre d’altres. Les que presentaven treballs, la majoria 

desconegudes, eren trenta-dues, totes elles figurava que procedien de Palma, encara que 

sabem que, almenys una, Francesca Bestard, provenia i dirigia el taller-fàbrica de 

barrals de Santa Maria. Entre les que presentaven obres literàries, sobretot de poesia, hi 

havia autores com Maria Andreu, Margalida Caimari, Maria Ignàsia Cortès, Manuela de 

los Herreros i Maria Josepa Penya, les dues darreres, filla l’una de Manuel de los 

Herreros i germana l’altra de Pere d’Alcàntara Penya. Rosa Mestres i Maria Sabater 

presentaven composicions musicals i Maria Antònia O’Neill hi envià una pintura a l’oli. 

Per últim, cal ressaltar la feina d’un odontòleg mallorquí al grup de material 

sanitari. Es tracta de Domingo Casasnovas Sancho qui va enviar diferents aparells 

odontològics, models de pròtesis dentals, que no foren premiats. Potser la manca 

d’aquest guardñ sigui atribuïble, més que a la falta de qualitat de la feina, a les 

condicions deplorables en què arribà el material a la mostra, cosa que sabem perquè ho 

explica Rafel Puig a la memòria citada: 

 “Domingo Casasnovas, de Palma de Mallorca, [enviñ] varias dentaduras montadas en 

oro y caucho, que llegaron a Chicago completamente destrozadas hasta el punto de que 

hubo de retirarse el cuadro, muy hermoso por cierto, que servía de marco a la 

colección de aquel dentista.”
635

  

 

No era la primera vegada que Domingo Casanovas participava en una Exposiciñ 

universal. Ja ho havia fet a la de Barcelona del 1888, on hi obtingué una medalla 

d’argent, i després de Xicago ho féu a la de Sñller del 1897, i a les de Palma de 1903 i 

de 1910 (diploma de medalla d’or). Solia presentar una vitrina amb diferents models de 

pròtesis dentals en or i en cautxú.  

Domingo Casasnovas Sancho (Sñller, 1853 – Palma, 1917) va estudiar al 

col·legi de San Carlos de Madrid, i el 1877 va obtenir el títol de cirurgià dentista, 
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segons algunes fonts la primera persona que el va tenir de tot l’Estat;
636

 el mateix any va 

obrir consulta a Palma, inicialment al carrer den Brossa, número 7,
637

 i posteriorment a 

la plaça de Santa Eulàlia. 

Casanovas Sancho és una persona important dins la història de l’odontologia del 

país tal com es pot veure a l’obra Història de l’odontologia del professor Josep Maria 

Ustrell Torrent.
638

Casasnovas a més de ser autor de diverses publicacions d’odontologia, 

639
 va prendre part en diferents iniciatives de dentistes per impulsar la formaciñ de 

societats d’aquest col·lectiu, com la Sociedad Odontolñgica Espaðola, constituïda a 

Madrid l’any 1894, instituciñ que va reunir persones destacades de diferents territoris de 

l’Estat com Francisco García de Villar (catedràtic de l’Escola d’odontologia de Madrid) 

o el mateix Domingo Casasnovas de Palma. L’any 1902 es creà La Uniñn Dental 

Espaðola entitat que ell presidí. També fou el president de la Societat Odontològica 

Balear, associaciñ que va existir entre 1900 i 1933. 

Des del 1905 fins al 1911 cada dos anys es van celebrar congressos 

d’odontologia arreu de l’Estat per tal d’impulsar el progrés en aquest camp, Domingo 

Casasnovas n’era un ponent habitual. S’hi tractaven temes com la promociñ de la 

higiene bucal, revisiñ dels escolars, establiment de clíniques dentals gratuïtes, així com 

la reglamentaciñ del estudis d’odontologia. El III Congrés Odontològic d’Espanya, 

l’any 1905, es va celebrar al Teatre Principal Palma entre el 29 de juliol i l’1 d’agost.
640

  

Casasnovas participà com a organitzador del VII Congrés dental espanyol 

celebrat a la Facultat de Medicina de Barcelona a mitjan mes d’abril de 1914.
641

En 

alguns d’aquests congressos hi participà també Ignasi Fortesa Rey (1885-1953).  

Dins l’apartat d’obres d’art, un dels germans Maura Muntaner presentava 

diverses pintures, entre elles una escena quotidiana d’un carrer de Madrid.
642
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Taula 12: Expositors i productes de les Illes guardonats a l’Exposiciñ Universal de Xicago de 

1893 
Expositor Adreça Objecte premiat Premi

643
 

Marquès del Reguer Palma Oli d’oliva Guardñ per oli 

Antoni Vives i Colom Deià Oli d’oliva Guardñ per oli 

Julià Mut  Palma Moscatell i 

malvasia 

Guardñ per vi 

Andreu Bestard e Hijos Santa Maria Aiguardent anisat Guardñ per anís 

Hereus de Vicenç Juan Palma, carrer de la 

Ferreria 28 i 30 

Flassades, caixmirs i 

altres teixits de llana i 

estam 

Guardñ per teixits de 

llana i estam 

Bonaventura Aran Palma Cobretaula i mocadors 

brodats  

Guardñ per brodats 

Delegaciñ de Palma de 

Mallorca de la Junta 

Central de Senyores 

Palma Col·lecciñ d’objectes 

diversos 

Guardñ  

Alberta Giménez Palma Quadres de temes 

històrics i escuts 

brodats 

Guardñ per brodats 

artístics.  

Sra de Monlau
644

 

 

Palma Quadrant brodat Guardñ per brodat 

artístic 

Mercè Moreno i Ferrer Palma Peces brodades en seda 

i pedreria 

Guardñ per brodats 

Francesca Oliver Palma Coixinera brodada Guardñ per brodats 

Joana Roca Palma Llençol i coixineres 

brodats 

Guardñ per brodats 

Melitona Romero Palma Brodats Guardñ per brodats 
 

Font: Exposiciñn Universal de Chicago de 1893. Catálogo de la Secciñn Espaðola. Madrid (Imprenta de Ricardo 

Rojas), 1893; Relaciñn de los Expositores espaðoles premiados en la Exposiciñn Universal de Chicago de 1893. 

Madrid (Imprenta de Ricardo Rojas), 1894. 
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3.- Període contradictori: del desencís per les internacionals a l’interès 

per les locals 
 

La proliferaciñ d’exposicions universals del període anterior es va mantenir en aquests 

anys. Per exemple a Anvers el 1894, a Brussel·les el 1897, una altra vegada a París, el 

1900, a Buffalo i Glasgow el 1901, a Saint-Louis el 1904, a Lieja el 1905 i a Milà el 

1906, etc.  

Ara bé, a partir de la de Xicago es manifesta un cert esgotament o una manca 

d’expectaciñ i motivaciñ cap a la participaciñ dels mallorquins i menorquins en aquests 

encontres universals. Els que exposen (almenys a les que hem rastrejat) ho fan de forma 

molt minoritària, per alguna rañ de tipus personal o per algun interès especial pel mercat 

on se celebrava com fou la de Buenos Aires del 1910, que fou internacional però no 

universal. No sabem però, tampoc hem pogut seguir el fil de totes les que es feren, les 

raons que expliquen l’absència, i tampoc la presència d’alguns expositors illencs en 

algunes d’elles i en d’altres no. 

S’ha de valorar també el canvi en les polítiques comercials, caracteritzades pel 

nou proteccionisme, provocat per la caiguda dels preus, la irrupciñ dels productes 

agraris nord-americans i la crisi de la fil·loxera. Elements que molt possiblement 

intervingueren en la disminuciñ de l’interès dels agents econòmics en la participaciñ a 

les exposicions internacionals, sobretot europees i nord-americanes. La concentració de 

la participació dels productors en les exposicions regionals coincideix clarament amb la 

crisi finisecular, l’inici de les polítiques proteccionistes i la pèrdua de les darreres 

colònies. El mercat interior es convertiria des de llavors en el principal mercat dels 

productes manufacturats espanyols, i illencs. 

Igualment el desinterès s’ha de veure com una conseqüència de la política 

comercial europea i nord-americana de l’etapa caracteritzada per l’augment de les 

restriccions comercials i el predomini de les relacions bilaterals, fonamentades en els 

tractats comercials signats entre països.
645

 

En aquesta darrera part s’ofereixen les característiques de 14 exposicions on es 

varen presentar productes de les illes. Un tret important del període fou la convocatòria 

de 4 d’aquestes exposicions a Mallorca dedicades a les produccions de les Illes: una a 

Sñller a 1897, el mateix any a Manacor, una a Palma l’any 1903, i una altra a Palma 
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l’any 1910. També convé assenyalar que 5 d’aquestes exposicions se celebraren a 

Espanya (Barcelona 1903, Madrid 1907, Saragossa 1908, València 1909 i Barcelona 

1929), i la resta a Anvers el 1894, Innsbruck el 1896, Paris el 1900, Brussel·les el 1910, 

i Buenos Aires també el 1910. 

 

3.1.- Catalans i cubans a l’Exposició Universal d’Anvers 1894. La presència del vi i 

l’oli de Miramar 

 

Per què va dur productes a Anvers l’Arxiduc? La presència del vi de l’Estaca i de l’oli 

de Miramar possiblement respongui a una rañ de tipus personal. Una conseqüència del 

paper que va tenir un parent seu, l’Arxiduc Carles Lluís (1833-1896), germà petit de 

l’emperador d’Àustria, Francesc Josep I (1830-1916) que va tenir un protagonisme clau 

en la participaciñ d’Àustria a l’Exposiciñ d’Anvers. Era l’Alt protector de la comissiñ 

de la secciñ austríaca a Anvers. Àustria va enviar a la mostra de la ciutat flamenca 214 

expositors.
 646

 Factors personals com aquest, un compromís amb el seu oncle, l’Arxiduc 

Carles Lluís, com hem dit alt protector de la mostra de la secciñ austríaca, explicarien 

probablement la presència de productes illencs a través de l’Arxiduc. 

Pel que fa a la secciñ espanyola, pròpiament va ser una mostra de productes 

catalans i cubans. S’organitzaran dos comitès independents, un de Madrid, que 

comptava entre els seus membres els catalans Joaquim Escrivà, marquès de Monistrol, 

aleshores president de l’Institut de Sant Isidre, i Rafel Puig i Valls; i un altre comitè, 

només de Catalunya, compost en gran mesura per membres de l’Institut Agrícola Català 

de Sant Isidre. Del conjunt d’Espanya i de les seves colònies hi va haver cent trenta-cinc 

expositors. Un gran nombre d’ells, més del quaranta per cent, eren catalans que, tal com 

s’ha indicat, varen tenir la seva pròpia delegaciñ; també fou molt nombrñs el grup 

d’expositors de tabac, quaranta-set de Cuba i un de Filipines. De la resta de territoris de 

l’Estat espanyol hi va haver vint-i-sis expositors, majoritàriament amb vins. 
647

 

De les Illes es varen presentar mostres de vi de l’Estaca i d’oli de Miramar, dues 

possessions de l’Arxiduc, i el seu secretari, Antoni Vives Colom, hi va assistir com al 

seu representant.  
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Els vins procedien de les vinyes de l’Estaca de les que se’n cuidava Catalina 

Homar, i que el mateix Arxiduc descrivia de la manera següent:
 648

 

“Després de Banyalbufar, és en primer rang pel seus vins Valldemossa amb les vinyes 

de s’Estaca que pertanyen a Miramar, les quals, com que abans eren de molts petits 

propietaris pobres, després de la destrossa que en féu l’oïdi, estigueren força 

abandonades, com encara és el cas amb les situades prop de la cala de Valldemossa i 

de Deià, però foren replantades totalment amb murgons de Banyalbufar i ja lliuren una 

excel·lent malvasia i moscatell.”
649

 

 

La descripciñ de les característiques d’aquests vins implica tenir en compte les persones 

que, segons el propi Arxiduc, cuidaren i recuperaren les vinyes. Es tracta dels majorals, 

pare i fill, de llinatge Mas, coneguts amb el renom de Caleu, i de Catalina Homar. El 

majoral Antoni Mas Muntaner, contractà Catalina Homar (Esporles 1869-Valldemossa 

1905), qui passà a dirigir i a controlar part dels treballs, especialment aquells que 

normalment feien les dones, com eren fermar els sarments a les estaques, sulfatar, 

veremar, etc. Antoni Mas dirigia les tasques que requerien més esforç físic i que feien 

els homes. Catalina Homar va tenir molt d’interès en aprendre qüestions relacionades 

amb la viticultura i viatjà a Menorca on visità les vinyes de Sant Lluís, de Mañ i de 

Ciutadella, i a Barcelona, per visitar l’Exposiciñ del 1888.  

Amb una gran activitat i no pocs esforços es va aconseguir recuperar unes marjades de 

vinya de la marina, que, en línia recta, segons l’Arxiduc, haguessin ocupat 30 

quilòmetres de longitud, de les que s’obtenien grans quantitats de vi de qualitat. Els 

guardons en un bon grapat d’exposicions com les de Madrid del 1877, de París del 

1878, de París del 1889, de Xicago del 1893 i de París 1900, entre d’altres, així ho 

confirmen. 

 “(...)todos se sentían satisfechos de poder trabajar en La Estaca. Las viñas necesitaban 

muchos cuidados; sus enemigos eran combatidos por los procedimientos más modernos. 

Todo prosperaba. Expertos vinicultores de Banyalbufar dirigían la elaboración del 

vino, y en las bodegas se almacenaban excelentes malvasías y moscateles.“
650

 

 

Catalina Homar no apareix com a expositora dels vins de Miramar, sobretot a les 

universals a diferència de qui havia estat el seu predecessor, Antoni Mas Muntaner, el 

nom del qual apareixia a la de París del 1878. La implicaciñ d’aquest darrer en una 

operaciñ de contraban de tabac i les amenaces de mort que va rebre per haver delatat 
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l’operaciñ, l’obligaren a deixar l’Estaca. Catalina Homar passà a ocupar el seu lloc com 

a administradora.  

Els noms dels expositors d’aquests productes correspon en als dels seus administradors 

o secretaris de l’Arxiduc, Francesc Manuel de los Herreros i més tard el del deianenc 

Antoni Vives Colom, que ja havia figurat com a expositor de l’oli guardonat a Xicago. 

Antoni Vives fou l’hereu de l’Arxiduc i rebé en herència, juntament amb els seus fills, 

totes les possessions que Lluís Salvador tenia a Mallorca. 

 A Anvers hi participà un altre mallorquí. Es tracta del polifacètic Marià Fuster 

Fuster,
651

 nét del navilier Marià Fuster i fill del navilier i potentat Ignasi Fuster Fortesa.  

Tot i que vivia a Barcelona estava molt lligat a Mallorca. En aquesta mostra presentava 

un llibre sobre la tècnica de l’aquarel·la, obra que havia estat guardonada a Xicago. Es 

tractava de La acuarela y sus aplicaciones,
652

un manual sobre la història, teoria i 

pràctica de la tècnica que, segons la presentaciñ que en feia l’autor, pretenia ser una 

explicaciñ per a l’aplicaciñ de l’aquarel·la a les indústries artístiques. L’obra, que estava 

a la venda al preu de 35 pessetes,
653

incloïa il·lustracions de pintors com Joan Bauçà, 

Antoni Ribas i, d’un pintor parent de l’autor, Antoni Fuster, entre d’altres.
654

Marià 

Fuster també presentava una col·lecciñ de marbres, probablement procedents de les 

mines que tenia al municipi aragonès de Calatorao.
 655

 

Del període comprès entre l’Exposiciñ Universal d’Anvers del 1894 i la de 

Sñller del 1897, solament tenim unes poques referències relacionades amb la 

participaciñ d’institucions i productes de les Illes que en alguns casos quedaren només 

en projectes.  

Per exemple, diversos municipis de Mallorca, no sabem si també de les altres 

Illes, contribuïren amb una aportaciñ econòmica de quantitats diferents, l’Ajuntament de 

Palma 500 pessetes, per a la que havia de ser l’Exposiciñn Agrícola Industrial de 
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Madrid del 1893 que finament no se celebrà. Aquests fons varen poder ser recuperats.
 

656
  

 

3.2.- Exposició Internationale d’Innsbruck de 1896  

Durant l’estiu de 1896, entre els mesos de maig i octubre, la ciutat tirolesa d’Innsbruck 

va acollir una Exposiciñ Internacional, la primera que tenia com a tema central 

l’educaciñ física, els esports i la salut, encara que, com a tema addicional, abraçava 

també els sectors industrials i del comerç. Literalment era la Internationalen Ausstelung 

für kôrperliche Erziehung, Gesundheitspflege und Sport sowie der einschlägigen 

industrie-und Gewerbezweige”, Exposiciñ internacional per a l’educaciñ física, sanitat i 

esport així com dels sectors industrials i del comerç. 

El protector, càrrec equivalent a comissari, de la Internationale Ausstelung, fou 

un nebot de l’emperador d’Àustria, l’arxiduc Ferdinand Karl, fill d’un germà de 

l’emperador, l’arxiduc Carles Lluís d’Àustria (1833- 1896), qui va ser el protector de 

l’Exposiciñ Universal de Viena del 1873, 
657

 i de la d’Anvers del 1894, i el qual degué 

promoure la d’Innsbruck, però que va morir poc abans de la inauguraciñ. Tots tres eren 

parents propers de l’Arxiduc, cosí i oncles, respectivament. Aquest vincle i l’interès que 

sempre va tenir Lluís Salvador per les exposicions de productes, sobretot per les 

internacionals, tal com expressa al seu llibret, Einiges über Welt-Ausstellungen, dedicat 

exclusivament a aquest tema, 
658

 va influir en la participaciñ de Mallorca a la mostra.  

Hi ha possiblement una altra connexiñ personal. El delegat a Espanya de la 

direcciñ general de l’Exposiciñ Internacional fou el solleric Joan Baptista Ensenyat, qui 

ja havia tengut un paper destacat a l’Exposiciñ Universal de Barcelona, i que de bell nou 

a la d’Innsbruck va assumir una responsabilitat rellevant, delegat a Espanya i membre 

del jurat d’objectes que estaven fora de concurs. 
659

  

D’Espanya hi participaren únicament nou expositors; vuit eren de Mallorca i un 

de Barcelona, Eusebi Bertrand que es presentava com a fotògraf afeccionat.
660
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Mallorca va enviar a Innsbruck algunes de les seves especialitats alimentàries i 

industrials, de fabricants molt coneguts. Es tractava de set fabricants importants 

d’aquells anys i d’un expositor d’oli de Sñller, procedent de la possessiñ de Binibassí, 

propietat de la família de Joan Baptista Ensenyat.  

Els objectes i productes exposats foren anís de Santa Maria, d’Andreu Bestard; 

conserves de Palma, d’Antoni Esteva; vi de Banyalbufar, dels Hereus del marquès de la 

Sénia i oli de Sñller, de la Viuda d’Ensenyat. Dels altres sectors, s’hi enviaren teixits 

fabricats a Palma, dels Hereus de Vicenç Joan, a Sñller, de la fàbrica d’Albertí i cia., 

brodats de la casa Pons i Bonet i barrals folrats, fets als taller de Santa Maria, dirigit per 

Francesca Bestard. Trobam referències a aquesta mostra quan els expositors citaven el 

premi obtingut a Innsbruck als anuncis publicitaris, o arran de la seva presentaciñ a 

mostres fetes posteriorment. Tots els mallorquins obtingueren els millors guardons.
661

 

En el cas dels Bestard de Santa Maria obtingueren dues medalles, una d’or i una 

d’argent. 
662

  

Joan Baptista Ensenyat, en qualitat de delegat a l’Estat espanyol de l’Exposiciñ 

internacional d’Innsbruck envià al Governador civil de la província els diplomes 

corresponents a les medalles obtingudes en aquell concurs per alguns mallorquins: 

“(...)Herederos del Marqués de la Cenia, Herederos de Vicente Juan, Seðores Pons y 

Bonet, y D. Antonio Esteva Oliver de Palma; D. Francisco (sic, hauria de figurar 

Francesca) Bestard y D. Andrés Bestard e hijos de Santa María, y Sra Viuda de Enseðat, 

de Sñller.” 
663

 

És sorprenent la quasi exclusivitat d’expositors illencs en el conjunt d’Espanya. 

Comparativament s’hi presentaven vuitanta-un francesos, vint-i-sis italians i denou 

britànics. En molts de casos es tractava d’empreses molt conegudes. N’hi haurà prou en 

esmentar alguns exemples de cases de begudes, presents a Innsbruck, com eren la de 

Cointreau Fils, Marnier, Fratelli Branca, entre moltes d’altres. 

Imatge 2: Expositors de les Illes a l’Exposiciñ Internacional d’Innsbruck de 1896 
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Reproducció de dues pàgines del catàleg de l’Exposiciñ d’Innsbruck del 1896: la de la portada i 

la que enumera els expositors d’Espanya que participaren a la mostra. Tots ells, excepte Eusebi 

Bertrand, eren de Mallorca. 

 

 

Font: Officieller General-Katalog der Internationalen Ausstellung für körperliche Erziehung, Gesundheitspflege und 

Sport, sowie der einschlägigen Industrie-und Gewerbezweige. Innsbruck (Druck der Wagner’schen 

Universitäts- Buchdruckerei), 1896. 

 

L’any següent, el 1897 i amb molt poc temps de diferència, se’n celebraren dues a 

Mallorca, a Sñller i a Manacor, de les quals en tenim molta informaciñ. La simultaneïtat 

segurament procedia d’una certa rivalitat entre els dos pobles. Es varen celebrar, l’una 

durant el mes de maig i l’altra al setembre. Ambdues volien ser mostres de productes de 

les Illes.  

Hi ha un detall que fa suposar la rivalitat entre els organitzadors: quan Pere 

Estelrich, referint-se a la de Manacor, feia una anàlisi comparativa de la participaciñ 

d’illencs a les que s’havien celebrat a Mallorca, a Palma, i a les universals, 

sorprenentment, no citava ni comparava en cap moment la de Manacor amb la de Sñller, 

quan eren les més properes, esdevingudes només amb quatre mesos de diferència. És 

possible que hi hagués rivalitats personals entre els organitzadors, de fet P. Estelrich s’hi 
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referia encara que veladament i sense donar noms de persones ni detalls.
664

 Per altra 

banda sorprèn aquesta omissiñ perquè ell mateix formava part d’una de les seccions del 

Jurat de recompenses de Sñller, potser només pretenia evitar possibles susceptibilitats 

dels organitzadors de la de Manacor.  

Al marge dels promotors i jurats, hi havia diferències de contingut. La de Sñller 

era una mostra més àmplia, també incloïa mostres d’art, i sobretot d’objectes industrials. 

Tot i comptar amb una secciñ d’agricultura hi va tenir molts pocs participants, 

segurament en això hi influí la importància del ram tèxtil a Sñller. La de Manacor va 

tenir una vessant general i especialment, tal com indica el nom, de caràcter agrícola i 

ramader, que va incloure els productes d’indústries derivades del camp: vins, vinagres, 

licors, conserves, etc., així com eines, aparells i maquinària agrícola. Podríem dir que la 

de Sñller resulta més rellevant com a projecciñ del rerefons industrial de les Illes, 

mentre que la de Manacor ho és de l’agrícola. La de Manacor, a més a més, va comptar 

amb una exhibiciñ d’objectes del municipi, en la qual participaren noranta-vuit persones 

amb diferents objectes de la seva producciñ: sabates, brodats i, sobretot, mobles o 

distints objectes de fusta, possible indici de la branca industrial que s’hi desenvolupà 

posteriorment.  

 

3.3.- L’Exposició Balear de Sóller celebrada l’any 1897 

L’Ajuntament de Sñller organitzà la mostra arran de les festes patronals de la Mare de 

Déu de la Victòria, i es va celebrar a l’antic convent dels franciscans. Ja el 1854 s’havia 

celebrat a Sñller una fira de productes, on hi va haver ramats, gra i robes. Els fabricants 

de teixits organitzaren a la plaça un vistosa exhibiciñ de les seves robes de cotñ.
665

 La 

del 1897 era una Exposiciñ de Belles Arts, Agricultura i Indústria, de productes i 

d’artistes nascuts o veïns de les Illes. El programa i el reglament fou aprovat per la Junta 

de fires i festes de la Victòria i per l’Ajuntament de Sñller presidit pel batlle Joan Joy. 

En la seva organitzaciñ jugà un paper fonamental, un cop més l’escriptor Joan Baptista 

Ensenyat Morell, en aquells moments secretari de l’Ajuntament, i que, tal com s’ha vist, 

tenia gran experiència en l’organitzaciñ d’exposicions universals i internacionals com la 

de Barcelona del 1888 o la d’Innsbruck del 1896. La premsa de Mallorca i especialment 

el setmanari Sñller en donà una àmplia informaciñ. El diari Última Hora instal·là un 
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pavellñ al centre de la plaça del Raval, i el seu propietari, el senyor Josep Tous, 

n’impulsà l’ediciñ del Catàleg.
666

De les cròniques es desprèn tot un esforç perquè 

Sñller, malgrat èpoques difícils anteriors, organitzàs un esdeveniment que mostràs el 

major nombre possible de les activitats econòmiques i culturals representatives de les 

Illes amb una idea de progrés econòmic i cultural. 

L’Exposiciñ s’inaugurà oficialment el dia 15 de maig de 1897 i romangué oberta 

durant 15 dies. Hi participaren més de dos-cents expositors.
667

 El que havia estat 

convent dels franciscans, en aquells moments caserna de la Guàrdia civil, fou habilitat 

per ser-ne la seu que distribuí els seus objectes a les diferents dependències de l’antic 

convent: claustre, galeria superior, jardins, esplanada, etc. 

La mostra es dividia en setze grups de productes, sense comptar amb el destinat 

a corporacions i col·lectivitats. Els guardons es concediren en un acte celebrat el 18 de 

maig, tres dies després de ser inaugurada l’exposiciñ.  

Entre el jurat dels diferents grups, hi trobam: Joan Alcover, Pere d’Alcàntara 

Penya, Pere Estelrich, Alberta Giménez, Pere Llorens, els metges Julià Àlvarez i 

Francesc Sancho, etc.  

Els sollerics Joan Baptista Ensenyat i el prevere Josep Rul·lan hi tengueren un 

paper destacat. El darrer hi presentà diferents obres: La Historia de Sñller en sus 

relaciones con la general de Mallorca, Cultivo del naranjo y del algarrobo, etc., i 

també mostres geològiques i arqueològiques de la seva col·lecciñ museística.  

Sñller va rebre un gran nombre de visitants que la companyia La Isleða 

Marítima transportà, en el vapor Bellver, des de Palma al Port. S’allotjaren a les sales de 

can Domingo, de l’Artesana Sollerense i de l’antiga vicaria. 

El grup de Belles Arts, a les sales i corredors del primer pis del Convent, dividit 

en diverses categories, va ser el més nombrñs. Hi participaren 36 pintors, entre ells 

Antoni Ribes Oliver amb set pintures a l’oli (diploma d’honor), Antoni Fuster Fortesa 

(medalla d’or), Pere Càffaro Jaume (medalla d’or), Joan O’Neill (medalla d’argent), 

Maria Weyler (medalla d’argent), Llorenç Cerdà Bisbal (medalla d’argent),Vicenç 

Llorenç Rubí (medalla d’argent), Joan Pisà Canyelles (medalla d’argent), Per Pax 

Anglada, de Mañ, (medalla d’argent), Agustí Buades Muntaner, fill del pintor d’Agustí 

Buades Frau, (medalla de bronze), etc. Les cròniques destacaven que hi havia obres dels 
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pintors més importants de Palma, però que, tret d’algunes excepcions, eren poc 

innovadores i més aviat repetitives.
668

 

A l’apartat de dibuix el maonès Francesc Hernández Sanz obtenia una medalla 

d’argent. El mateix guardñ obtingueren Maria Esperança Ramis, Guillem Puig Salvà i 

Francesc Manasero. 

Dels vuit escultors destacà Josep A. Del Hoyo (diploma d’honor). A més 

d’escultor, era dibuixant que durant la primera dècada del segle XX treballarà al costat 

de Vicenç Llorens en el disseny de diverses obres de ceràmica de la fàbrica La 

Roqueta.
669

  

Bartomeu Ferrà presentà diferents projectes d’arquitectura fora de concurs, com 

el d’un barri extramurs destinat a famílies de classe obrera, un monument i un oratori 

per al cementiri de Pollença. 

El grup dedicat a l’ensenyament presentà materials destacables: Joan Benejam 

de Ciutadella, un mètode d’aprenentatge de geografia física, Jeroni Castanyo i Llull, un 

mètode d’ensenyament de meteorologia i treballs escolars (medalla d’or), el mestre de 

Llubí Joan Vidal Vaquer, una col·lecciñ de fustes recollides en els passejos escolars amb 

la corresponent memòria explicativa (medalla d’or). A la premsa es destacaren també els 

treballs de l’escola de Felanitx dirigida per Salvador Bover Lladñ (medalla d’or), l’obra 

presentada per Benet Pons Fàbregues, una col·lecciñ de mapes (medalla d’or), la 

col·lecciñ de material escolar (mobiliari escolar, mapes, etc.) i els treballs de les escoles 

de la Misericòrdia, instituciñ dins la qual es destacà la tasca d’Alexandre Rossellñ. 

El centre feia poc temps que havia estat reformat i dotat d’una excel·lent escola 

pràctica d’arts i oficis per als pensionistes que hi disposaven de diversos tallers, com era 

la impremta on es feia la tirada del Butlletí de la província, i un banda de musica que 

tocava en molts de concerts públics. Joan B. Ensenya atribuïa aquestes iniciatives també 

a Alexandre Rossellñ: un des esprits les plus largement ouverts au progrés parmi la 

jeunesse intelligente de Palma. 
670
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Al grup d’Arts Liberals, hi havia deu expositors dividits en categories: a la 

d’objectes científics, Antoni Portell Gonzàlez de Palma presentà un treball per al 

mesurament de la superfície de finques rústiques; a la de material de salvament, M. 

Enric Lledñ
671

de Palma obtingué medalla d’or; a la de fotografies, Josep Truyol Otero 

de Palma i Antoni Pastor de Sñller, medalla d’or; a la de treballs de litografia i 

d’enquadernaciñ s’hi presentaren sis expositors, Josep Tous que presentà vàries obres 

com la guia Las Islas Baleares, els senyors Amengual i Muntaner i Bartomeu Rotger, 

treballs litogràfics i Joan Marquès Arbona de Sñller, el setmanari Sñller. 

Al grup d’indústries artístiques hi hagué treballs d’argenter presentats per Rafel Ignasi 

Fuster Fortesa i Bernat Pomar. 

A l’apartat d’instruments musicals, Onofre Lladñ de Palma presentà un piano 

vertical. 

Al d’indústries mineralògiques, hi concursaren cinc expositors, tres de Palma, 

una de Sñller (Francesca Colom Frontera) i un de Felanitx (Julià Amorñs). Es tractava 

sobretot de rajoles, de pedra artificial, esglaons de ciment, treballs en marbre de Carrara, 

etc.  

Hi participaren representants de materials de metal·lúrgia, de ferro i d’acer. Es 

tractava de peces de ferro forjat, com una caixa forta amb ornaments metàl·lics, reixes, 

etc.  

Al grup de construcciñ mecànica, hi participaren sis expositors. Joan Oliver 

(Maneu) de Palma amb cinc bombes i una màquina a vapor (diploma d’honor). El jurat 

feia constar la importància dels treballs de fosa aconseguits per aquest actiu industrial, 

aleshores al capdavant de la fàbrica que el seu pare Joan Oliver Rullan inicialment havia 

establert a Sñller. D’aquesta secciñ es destacà també la innovaciñ dels aparells fabricats 

pels senyors Obrador i Casasnovas de Palma: una cuina econòmica amb un escalfador 

instantani de gas, una rentadora, un aparell per a la destil·laciñ de vins i aiguardents, 

bombes de bronze per extreure aigua, calderes i poals de coure i càntir de llautñ. De 

mecànica de precisiñ, J. Vivé i cia. de Palma presentà agulles d’acer amb cap de 

vidre.
672

 Francesc Ensenyat, un vaixell en miniatura. Pere Marí i Marí de Sant Josep 
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d’Eivissa, eines de ferro (xapetes, falçs, ganivets, etc). Antoni Vich de Palma, tipus 

diferents de bàscules i balances. 

Al grup d’electricitat, l’enginyer Pere Bofill Soler, presentà gas acetilè per ser 

aplicat a il·luminaciñ.
673

 

Al grup d’indústries tèxtils, s’hi presentaren vuit expositors, set de Sñller i un de 

Palma (Josep Terrassa Català), tots amb teixits mecànics de cotñ. Els de Sñller eren: 

Pere Antoni Rul·lan, Damià Ensenyat Mayol, Andreu Albertí i cia., J. Morell i Fills, 

senyors Pisà, Fortesa i cia., Sebastià Pisà i Castanyer i La Solidez. 

El grup de vestimenta es dividia en diverses classes: la de vestits, on B. Puigvert, 

de Palma, mostrava casaques; la de brodats i randes on Benigne Palos, també establert a 

Palma, exposava camises i brodats i quatre dones també de Palma (Isabel Sitjar, 

Francesca Sitjar, Aina Ferrer Muncunill i Carme Gñmez) exhibien treballs manuals; i 

finalment la de pells i calçat, on hi figuraren quatre fabricants de calçat, tres de Sñller i 

un de Palma. 

Al grup denominat d’indústries d’habitaciñ, hi havia dos fabricants de mobles de 

Palma, Josep Valls i Antoni Fàbregues amb mobles i diferents tipus de tapisseria. 

Al grup de productes químics i farmacèutics, s’hi trobaren sis expositors, dos de 

Palma, dos de Sñller, un de Muro i un de Santa Maria. Se’n destacaren els productes 

farmacèutics de Jaume Torrens de Sñller, que segons un article de premsa es venien a 

França i a Espanya, i els treballs protèsics del dentista Domingo Casasnovas.
 674  

El grup d’indústries alimentàries, dividit en dos subapartats, va tenir una 

representaciñ de productors considerable. El de pastisseria, confiteria, conserves i 

dolços comptà amb sis representants, tres productors de derivats de farina de blat amb 

una gran varietat de pans, galetes (unes per a banys i marina) i diferents tipus de pasta 

(fideus i d’altres). Els tres tenien el negoci a Palma: Josep Fortesa Valls (del forn de can 

Cetre), Bartomeu Castanyer Deià (del forn del Moro Vell en el carrer del Sindicat) i 

Antoni Mulet Moià que ja havia obtingut premis a exposicions anteriors (París i Palma). 
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També procedia de Palma Gabriel Bauçà Noguera amb embotits diversos: sobrassada, 

pernils, i també saïm. Els altres dos expositors del grup eren de Sñller: Joan Joy Pisà, 

alcalde del municipi, amb xocolates de diferents qualitats i preus que, segons feia 

constar, havien obtingut premis importants a les exposicions de Brussel·les, del Caire i 

d’Alexandria
675

 i, finalment, Josep Fortesa amb productes de la seva fàbrica de 

conserves: esclata-sangs, peix, verdures i fruites. 

El grup de vins, licors i begudes fermentades va comptar amb una àmplia 

representaciñ, més de vint expositors, amb instal·lacions vistoses com la dels hereus de 

B. Roca amb botelles que representaven la forma del castell de Bellver, marca del seu 

anís. Es destacaren també les acurades etiquetes i la gran varietat de licors: des dels 

clàssics d’anís, fins d’altres amb noms diversos, alguns d’una certa pompositat: palo 

quina, pedrñs, rosolis de pedra, licor pompñ, etc. Els fabricants de licors eren de Palma 

(Joan Suau, Josep Esbarranch, Roca Hermanos i cia., Miquel Bibiloni i Antoni Maria 

Martorell), de Santa Maria (Andreu Bestard, Miquel Jaume, Jaume Vallori), de 

Llucmajor (Ripoll Hermanos), de Manacor (Agustí Cortès), de Felanitx (Sebastià 

Manresa), de Sencelles (Gabriel Canyelles), d’Esporles (Bartomeu Riutort), d’Inca (A. 

Vicens) i de Bunyola (Bartomeu Ripoll). 

Productors directes o bé comerciants presentaren vins de diferents municipis: es 

Verger de Banyalbufar (A. Mulet), Miramar de Valldemossa (arxiduc Lluís Salvador), 

Sñller (Josep Rul·lan), Alarñ (Miquel Palou Barbarín) i Santa Maria (Joan Far). 

Hi havia dos vins de fora de les Illes, cosa que no s’ajustava als reglaments de la 

mostra on es requerien productes illencs. Era el xampany presentat per Marià Fuster 

Fuster, establert a Barcelona, que tenia des de feia uns quatre anys una indústria de 

xampany a Badalona amb els germans Bosch, fabricants de l’Anís del Mono. 
676

I també 

hi havia els vins de xerès de la casa Benítez Cubero presentats per Eduard Alba. 

Al grup de productes del sòl, concretament d’agricultura, a penes hi va haver 

representaciñ, sobretot si ho comparam amb altres exposicions. Hi havia: olis d’oliva, 

molts d’ells ja premiats, els de Binibassí, de Son Cocñ d'Orient, de Biniforani de 

Bunyola i de Son Ordines d’Alarñ (presentats respectivament per la viuda d’Ensenyat, 

Miquel Palou Barbarín, Joaquim Aguilñ Valentí i Nicolau Magraner); també foren 
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destacables les més de cent mostres d’ametlles de Gabriel Fuster, també ja premiat, i el 

cànem i les delicades mongetes de la Pobla. 

Hi havia arbres fruiters, flors i plantes d’ornamentaciñ (Closa Hermanos, Antoni 

Arrufat i Catalina Safortesa). Del conreu del garrover se’n destacaren les garroves 

procedents de Son Marc de Pollença i les de l’escola pràctica de Josep Rul·lan de 

Sñller.
677

 

I, per acabar, a la mostra hi havia un apartat, el de Corporacions i Col·lectivitats, 

on s’agrupaven treballs molt diversos (pintura, escultura, obres de la Casa de la 

Misericòrdia, memòries, objectes religiosos, etc.) exhibits per institucions com la 

Diputaciñ provincial, l’Ajuntament de Palma, clergat i ordes religioses (parròquia de 

Sñller, Germanes de la Caritat, Religioses Escolàpies, etc.) i també de treballs manuals 

de més de trenta al·lotes, sobretot de brodats i de randes. 

La mostra va tenir, segons la premsa, un gran èxit de participaciñ, tant 

d’expositors com d’assistents i, a més a més, va servir com a exemple per altres 

poblacions que es plantejaren celebrar esdeveniments semblants, com Manacor i 

Felanitx, en aquest darrer lloc no ens consta que s’arribàs a celebrar.  

3.4.- Exposició Balear Agrícola i Pecuària celebrada a Manacor l’any 1897 

L’Ajuntament de Manacor l’organitzà com a part integrant del programa de Fires i 

Festes que, com cada any, se celebrava durant el mes de setembre.
 678

 Aquesta mostra 

agrícola, celebrada al claustre de l’antic convent de dominicans de Manacor, que donà a 

conèixer a tota l’illa el potencial manacorí.
679

  

L’aprovaciñ i l’organitzaciñ de l’esdeveniment motivà l’oposiciñ d’Andreu 

Galmés Alcover, regidor de l’Ajuntament de Manacor, que presentà un recurs davant el 

governador civil de les Balears, amb data de18 de juliol de 1897, en el qual expressava 

el seu desacord amb el programa de fires i festes. El motiu del seu rebuig era sobretot 

que, per finançar-lo, s’havia de comptar amb un crèdit de 6.000 pessetes, cosa que li 

semblava un despropòsit vista la crítica situaciñ econòmica en què es trobava tant 

l’Ajuntament com el municipi:  
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“Mala cosecha, la casi total pérdida de sus viñedos, que cada día recibe noticias de que 

se le mueren mas hijos en las desastrosas guerras que tiene la Patria que sostener en 

Filipinas y Cuba, no puede así incurrir en grave responsabilidad distraer el dinero, que 

debe a sagradas atenciones, en una negociación de ignotos resultados.”  

 

El regidor continuava donant els fonaments del seu recurs basant-se en errors de forma, 

com la convocatòria de la sessiñ extraordinària on es va acordar, i de fons com el crèdit 

esmentat. Per això, sol·licitava al Governador que donàs les ordres oportunes per deixar 

sense efecte la resoluciñ expressada.
 680

Malgrat aquestes crítiques i intents de 

paralitzaciñ, la mostra es va celebrar, tal com s’havia previst, entre els dies 18 i 30 de 

setembre de l’any esmentat. 

Formaven la Junta organitzadora Llorenç Caldentey Perellñ,
681

batlle del 

municipi, i catorze vocals de diferents àmbits relacionats amb l’agricultura i la 

ramaderia. Entre els seus components hi havia els germans Joan i Miquel Amer Servera. 

Alhora es va formar una comissiñ auxiliar delegada de Palma, presidida per Francesc 

Manuel de los Herreros, director de l’Institut de Palma i per setze vocals, entre els quals 

hi havia Pere Estelrich Fuster, catedràtic d’agricultura de l’Institut i Francesc Satorras 

Macià, enginyer agrònom, i els directors de “La Última Hora” i de “La Uniñn 

Republicana”.  

La mostra anà acompanyada d’un conjunt d’activitats paral·leles entre les quals 

caldria destacar les musicals i les visites turístiques. 

Entre les primeres, es va crear la Capella de Manacor, grup coral fundat per 

iniciativa de mossèn Antoni Josep Pont Llodrà, mossèn Antoni Noguera i Miquel Amer 

Servera. La Capella, amb 60 cantadors i sota la direcciñ de mossèn Antoni Josep Pont, 

féu el concert de presentaciñ a Manacor, el 21 de setembre de 1897, on donà a conèixer 

el seu himne, amb lletra de Miquel dels Sants Oliver i música d’Antoni Noguera. 

Pel que fa a les activitats turístiques, s’han de remarcar les accions relacionades 

amb la promociñ turística de les coves del Pirata de Manacor. Després de la visita que hi 

féu una comissiñ formada per manacorins i ciutadans: el batlle, Llorenç Caldentey, Joan 

Amer Servera, Pere Estelrich, Pere Bonet de los Herreros, etc., es va acordar habilitar-
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les per poder ser visitades i encarregar una guia descriptiva de les coves a Pere 

Estelrich.
682

 

La guia de les coves del Pirata es va publicar i es posà a la venda. Durant la 

mostra, s’hi organitzaren excursions que tengueren molt bona acollida. Encara que 

durant un temps varen romandre obertes al públic i foren visitades per curiosos i 

naturalistes, a la llarga no assoliren la popularitat d’altres coves, com les del Drac, i es 

tancaren al públic. 
683

 

Joan Burgues Safortesa propietari de Son Fortesa, la possessiñ on estaven les 

coves del Pirata, l’any 1900 demanà comptes a l’Ajuntament sobre els resultats de 

l’explotaciñ turística de les coves, argumentant que la condiciñ de cedir-les per ser 

condicionades era a canvi de rescabalar-ho amb les visites turístiques.
684

El fet de no 

produir-se aquest guany degué ser la causa de la clausura al públic. 

La mostra en si i les activitats paral·leles que es dugueren a terme donen 

informaciñ interessant per diversos motius. Les conferències reproduïdes al catàleg, 

ajuden a situar la conjuntura agrària de Mallorca de finals del segle XIX. Pere Estelrich, 

en una de les conferències explicava els canvis que experimentava el camp en aquells 

moments. Feia uns anys, l’atac de la fil·loxera a les vinyes franceses havia provocat una 

forta expansiñ d’aquest conreu a l’illa, en detriment d’altres de llarga tradiciñ, així, 

segons l’autor, s’arrabassaren ametllers, figueres i altres arbres seculars per plantar 

vinya. Es visqueren uns anys de gran activitat exportadora. Seguia dient Estelrich que 

ben aviat França s’havia recuperat i els preus del vins davallaren i se situaren per sota 

dels costos de producciñ. Al mateix temps la fil·loxera feia estralls entre pràcticament 

totes les vinyes de Mallorca cosa que provocà un descens del preu de la terra i una ruïna 

de totes aquelles persones que s’havien endeutat per fer les inversions corresponents. 

Tot i la crítica situaciñ que travessava el camp, segons Estelrich era una oportunitat per 

plantejar-se els conreus que resultarien més avantatjosos per substituir la vinya i 

potenciar una agricultura més avançada i de rendiments elevats. També comentava la 
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presència a l’Exposiciñ de mostres d’empelts de vinya de Binissalem i de Porreres, 

sobre base de peu americà.
685

 

Aquest exemple i el d’altres persones que hi participaven, els productes 

exposats, i els comentaris que hi apareixen testimonien uns esforços encaminats a 

fomentar una agricultura més moderna i més competitiva.  

Una altra vegada era Pere Estelrich que feia una anàlisi i una valoraciñ de 

l’exposiciñ de Manacor molt interessant.
686

Segons ell s’havia celebrat dins un clima de 

tensions polítiques atribuïble sobretot al caciquisme exercit des de Palma, mogut 

purament per ambicions polítiques, que utilitzava la part forana només per obtenir vots. 

Mantenia Estelrich, que era de Santa Margalida, que als pobles, a la part forana, les 

persones es caracteritzaven per tenir un sentit més pràctic i menys egoista. Manacor 

havia fugit d’aquests paranys que li posaven alguns sectors de la capital i per potenciar 

el seu desenvolupament havia organitzat una exposiciñ, que havia constituït alhora 

l’oportunitat per rehabilitar el claustre de Sant Domingo, aleshores en un estat 

deplorable. Comparava la participaciñ de Mallorca als certàmens dels que disposava de 

dades i mantenia que aquesta exposiciñ havia superat les anteriors. Sorprenentment, 

com s’ha dit, no feia cap comparaciñ amb la de Sñller que s’havia celebrat quatre mesos 

abans.  

Confrontava els expositors i productes de Mallorca a les exposicions de París del 

1878, de Palma 1881 i de Manacor del 1897. Donava el nombre de participants i de 

productes de vi i licors, per tal de demostrar que malgrat que la fil·loxera en aquells 

moments afectava la vinya, el nombre de participants al sector era el més alt.  

El catàleg dedicat a la mostra ens permet conèixer els diferents actes celebrats: el 

discurs d’inauguraciñ de Francesc Manuel de los Herreros on va comentar els certàmens 

celebrats a les Illes i els concursos internacionals als quals Mallorca havia participat 

amb bons resultats, també les dues conferències que va fer P. Estelrich, una d’elles sobre 

l’evoluciñ de l’agricultura de Mallorca al segle XIX i propostes per millorar el sector; i 

una altra sobre el conreu de la vinya. Finalment es feia ressò de la projecciñ que havia 

tengut l’exposiciñ a la premsa de Mallorca.
 687
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La mostrà comptà amb 185 expositors, la majoria, cent setanta-sis, de Mallorca, 

cinc d’Eivissa i quatre de Menorca. S’hi exposaren 3.575 objectes. Per municipis els 

expositors es distribuïen així: 75 de Manacor, 17 de Binissalem, 16 de Palma, 13 de 

Petra, 9 de Sant Llorenç, 6 d’Esporles, 5 de Valldemossa, 4 d’Eivissa, 4 de Santanyí, 4 

de Consell, 3 de Mañ, 3 de la Pobla, 3 de Deià, 3 de Montuïri, 3 de Santa Margalida, 2 

de Campos, 2 de Llucmajor, 1 de Sencelles, 1 de Muro, 1 de Sñller, 1 de Capdepera, 1 

de Porreres, 1 de Felanitx, 1 de Pollença, 1 de Banyalbufar.  

Hi havia un grup important d’expositors que presentava mostres a les diferents 

categories. Els que figuraven a més seccions foren: els germans Joan i Miquel Amer 

Servera, Guillem Llull Galmés, i Llorenç Caldentey Perellñ, batlle i president de la 

junta organitzadora de l’Exposiciñ, de Manacor i, amb menys freqüència, Pere Estelrich 

de Santa Margalida, el marquès de Vivot i Faust Puerto. 

Els germans Rafel, Joan i Miquel Amer Servera, sobretot Joan i Miquel van tenir 

un paper important en l’organitzaciñ de diverses iniciatives realitzades a Manacor a 

finals del segle XIX i primeria del segle XX, entre elles la de promoure la mostra que es 

comenta. Ja s’ha parlat de Miquel Amer Servera (1847-1910), metge de professiñ, 

encara que també fou professor d’agricultura de l’Institut Balear i potser d’aquesta tasca 

provingués el vincle estret amb Francesc Manuel de los Herreros i Pere Estelrich que 

varen intervenir a l’Exposiciñ de Manacor. Una de les seves iniciatives consistí en crear 

un espai d’experimentaciñ de diversos conreus i plantes proper al nucli urbà de 

Manacor, l’Hort des Correu que es considera com un jardí botànic.
688

 És possible que 

algunes de les varietats que presentaven a les diferents seccions provinguessin de l’Hort, 

una mena de camp d’experimentaciñ agrícola. Rafel Ferrer feia aquest comentari de 

l’Hort des Correu: 

 “Fou jardí botànic allà al darrer terç del denou, quan els senyors tenien una fonda 

preocupació intel·lectual i llegien Flammarion a la vora del safareig, tot amaragdant 

una terra de plantes amb noms llatins. Aquí els germans de Cas Correu –don Miquel, 

“Dios y cosmos”, don Joan, l’home de lleis que trobaria la basílica paleocristiana de 

Sa Carrotja; don Rafel, el canonge “més savi de Mallorca” –arreplegaven sabers i 

forces per enfrentar-se amb el diari estorament dels analfabets. Aquí, dels germans de 

Cas Correu, ens resta el vímer -“Salix alba”a la petita fitxa manuscrita.”
689
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Hi havia quatre tipus de premis: diploma de medalla d’or, diploma de medalla d’argent, 

diploma de medalla de bronze i diploma de menciñ honorífica.  

La primera secciñ era dedicada a l’agricultura. Els productes es classificaven en 

dotze grups diferents: cereals, llegums, tubercles i arrels, plantes farratgeres (va quedar 

desert), plantes industrials i tintòries, hortalisses i plantes medicinals, jardineria (també 

quedà desert), arboricultura, conserves, productes de les indústries, indústries 

zoogèniques.  

La segona secciñ era destinada a la ramaderia. Es dividia també en grups: races 

d’animals domèstics, aparells i estris per a l’explotaciñ ramadera, maquinària, 

publicacions relacionades amb la matèria, etc. 

Al primer grup, de cereals, hi figuraven quaranta-dos representants, però en 

realitat el nombre era inferior, ja que, en molts de casos, eren les mateixes persones. Per 

municipis, hi havia representaciñ de: Petra, Montuïri, Santa Margalida, la Pobla, 

Manacor, Sant Llorenç, Artà, Son Cervera, Santanyí, Campos, Esporles, Palma, Mañ i 

Eivissa. El grup de cereals sorprèn pel gran nombre de varietats conrades a les Illes, 

sobretot de blat. 

El grup de llegums estava format per trenta-vuit representants, encara que eren 

pràcticament els mateixos que apareixien al grup de cereals, amb la diferència que hi 

havia representaciñ de Valldemossa, però no d’Eivissa. També sorprèn el gran nombre 

de varietats conrades tant de mongetes com de fesols. 

El de tubercles i arrels era més reduït: set representants, entre ells una dona: 

Francesca Oliver de Sencelles. Al grup s’hi presentava Bartomeu Ramon Capmany 

d’Eivissa que presentava patata vermella
690

 a més de ceba blanca i blat de les índies de 

Nicaragua. Va obtenir una medalla d’or. 

Al de plantes industrials i tintòries hi havia tres mostres de cànem i una de safrà. 

Al d’hortalisses hi havia més representaciñ: mostres de cebes de diferents varietats, alls, 

que, entre d’altres, presentava Salvador Pinya i Pinya, de Santa Margalida, albergínies, 

pebres, carabasses, melons i síndries.  

A la categoria de plantes medicinals, Gabriel Fuster, de Manacor, amb fruits de 

cascall i plantes de belladona.  
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L’apartat d’arboricultura és interessant, dividit en deu categories d’arbres, que 

palesa la importància del conreu de les diferents varietats: olives, garroves, ametlles, 

raïms, pomes, peres, planters d’arbres i arbusts. 

Onze expositors presentaven olives, un d’ells era l’arxiduc Lluís Salvador i 

altres quinze presentaren diferents varietats de garroves.  

A la classe d’ametlles hi hagué devuit expositors amb una gran profusiñ de 

varietats, citades amb els noms populars quasi sempre fent referència a un topònim (de 

can Firella, de cas Frares, etc.) o a un antropònim (den Pou, den Pere Batle, etc.). 

Algunes, més repetides eren: de la canal, den Pota, de n’Horrach, etc. Pel que fa a la 

procedència, n’hi havia de Consell, d’Esporles, de Manacor, de Palma, (un d’ells de 

l’Institut Balear), de Petra, de Santanyí, de Son Cervera i d’Eivissa. 

La categoria de figues fresques va quedar deserta. La de raïms comptà amb deu 

expositors, dels quals set eren de Manacor. La varietat calop era la més repetida. 

Set persones de Manacor presentaven pomes. La varietat que més vegades 

apareix és la de marineres de gra utilitzada a les embarcacions durant els viatges de 

llarga duraciñ.  

La següent agrupava els expositors de peres. La vuitena era dedicada a prunes i 

va quedar deserta. La següent, la novena, agrupava les altres fruites i vegetals. 

Comptava amb una quarantena de noms, encara que molts d’ells es repetien. A part 

d’exposar-s’hi moltes varietats de fruites i fruits secs (taronges, codonys, nesples, 

melicotons, figues de moro, pinyons, nous, glans, etc.), a més d’esclata-sangs, hi havia 

un conjunt de matèries vegetals destinades a la manufactura i a la indústria que seria 

interessant comentar: 

Espart en branca de Mañ, bova de la Pobla destinada als cadiraires i als boters, 

palma, càrritx, jonc, resines, gomes de diferents arbres i moltes varietats de fustes. 

Les diferents fustes eren presentades, com tants d’altres productes, pels germans 

Joan i Miquel Amer Servera de Manacor. Procedien d’arbres molt variats, dels quals 

només en citarem alguns: arbre de l’amor, eucaliptus, acàcia, atzeroler, ametller, xiprer, 

cirerer, ullastre i un llarguíssim etc.  

A la classe desena, de planters d’arbres i d’arbusts, volem destacar que hi figuren 

diverses varietats de ceps americans que es poden relacionar amb l’interès per trobar 

varietats immunes a la fil·loxera que aleshores afectava la vinya. El marquès de Vivot 

de Palma presentava ceps americans de les varietats rupestris-ganzin i de riparia-glabre 

i empelts de diferents raïms com: garnatxes sobre ganzin, callet sobre riparia glabre, 
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cagat sobre riparia glabre, de calop-moscatell-català sobre rupestris-lot, d’escursac 

sobre ganzin, planters americans de l’any 1897 i mallols. Sebastià Melià Joan de 

Porreres presentava també diversos empelts de vinya: fogoneu sobre rupestris-lot, 

argamussa sobre gamay-coudere, de calop i laluia sobre rupestris, de sabater sobre 

gamay-coudere, de planta sobre rupestris-aramou, de fogoneu sobre rupestris-guiraud,  

barbats de rupestris-lot, barbats de gamay-coudere. Joan Amer Nadal de Manacor 

aportava barbados de jacques, de solonis gegant, de rupestris-guiraud, de riparia-

gloria de Montpeller, de riparia-tomentosa, de colombo-rupestris-ganzin, de rupestris-

fortworth, d’aramon-rupestris-ganzin. Magdalena Vicenç de Binissalem presentava 

ceps de calop blanc.  

A continuaciñ hi havia l’apartat de conserves dividit en tres parts. Primer de tot, 

hortalisses on s’hi presentaven dos expositors, el marquès de Vivot i els germans Amer 

Servera de Manacor amb diferents tipus de conserves: de tomàtigues (salades en sec, en 

salmorra, en salsa), de pebres (torrats, al natural), carxofes i pèsols.  

Fruites, en segon lloc, on participaren vint-i-un expositors, en realitat desset 

persones, la majoria de Manacor i de Binissalem amb diferents varietats de figues 

seques, albercocs (secs i en conserva), melicotons, pomes i olives en conserva.  

Finalment els envinagrats, on hi havia dos expositors, Cosme Prohens,
691

de 

Campos, i els sempre presents germans Amer i Servera, de Manacor. Presentaven 

tàperes, taperots, fonoll marí i pebres en vinagre.  

El grup desè del catàleg era el de productes de les indústries i estava dividit en 

set classes: vins, misteles, arrops, vinagres, olis, aiguardents i licors. 

A la secciñ de vins, d’un total de vint-i-un expositors la majoria eren de 

Binissalem (8) i els altres repartits així: Manacor (3), Campos (2), Banyalbufar (1), 

Consell (1), Mañ (1), Palma (1), Petra (1), Sñller (1) i Valldemossa (1). Predominaven 

els vins rancis, sobretot de Binissalem. A més a més se citaven varietats com 

gorgollassa, calop, fogoneu, girñ, moscatell, albaflor, etc.  

Voldríem destacar l’absència de vins i aiguardents de Felanitx a la mostra de 

Manacor. És cert que malgrat la importància d’aquesta activitat al municipi, tret d’un 

grapat d’excepcions com Damià Prohens, Joan Ramon Vidal, Nicolau Ramon, i també 

un grup nombrñs que anà a la del 1877, en general els felanitxers no es mostraren gaire 

entusiastes de les exposicions. En aquest cas la seva absència s’explicaria per la forta 
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crisi econòmica que patia. Tal i com es desprèn de la documentaciñ municipal referent a 

les activitats industrials i gremials d’aquests anys, on els diferents gremis, picapedrers, 

fusters, forners, calderers, forns, etc., manifestaven que no podien pagar les 

contribucions, calculades per les comissions dels gremis corresponents. Una crisi que 

era la conseqüència de la paralitzaciñ de l’exportaciñ de vins a França i de 

l’endeutament de molta part de la poblaciñ, després d’una etapa de fort creixement i 

activitat. El gremi de picapedrers, adreçant-se a l’Ajuntament, deia: 

“En vista de la carencia absoluta de trabajo, todos los maestros albañiles 

reunidos acordamos suplicar a a este ayuntamiento nos conceda una baja por sernos 

completamente imposible el satisfacer la cantidad que se nos ha señalado en concepto 

de consumos(...)”
692

 

 

I aquesta queixa i sentiment d’impotència el manifesten els altres gremis, al llarg de la 

darrera dècada del segle XIX, que en bona part explicaria l’absència dels productors de 

Felanitx a la mostra de Manacor.  

Pel que fa a vins, l’arxiduc Lluís Salvador duia moscatell i malvasia de 

Valldemossa, els Hereus de Cotoner també moscatell i malvasia, de Banyalbufar, Cosme 

Oliver Lladñ vi girñ de Campos, el marquès de Vivot de Palma, vins de gorgollassa, 

fogoneu, i d’empelts damunt peu americà, Josep Rul·lan de Sñller, vi de taronja verda i 

Agustí Cortès, vi de cirera.  

També presentaren vins: Miquel Villalonga Villalonga, Joan Salom Roca, Rafel 

Fiol Rossellñ, Antoni Gelabert Llabrés, els germans Jaume i Bernadí Ramonell Terrassa, 

i Miquel i Joan Llabrés Pol (tots ells de Binissalem); els germans Amer Servera, Antoni 

Mora (de Manacor); Joan Mercadal i Pons (de Mañ); Joan Pol Amengual (de Petra); 

Joan Bestard (de Consell); Cosme Prohens (de Campos) i una comissiñ de l’Ajuntament 

de Santanyí. Algunes d’aquestes persones presentaven també misteles (quatre), arrops 

(dues) i vinagres (quatre). 

A la categoria d’olis hi havia set expositors: Antoni Rossellñ i Rafel Estaràs (de 

Valldemossa); Jaume Puig, Antoni Vives- representant de l’Arxiduc- i Francesc Mas (de 

Deià); el marquès de Vivot (de Palma) i una vegada més, Joan Mercadal i Pons (de 

Mañ).  

Als grups d’aiguardents i licors, classes sisena i setena, hi trobam set 

representats, tots de Mallorca, Manacor (3), Llucmajor i Palma (2), i Consell, Esporles, 

Inca, Santa Maria i Sñller (1). S’hi pot apreciar una considerable diversitat de licors, 

                                                           
692

 AMF: Industrial i Gremial 1891-1900. Lligall 982. 



Descripció i anàlisi de les exposicions 

 251 

especialment dels denominats gebrats o escarchados (anís, ginebra, rom, menta, etc.) i 

també un intent d’individualitzar i d’identificar els productes mitjançant noms 

comercials.  

Antoni Maria Martorell, de la Vileta presentava aiguardent triple anís Anís 

Conquistador, canya i rom gebrat; Miquel Jaume, de Santa Maria, licor de cafè, licor de 

llimona, palo, aiguardent anisat i aniset; Damià Garau de Llucmajor anisats i rom 

gebrat; Gabriel Bibiloni Canyelles de Consell i Jaume Aguilñ de Manacor, aiguardent; 

la societat Ripoll Hermanos de Llucmajor i Agustí Cortès de Manacor mostraven també 

una varietat àmplia de licors; la Societat Agrícola Industrial i Comercial
 
de Manacor 

alcohols i anisats; Bartomeu Riutort d’Esporles anís dolç de la marca Almudaina; Pere 

J. Esbarranch de Palma diferents tipus d’anisats i licors; Francesca (esposa de n’Amer) 

d’Inca licors anomenats licor Serrallo i rosolis de palo; Jaume Gil de Manacor nou 

varietats de licors; i finalment el prevere Josep Rul·lan de Sñller presentava una varietat 

de curaçao digestiu fet a base de taronja.  

 El grup onzè, de formatges i saïms, comptava amb tres expositors: el marquès 

de Vivot de Palma amb formatge d’ovella i de vaca, Joan Amer i Servera de Manacor i 

Joan Mercadal i Pons de Mañ, formatge de vaca.  

Al grup dotzè, d’apicultura, dividit en les categories de mel i cera i d’aparells 

relacionats amb l’activitat, s’hi presentava mel de Deià, Pollença, Manacor i Mañ, d’on 

també es presentaven mostres de cera. Pel que fa als aparells utilitzats per a la cria 

d’abelles hi havia quatre representants: Francesc F. Andreu que presentava la tercera 

ediciñ de la Guía del apicultor, per la qual va obtenir diploma de medalla d’or, Miquel 

Costa, de Pollença, Cosme Prohens, de Campos i Miquel Sureda, de Manacor.  

Pel que fa a la valoraciñ dels productes, s’atorgaren 159 premis: medalles d’or 

(30), medalles d’argent (54), medalles de coure (40) i mencions honorífiques (35). El 

Jurat tingué com a president honorari Francesc Manuel de los Herreros i com a 

president efectiu Pere Estelrich Fuster. Els guardons més alts foren sobretot pels cereals, 

per les figues seques, pels empelts sobre peus de vinya americans, per les obres sobre 

agricultura escrites per Josep Rul·lan de Sñller,
693

 pels vins de Banyalbufar i de 

Valldemossa (presentats pels hereus de Ferran Cotoner i per l’arxiduc Lluís Salvador a 

través de Francesc Manuel de los Herreros), pel formatge de Mañ, per la guia i el 

material relacionat amb l’apicultura, per l’obra de palma de Capdepera, pel vímet i per 
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la canya d’Esporles, per la sal marina de Menorca, per les flassades de Palma i 

d’Esporles i també per eines i maquinària agrícola i alambins.  

A la secciñ d’indumentària de l’obrer agrícola, hi hagué dos expositors de 

flassades de llana, tots dos obtingueren diploma de medalla d’or, es tractava per una part 

de Martí Barcelñ, de Palma i per l’altra de Joan Riutort Palmer, d’Esporles, qui tres 

anys més tard també va obtenir guardñ a la Universal de París del 1900. 

La fàbrica de Joan Riutort i Palmer, situada a Esporles, produïa flassades de 

llana. Els inicis de l’activitat tèxtil d’aquest empresari se situen a mitjan segle XIX, a la 

Granja, possessiñ que tenia arrendada a la família Fortuny, per a l’aprofitament dels 

salts d’aigua. Tengué una fàbrica, de flassades i de robes de llista, al nucli d’Esporles 

que anys més tard passà a ser propietat de la família Fortuny.
694
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3.5.- La participació dels illencs a l’Exposició Universal de París del 1900 

L’Exposition universelle et internationale de Paris, 1900, la cinquena universal 

celebrada en aquesta ciutat, de bell nou al Champ de Mars, fou visitada per més de 

cinquanta milions de persones i va tenir un ampli ressò mundial.  

Les principals revistes i diaris de l’època publicaven les cròniques que recollien les 

impressions dels seus col·laboradors enviats expressament a la capital francesa.  

La revista il·lustrada barcelonina Hispania publicava els escrits que Rafel Puig i Valls 

dedicava a la participaciñ espanyola a la Exposiciñ de París del 1900. De la mateixa 

manera, la també barcelonina, La Ilustraciñn Artística publicava les impressions del 

solleric Joan Baptista Ensenyat, mitjançant les “Crñnicas de la Exposiciñn de París”. 
695

 

Comptam també amb les impressions d’un altre mallorquí, que va escriure sobre 

la seva estada a París, on va anar per visitar la gran Exposiciñ del 1900. Es tracta de 

Sebastià Crespí Boscana, ferrer de professiñ, que, com a representant de la Federaciñ 

Local de Societats Obreres
696

 de Palma, i juntament amb una altra persona de Menorca, 

va formar part de la delegaciñ d’obrers de l’Estat espanyol nomenada pel Ministeri 

d’Agricultura, Indústria i Comerç, que a compte de l’Estat, va viatjar a aquella capital 

per estudiar l’Exposiciñ. Sebastià Crespí, a la seva tornada de París, publicà diversos 

articles a la premsa (al diari Última Hora i al setmanari El Obrero Balear), i féu una 

conferència al Centro de Uniñn Republicana, sobre el tema. Els articles publicats al 

setmanari donaren lloc al llibre: Instantáneas. Impresiones recibidas en París y en su 

Exposiciñn Universal de 1900. 
697

 Sebastià Crespí mostrava la mentalitat d’un obrer 

conscienciat davant la situaciñ precària del proletariat del seu país que mirava 

l’Exposiciñ com un mñn obert a la modernitat i al progrés i que oferia uns elements 

encara totalment inaccessibles a la classe obrera del seu país. Encara remarcava més el 

contrast entre les dues societats en comentar el palau de la Higiene, tot ple d’elements 

com per exemple les innovadores cambres de bany. Es demanava com podia ser 

possible que l’obrer visqués sa i robust sense les condicions higièniques i sense una 

l’alimentaciñ completa tal com defensaven els higienistes del moment.  
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Més que en l’Exposiciñ en si, es mostra interessat en conèixer i veure com 

vivien els diferents grups socials a la ciutat moderna, i lamentava que el tipus de viatge 

no comptàs amb els mitjans suficients que haguessin permès visitar els centres 

productors.  

Se situava al lloc de l’espectador quan explicava amb sorpresa o admiraciñ les 

coses que veia: el bon funcionament de la instrucciñ pública, i la qualitat dels edificis 

destinats a aquesta funciñ, l’eficàcia dels transports, especialment del metropolità, els 

museus, i de l’educaciñ cívica en general. Sorprèn la seva lucidesa quan comentava 

admirat els nous grans magatzems, però alhora esmentant el perill que, en el futur, 

poguessin fer desaparèixer els petits comerciants.  

Sebastià Crespí, que també havia visitat l’Exposiciñ Universal de Barcelona, es 

mostrava queixñs amb el pavellñ d’Espanya i amb la política seguida per les comissions 

responsables, i feia una crítica ben repetida. Els encarregats havien posat més èmfasi en 

exhibir les coses del passat que en promoure els productes agrícoles i industrials que es 

feien en aquells moments. Com un exemple, es referia a l’exhibiciñ que es feia dels 

vestits que havien utilitzat els reis espanyols al llarg de la història. En canvi, retreia que 

no s’hagués posat cura en donar la informaciñ necessària dels expositors que hagués 

permès establir relacions de caire comercial.
698

  

Encara que la Cambra de comerç va promoure la participaciñ de les Illes en 

aquest certamen,
699

 la participaciñ general de l’Estat espanyol i la de les Illes en 

particular va ser reduïda, sobretot si la comparam amb la de Xicago de set anys enrere. 

En el cas de les Balears dotze expositors en total.
700

Així ho confirmaven les cròniques 

enviades des de París per A. Mar a la revista La Ilustraciñn Espaðola y Americana: 

“La verdad es que nuestra exposiciñn es miserable, es indigna de nuestro país. 

(...)Nuestra Exposición, hay que decirlo muy alto, es una vergüenza para España. Con 

ella nos hemos presentado ante el mundo como para firmar la declaración de una 

irremediable decadencia. Hemos expuesto la nada (...)”  
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L’autor de l’article comentava que la guerra i la pèrdua de les colònies no justificaven 

en cap cas la minsa representaciñ, perquè malgrat tot això l’activitat econòmica 

continuava. Amb ironia deia que els guàrdies civils custodiaven seccions pràcticament 

buides.
701

 

Amb tot, pel que fa a les Illes, l’absència a la mostra potser s’explicaria o tendria 

relaciñ amb les conseqüències de la guerra de Cuba i la pérdua de les Antilles (1898). 

L’empresa d’Andreu Bestard i fills de Santa Maria, que havia participat a les 

exposicions universals anteriors, no acudí a la de París del 1900. La família Bestard, que 

tenia una bona part del seu negoci a Ponce (Puerto Rico), es veié, almenys en els 

primers anys, molt afectada per la nova situaciñ política de l’illa, que provocà, entre 

altres coses, l’embargament de capital a la societat dels Bestard per part del govern 

nord-americà.
702

 Aquesta empresa i la de Miquel Jaume de Santa Maria, per exemple, 

que també havia enviat licors a Xicago, patien la davallada inicial de les exportacions 

que degué suposar la pèrdua de les colònies, circumstància que no animà a prendre part 

a la de París. El fet explicaria moltes altres absències, sobretot respecte a les universals 

que s’havien celebrat a Europa i, en concret, a la del 1889. 

Una entitat que sí hi va assistir fou la societat cooperativa Paz y Trabajo de Mañ, 

amb diferent tipus de calçat. La societat s’havia creat a Mañ el gener de 1899 

precisament amb la finalitat de crear una cooperativa de producciñ de calçat gestionada 

pels obrers afiliats per respondre a la crisi i per cercar mercats alternatius als perduts per 

causa de la guerra. Era una societat obrera, com altres que es formaren a Menorca, com 

a conseqüència de la forta crisi econòmica i de la manca de treball que hi havia a l’illa, 

segurament a totes les Balears, devers 1900.
703

  

L’Exposiciñ Universal de París fou, contemplada globalment, la de major 

participaciñ de totes les que s’havien celebrat fins aleshores: 83.047 expositors, dels 

quals un 46 per cent eren francesos. Els participants espanyols varen ser 1527, dels 

quals set-cens onze hi obtingueren guardñ.  

Els expositors de les Illes, al marge dels que presentaven obres d’art i de treballs 

literaris que no apareixen als catàlegs consultats, únicament foren dotze, dels quals sis 

obtingueren guardñ. Els productes alimentaris de les Illes tan presents a les exposicions 
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universals anteriors, amb conserves, dolços, vinagres, sal, etc., havien quedat molt 

minvats.
704 

Hi trobam oli d’oliva ( el marquès de Vivot i Antoni Vives Colom de Deià), 

mel (el mateix Antoni Vives), i vins i aiguardents. La participaciñ espanyola en aquest 

darrer sector va ser molt àmplia, mentre que de les Illes només hi anaren tres expositors: 

l’arxiduc Lluís Salvador amb vins de malvasia i moscatell de Miramar, Pere Josep 

Esbarranch de Palma i Damià Garau de Llucmajor amb licors. Pere Josep Esbarranch 

feia constar que la seva producciñ anava destinada a l’exportaciñ a Amèrica.  

Aquest fort descens en el nombre de participants ha de ser explicat per diversos 

motius, entre els quals no s’haurien de descartar elements que parlen d’una economia 

submergida consistent en amagar les activitats industrials que desenvolupaven 

determinades empreses. Aquesta activitat opaca es troba a documentaciñ diversa de tres 

sectors que havien estat molt presents a les mostres: conserves, licors i sabates.  

En el cas dels licors un dels absents a la mostra de París, com ja s’ha assenyalat, 

era Andreu Bestard de Santa Maria. Poc temps després de l’exposiciñ de París, l’any 

1903, fou sancionat per fabricar conserves de fruita sense haver declarat aquesta 

activitat. 
705

 

Pel que fa a altres fabricants durant aquests anys al municipi de Marratxí existia 

una gran activitat clandestina de fabricaciñ de licors.
706

 

La memòria sobre la indústria del calçat elaborada per l’enginyer industrial 

Francesc Duran i publicada per aquest l’any 1900 constata l’existència d’una activitat 

econòmica, la de fabricaciñ de sabates que moltes vegades l’administraciñ no 

controlava.
707

  

“No todos los fabricantes de calzado hacen las exportaciones a su nombre sino que se 

valen de otros industriales que estan o no autorizados para tales operaciones y de esta 

manera logran burlar la labor de la investigación, puesto que, teniendo sus fábricas 

diseminadas por la población y en pisos de vecindad, sin ninguna muestra ni indicio 

exterior, hace muy difícil su descubrimiento y, aunque se descubran no se les puede 

probar ni un solo caso de exportación y venta al por mayor, y son absueltos por las 
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juntas administrativas (...) i de esta manera logran con toda seguridad no contribuir al 

Tesoro por la cantidad que por su industria deben contribuir.“
708

 
 

La llista d’exportadors de calçat que forneix dñna noms de fabricants que coneixem 

d’altres productes, no de calçat. És el cas de Josep Vidal que fabricava catifes o de Josep 

Planells i Fo que produïa capses de cartñ.
709

  

Duran indicava que l’exportaciñ de calçat el 1898 havia disminuït però que el 

1900, tot i el nou règim duaner, l’enviament de calçat ordinari a Cuba i Puerto Rico 

s’anava recuperant encara que no ho feia en el cas del calçat de luxe: “habiéndose 

perdido por completo la exportaciñn del de lujo por no poder competir con las fábricas 

americanes.”
710

 

Aquesta causa podria ser aplicable a la firma Viuda de Garau i fills, una de les 

més importants de Mallorca, que fabricava calçat a mà, de luxe, i que tants i importants 

guardons havia obtingut però que ja no acudí a l’exposiciñ universal de París del 1900. 

Cosa que coincideix amb unes baixes quantitats de parells de sabates fabricades a mà 

exportades durant l’any 1899, que dñna l’informe, per la casa de la Viuda de Garau i 

fills de Palma: 79 caixes, 5.489 Kg.
711

 L’empresa que d’ençà de 1908 tenia com a titular 

un dels fills, l’exdiputat Mateu Garau Canyelles,
712

 va participar a l’exposiciñ de Palma 

organitzada per la Cambra de comerç. 

Seguint amb l’exposiciñ de París, i dins una altra categoria, la de medicaments, 

Jaume Torrens de Sñller presentava el vi medicinal uranat pèpsic. Els vins medicinals es 

feren populars a finals del segle XIX;
713

i concretament el vi uranat fou molt utilitzat en 

terapèutica suposadament com a antidiabètic. Entre els que es fabricaven a Espanya hi 

havia el Vino Uranado Pesqui, de Sant Sebastià i el que, fent-li la competència, 

fabricava a Sñller, des del 1889, Jaume Torrens, Vi Uranat Pèpsic. Jaume Torrens el 

distribuïa a les Illes, a la Península, a Cuba i a Mèxic. La fñrmula del preparat realitzat 

per Jaume Torrens i declarada en el registre farmacèutic duia també els enzims digestius 
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pepsina i pancreatina, la tintura de taronges, àcid cítric, gerani, vi de Màlaga i vi de 

Xerès. 
714

 Torrens és autor d’un treball: Elixir de vanadato de sodio.
715

 Els seus 

preparats ja foren presentats a Sñller l’any 1897. 

Jaume Torrens Calafat (Santa Maria, 1852- Sñller, 1940) acabà els seus estudis 

de farmàcia a Barcelona. S’establí a Sñller on inicialment regentà la farmàcia de la 

viuda d’Estades, per establir-se més tard pel seu compte. Fou un dels fundadors del 

Círculo Sollerense i director del setmanari Sñller a partir de 1901. Fou col·laborador del 

diari La Almudaina. Va ser vocal i secretari de la Companyia del Ferrocarril de Sñller.  

La categoria de robes, flassades, teixits i brodats va ser més present a París: la 

casa Bordoy i Bonet de la plaça de les Drassanes de Palma presentava teixits de cotñ, de 

fil i de seda i de lli, feia constar que era la primera exposiciñ a la qual es presentava i 

que exportava a Amèrica i a Filipines. Era una societat constituïda feia poc temps.
716

 Tot 

i que Francesc Bordoy tenia la fàbrica de la plaça de la Drassana, amb uns altres socis 

des de l’any 1871.
717

  

Per una altra banda, l’establiment de Pons i Bonet del carrer de Sant Nicolau 

també de Ciutat, presentava brodats, randes, roba blanca i equips de nuvia i, ja per últim 

en aquesta part, Joan Riutort Palmer, d’Esporles, duia flassades de llana. 

Els expositors que hi havia a les altres categories eren Joan Ripoll Bosch, 

d’Esporles, amb material de cistelleria, Antoni Vich Quetgles, amb una bàscula, una 

romana i una balança de la seva invenciñ, i finalment, la Societat Cooperativa de 

producciñ “Paz y Trabajo”de Mañ amb calçat.
718

 

Antoni Vich Quetgles fabricava bàscules i balances de precisiñ i també caixes de 

ferro de seguretat. Tenia l’establiment al carrer de Jaume II, havia editat un catàleg on 

figurava el material de la seva fabricaciñ.
719

Va obtenir el primer guardñ a les 
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exposicions de Sñller i de Manacor del 1897. El 1899 se li concedí una patent 

d’invenciñ per un sistema de romanes, que no es posà en pràctica.
720

 

Tot i la reduïda participaciñ d’expositors, una empresa de les Illes aconseguí el 

guardñ més alt, almenys que hàgim trobat fins ara, en una mostra universal, un Gran 

Premi, l’únic de la seva categoria de tot l’Estat, i un dels 22 grans premis obtinguts per 

tot l’Estat entre totes les seccions.
721

 Fou pels brodats a mà sobre roba blanca fina,
722

 de 

la casa Pons i Bonet, situada al carrer de Sant Nicolau de Palma. Reproduïm el 

comentari del jurat on s’explica el mèrit tant del dissenyador com de les dones que els 

havien realitzat: 

 “Le grand prix a été décerné à la maison Pons y Bonet, de Palma de Mallorque 

(Baléares), qui réunit dans une vaste vitrine un ensemble très complet d’objets de 

lingerie brodés à la main, avec une habilité qui fait honneur au dessinateur et aux 

ouvrières espagnoles. Quatre petits tableaux brodés représentent l’Agriculture, le 

Commerce, l’Industrie et les Beau-Arts. Le premier est en broderie coton sur linon;au 

centre, une charrue et des instruments aratoires, des guirlandes de raisins l’entourent; 

le second est en broderie soies sur crêpe de soie et représente les cinq parties du 

monde; le troisième symbolise l’industrie; le quatrième est une broderie soies sur tissu 

soie qui réunit les attributs ordinaires des beaux-arts, la palette, la lyre et la poésie 

figurée par un vase de fleurs. 

 La maison Pons y Bonet expose du linge d’autel dont les broderies sont superbes: nous 

remarquons un monogramme sur fond linon ajouré à la main qui entoure une couronne 

d’épines; dans le bas, un calice et sur les cótés les instruments de la Passion. Dans une 

autre genre, il y a là des objets de lingerie dont l’ensemble est vraiment 

remarquable.”
723

  

 

La revista il·lustrada barcelonina Hispania dedicava un conjunt d’articles, signats pel 

tarragoní Rafel Puig i Valls, a la participaciñ estatal en l’Exposiciñ de París del 1900. En 

una d’aquestes cròniques precisament feia una gran lloança de la casa de brodats de 

Pons i Bonet de Palma, de la qual inseria un dibuix de la seva instal·laciñ, una 

reproducciñ de l’edifici de la Llotja. Després de referir-se, en termes bastants crítics, als 

representants del sector del Filats, Teixits i Vestits, s’expressava així en el seu comentari 

de la casa de Palma: 

“Capítulo aparte merece la instalación de bordados de Pons y Bonet, de Palma 

de Mallorca (...). Su vitrina, imitación reducida de la Lonja de Palma, es una 

manifestación atildada, en su ramo, de la inteligencia de los fundadores de la casa y de 

la mano pulcra, pulquérrima de las bordadoras mallorquinas. No niego la belleza del 
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dibujo, afirmo con gusto, la inteligencia de los dueños de una casa que persigue el ideal 

de colocar y mantener nuestros bordados a la altura que han conquistado en esta 

Exposición, pero, admiro aun mucho más la vista de lince, la paciencia de santo, la 

mano primorosa de las mujeres que secundan y colaboran en la obra patriótica de los 

Sres. Pons y Bonet,de Palma de Mallorca. Desde estas fechas las Islas Baleares, serán 

para los extranjeros, como la Provenza, no solo 

  Le pays ou fleurit l’oranger, 

  Le Pays des fruits d’or et des roses vermeilles 

sino también el país en que los bordados han alcanzado una pulcritud y una finura que 

han causado la admiración de esta gente.”
724

 

 

Imatge 3: Dibuix de la instal·laciñ que la casa Pons i Bonet va tenir a l’Exposiciñ Universal de 

París del 1900 

La imatge que il·lustra l’article de la revista Hispania reproduïa la instal·laciñ de l’empresa 

Pons i Bonet que recordava la Llotja de Palma. 

 

 

Font: Revista Hispania., 30 d’agost 1900, p. 297. 
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La capacitat de Manuel Bonet per canalitzar la mestria amb el brodat que s’havia arribat 

a assolir a Mallorca a través de generacions de dones com a creaciñ artística, se li 

reconeix en un article escrit poc després de guanyar el Gran Premi a la Universal de 

París. Ho escrivia Joan Estelrich i Perellñ (Artà, 1856 - Palma, 1923): 

 “Lo que faltaba a las bordadores mallorquines era dirección, dibujantes, y que su 

trabajo no muriera perdido en la isla. Algo de esto ha realizado la casa Pons y Bonet, 

que al extender su negocio ha llevado sus bordados a toda Europa y América, logrando 

la venta en todas partes de los bordados mallorquines. A dos Exposiciones ha 

concurrido con sus productos, a la de Insbruck de 1896 y a la de París de 1900, y en 

ambas se ha llevado de carrera los grandes premios. En la última citada el triunfo no 

solo fue para la casa, que obtuvo gran premio de honor: hubo también dos medalles de 

oro y cuatro d’argent para los col·laboradores, para los dibujantes y para las 

operarias, haciendo justícia a todos ellos”.
725

 

 

L’empresa fou creada l’any 1862 entre els empresaris Joan Pons i Manuel Bonet 

Codina. L’any 1901 es dividí en dos tallers diferents. Manuel Bonet hi treballà fins a la 

seva mort, al mes d’agost de l’any 1931. Bonet concebia els brodats com una 

manifestaciñ artística, tal com la pintura o l’escultura i així ho captaren els crítics d’art 

del moment: 

“Eduquemos, pues, a la mujer mallorquina para convertirla en verdadera 

artista, ya que tiene condiciones especiales para ello y esforcémonos sin descanso hasta 

logarar que sus trabajos obtengan artísticamente igual consideración que la pintura y 

escultura.”
726

 

 

Les altres cinc recompenses foren pels teixits de la casa Bordoy i Bonet de Palma 

(medalla de bronze), pels licors, tant pels de Damià Garau, de Llucmajor (medalla de 

bronze), com pels de Pere Josep Esbarranch, de Palma (menciñ honorífica), per l’oli 

d’oliva d’Antoni Vives i Colom, de Deià (menciñ honorífica) i per les flassades de llana 

exposades per Joan Riutort, d’Esporles (menciñ honorífica).  

La fàbrica de Joan Riutort i Palmer, situada a Esporles, que produïa flassades de 

llana funcionava en aquesta època a ple rendiment. L’empresa, el 1912 passà a ser 

propietat de la família Fortuny. El mateix any de la mostra del 1900, Joan Riutort 

Palmer, d’Esporles sol·licitava el registre de la marca de flassades Juan Riutort. 
727

 

 

  

                                                           
725

 ESTELRICH PERELLÓ, J.L.: ”Bordados Mallorquines”, escrit originàriament a El Español, el març 

de 1901. Publicat posteriorment en un llibre que agrupa diferents escrits de J.L. Estelrich: Páginas 

Mallorquinas. Op. cit., p. 51.  
726

 “El Bordado en Mallorca”, Revista Comercial Ibero-Americana Mercurio, 16 de nov. de 1911. 
727

 AHOEPM: Núm. de Marca 7619, la marca va caducar el 1921. 
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Imatge 4: Marca registrada per Joan Riutort d’Esporles, en ús entre 1901 i 1921 

 

 

Font: Arxiu històric de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Núm. de marca: 7619. 

 

Un altre expositor a París va ser el fabricant de licors de Llucmajor Damià Garau 

Tomàs, establert al carrer de la Font, número 15, que l’any 1904 va patentar la marca 

del seu anís, Seca.
728

 

També envià licors a París Pere Josep Esbarranch Pujol, com ho havia fet a 

Barcelona el 1888. Tenia els seus establiments repartits entre Palma, el Pont d’Inca i 

Manacor. Inicialment estava al Pont d’Inca, amb despatx i magatzem al carrer del Sant 

Crist de Palma, i a finals de la dècada de 1890 creà dues fàbriques més a Manacor, una 

de sabñ i una altra d’alcohol, amb un alambí de 900 litres. 
729

Els licors que fabricava, 

amb marques com Licor Verdad i l’anís triple Flor de Mallorca, eren destinats sobretot 

a l’exportaciñ.  

A la secciñ d’art, l’escultor Llorenç Rossellñ Rossellñ
730

 presentava algunes de 

les seves obres més valorades com Desolaciñ (estàtua de marbre), cap d’estudi (baix 

relleu) i Cap al bon camí. 
731
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 AHOEPM: Núm. de marca: 10524. 
729

 AMManacor: Registre d’altes a la matrícula industrial de Manacor any 1901. Lligall 1112/2. 
730

 Llorenç Rosselló Rosselló (Alaró, 1867- Palma 1901). És considerat una figura clau de l'escultura 

mallorquina del segle XIX. Visqué amb la seva família al Perú, llavors tornà a Europa, estudià 

escultura a París, des d'on ja malalt, tornà a Mallorca. Veure: CANTARELLAS CAMPS, Catalina: 
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L’escultor rebé una medalla d’argent per la darrera obra citada, motiu pel qual la 

Diputaciñ n’acordà, amb data del 24 d’octubre de l’any 1900, l'adquisiciñ amb 

destinaciñ al Museu provincial de Belles Arts.
732

 Es tracta del guix (198x50x50 cm) 

d’un grup format per una dona vestida amb túnica que sosté una jove despullada en 

actitud de penediment. La Diputació Provincial la va adquirir amb el compromís de 

traduir-la al marbre, tasca que ja no es va dur a terme. L’obra va estar instal·lada al 

Museu Provincial de Belles Arts de la Llotja i quan aquest quedà integrat en el Museu 

de Mallorca, hi quedà dipositat.
733

 

 

Imatge 5: Fotografia de l’escultura Cap al bon cami, obra de Llorenç Rossellñ premiada a 

l’Exposiciñ Universal de París de 1900 

 

 

Font: Cantarellas Camps, Catalina: “Lorenzo Rossellñ (Mallorca, 1867-1901): un escultor en el tránsito de fin de 

siglo”, Liño: Revista Anual de Historia del Arte, núm. 20, 2014, p. 27. 

  

                                                                                                                                                                          
“Lorenzo Rossellñ (Mallorca, 1867-1901): un escultor en el tránsito de fin de siglo”, Liño: Revista 

Anual de Historia del Arte, núm. 20, 2014, p. 9-28. 
731

 ENSENYAT, Joan B.: “Crñnicas de la Exposiciñn de París,” La Ilustración Artística, Barcelona, 30 

de juliol de 1900, núm. 970, p. 490.  
732

 AGCM: Diputació Provincial de las Baleares, X-912/87.  
733

 CANTARELLAS CAMPS, Catalina: “Lorenzo Rossellñ (Mallorca, 1867-1901)”, op. cit. p. 26 
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Taula 13: Expositors de les Illes i els guardons obtinguts a l’Exposiciñ universal de París de 

1900 
Expositor Adreça Objectes presentats Premis  

Bordoy i Bonet Palma, Plaça de les 

Drassanes, núm. 21 

Teixits de cotó, 

teixits de fil i teixits 

de seda 

Medalla de bronze 

Pere Josep 

Esbarranch 

Palma, carrer de la 

Samaritana, núm. 11  

Anís Estomacal, 

Triple Flor Mallorca i 

Licor Pedroso 

Menció honorífica 

Damià Garau Llucmajor, carrer de la 

Font, núm. 15 

Licors Medalla de bronze 

Lluís Habsburg i de 

Borbó, arxiduc 

d’Àustria 

Valldemossa, Miramar Vins de malvasia i 

moscatell de Miramar 

 

Paz y Trabajo, 

Sociedad Cooperativa 

de Producción 

Maó, carrer del Bastió, 

núm.71. 

Calçat de diferent 

tipus 

 

Pons i Bonet Palma, carrer de Sant 

Nicolau, núm. 23, 25 i 27 

Brodats i randes. 

Roba blanca i 

aixovars de núvia 

Gran Premi 

 

Joan Riutort i Palmer  Esporles Flassades de llana Menció honorífica 

Joan Miquel Sureda, 

marquès de Vivot 

Palma, carrer de Savellà, 

núm.2  

Oli d’oliva  

Joan Ripoll Bosch Esporles Productes de 

cistelleria 

 

Jaume Torrens 

Calafat 

Sóller, plaça de la 

Constitució, núm.8 

Vi uranat pèpsic  

Antoni Vich i 

Quetgles 

Palma, carrer de la 

Bosseria, núm. 18 

Bàscula, romana i 

balança  

 

Antoni Vives Colom Deià Oli d’oliva i mel 

d’abella 

Menció honorífica 

Llorenç Rosselló 

Rosselló 

París Escultures: Cap al 

Bon Camí i 

Desolació 

Medalla d’argent 

 

 

Font: Catálogo de los Expositores de España publicada por la Comisión General Española para la Exposición 

Universal de París de 1900. Madrid (Imprenta Ricardo Rojas), 1900. 

Gaceta de Madrid: “Relación de los premios concedidos por el Jurado Internacional de la Exposición Universal de 

París de 1900 a los Expositores de Espaða”, 9 de gener de 1901, p.107-112. 

Boletín Oficial de la Provincia, 7 de febrer de 1901, p. 2.  
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3.6.- Exposició de productes de les regions espanyoles organitzada per la Revista 

comercial Iberoamericana a Barcelona l’any 1903 

 

Es tracta d’una Exposiciñ d’iniciativa privada organitzada pels responsables de la 

Revista Comercial Hispano Americana, Mercurio. És una mostra de no gaire pes, però 

que ens serveix per trobar-hi empresaris illencs els quals aprofitaren l’oportunitat, la 

iniciativa de Mercurio, per obrir-se mercat a l’Argentina. Alhora la mostra confirma la 

vinculaciñ de certs empresaris menorquins i mallorquins amb alguns canals de difusiñ 

tan importants, com era la revista Mercurio que s’editava a Barcelona. La publicitat, per 

altra banda d’un disseny molt acurat, que anuncia els productes de diverses empreses de 

les Illes, és molt remarcable. S’hi anunciaven les catifes de Joan Vidal, els licors i 

conserves dels germans Roca, les conserves de Vicenç Rossellñ, els llibrets de fumar de 

Ricard Roca però sobretot, els moneders d’argent dels empresaris maonesos (Pons, 

Joan, Coda, Gomila, Seguí, etc). 

Mercurio es va editar entre el 1901 i el 1938 amb l’objectiu de promocionar el 

comerç, també la cultura, entre l’Estat espanyol i Amèrica. La revista fou fundada per 

l’empresari Josep Puigdollers Macià i fou dirigida durant un bon grapat d’anys per 

Frederic Rahola Trèmols.
734

Eren persones vinculades a l’Amèrica del Sud. Josep 

Puigdollers i Macià (1866-1908), de jove residí a l'Argentina on establí relacions 

comercials que, des de 1900 continuà des de Barcelona. Frederic Rahola el 1903 viatjà a 

Sudamèrica per tal de promoure-hi els productes catalans. 

La iniciativa de fer la revista havia partit de l’artista Pere Casas Abarca,
735

 qui 

proposà a l’empresari Josep Puigdollers, la idea de transformar el butlletí de la seva casa 

comercial de Barcelona, adreçat als clients d’ultramar, en una publicaciñ mensual 

il·lustrada. La revista, que va néixer el 3 de desembre de 1901, sortia el dia primer de 

cada mes amb diverses seccions, tot dins una gran qualitat tipogràfica. Es convertí en un 

veritable portaveu del comerç i la indústria de l’Estat espanyol. 

Els responsables de la publicaciñ, a finals de l’any 1902, organitzaren una 

exposiciñ per la qual foren convidats els productors de les diferents regions a participar 

en una mostra de productes industrials, arran de la visita que feia a Barcelona el 

                                                           
734

 Frederic Rahola Trèmols (Cadaqués 1858-1919), economista i polític català. Fou director de la 

revista Mercurio (1904-1919). Entre 1890 i 1902 ocupà el càrrec de secretari del Foment del Treball 

Nacional des d’on defensà una política proteccionista per als productes industrials. Fou diputat a les 

Corts espanyoles en diverses legislatures, 1896-1898; i, ja pel partit de la Lliga Regionalista, a la de 

1905, 1907; fou senador per Girona entre 1910 i 1918.  
735

 El pintor Pere Casas Abarca (Barcelona 1875-1958) fou el director artístic de la revista Mercurio, 

des de la qual va innovar la publicitat i la fotografia.  
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vicepresident de l’Argentina, Norberto Quirno Costa, convidat per la instituciñ del 

Foment del Treball Nacional, presidit per Lluís Ferrer Vidal, aprofitant la visita oficial a 

Madrid del vicepresident argentí. 

L’activitat fou promoguda per l'Ajuntament de Barcelona i distintes entitats com 

algunes Cambres de comerç de Catalunya i el Foment de Treball Nacional, instituciñ de 

la qual Frederic Rahola havia estat secretari general entre 1890 i 1902.
736

 

Era una iniciativa que tenia com a objectiu reforçar les relacions amb Amèrica, 

vincle que s’havia ressentit arran de la pèrdua de les darreres colònies, i que, amb un 

cert esperit regeneracionista, pretenia contribuir a tancar un passat de records de 

grandesa i apostar per un futur que basat en els resultats de l’esforç i el treball. 

 “La pérdida del mercado de Ultramar nos ha inducido a pensar en otros mercados, 

aprestándonos a la lucha en el campo libre, y aun cuando haya disminuido nuestra 

exportación, se nota que no se concentra en un solo mercado, a la sombra de un 

Arancel protector, sino que afluye a muy diversos países, al amparo de su propia y 

exclusiva fortaleza.”
737

 

 

La mostra, oberta durant 15 dies del mes de gener de 1903, se celebrà a Barcelona, al 

parc de la Ciutadella, a l'edifici conegut com Castell dels Tres Dragons, el qual havia 

estat dissenyat per Lluís Domènech i Montaner com a cafè-restaurant per a l’Exposiciñ 

Universal del 1888.  

Frederic Rahola,
738

 dedicava tot un reportatge de la revista a l’exposiciñ, on s’explicava 

el contingut, tot analitzant els problemes que tenia la indústria en aquells moments, des 

d'una visiñ crítica cap a un Estat burocratitzat i endarrerit enfront d’uns territoris 

dinàmics i laboriosos.  

Les regions o bé localitats citades per la seva participaciñ foren: Xerès (vins); 

País Valencià (ventalls, ceràmica, rajoles, guitarres); Saragossa i la Rioja (conserves i 

vins); les províncies del nord de la península (conserves, vins i sidres) i Eibar 

(particularment armes); Múrcia (espècies com pebre bord i safrà); Madrid (xocolates, 

tapissos, argenteria i editors); es destacaven els olis de l’Empordà, Tortosa i Alcanyís; 

paper i draps d’Alcoi; torrons de Xixona; del Principat, que òbviament era d’on hi 

hagué un major nombre de participants, els teixits de Sabadell i de Terrassa, i els 

gèneres de punt de Matarñ. 

                                                           
736

 DALLA-CORTE CABALLERO, Gabriela: Cultura y negocios: el americanismo catalán de la 

Revista Comercial Ibero-Americana Mercurio. Barcelona, 1901-1938. Barcelona (Edicions Casa 

Amèrica Catalunya), 2012, p. 32. 
737

 Revista Comercial Ibero-Americana Mercurio, 4 de març de 1903, p. 52. 
738

 Revista Comercial Ibero-americana Mercurio: “Exposiciñn al vice-presidente dela República 

Argentina” 4 de març de 1903. 
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Els participants feien un obsequi dels seus productes que havien de ser remesos a 

l'Argentina. La llista d’aquests regals i dels fabricants, que es pot considerar un catàleg 

dels productes de la mostra, procedien de molts de llocs de l’Estat.
739

 

De les Balears se’n feia el comentari següent:  

 “Las Baleares se distinguían por su diversidad de productos, en primera línea el 

calzado, que constituye su principal exportación y en segundo lugar sus jabones, 

cerámica, conservas, vidrios, aguardientes y tejidos.”
740

 

 

Entre els obsequis de les Illes que es feien al vicepresident hi trobam productes 

industrials diversos: capses de sabñ de la fàbrica Bosch i Valent de Palma; licors de 

Mañ: anís higiènic de Manuel Bertran i anís i licors de J. Pons Sintes; calçat fabricat a 

Menorca: de Blanco i Olives, de Francesc Terrés i cia., botes de G. Coll i Riudavets (un 

parell de borseguins i un parell de polacres), els tres fabricants de Mañ, i de Jaume 

Gornés, de Ciutadella; botelles i barrals de vidre de Gabriel Gordiola de Palma; 

ceràmica (plats i gerros) de Pere A. Aguilñ, (a) Cetre; flassada de llana de Pere Antoni 

Magraner de Palma; xocolata de Pere Pons Seguí de Mañ; conserves (pots de polpa 

d’albercoc) d'Antoni Ramis Cerdà de Palma, conserves i dolços (llaunes de conserves i 

estoigs de pots amb dolços i torrons de Vicenç Rossellñ, licors de Roca Hermanos, 

anisats i conserves (diverses botelles d’anís i de llaunes de conserves) de Joan Suau de 

Palma; sal de La Salinera Espaðola de Palma; paper de fumar de la marca Sr. Mauri del 

germans Eduard i Ricard Roca de Palma. 

Els productes es disposaven en acurades instal·lacions, la majoria d’estètica 

d’estil modernista, que omplien el salons de l’edifici situat al Parc de la Ciutadella. 

Finalment les instal·lacions i els productes foren oferits al vicepresident que es 

comprometé a exposar-los posteriorment a la ciutat de Buenos Aires. 

Els productes de l’Exposiciñ foren embalats a expenses de la casa comissionista 

de Josep Puigdollers Macià, propietari de la revista Mercurio, transportats gratuïtament 

a Buenos Aires en el vapor Reina Maria Cristina, on arribaren dia 20 de juny però els 

objectes, per motius aliens als organitzadors, romangueren emmagatzemats a Buenos 

Aires més d’un any fins que finalment foren exposats en una mostra, inaugurada el 

juliol de 1905, pel president de la República Argentina, el general Roca.
741

 

                                                           
739

 Revista Comercial Ibero-americana Mercurio: “Exposiciñn al vice-presidente dela República 

Argentina” 4 de març de 1903, p. 60-66.  
740

 Revista Comercial Ibero-Americana Mercurio: “Exposiciñn al vice-presidente dela República 

Argentina”, 4 de març de 1903, p. 55. 
741

 “Exposiciñn Quirno Costa en Buenos Aires” a Mercurio, Revista Comerial Ibero-Americana. 

Barcelona, 1 d’agost, 1904, núm. 33, Vol. 1904, p.190. 
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Es constituí una comissiñ formada pels presidents de diverses entitats: Foment 

del Treball, Institut de Sant Isidre, Cambra de Comerç de Barcelona, i el mateix 

Frederic Rahola per a l’estudi de les relacions comercials amb les repúbliques sud-

americanes.
742

 De fet, la comissiñ viatjà a Buenos Aires on desenvoluparen un programa 

d’activitats encaminades a reforçar els lligam econòmics entre l’Estat espanyol i les 

repúbliques americanes.  

 

3.7.- L’Exposició Balear d’Agricultura, Indústria, Belles Arts, Antiguitats i Labors 

de la Dona, de Palma del 1903. 

 

Va ser un concurs, també amb motiu de les fires i festes de Palma, celebrat entre els dies 

9 i 15 d’agost de 1903. L’organitzà l’Ajuntament, presidit en aquells moments per 

Antoni Planes Franch qui comptà amb la col·laboraciñ de la Diputaciñ provincial i amb 

el suport de diverses entitats públiques i privades, com per exemple, la Societat de 

Ferrocarrils de Mallorca i de les Companyies marítimes de Vapors que facilitaren el 

transport gratuït dels objectes destinats al concurs. 
743

 La Diputaciñ cedí l’ús de l’edifici 

de la Llotja, i donà 5.000 pessetes a més del cost de la instal·laciñ.
744

 

Els productes distribuïts en les seccions d’Agricultura, d’Indústries, de Belles 

Arts, d’Art Retrospectiu o Antiguitats i Labors de la dona, foren exposats a diferents 

edificis de Ciutat: la Llonja, l’Ajuntament, la Diputaciñ i Monti-sion.
 745

  

Pere Canet, Francesc Quijada i Benet Pons Fàbregues foren els comissaris de la 

comissiñ executiva.
 746

 

La medalla de la mostra, la magnífica medalla modernista de l’Exposiciñ Balear, 

estava basada en el projecte del mateix Benet Pons Fàbregues, encunyada als tallers de 

P. Feu de Barcelona.
747

  

 

 

  

                                                           
742

 La Vanguardia, 10 de gener de 1903, p. 2. 
743

 Ferias y fiestas de 1903: Exposición balear de agricultura, industria, bellas artes, antigüedades y 

labores de la mujer.Biblioteca Bartomeu March: Fullet, Fol 189/41. 
744

 AGCM: Sig. X-915/153. 
745

 AMP: Reglamento Exposición Balear: 1903. Sig. 1536 LII. 
746

 AMP: lligall de documents de l’Exposiciñn Balear Agrícola e Industrial 1903. Sig. 1662 XIII.i LN 

2035/48 (c). 
747

 Crusafont i Sabater, Miquel: Medalles commemoratives dels Països Catalans i de la Corona 

Catalano-Aragonesa (S.XV-XX). Op. cit., p. 185.  
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Imatge 6: Fotografía de la Medalla de la mostra de Palma del 1903 

La medalla es basava en el projecte de Benet Pons Fàbregues i fou encunyada als tallers de P. 

Feu de Barcelona. A l’anvers: una figura femenina amb làurea i palma, al fons el castell de 

Bellver i la torre de Portopí. Al revers: els escuts de les tres illes majors. 

 

 

 

Font: Medalla de la col·lecciñ particular d’Andreu Bestard Ferrari. 

 

Els premis eren: un diploma de gran premi d’honor, deu, de medalla d’or, vint, de 

medalla d’argent, trenta medalles de coure i els premis extraordinaris que la comissiñ 

consideràs. D’aquests, alguns foren per les instal·lacions, muntatges amb disseny molt 

treballat elaborats amb els objectes que presentaven: botelles, pells, conserves, etc. 

Fou una mostra que es pot veure com una manifestaciñ modernista de l’època en 

obres d’art, en el disseny dels objectes: medalles, instal·lacions, mobiliari, alguns 

treballs artístics del mateix Fortesa Rey, i en el disseny industrial, com és ara les 

botelles. La mostra se celebrà l’any 1903 coincidint amb la inauguraciñ del Gran Hotel, 

quan aquest gust ja era molt popular i es manifestà en molts de detalls.
748

  

La secciñ d’art també constitueix una manifestaciñ de la sensibilitat artística del 

moment amb pintors d’avantguarda i, almenys posteriorment, molt valorats. Encara que 

a la mostra Antoni Gelabert i Cristòfol Pisà únicament reberen el premi de medalla de 

bronze. També hi havia obres de pintura (una marina i un cap de dona) i fotografies de 

Narcís Puget Vinyes d’Eivissa, encara que no sabem si fou guardonat. El gravador 

d’origen felanitxer Enric Vaquer i Atienza 
749

va rebre la medalla d’or. 

                                                           
748

 “Ferias y Fiestas”, Diari La Tarde, 9 d’agost 1903, p. 1 
749

 Enric Vaquer (Palma 1874- Madrid 1931), deixeble de Bartomeu Maura que gaudí d’un notable 

prestigi. Fou gravador. Concorregué a diferents exposicions, és possible que la de Palma fos la 

primera o una de les primeres on obtingué un guardó important. 
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Els objectes estaven distribuïts en edificis diferents, els de les seccions 

d’Agricultura i d’Indústria foren exposats a la Llotja. Pere Estelrich, organitzador
750

 

delegat d’aquesta part intervingué a l’acte d’ inauguraciñ on reconegué que per causa de 

la manca de temps el nombre d’expositors no fou tan elevat com hagués pogut ser.
751

 

El jurat d’aquesta secciñ estava format, entre d’altres, per Pere Estelrich, el 

licorista Joan Suau, i el fabricant de llibrets de fumar Eduard Roca. Malgrat no disposar 

d’un catàleg, gràcies a la premsa i a les fitxes d’inscripciñ manuscrites que es conserven 

a l’Ajuntament,
752

s’ha pogut reconstruir una relaciñ, sinñ completa, almenys 

aproximada de les persones i objectes que hi participaren, també de molts dels guardons 

que es distribuïren. Dissortadament, no de tots tenim el municipi de procedència i 

tampoc amb certesa, tot i que sñn fàcilment deduïbles, els que venien de Menorca. Els 

expositors tenien el transport de franc, en vapors, els de les altres illes, i en tren, els dels 

pobles.  

Bartomeu de Rossellñ Tur, director, d’ El Correo de Ibiza, fou el comissari dels 

expositors d’Eivissa. Comentava que hi havia poca representaciñ de productes per 

manca de temps i de difusiñ de la mostra. Així i tot de les Pitiüses, hi participaren nou 

persones, vuit d’Eivissa, amb: vins i mistela (Joan Palau Sorà), licors (Guillem Bauçà i 

Crespí), festucs (Marià Llobet Tur), bleda-rave (Josep Ramon Gotarredona), oli d’oliva, 

cereals, hortalisses, garroves (Bartomeu Rossellñ Tur) i un de Formentera, Joan Marí i 

cia., presentava licor de farigola i anís (Perla, Ajenjo i Ajenjo superior). A la secciñ de 

Belles Arts, hi havia un sol expositor d’Eivissa, Narcís Puget Vinyes que presentava 

diverses obres de pintura i fotografies.
753

 

 La secciñ d’agricultura, dividida en setze grups, que incloïa vins, licors, olis, 

formatges i maquinària agrícola, fou la que comptà amb una major participaciñ. Hi hem 

identificat uns cent deu expositors, la gran majoria de Mallorca. Del grup pròpiament de 

conreus, el més nombrñs va ser el de d’arboricultura (ametlles, garroves, llimones, etc.), 

seguit de cereals, llegums, tubercles. Els premis més importants foren sis medalles d’or: 

una per l’oli de Biniforani, de Bunyola, dues més per blats i llegums de Manacor, una 

pels alls, hortalisses i llegums de la casa Capñ hermanos de Santa Margalida, una pels 
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vins, olis i formatges del marquès de Vivot i una per Josep Rul·lan Mir pels seus estudis 

sobre paràsits de l’olivera i el taronger. 

La mostra dñna indicis de la presència de petits i mitjans nous propietaris, com a 

conseqüència de la venda i parcel·laciñ de grans propietats,
754

on s’hi introdueixen 

diferents conreus destinats al mercat: hortalisses, fruiters, arròs. Un nou propietari era 

Antoni Pol i Joan
755

que presentava pomes, peres i garroves de Son Muntaner de 

Bunyola que obtingueren guardó. Son Muntaner havia estat de la família dels Cererols i 

es parcel·là i canvià de mans a finals del segle XIX. El 1900 va ser de Joan Jaume Mir 

qui hi introduí fruiters, figueres, noguers i ametllers, que en part substituïren el conreu 

de l’olivera.
756

  

Destacaríem també la presentaciñ dels arrossos de l’albufera de la Pobla per part 

de la societat Agrícola, Industrial, Balear. Era una companyia amb capital valencià que 

tenia la seu a Palma i que l’any 1901 havia llogat la finca a Joaquim Gual de 

Torrella.
757

Sembla que l’activitat de l’empresa, que patí els efectes de la inundaciñ del 

prat i pèrdua de les collites de l’arròs que tengué lloc l’any 1906, durà pocs anys.
758

 

El grup de maquinària i d’instruments agrícoles, amb arades, sulfatadores, etc., 

comptà amb la presència de deu expositors, dels quals cinc obtingueren medalla d’or.  

En l’apartat de formatges i saïms, hi havia cinc expositors, dels quals quatre eren 

de formatges, que obtingueren dues medalles d’or, una per Sebastià Moranta i l’altra per 

la Societat Monte Toro de Menorca. Aquesta societat anònima fou constituïda l'any 

1901, amb un capital social de 120.000 pessetes, per propietaris agrícoles de l'illa, amb 

l'objectiu de construir una fàbrica moderna de formatge i mantega i d'aquesta manera 

incrementar les vendes a la Península. La indústria inaugurada el 1902 al Mercadal va 

tenir una vida efímera, no va arribar a set anys d’activitat. Entre les persones que la 

dirigien hi havia Pere Mir i Mir, que era el vicepresident.
759

 

Els de vins, misteles, aiguardents, vinagres i olis inclòs dins la secciñ 

d’agricultura, va ser, amb diferència, el més nombrñs de tota l’exposiciñ: vint expositors 

                                                           
754

  ROSSELLÓ VERGER, V.M.: “Canvis de propietat i parcel·lacions al camp mallorquí entre els 

segles XIX i XX”. Randa, 12, 1981, p. 19-60. ROSSELLÓ VERGER, V.M.: “La possessiñ, 

articuladora de l’espai rural. Imatge i realitat d’un sistema d’explotaciñ esvaït”, dins Possessions 

mallorquines: passat i present. Op. cit., p. 19-46. 
755

 Antoni Pol i Juan, fou escriptor i polític, el 1899 era secretari del Centre d’Uniñ Republicana de 

Ciutat; és autor d’obres costumistes i de folklore musical. 
756

 VIBOT, Tomàs: Les possessions de Mallorca. Vol. III, Pollença (El Gall Editor), 2008, p. 178-182. 
757

 Joaquim Gual de Torrella pocs anys abans havia comprat la propietat a Lee Latrobe Bateman. 
758

 PICORNELL, C i GINARD, A (1995): “John Frederic Latrobe Bateman”. Op. cit., p. 46. 
759

 MÉNDEZ VIDAL, Alfons: Trenta-cinc empresaris menorquins. Op.cit, p. 210, i CASASNOVAS 

CAMPS, M.A.: El crac de 1911. Sant Lluís (Edicions Llevant), 2012, p. 33.  



Mallorquins, menorquins i eivissencs a les exposicions internacionals, nacionals i locals (1827-1929) 

 272 

de vi, devuit d’aiguardents i licors i nou d’oli. Les medalles d’or que hem localitzat 

foren pel vi de malvasia de l’Estaca, propietat de l’Arxiduc, pels vins d’Antoni 

Gelabert, de Binissalem, per l’anís de d’Andreu Bestard i Fills, de Santa Maria, pel 

licor, marca Benedetto, de Felicià Fuster Molinas, de Santa Margalida, pels diferents 

tipus de licors de la casa Roca Hermanos y cía, i de Joan Suau, de Palma.  

Allò que era, segons el reglament, la secciñ d’indústria (14 grups), fou menys 

nombrosa. Hi hem trobat 53 expositors, tot i que si s’hi haguessin inclòs els formatges i 

els licors hagués tengut un pes superior. 

El grup primer, sopes, pastes, xocolates i dolços va ser molt més reduït que en 

altres mostres celebrades anteriorment, com foren la Universal de París del 1878, o la de 

Palma del 1881. Sorprenentment no hi figuraren les pastes, les galetes o els torrons de 

Menorca, per exemple. Podria tractar-se d’un símptoma de la davallada d’aquesta 

activitat, de la disminuciñ del nombre de fabricants i de les embarcacions a vela 

dedicades al comerç, mercat al qual anaven en gran part dirigides les pastes, les galetes 

d’embarc, etc. Així i tot hi tenim un forn clàssic, el de Josep Forteza, can Cetre de 

Palma, amb moltes varietats de pans i brioixos, d’influència estrangera: pa de Viena, pa 

anglès, croissants, tiracouchons, etc.
760

 D’alimentaciñ també hi havia dues cases que 

presentaven refrescs i begudes carbòniques (A. Ramis i J. Bordoy).  

Dels grups d’indústria destacam la medalla d’or atorgada a Joan Vidal Ros, 

l’únic expositor que s'hi ha localitzat al grup de teixits i catifes, quan a les altres mostres 

els teixits solien ser tan nombroses. 

Al grup d’ebenistes i fusteria s’hi han localitzat quatre expositors, Joan 

Aranzolez (?), Joan Brazales, Joan Vadell i Antoni Clar. Aquest darrer també presentava 

tapissos i obtingué una medalla d’or.  

El de vidre, vímet, ceràmica, rajoles fou també relativament significatiu, vuit 

expositors; Pere Joan Aguilñ Forteza, Cetre, presentava gerres, columnes i imitacions de 

majòlica de la seva fàbrica de ceràmica La Roqueta, fundada feia sis anys, que 

obtingueren una medalla d’or. Dins el mateix grup Miquel Fortesa Rey ensenyava 

treballs artístics de La Cartuja de Son Espanyolet.  

Hi havia dos expositors de treballs d’impremta, i la casa dels senyors Amengual 

i Muntaner va obtenir una medalla d’or. 
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Els grups següents constituïen, alguns d'ells, una certa novetat. Al de foneria, 

ferreteria i metal·lúrgia en general, hi havia set expositors: amb treballs de ferreria i 

manyeria (Antoni Bosch Gelabert), cuina econòmica (Senyors Barrios, Covas i Vidal), 

escalfador de banys (Senyors Fullana i Cia), gasòmetre per a gas acetilè (Joan Ferrari i 

Joan Mirñ), bugies (Senyors Galmés i Febrer), maneguins d’encenedors de ble (Sebastià 

Manresa, de Felanitx), bicicleta niquelada (de l’empresa dels germans Rubio) i pistola 

(Josep Colomar, d’Eivissa). 

Al de corderia hi figuren dos expositors de cordes i un d’ells, Bartomeu Català i 

cia., obtingué medalla d’or i premi extraordinari d’art per la instal·laciñ, que consistia 

en una representaciñ del mñn utilitzant els diferents materials que fabricava la casa.  

La secciñ d’indústries químiques, productes farmacèutics, fòsfors, saboneria, 

palesa una activitat industrial que creixia en diversitat, sobretot la química. Es veu com 

els dos licoristes Joan Suau i Pere Esbarranch es decantaven també per produir materials 

químics; Joan Suau presentava productes de la destil·laciñ de brea d’hulla que 

obtingueren una medalla d’or. Pere J. Esbarranch Pujol, a més de les fàbriques de licors 

esmentades, tenia una fàbrica de ciments, rajoles i de sabons al carrer d’Alfons XIII de 

Manacor, prop de l’estaciñ.
761

 

Apareix una fàbrica de lleixius, la dels senyors Ridocci i Quijada, que 

presentaven lleixius concentrats i llustres per al planxat. La marca del lleixiu era Flor de 

nieve. Un dels socis devia ser Francesc Quijada, a qui ja s’ha citat com un dels membres 

que formaven part de la comissiñ executiva de l’Exposiciñ. L’empresa Ridocci i 

Quijada, que també treballava materials de ferro, va tenir marques registrades.
762

 Es va 

presentar a l’Exposiciñ de Palma del 1910. Hi havia també una empresa que presentava 

adobs químics. 

Al grup hi havia alguns expositors ben coneguts a les mostres: els germans 

Eduard i Ricard Roca amb els llibrets de fumar, Domingo Casasnovas Sancho amb 

aparells odontològics 

Un tret definidor de la mostra fou la inclusiñ d’un apartat, tal com s’havia fet a la 

Universal de Xicago del 1893, de les Labors de la dona, on hi participaren dones de les 

Illes amb diferents treballs. Així quan la comissiñ organitzadora, presidida pel batlle, 

enviava, el mes de maig, un full informatiu a les associacions, corporacions i particulars 

per tal que hi participassin, expressava, amb un acusat paternalisme: 
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“(...)y paralelamente al recuerdo de lo que fue nuestra grandeza y nuestra influencia en 

todo el litoral del Mediterráneo, acojamos solícitos el trabajo de la mujer en nuestros 

días, de estas artistas oscuras, que en su rincón del hogar, tal vez entre sacrificios 

innominados, producen verdaderas maravillas, dignas ciertamente de toda clase de 

protección, de encomio, de que se les dé alientos y se les inspire confianza en la 

virtualidad del Trabajo.
763

  

 

Els treballs de la secciñ de Labors de la dona, amb aproximadament 80 participants, 

s’exposaren a l’edifici de l’Ajuntament de Palma. Eren bàsicament brodats, algun de 

recam, i randes.
764

 El jurat estava constituït per cinc dones que coneixien molt bé el 

valor i la qualitat dels treballs. Dues d’elles eren professores i directores de centres 

escolars de Palma que, sobretot la Puresa, havien preparat diverses generacions 

d’al·lotes en la tècnica i en la qual sense cap dubte havien destacat. Alberta Jiménez (del 

col·legi de la Puresa) i Maria Obrador (de l’escola pública de la Consolaciñ), qui havia 

obtingut un primer premi al mèrit industrial el 1874 a Barcelona. Joana Aina Roca i 

Catalina Pujol i, segurament també Maria Vivñ, havien tengut o tendran premis pels 

brodats. Els millors guardons foren per una casulla, gerros i, en general, per randes i 

brodats.  

Per altra banda els objectes de la secciñ d’Antiguitats, o d’Art Retrospectiva, 

s’exposaren a l’edifici de Monti-sion, seu de l’Institut. Hi havia peces d’art religiñs de 

diferents esglésies de l’illa com pal·lis, retaules, escultures, etc. A més a més hi havia 

obres bibliogràfiques úniques com eren la pretesament crònica manuscrita del rei Jaume 

I, col·leccions dels primers diaris de l’illa, així com també diferents peces de mobiliari 

d’estil barroc procedents de la finca d’Alfàbia, propietat dels germans Burgues 

Safortesa. Jaume Planes presentava objectes procedents de diverses excavacions a 

jaciments de Mallorca i altres peces de pintura i col·leccions valuoses.
765

 El jurat de la 

secciñ el formaven deu persones, entre elles Estanislau de K. Aguilñ Aguilñ, president 

de la Societat Arqueològica Lul·liana.  

 

3.8.- Exposició Internacional d’Higiene, Arts, Oficis i Manufactures de Madrid el 

1907 

Es va celebrar a Madrid entre els mesos de setembre i novembre, al palau de Belles 

Arts, a la zona coneguda com els Altos del Hipñdromo. Era una exposiciñ d’iniciativa 
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privada que comptà amb el suport oficial, sota patronat, del Govern espanyol,
766

tal com 

es reconeix amb la reial ordre del 14 de gener de 1907. El rei, mitjançant ordre de 24 

d'abril de 1907, recomanava la participaciñ a les cambres de comerç i a altres societats 

interessades. 
767

 

El comissari general de la mostra fou Alfredo de Corradi, comandant d'artilleria, i el 

ministeri de Guerra es presentava en dues gran instal·lacions (amb armes, pñlvora, 

preparats de laboratori del cos de Sanitat militar. Els reis feren la inauguraciñ oficial el 

dia 13 d’octubre. Els principals guardons eren: gran premi, diploma d’honor, medalla 

d’or, medalla d’argent, medalla de bronze. El major nombre d’expositors, al marge dels 

espanyols, procedia de Bèlgica.  

La revista barcelonina Mercurio li va dedicar un reportatge.
768

  

La mostra va integrar un ampli ventall de productes. S’hi presentaren màquines, armes, 

productes químics, mobles, ceràmica, calçat, sedes, brodats, medicaments. També hi 

havia cases de fotografia i algunes editorials. 

Els productes d’alimentaciñ conformaven un apartat destacat: aigües 

mineromedicinals d’Ibèria, Europa i Amèrica, farines, llet condensada, vins.  

Hi participaren empresaris industrials, amb instal·lacions vistoses, d’arreu 

d’Europa: màquines d’escriure Underwood i Hammond, de llapis Faber (Alemanya), 

foneries Petry-Chaudoir de Lieja (Bèlgica), elements decoratius (Anglaterra). 

A hores d’ara, no s’ha pogut trobar la documentaciñ necessària per conèixer 

exactament els illencs que s’hi presentaren. Només sabem d’alguns casos aïllats. Un 

d’ells era Manuel Bonet, ja com a Casa Bonet, qui va obtenir la medalla d’or per 

l’excel·lència i qualitat en la roba blanca i els brodats.
769

 

Un anunci, que recollia el diari ABC d’aquell mateix any, s’hi referia 

indirectament perquè era per anunciar la inauguraciñ d’un comerç a Madrid:  

“Manuel Bonet, Palma de Mallorca. Proveedor de la Real Casa. Por la exquisitez de 

sus equipos y artísticos bordados a mano, que han merecido el Gran Premio en cuantas 

Exposiciones se han presentado. El Sr. Bonet ha sabido hermanar lo artístico a lo 

práctico en sus creaciones, preferidas por lo mejor de la sociedad. Su numerosa 

clientela de Madrid le ha decidido a abrir una sucursal, Alcalá 66, que promete 

brillantes resultados.”
770  
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Imatge 7: Fotografia del brodat Arts i Comerç de la Casa Bonet presentat a Madrid el 1907 

El brodat, recam en blanc damunt seda negra, forma part del conjunt que va obtenir medalla 

d’or i gran premi, presentat per la Casa Bonet a l’Exposiciñ Internacional d’Higiene, Arts, 

Oficis i Manufactures de Madrid el 1907. 

 

 

Font: Catàleg de la mostra Fil a fil: brodats de Can Bonet. Op. cit, p.30. 

 

3.9.- Exposició Hispanofrancesade Saragossa de 1908 

Aquesta exposiciñ s’emmarca dins els actes commemoratius del primer centenari dels 

setges de la ciutat. Oficialment estava patrocinada pel govern espanyol, amb la 

col·laboraciñ de l’Ajuntament i de la Diputaciñ de Saragossa. 

Al desembre de 1906, les Corts estatals aprovaven la concessiñ a Saragossa 

d’una subvenciñ de 2.000.500 pessetes. La comissiñ organitzadora dels actes estava 

formada per l’alcalde de la ciutat, el president de la Societat Econòmica d’Amics del 

País, els diputats i senadors de la regiñ residents a Saragossa, i membres d’altres 

institucions com la Diputaciñ, Universitat, Cambra de Comerç, Bisbat, etc.  

L'economista i polític Basilio Paraíso Lasús (1849-1930), president de la 

Cambra de Comerç i Indústria de Saragossa, presidí el comitè executiu de l’exposiciñ. 

El president honorari fou Gabriel Maura Gamazo, diputat a les Corts per Calataiud. 

La mostra era de caràcter estatal i amb participaciñ francesa (452 expositors), 

amb l'objectiu de mostrar una entesa cordial entre els dos estats que en el passat havien 

estat rivals. La participaciñ de França va ser més baixa del que inicialment s'havia 
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esperat per la coincidència amb la mostra francobritànica que aleshores se celebrava a 

Londres.  

Es constituïren comitès provincials en un gran nombre de ciutats, un d’ells era el 

de Palma. El formaven Benigne Palos Fabregat,
771

Guillem Rubert, Florenci Garcia, Roc 

Carnicer i Vicenç Rossellñ Pellicer.  

La mostra es va celebrar entre l’1 de maig i el 5 de desembre als terrenys que 

constituïen la Huerta de Santa Engracia, cedits per l’Ajuntament. El rei Alfons XIII 

visità la mostra diverses vegades. 

Els objectes presentats s’agrupaven en 10 seccions: Agricultura, Alimentaciñ 

(més de cinc-cents expositors de l’Estat espanyol, dels quals dos-cents eren aragonesos), 

indústries mecàniques i productes manufacturats, productes químics i farmacèutics, Art 

Retrospectiu (cinc expositors de les Balears), Art Contemporani i indústries artístiques, 

Pedagogia i intel·lectualisme, Economia Social, Higiene i Salvament, i Indústries 

diverses. 

La secciñ d'Art Contemporani estava dividida en dues parts i es va distribuir en 

dos edificis, una d'elles estava formada per la col·lecciñ del Museu de Barcelona, que 

comprenia una important exhibiciñ, en la qual també hi eren inclosos artistes estrangers. 

Els premis eren: gran premi, diploma d'honor, medalla d'or, medalla d’argent, medalla 

de bronze, menciñ honorífica i diploma de cooperaciñ. 

El mallorquí Bartomeu Maura i Montaner, fou l'autor del dibuix i del gravat per 

al diploma oficial amb què es reconeixia la vàlua dels expositors de les diferents 

seccions.
 
L’elecciñ de Bartomeu Maura per part de la Junta venia avalada per la seva 

àmplia experiència en aquest tipus de treballs i l'obra és valorada pel seu disseny artístic 

i iconografia al·legòrica.
772
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Imatge 8: Diploma oficial de l’Exposiciñ de Saragossa de 1908, obra de Bartomeu Maura 

 

 

Font: “En el centenario de un centenario”, Asociaciñn Aragonesa de Críticos de Arte, núm.2 del 2008. 

 

Hi van concñrrer 4.653 expositors,
773

principament d'Aragñ i amb una important 

participaciñ de Catalunya, a més de 452 expositors francesos. Fou visitada per més de 

mig miliñ de persones.
774 

 

La revista Mercurio també dedicà molt d’espai a l' Exposiciñ Hispanofrancesa. 

Catalunya fou, de les diferents regions de l'Estat, la que comptà amb un major nombre 

de participants. Hi havia sales exclusives de Sabadell i Terrassa que agrupaven els 

distints sectors fabrils d'aquestes poblacions. Hi hagué una bona representaciñ de 

productes de les Illes, almenys de Palma a la secciñ d'alimentacio.
775

Tenim referències 

dispereses, com que Mateu Safortesa presentà els vins que produïa a Son Bunyola 

(Banyalbufar) o que l’empresa de Francesc Prats i cia., de Palma hi envià talons de fusta 

per a sabates que obtingueren una medalla d’argent. Per altra banda sabem que la 

Cambra de Comerç de Menorca va impulsar i va preparar la participaciñ menorquina a 

l’Exposiciñ de Saragossa que segurament va ser important.  
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3.10.- Exposició Regional Valenciana del 1909 

La mostra fou organitzada per l’Ateneu Mercantil de València, entitat fundada l’any 

1879, que a l’etapa de la mostra presidia Tomàs Trénor Palavicino (1864-1913), gran 

impulsor de l’esdeveniment. A la inauguraciñ hi assistiren el rei Alfons XIII, president 

del comitè d’honor, i Antoni Maura, president del govern, que formava part també de 

l’esmentat comitè. Tot i la imatge de prosperitat que generava, la mostra va acabar amb 

grans pèrdues econòmiques que alguns atribuïren a la coincidència amb la guerra del 

Rif i amb els fets de la Setmana Tràgica. Per tal de rendibilitzar-ne la inversiñ, l’any 

1910 es va prorrogar amb el nom d’ Exposiciñ Nacional. 

El catàleg de l’Exposiciñ de València és el testimoni gràfic del que va significar 

aquesta important mostra, atès que inclou les fotografies de les edificacions i de les 

instal·lacions d’alguns expositors, pavellons sencers, que ens donen la idea de les fortes 

inversions que s’hi feren. El catàleg de 298 pàgines,
776

recull un gran nombre d’anuncis 

publicitaris intercalats amb la informaciñ oficial. Conté a més a més una informaciñ 

d’utilitat per al visitant que ve de fora “una orientaciñn del forastero en Valencia” amb 

una relaciñ de monuments, hotels, transports, etc.  

La mostra suposà la realitzaciñ d’importants obres urbanístiques i d’edificis que 

constitueixen una demostraciñ de tècniques constructives i estils d’interès arquitectònic: 

passarel·la de ciment armat, arc d’entrada, palaus, estadi, pavellons, etc., en un recinte 

de setze hectàrees, dels quals avui només es conserven cinc edificis que formaven part 

del recinte de l’Exposiciñ Valenciana. L’himne de la mostra es convertí després en 

l’himne oficial del País Valencià.  

Diferents estudis mostren l'efecte de la mostra. La tesi doctoral de Miguel Àngel 

Sánchez Romero demostra que l'Exposiciñ va generar un impacte sobre la indústria i 

l'economia valencianes.
777

 A la Regional hi concorregueren 998 expositors valencians 

dels quals M. Sanchis Guarner en remarca la seva distribuciñ: 316 de productes 

agrícoles i els seus derivats (oli, vi, licors, dolços, etc); de maquinària (48), gran nombre 

d’expositors de productes tèxtils, confeccionats i calçat (137); de mobles; d’obra de 
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palma i de joguines (127); de materials de construcciñ (58); i de química (36) que eren 

sobretot cosmètics.
778

 

Josep Boira manté que l'inici de les relacions econòmiques modernes, industrials 

-i capitalistes- entre valencians i catalans del nord es reforça amb l'Exposiciñ Regional 

del 1909 que comptà amb una forta presència catalana. 
779

  

Inicialment tengué un caràcter exclusivament regional però per tal de pal·liar el 

considerable dèficit produït per les grans despeses i entrebancs que disminuïren els 

ingressos la mostrà es prorrogà i passà a ser una Exposiciñ Nacional. Tal com 

s’exposava a l’Almanac del diari las Provincias per a l’any 1911 el resultat de 

l’Exposiciñ Nacional, celebrada entre els mesos d’abril i novembre de 1910, va ser 

decebedor: “Pero la Exposiciñn Nacional no correspondiñ a lo que se esperaba. La 

mayoría de los expositores de la Regional se retiraron del nuevo concurso, y los 

productores de otras regiones no correspondieron a la invitaciñn que se les hizo (...). La 

concurrencia de forasteros fue relativamente reducida. Excepte Catalunya, en donde 

principalment Tarrasa [sic] hizo una buena exhibiciñn de sus Tejidos, las demàs 

provincias espaðolas permanecieron ajenas al concurso valenciano.
780

 

Així i tot, lògicament amb una immensa majoria d’expositors del País Valencià, 

tal com s’ha dit n’hi va haver molts del Principat, tot i que també n’arribaren de 

Saragossa, Madrid, Bilbao, Sevilla, etc. La participaciñ d’illencs a la mostra de València 

fou molt reduïda, únicament dos expositors vinculats amb Mallorca. Un era Francesc 

Prats i cia., de Palma que presentava formes i talons de fusta per a sabates
781

 i que havia 

participat a l’Exposiciñ Balear del 1903 i a la Hispano-Francesa de Saragossa del 1908 

on ja s’ha vist que havia obtingut una medalla d’argent.  

L'altre expositor era una societat de catifers de Madrid que tenien la fàbrica a 

Palma. Es tracta dels germans Fernández que s'anunciaven al catàleg.
782

 Els empresaris 

tenien la seu del negoci a Madrid on eren propietaris d'uns grans magatzems de catifes i 

tapissos, als carrers d'Esparteros, núm. 3 i del Carmen, núm. 20 al 24, i una sucursal de 

l'empresa a l'Argentina, a Buenos Aires. Feia poc temps que havien instal·lat la fàbrica a 

Palma, a la ronda de Ponent, sense cap dubte atrets pel baix cost i la destresa de la mà 
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d'obra femenina, on es feien els tapissos a mà, fets a mida per encàrrec i a preus 

econòmics per a una clientela urbana. 
783

  

 

Imatge 9: Publicitat del taller dels germans Fernández al catàleg de l’Exposiciñ Regional 

Valenciana de 1909 

A la il·lustració veiem cinc al·lotes teixint un tapís de nusos al taller de Palma, al peu hi figuren 

els diferents centres de l’empresa, un d’ells a Buenos Aires. 

 

 

 
Font: Guía de la Exposición Regional Valenciana y Catálogo Oficial de Expositores. Op. cit., p. 120. 

. 

Tot i que els expositors illencs fossin tan pocs, a l’exposiciñ de València, pel que fa al 

nombre de visitants, podem dir que Mallorca juntament amb Catalunya, foren els llocs 

que en proporcionaren un major nombre.
 784

 I ben segur que la mostra degué servir com 

a model per a la que se celebraria un any més tard a Ciutat. 
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Durant el mes de juliol de 1909, atrets per l’Exposiciñ, arribaren a València dues 

expedicions de mallorquins, una impulsada pel diari La Almudaina i l’altra pel diari La 

Última Hora. La primera, que tengué lloc entre els dies 10 i 11, encapçalada pel batlle 

de Palma Enric Sureda, estava integrada per 333 passatgers entre els quals figuraven 

destacats escriptors com Miquel Costa i Llobera i Maria Antònia Salvà. Una comitiva 

presidida pel batlle de València, Josep Maestre, rebé els mallorquins en honor dels 

quals, al llarg de la seva estada a la ciutat, se celebraren diversos actes, que tengueren 

un marcat caràcter literari. Un d’ells tengué lloc a bord del vaixell Miramar on diferents 

escriptors mallorquins reteren un homenatge a la poesia valenciana i a Teodor Llorente 

en particular. La majoria de poemes mallorquins destacaven la germanor cultural dels 

dos pobles
 
i el mèrit de Teodor Llorente. Per la seva banda el batlle de Palma, en la seva 

intervenciñ féu un gran elogi de l’Exposiciñ tot destacant la gran admiraciñ que havia 

despertat entre els seus paisans.
785

El contingut d’aquest acte celebrat a València donà 

lloc a un llibre que es publicà a Palma el mateix any.
786

 

 La segona gran expedició mallorquina per visitar l’exposiciñ, l’organitzada pel 

diari La Última Hora, va estar formada per 1300 viatgers que arribaren el 25 de juliol en 

els vapors Miramar i Bellver i que romangueren a València durant tres dies. En 

l’expediciñ hi viatjaren la banda de música formada per joves de l’asil de la 

Misericòrdia que havia d’entrar al port de València tocant l’himne de l’Exposiciñ i 

l’Orfeñ Mallorquí dirigit per Andreu Gelabert.
787

 

Per altra banda, a més dels viatges citats, la companyia Marítima Sollerense 

també organitzà un viatge en el vapor Villa de Sóller per visitar l’Exposiciñ entre el 27 i 

el 31 de juliol.
788

 

 Pel que fa a Menorca, el Casino La Unión de Maó va noliejar el vapor Monte 

Toro en el que 128 menorquins viatjaren a València, entre els dies 18 i 23 de maig, per 

assistir a la inauguraciñ de l’Exposiciñ Regional.
789

 

 

El 1910, va ser molt prolífic en demostracions industrials, se'n celebraren tres, 

dues d’internacionals (Brussel·les i Buenos Aires) i una de regional, la de Palma, a les 
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quals s’implicaren en graus diferents algunes institucions i productors de les illes 

Balears. La coincidència degué influir en el grau d'implicaciñ dels diferents 

protagonistes. 

 

3.11.- Exposició Universal de Brussel·les del 1910 

Aquesta mostra es va celebrar entre el 23 d’abril i el 7 de novembre de 1910, hi varen 

participar 29.000 expositors, es calcula que la visitaren tretze milions de persones. 

L’Estat espanyol hi va prendre part de manera oficial amb 573 expositors, dels quals 

282 foren premiats. El mateix Comissari general, Nicolás Escoriaza Fabro, al discurs 

d’inauguraciñ de la secciñ espanyola, reconeixia que el fet que el mateix any se 

celebrassin les mostres de Buenos Aires, la Nacional de València i la de Brussel·les 

havia llevat força a aquesta darrera, ja que suposava un triple esforç tant de 

l’administraciñ com dels expositors. Però que malgrat l’esforç, s’havia volgut participar 

de manera oficial, construint un pavellñ on s’exposaren les instal·lacions i els productes 

de les diferents regions. 
790

 

Al catàleg de la secciñ espanyola a Brussel·les hi figuren únicament tres 

representants de les Illes, que hi consten com a procedents de Mallorca:
 791

el catedràtic i 

historiador Rafel Ballester Castell, a la secciñ d’ensenyament superior, presentava un 

tractat sobre història d’Espanya;
792

el pintor barceloní Eliseu Meifrèn Roig (1859-1940), 

vinculat a Mallorca, on va ser director de l’Escola de Belles Arts de Palma, presentava 

una pintura d’un paisatge d’ametllers de l’illa i, per altra banda, Josep Pastor de Sñller, 

fruits diversos, vins i aiguardents. Els pocs participants de les Illes potser serien 

conseqüència del fet que al mateix anys se celebraren també les de Buenos Aires i, 

sobretot, la Regional de Palma. En canvi a la mostra de Brussel·les hi hagué una àmplia 

participaciñ del Principat. 
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3.12.- Exposició Internacional de Buenos Aires, 1910 

Un grup significatiu d’industrials de les illes Balears va participar a La Exposiciñn 

Internacional del Centenario, celebrada a Buenos Aires, entre maig i novembre de 

1910, amb motiu de la commemoraciñ del primer centenari de la revoluciñ de Maig de 

1810, data de la formaciñ del primer govern de l’Argentina independent. La mostra fou 

organitzada per diferents entitats civils com la Societad Rural Argentina o la Uniñn 

Industrial Argentina. L’Estat i la Municipalitat de la Ciutat de Buenos Aires disposaren i 

distribuïren els llocs on es realitzà la mostra i coordinaren els aspectes generals. 

L’organisme que va promoure la participaciñ de productes espanyols a 

l’Exposiciñ va ser la Cámara Espaðola de Comercio, Industria y Navegaciñn de la 

República Argentina, nascuda l’any 1887 per la iniciativa d’un grup de 260 

comerciants, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament del comerç i la indústria 

espanyoles a l’Argentina. 

L’Exposiciñ de Buenos Aires fou una oportunitat que dugué la Cambra argentina 

a organitzar els pavellons destinats a mostrar els productes que s’enviaren des de l’Estat 

espanyol a través de les Cambres de comerç. El Pavellñ Espanyol era una obra de grans 

dimensions de l’arquitecte Julián García Núðez (1875-1944), format a l’Escola 

d’arquitectura de Barcelona, considerat deixeble de Puig i Cadafalch i influït pel 

modernisme català en general. Segurament era la primera vegada, que per al pavellñ que 

representava l’Estat en una exposiciñ internacional, s’adoptava un estil avantguardista, 

en aquest cas el modernisme, i no un edifici d’imitaciñ històrica o castissista.
793

  

El volum del negoci que representava, en aquests anys, l’exportaciñ des de 

diferents regions de l’Estat, també des de les Illes, a Amèrica Llatina, i a l’Argentina en 

particular, explica la implicaciñ de les Cambres de comerç davant l’oportunitat que 

oferia l’esdeveniment. En aquest sentit s’ha de recordar el precedent que suposa la 

mostra de Barcelona de l’any 1903, organitzada per un grup de catalans, des de la 

revista Mercurio, que volia impulsar una major presència dels productes espanyols a 

l’Argentina.  

L’Exposiciñ del 1910 integrava les seccions següents: Agricultura i Ramaderia, 

Indústria, Transports, Higiene i Arts, organitzades en grans pavellons, un d’ells destinat 

als treballs de la dona.  
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Celebrar l’esdeveniment fou, des d’un punt de vista econòmic, tan costñs que la 

Cambra de Buenos Aires, afectada per les considerables pèrdues, es veié obligada a 

replegar la seva activitat i no es va refer fins passat un grapat d’anys, devers el 1914. 

Les passes que se seguiren per a la Mostra van anar des de l’eufòria inicial de la Cambra 

argentina que, sempre des de la seva preceptiva custòdia, encoratjava a la participaciñ, 

oferint tot tipus d’avantatges, fins a la fallida i a la peticiñ de diners als expositors a qui 

els ho havien presentat tan assequible.
794

  

El ministre espanyol de Foment, Fermín Calbetñn, a través d'una circular, datada 

el mes de març de 1910, enviava al president de la Cambra de comerç de Palma, com ho 

degué fer també al de la de Menorca, les instruccions per participar a l’esdeveniment. 

Eren quatre instruccions que determinaven que la Cambra espanyola de Buenos Aires 

se’n cuidaria de la recepciñ, custòdia i reexpediciñ de les mercaderies; també que els 

expositors havien d’acudir a la Cambra de comerç de la respectiva regiñ que tendria 

cura de facturar els objectes, dels quals l’Estat pagaria els costos de transport; al mateix 

temps que les Cambres quedaven encarregades d’enviar urgentment al ministeri de 

Foment una relaciñ dels objectes que s’enviarien a la mostra, així com també un estudi 

quantificat dels costos de personal subaltern que els caldria, i, un cop tengués la 

informaciñ, el ministeri enviaria la suma necessària per fer front a les despeses; i per 

últim els objectes s’haurien d’enviar abans del set de maig, el que suposava que amb 

prou feines disposaven d’un mes i mig per animar a la participaciñ i per organitzar tota 

la operaciñ.  

La resposta a la convocatòria va ser destacable i el nombre de participants als 

pavellons d’Espanya fou elevat. Hi havia un predomini de productes alimentaris i de 

begudes, sobretot vins i licors, i una gran presència d’expositors de Catalunya. 
795

 

Hi hagué nou-cents quatre guardonats: cent setanta-dos grans premis d’honor, 

cent deu grans diplomes d’honor; tres-centes noranta-dues medalles d’or i dues-centes 

trenta medalles d’argent.  

Podem qualificar de remarcable la participaciñ de les Illes en aquesta Exposiciñ. 

La Cambra de comerç de Palma des del butlletí de la societat animava a participar-hi. 

796
Al marge de les instruccions rebudes de Madrid, la Cambra tenia una gran 
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expectativa en l’efecte de les exposicions i, encara que la coincidència amb la que es 

preparava a Palma no jugava a favor, no hi estalvià esforços. 

L’ocasiñ va servir per posar en contacte, a través dels dos presidents Ricard Roca 

i Mateu Albertí, la Cambra de Comerç de Palma i el Centre balear de Buenos Aires. 

Ricard Roca demanà al Centre balear de Buenos Aires, que intercedís davant la Cambra 

de Buenos Aires perquè els productes de la nostra terra s’exposassin de manera 

ressaltada. Mateu Albertí, com a president de l’entitat a la capital argentina, es va 

prendre l’encàrrec seriosament i, a més de fer la recomanaciñ, es comprometia 

personalment a fer el seguiment de l’Exposiciñ, de donar-ne el net i d’informar de 

qualsevol possible irregularitat.
797

 

Els expositors que hi enviaren els seus productes a través de la Cambra de 

Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera no foren molts, només vuit, tots ells de 

Mallorca, ja que no consta que cap productor d’Eivissa o Formentera s’animàs. Tot s’ha 

de dir que el poc temps que transcorregué entre fer-la pública i preparar-la i la pràctica 

coincidència amb l’Exposiciñ de productes de les Balears organitzada per la Cambra de 

Comerç de Palma l’any 1910, forçament hi va influir. De fet molts de menorquins 

excusaren la seva absència a la de Palma, per poder organitzar al mateix temps la 

participaciñ a la de Buenos Aires.  

Mallorca envià a l’Argentina teixits i roba confeccionada, catifes, conserves, 

galetes, licors i objectes de vidre. Els nou expositors, vuit a través de la Cambra, 

obtingueren guardñ: Pere A. Rul·lan fabricant de drils de Sñller i Benigne Palos de roba 

confeccionada i brodada de Palma, i les catifes i tapissos fets a Palma, presentats pels 

germans Fernández de Madrid, reberen el gran premi d’honor; la casa dels Hereus de 

Bonaventura Fuster de Palma, amb roba confeccionada, una medalla d’or; Antoni 

Esteva Oliver de Palma, amb una àmplia selecciñ de conserves de fruites i vegetals, 

torrons i llepolies obtingué una medalla d’or; el pastisser Gaietà Fortesa, també de 

Palma, amb galetes i bescuits, una altra medalla d’or; el licoristes Felicià Fuster de 

Santa Margalida, amb anisats i el licor Benedetto, una medalla d’or, i la casa Julià 

Rossellñ Hermanos de Felanitx, també amb anís, una medalla d’argent. 

Pere Antoni Rul·lan de Sñller tenia la fàbrica de teixits de fil i de cotñ, de drils, 

al carrer de la Lluna, i a Buenos Aires hi presentà teixit creuat de lli i cotñ i teixit creuat 

de cotñ. La casa de brodats de Benigne Palos, La Azucena, envià a l'Argentina una 
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vitrina amb roba de fil i cotñ confeccionada i brodada. Els hereus de Bonaventura Fuster 

tenien el comerç en un gran local que donava a la plaça den Coll i al carrer Galera de 

Palma. 

És de justícia reconèixer la feina de les dones que hi treballaven a través del 

Gran Premi d’Honor que es concedí als germans Fernández de Madrid per la col·lecciñ 

de catifes i tapissos fets al taller que tenien a Ciutat. No ho feien a través de la Cambra 

de Comerç de Palma, i el premi s’ha localitzat a través d’un diari publicat a Buenos 

Aires.
798

 

Les destil·leries Fuster, a Santa Margalida, eren unes de les més destacades de 

Mallorca. La fàbrica com a tal fou fundada l’any 1889 per Felicià Fuster Molinas (Santa 

Margalida, 1873-1958) encara que la producciñ de vins i aiguardents, amb 

reconeixements internacionals, es remunta a dues generacions anteriors. Felicià Fuster 

Pinya (Santa Margalida, 1819-1883), obtingué guardñ a l’Exposiciñ de Madrid del 1877 

pel seu aiguardent i a la de París del 1878, pels vins moscatell i girñ. Als 25 anys Felicià 

Fuster obtingué una medalla d’or a la Fira Concurs Agrícola de Barcelona del 1898, pel 

que seria el seu producte estrella, el licor Benedetto. Els altres licors eren Anís Fuster, 

Palo Fuster i rom Victoria. Una bona part d’ells s’exportava a Amèrica, a l’Argentina, 

l’Uruguai i, molt especialment, a Cuba. Aquest comerç es tornà a recuperar ja a partir de 

1901.
799

L’interès que tenia en el mercat americà és palès en la seva participaciñ en 

l’Exposiciñ Internacional de Buenos Aires del 1910 on obtingué una medalla d’or. 

Finalment Gabriel Gordiola de Palma, amb envasos de vidre ordinari folrats de vímet i 

objectes de vidre cristal·litzat, aconseguí una medalla d’or. 

Menorca alhora envià els seus productes a través de la Cambra de Comerç amb la seu a 

Mañ, hi participaren deu expositors que enviaren moneders d’argent, calçat, cordes, 

torrons, i formatges i dibuixos. Foren vuit els que reberen guardñ, tots ells de Mañ. 

Entre els premiats hi havia quatre fabricants de moneders d’argent: Joan Gomila 

Riudavets que rebé un Gran premi d’honor; Joan Ramírez Ibáðez i Francesc Orfila 

Camps reberen ambdñs una moneda d’or; i Llorenç Cloquell una medalla d’argent. 

Joan Gomila Riudavets (Mañ 1871-1971) fou el fundador de la primera i més 

important fàbrica de moneders d’argent de Menorca, destinats principalment a 

l’exportaciñ. que es distingien per la seva qualitat. 
800
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A la mostra de Buenos Aires hi participà una empresa de fabricaciñ de calçat de 

Menorca (la Canut, Esteve, Coda, Costa i cia.) que va obtenir una medalla d’or. Es 

tractava d’un grup d’empresaris entre els quals hi havia Guillem Coda Pons (1880-

1970), que va tenir la fàbrica de moneders més gran de Menorca. Guillem Coda era fill 

de sabater i va desenvolupar també aquesta branca industrial. Guillem Coda es va 

associar amb un grup d’empresaris per fundar Canut, Esteve, Coda, Costa i cia., que 

tenia l’objectiu d’exportar al mercat americà. 
801

 

Domingo Triay i Hernández, fabricant de corderia, obtingué una medalla d’or. 

Bernadí Coll Cardona obtingué una medalla d’or pels torrons. Pere Gonyalons Pons, de 

Sant Climent, va obtenir una medalla d’argent pels formatges.
802

 

Malgrat el reconeixement dels productes per part del jurat, l’Exposiciñ de 

Buenos Aires va deixar un record amarg almanco als concursants mallorquins ja que, si 

observam les reclamacions que es feren a la Cambra de Palma, molts dels objectes 

enviats no retornaren a l’illa o ho feren en condicions deplorables. Els fabricants 

mallorquins es dirigiren formalment a la Cambra de Comerç amb les factures 

corresponents dels objectes enviats i el valor de les peces que s’havien perdut pel camí, 

cosa que donà lloc a una correspondència amb els diversos organismes implicats 

(especialment la Cambra de Comerç de Palma i la Cambra de Comerç espanyola a 

Buenos Aires) on es veu que cada un d’ells tractava d’eludir la responsabilitat de la 

desapariciñ o l’estat deplorable de peces de roba i de brodats, de vitrines rompudes i de 

botelles buides. No sabem si Benigne Palos, Gabriel Gordiola o Pere Rul·lan haguessin 

volgut repetir l’experiència, després d’haver perdut gairebé tot el valor dels objectes 

remesos: Pere Antoni Rul·lan manifestava que havia enviat teixits, per un valor de 

12.229 pessetes, dels quals només en retornaren per un valor de 434. Benigne Palos 

havia enviat una vitrina amb gèneres brodats per valor de 3.800 pessetes i n’havia 

recuperat només una part i en un estat deplorable. Només Antoni Esteva, Felicià Fuster, 

Gaietà Fortesa i Julià Rossellñ que volgueren que els seus menjars i begudes es 

consumissin a Buenos Aires, se salvaren de l’espoli.  

Al marge de les pèrdues que patiren els mallorquins esmentats, a través de la 

correspondència entre els dos organismes, es pot veure que l’Exposiciñ produí moltes 

pèrdues a la Cambra espanyola de Buenos Aires que, tot i l’èxit de convocatòria i la 

participaciñ de productors espanyols, majoritàriament de productes alimentaris i de 
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begudes, no rebé la subvenciñ del ministeri de Foment d’acord al nombre de 

participants i això arruïnà la Cambra espanyola de comerç de Buenos Aires que inicià el 

procés de reclamaciñ dels diners a cada un dels expositors. 

Exposava en una carta, que inicialment, preveient una participaciñ de 300 

expositors, havia sol·licitat del Govern espanyol una quantitat de 250.000 pessetes, però 

que la xifra d’expositors havia estat molt superior, davant la qual cosa havien hagut de 

quadruplicar l’espai cobert amb la conseqüent despesa. Varen demanar un augment de 

subvenciñ fins a 500.000 pessetes però aquesta quantitat el ministeri mai la va fer 

efectiva. D’aquí el canvi de plantejament de la Cambra d’Argentina que aleshores 

demanava diners als expositors que en principi ho havien de tenir tot de franc. 
803

  

La Cambra de Palma alhora escrivia als expositors mallorquins dient-los que no 

pagassin res, que aquell no havia estat el tracte. Tot plegat va esdevenir una experiència 

una mica decebedora on es veu que una exposiciñ, com altres que s’han vist, comença 

amb grans expectatives i que acaba produint pèrdues econòmiques i maldecaps. En 

aquest cas fou l’èxit que dugué a la crisi la Cambra espanyola de comerç de Buenos 

Aires. Per altra banda ben segur que va escalivar alguns expositors mallorquins i els féu 

veure la poca conveniència de participar en altres mostres.  

 

Taula 14: Expositors de les Illes i els guardons obtinguts a l’Exposiciñ de Buenos Aires de 1910 

Expositors de Mallorca 

Expositor Adreça Producte Premi 

Pere A. Rul·lan Sóller. Lluna, 73 Teixit creuat de lli i 

cotó i teixit creuat de 

cotó 

Gran Premi d’Honor 

Benigne Palos Palma. Jaume II, 

86-90. Colom, 27-

31 

Teixits de fil i cotó 

confeccionats i brodats 

a mà 

Gran Premi d’Honor 

Germans Fernández i cia Madrid Tapissos i catifes fets a 

la fàbrica de Palma. No 

es presentaven a través 

de la Cambra de Palma 

Gran Premi d’Honor 

Hereus de Bonaventura Fuster Palma. Plaça den 

Coll, 9- Galera, 6- 

12 

Confeccions Medalla d’Or 

Antoni Esteva Oliver Palma Fruites al suc, fruites en 

almívar, confitures, 

conserves vegetals, 

Medalla d’Or 
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confits i torrons 

 Gaietà Forteza Palma Galetes (Bescuits) Medalla d’Or 

Felicià Fuster Santa Margalida Anisats i licor 

Benedetto 

Medalla d’Or 

Gabriel Gordiola Palma Vidre ordinari folrat de 

vímet i vidre 

cristal·litzat 

Medalla d’Or 

Julià Rosselló, Hermanos Felanitx Aiguardent anisat Medalla de Plata 

 

Expositors de Menorca 

Expositor Adreça Producte Premi 

Joan Gomila Riudavets Maó Moneders de plata Gran Premi d’Honor 

Francesc Orfila Camps Maó Moneders de plata Medalla d'Or 

Joan Ramírez Ibañez  Maó Moneders de plata Medalla d’Or 

Domingo Triay Hernández Maó Corderia Medalla d’Or 

Canut, Esteve, Coda, Costa i 

cia 

Maó Calçat Medalla d’Or 

Bernadí Coll Cardona Maó Torró Medalla d’Or 

Joan Ramírez Ibañez Maó Moneders de plata Medalla d’Or 

Bernadí Coll Cardona Maó Torrons Medalla d’Or 

Francesc Orfila Camps Maó Moneders de plata Medalla d'Or 

Llorenç Cloquell Sancho Maó Moneders de plata Medalla de Plata 

 Pere Gonyalons Pons Maó, Sant Climent Formatges Medalla de Plata  

J. Pons Sintes, i cia Maó Licors  

Francesc Fernändez Sanz, Maó Dibuixos  

Joan Pons Juanico Maó Embotits  

 

Font: Arxiu de la Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera (1886-1975): Informaciñ sobre l’Exposiciñ 

de Buenos Aires 1910-1916 Signatura: 123/36; CAMBA, Francisco i MAS Pi, Joan: Los españoles en el centenario 

argentino. Buenos Aires (Imprenta Mestres), 1910. p. I-XXXVIII;  del periòdic España en la Argentina. Periódico 

Mercantil de Buenos Aires, 1 de juny de 1911. 

 

3.13.- Exposició de productes de les Balears organitzada per la Cambra de Comerç 

de Palma l’any 1910 

 

Tal com s’ha vist, durant aquests anys es dñna una proliferaciñ d’exposicions a ciutats 

espanyoles, organitzades, o almenys inicialment impulsades, per entitats privades o 
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iniciatives personals. Els exemples més clars podrien ser la mostra de Saragossa de 

1908, promoguda per Basilio Paraíso, president de la Cambra de Comerç i Indústria de 

Saragossa, i la de València del 1909, organitzada per l'Ateneu Mercantil. 

Indubtablement aquesta darrera va constituir, tot i que a una escala més àmplia, una 

referència, un vertader model. 

A Galícia, concretament a Santiago de Compostel·la, durant l’estiu de 1909 va 

tenir lloc l’Exposiciñ Regional Gallega, que volia mostrar els avenços desenvolupats 

per la indústria, el comerç i les arts. La mostra, ubicada principalment en un conjunt 

d’edificis construïts expressament, fou inaugurada el 24 de juliol per Alfons XIII.  

L’Exposiciñ de Palma fou organitzada per la Cambra de Comerç, Indústria i 

Navegaciñ de Mallorca, Eivissa i Formentera, segons acord pres per unanimitat per 

aquesta instituciñ, presidida per Ricard Roca, amb l’objectiu de popularitzar el potencial 

industrial de les Illes. 

L’any de celebraciñ d’aquesta exposiciñ coincideix, i potser n’és la causa, amb 

uns moments de ressorgiment de l’economia i d’impuls d’obres d’infraestructures, entre 

els quals hi havia el projecte de línia ferroviària de Palma a Sñller. Aquests projectes 

eren en molts de casos, promoguts per les mateixes persones que tengueren 

protagonisme a la mostra. Així, per exemple el solleric Llorenç Roses Borràs, 

participava alhora en altres empreses d’iniciativa privada com era el ferrocarril de 

Sñller, per al qual precisament el mateix juliol de 1910 es finalitzava la darrera fase de 

perforaciñ del túnel major, de quasi tres quilòmetres de llargària. La data per 

commemorar aquesta obra, prevista per al dia 25, fou depassada al mes d’agost ja que 

Antoni Maura va patir un atemptat a Barcelona, des d’on havia de viatjar a Palma el dia 

23 de juliol.  

Per altra banda la conjuntura política i els mals resultats econòmics de 

l’Exposiciñ valenciana possiblement influïren en alguns dels entrebancs inicials que 

tengué la de Palma. 

L’organitzaciñ d’aquesta mostra, tot i que més modesta que la valenciana, atès 

que aquella ocupava una extensiñ de 16 hectàrees i la de Palma 80.000 m
2
, va ser 

complexa per l’envergadura dels treballs que es realitzaren. Així aconseguir els 

permisos legals de diferents institucions (Junta d’obres de port, per tal de fer un passeig, 

Capitania general de les Balears per instal·lar casetes a l’esplanada del Moll amb 

caràcter provisional) i bastir unes costoses edificacions, o d’ocupar edificis com el 
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Consolat de Mar i la Llotja que utilitzaven altres institucions o bé en depenien.
804

 I 

sobretot l’ obtenciñ de les sumes de diners necessaris per a costejar-ho tot.  

La mostra es va finançar principalment per mitjà de tres vies: la compra 

d’obligacions per part de particulars (44.900 pessetes), subvencions del govern de 

l’Estat i corporacions com la Diputaciñ, alguns ajuntaments ( 56.053 pessetes) i venda 

d’entrades (29.242 pessetes).  

La subvenciñ de 35.000 pessetes, que atorgà el govern central a través del 

ministeri de Foment, fou resultat d’una complicada operaciñ de peticions als 

parlamentaris, diputats i senadors, de les Illes a Madrid. El diputat Alexandre 

Rossellñ,
805

 a instàncies de Ricard Roca, donà la informaciñ sobre les passes legals que 

s'havien de fer per rebre subvencions del Ministeri de Foment per celebrar l’exposiciñ. 

Així i tot sembla que finalment fou la intervenciñ de persones, com Sebastián Maltrana, 

que havia estat diputat per Madrid i havia tengut connexiñ amb el govern anterior, el de 

Segismundo Moret, que pogué treure endavant els papers de la subvenciñ, després 

d’estar enrocats en un llarg procés burocràtic. Tot i així la quantitat que se sol·licitava 

era de 90.000 pessetes i només se’n donaren 35.000. 

Per altra banda la Diputaciñ concedí un ajut institucional de 9.000 pessetes. 

El cost total de les obres i de les diferents despeses de la mostra va ser de 

132.644 pessetes, de les quals la partida més alta va ser destinada a construir l’edifici 

principal i la passarel·la de l’exposiciñ (42.000 pessetes) i la segona per construir el 

passeig de Sagrera (24.624 pessetes), diners que es recuperaren.  

Per tal d’obtenir fons per a la mostra, la Cambra va obrir una subscripciñ pública 

de 400 obligacions, amb una aportaciñ mínima de 100 pessetes.
806

 Hi va haver una 

resposta econòmica dels socis molt immediata i una gran quantitat de subscriptors. Els 

que adquiriren un major nombre d’obligacions foren diferents societats com les del 

Crèdit Balear, els Ferrocarrils de Mallorca, el Foment Agrícola, la Isleða Marítima, 

entre d’altres. Entre els particulars que destacaren en l’adquisiciñ d’un major nombre 

d’obligacions, hi trobam Ricard Roca Amorñs, president de la Cambra i propietari de la 

fàbrica de llibrets de paper de fumar i de mistos de can Roca, seguit del fabricant de 

flassades Jaume Magraner Vidal i del gran propietari Joan Orlandis Despuig, que a la 
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mostra presentava llet condensada, mantega, formatge i oli d’oliva. Hi havia un gran 

nombre de representants de les diferents branques industrials i del comerç: metal·lúrgia 

(Joan Oliver, Maneu); fabricants de licors i de conserves (Antoni Esteva Oliver, Joan 

Orlandis Despuig, Joan Suau, Pere Josep Esbarranch, Andreu Bestard, els germans Roca 

Buades); i d’altres productes alimentaris com galetes (Josep Fortesa), begudes gasoses 

(Francesc Miret i Fill); de teixits i brodats (Benigne Palos); rajoles hidràuliques (Jaume 

Hermanos) i fabricants de mobles (els socis Lambert Juncosa Massip i Ramon Mancebo 

Piris).
807 

 

Molts d’ells, dels que adquiriren obligacions o d’aquells que participaren a la 

mostra, formaven part de la Junta directiva de la Cambra de Comerç: Ricard Roca 

Amorñs n’era el president; Manuel Bonet Codina i Benigne Palos (de dues cases de 

brodats) eren vocals per la secciñ de Comerç; Joan Suau Bennàssar (fabricant de licors), 

Antoni Esteva (fabricant de conserves) o Gabriel Juan Ribas (de la casa de teixits de can 

Ribas) eren vocals de la secciñ d’indústria. 

La Comissiñ executiva de l’Exposiciñ estava formada per Ricard Roca, Gabriel 

Juan Ribas, Miquel Salom, Gabriel Mulet i Joan Esteva Boscana. 

La mostra havia d’incloure productes de la indústria de les Balears i elements 

necessaris per a aquesta (matèries primeres, maquinària, projectes, memòries, plànols, 

etc.), així com els productes de l’agricultura i de les arts de caràcter industrial. 

Per tal de tenir una representaciñ màxima de les indústries de les Illes, la 

comissiñ de la Cambra treballà intensament per trobar a cada poble les indústries i les 

cases que podrien participar. Demanava a institucions i fabricants de diferents municipis 

la relaciñ d’aquells que podrien assistir-hi.  

Com a exemple, a Santa Margalida es demanà la informaciñ a Felicià Fuster 

Molina, el qual contestava que al municipi, a part de les seves destil·leries no hi havia 

més indústries importants; a Santa Maria l’interlocutor fou un altre fabricant de licors, 

Andreu Bestard Canyelles.  

La contribuciñ econòmica dels diferents pobles, als quals se’ls demanava una 

aportaciñ lliure, va ser desigual. Molts d’ells feren donacions de quantitats, en general 

petites: entre 15, Vilafranca i, la majoria, 25 pessetes (Alcúdia, Algaida, Bunyola, 
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Escorca, Capdepera, Porreres, Puigpunyent, Santanyí), Andratx- 50 pessetes-, Alarñ, al 

qual se li hagueren de reclamar, -100 pessetes-, (Inca, Pollença), Sñller aportà l’ajuda 

més elevada, 200 pessetes. Per altra banda, les ciutats d’Eivissa i Mañ acordaren 

subvencionar els expositors dels respectius municipis que hi acudissin. L’Ajuntament de 

Manacor, en canvi, argumentant que tenia falta de liquiditat, no va voler destinar cap 

partida a l’Exposiciñ de Palma.  

Predominaren els expositors de Palma, amb més d’un seixanta per cent 

d’expositors. Sñller, d’on l’exposiciñ celebrada el 1897 va servir de punt de partida, va 

tenir a la mostra un paper molt destacat. Dos sollerics tengueren un paper rellevant a la 

del 1910: Llorenç Roses Borràs 
808

 i el farmacèutic Jaume Torrens Calafat. 

Llorenç Roses, a més a més d’adquirir obligacions de la mostra i d’organitzar la 

visita del ministre de Foment a Sñller, va oferir el transport dels productes que 

s’haguessin de dur des de Barcelona.  

Jaume Torrens, a qui hem vist participar a diferents exposicions com la de París 

del 1900, se’n cuidà de promoure la participaciñ entre els sollerics. Cosa que, tot i 

produir-se algunes desercions de darrera hora, assolí amb èxit ja que hi acudiren trenta 

expositors. Presentaren sobretot olis (nou), teixits de cotñ (Andreu Albertí i cia., Morell 

i cia., Pere A. Rul·lan), sabates (Ramon Casasnovas Mirñ i Jaume Bennàsar Mayol) i 

xocolates (Miquel Fortesa Pomar). 

El cas oposat fou Manacor d’on hi va haver molt poca participaciñ. Per la seva 

banda l’Ajuntament, com a instituciñ, ja hem dit que no donà cap subvenciñ, amb 

l’argument que es trobava en una mala situaciñ econòmica i que no podia ajudar en 

afers externs al municipi.  

Per part dels particulars, s’hi presentaren només tres expositors, un d’ells era 

Hugo Heusch i cia., amb les perles artificials. Hugo Heusch i cia., era una societat 

constituïda a Barcelona l’any 1897 pels germans, nascuts a Aquisgrà, Karl Hugo i 

Edward Heusch, fabricants de perles artificials que s’establiren a Manacor l’any 

1902.
809

 Els altres dos manacorins hi presentaven mobles (Joan Ginard Fornés i Llorenç 

Morey). La baixa motivaciñ dels manacorins per la mostra de Palma, recorda, a la 
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el capital repatriat.  
809

 SANSÓ BARCELÓ, Sebastià: “La indústria perlera a Manacor. El cas de les Perles grans” a III 

Jornades d'Estudis Locals de Manacor. Història i Societat, 2005, p. 299-301. 
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inversa, la manca de sintonia entre els dos municipis que es va veure a l’Exposiciñ de 

Manacor de 1897, a la qual ja es referia Pere Estelrich, en el seu dia, en una de les 

conferències.  

Tant els expositors com els visitants es beneficiaren de les facilitats de transport 

que oferiren les companyies de navegaciñ La Isleða Marítima i La Marítima Mahonesa 

que facilitaren la tramesa gratuïta de les mercaderies que s’enviaven a Palma des 

d’Eivissa i des de Menorca, respectivament. La Companyia de Ferrocarrils de Mallorca 

rebaixava al 50 per cent el cost de transport per ferrocarril de les mercaderies, des dels 

diferents pobles d’origen fins al port de Palma.  

Pel que fa a les altres illes, Eivissa i Formentera pel fet de tenir delegaciñ i socis 

integrats a la mateixa Cambra de Comerç varen tenir un paper remarcable, hi 

participaren vint-i-sis expositors. El polític, periodista i editor Bartomeu de Rossellñ Tur 

fou la persona encarregada, tal com havia fet per a la mostra de Palma del 1903, de 

promoure la participaciñ d’eivissencs i formenterencs.  

La de Menorca va ser una intervenciñ més reduïda, únicament set expositors. La 

Cambra de Comerç de Mañ argumentava que la coincidència amb la de Buenos Aires 

havia fet pràcticament impossible l’assistència a la de Ciutat. 

L’Exposiciñ, oberta al públic entre els dies 26 de juny i 31 de juliol de 1910, va 

suposar una reforma urbanística transcendent a la façana marítima propera a la Llotja de 

Palma. Els treballs consistiren en guanyar uns terrenys a la mar per construir-hi un nou 

edifici, destinat a local de l’Exposiciñ, a més de diferents construccions, algunes amb 

caràcter efímer, com el pont que unia el recinte amb la Llotja, i també per fer el passeig 

de davant la Llotja, que finalment va romandre amb caràcter permanent, i que duria el 

nom de l’arquitecte Guillem Sagrera.  

La revista de la Cambra, durant el període anterior a l’Exposiciñ, mostra el 

procés de preparaciñ i de superaciñ dels diferents entrebancs que sorgiren per poder fer 

realitat el projecte. Les memòries, els acords, els articles expressen la visiñ optimista 

d’un futur de progrés econòmic i d’una gran voluntat i entusiasme. Aconseguir els 

requisits necessaris, com per exemple el permís per bastir l’edifici o disposar dels 

diners, no va ser tasca gens fàcil. És sorprenent la rapidesa amb què es varen poder fer 

les obres com foren entre d’altres l’edifici principal, els quioscs complementaris, el 

tancament del mur i la passarel·la que va unir, amb caràcter provisional, l’edifici amb la 

Llotja.  
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El mes de febrer del mateix any, sis mesos abans de celebrar-se, la Cambra a 

través del Ricard Roca, com a president de l’entitat, es dirigia al rei, sol·licitant el 

permís per bastir a la polèmica zona del moll, un edificio provisional y una pasarela que 

lo una a la Lonja, arreglado a los adjuntos planos que se honra en presentar por 

duplicado, con las dependencias necesarias y cercarlo de tabique.
810

 El passeig de 

Guillem Sagrera, construït arran de l’Exposiciñ, no l’edifici i obres annexes, va 

romandre finalment com a obra permanent, després que l’Ajuntament ho demanàs a 

Fermín Calbetñn, ministre de Foment, entre altres coses, perquè, “(...)Sirva de 

resguardo y de ornato nuestra modesta obra a la maravilla del arte ojival que 

inmortalizñ el nombre de Sagrera”.
811

La peticiñ de la permanència definitiva del 

passeig de Sagrera va ser acceptada pel ministeri de Foment que comptà amb l’informe 

favorable de la Junta d’Obres de Port. La notícia, segons la premsa, fou rebuda amb 

entusiasme per part de la poblaciñ.
812

 

En un sentit estètic, aquesta exposiciñ manifesta la vinculaciñ entre les persones 

que l’organitzaren, representatives clarament de la burgesia, i l’estil modernista, que fou 

el que s’utilitzà en els elements constructius i decoratius. Com a anècdota es pot 

destacar que fou el Gran Hotel de Palma l’escollit per fer el servei del pavellñ restaurant 

del recinte, encara que paradoxalment a la carta hi havia ben pocs productes de les 

Balears, com és ara begudes i productes alimentaris que promocionava la mostra: només 

alguns vins del país, anís Bellver dels germans Roca i poca cosa més. 

Com a connexiñ destacable de la mostra amb el modernisme es pot citar que s’hi 

presentava la maqueta de la làmpada monumental de la Seu feta per Antoni Gaudí.  

El recinte de l’Exposiciñ ocupava uns 80.000 m
2
 als terrenys guanyats a la mar, on s’hi 

va construir amb molt poc temps el nou edifici de Gaspar Bennàssar, en aquells 

moments arquitecte municipal, amb la col·laboraciñ de l’arquitecte provincial Guillem 

Reinés, i que es descrivia així:  

“El local, de airosas líneas, flanqueado en sus ángulos por cuatro cuerpos de edificios 

achaflanados y salientes, abarca tres espaciosas naves iluminadas por anchas ventanas 

que, sustituyen, en gran parte, a los muros macizos de la construcciñn.
 “813 
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 BCOCIN any 1910, p. 68. 
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 Diari La Almudaina, 26 de juny de 1910, p. 2. 
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 Diari La Almudaina, 10 juliol de 1910, p.1. 
813

 Cámara Oficial de Comercio de Palma: Exposición de Productos de Baleares. Catálogo. Op. cit., p. 

10. 
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Imatge 10: Reproducciñ de la carta del restaurant-bar del pavellñ de l’Exposiciñ de Palma del 

1910, amb el menú servit pel Gran Hotel 

 

 

Font: Arxiu de la Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera (1886-1975): Expedients de l’Exposiciñ de 

productes de les Illes Balears del 1910. 

 

Imatge 11: Fotografia del pavellñ en construcciñ per a l’Exposiciñ de 1910 
 

 

Font: AMP: Fotografia de Bernat Castell. Signatura FOMS POS 65. 
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El pintor Antoni Gelabert
814

 va intervenir directament en la decoraciñ dels espais 

destinats a oficines, on hi figuraven diverses obres seves.
815

 
 
La tria d’un arquitecte com 

Gaspar Bennàssar o, encara més, el paper destacat que es donà a un pintor com Antoni 

Gelabert s’ha de relacionar amb Ricard Roca que era gran afeccionat a la pintura i a l’art 

en general. Ja s’ha dit que Ricard Roca fou el primer president del Cercle de Belles Arts 

fundat l’any 1904, càrrec que ocupà fins al 1909. L’any 1910 contribuí a crear i presidí 

l’Associaciñ d’Artistes Pintors, entre els quals hi havia Antoni Gelabert, de tendència 

més avantguardista. L’encàrrec de diversos treballs per a la mostra que se li fa a Antoni 

Gelabert suposa optar pel corrent artístic més innovador en aquells anys de polèmica 

entre els diferents moviments.  

La relaciñ professional entre Gaspar Bennàssar i la Cambra no va estar exempta 

de problemes. El novembre de 1910, mesos després de la clausura de la mostra, 

l’arquitecte reclamava a la Junta de la Cambra una partida, per treballs extraordinaris, 

de 3.500 pessetes. La Cambra s’oposà a aquesta peticiñ que donà peu a un conflicte 

d’interessos davant el qual, i per votaciñ dels assistents a la Junta general 

d’obligacionistes, s’aprovà el pagament sol·licitat.
816

 

Es va aconseguir una coordinaciñ sobretot entre la Cambra de Comerç, el 

Foment de Turisme, organitzador de la denominada Setmana Esportiva, celebrada 

paral·lelament, i l’Ajuntament presidit pel jove batlle Lluís Alemany Pujol, per actuar 

de manera conjunta en diverses activitats. Lluís Alemany participà en els diferents actes 

oficials i negocià fermament per aconseguir l’entrada gratuïta, peticiñ a la qual la 

Cambra accedí, per a totes i tots els alumnes de les escoles públiques, per a les persones 

dels asils i per als obrers perquè poguessin estudiar y admirar el creciente desarollo de 

las industrias regionales tan espléndidamente demostrado en aquel certamen.
817

  

La coordinaciñ de les dues institucions, l'Ajuntament i la Cambra de Comerç, es 

veu també quan es feren coincidir, en el dia primer d’agost de 1910, els actes populars 

de dos esdeveniments: la inauguraciñ de les obres de l’Escola Graduada de Llevant, en 
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 Antoni Gelabert Massot (Palma, 1877 - Deià, 1932) formà part del corrent modernista.  
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 Diari Última Hora, 9 de juliol de 1910, p. 3.  
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 Arxiu de la Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera: Expedient de l’Exposiciñ de 

productes de les Balears de 1910, signatura 118. 
817

 Arxiu de la Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera: Expedient de l’Exposiciñ de 

productes de les Balears de 1910, signatura 118.  
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un solar que havia ocupat la tot just enderrocada murada,
818

i l’acte de cloenda de 

l’Exposiciñ Balear.  

La ciutat va viure uns dies de nombroses activitats oficials i lúdiques. La premsa 

es feia ressò dels actes d’aquesta exposiciñ alhora que de la Setmana Esportiva que es 

feia paral·lelament, organitzada pel Foment de Turisme. El diari La Almudaina del 26 

de juny dedicava la portada a l’Exposiciñ, i mostrava fotografies dels edificis i diversos 

articles amb un to d’optimisme. Miquel dels Sants Oliver, des de Barcelona, enviava un 

article a La Almudaina, amb el títol de “Nuevo aliento”, on es mostrava esperançat 

davant les activitats que es feien aquells dies a Ciutat. Ho veia com l’expressiñ del 

sorgiment d’un esperit patriòtic del poble de les Illes, que des de feia alguns anys es 

despertava, després d’un llarg eclipsi, de quasi dos segles, marcats per una política 

centralista i pel desarrelament i menyspreu cap a Mallorca que les elits precedents 

havien practicat per fugir cap als altres centres de poder. Era necessari el sorgiment de la 

consciència d’unes generacions que estimassin el seu territori i li retornassin l’esplendor 

que altre temps havia tengut.
819

 

El mateix Ricard Roca expressava una il·lusiñ i una confiança enorme en el 

potencial de benestar que poden donar als pobles aquests tipus de manifestacions: 

 “En los torneos de la Edad Media manifestaban los hombres su bravura, sus aptitudes 

y destreza para la destrucción de sus semejantes. 

Los certámenes de hoy son manifestaciones de la potencialidad y riqueza de los pueblos 

y de su inteligencia entre todos los ramos del saber humano. 

En lo futuro serán las Exposiciones los únicos arsenales de los pueblos y el pugilato 

intelectual entre los hombres, las únicas armas que se esgrmirán en pro de su mayor 

bienestar acatando la orden del Divino Maestro: “Sea la paz entre los hombres”.
820

 

 

Altres publicacions d’arreu de l’Estat es feren ressò d’aquesta exposiciñ. Una menciñ 

especial es mereix el número dedicat exclusivament a la mostra per part de la Revista 

Hispano-Americana publicada l’any 1910 a Barcelona que incloïa una àmplia 

informaciñ i fotografies de la mostra i un extens article sobre l’economia de les Illes, 
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 L’edifici fou dissenyat també per Gaspar Bennàssar, col·locada la primera pedra l’1 d’agost de 1910, 

entrà en funcionament l’any 1912. L’edifici de l’escola fou derruït totalment per a bastir-ne un de 

nou l’any 1973, a l’etapa a la qual era batlle de Palma Gabriel Alzamora, nom que dugué el centre 

entre aquest any i el 2009, any en què recuperà el seu nom original. Per a més informació sobre els 

orígens de l’Escola Graduada de Palma, veure OLIVER, J.: “Educaciñ i Societat a les Illes” dins 

L’educaciñ a Mallorca (Aproximaciñ històrica). Op. cit., p. 146-150.  
819

 Miquel dels Sants Oliver: “Nuevo aliento” Diari La Almudaina, 26 de juny de 1910, p. 1. 
820

 Ricard Roca: “Las Exposiciones. Ayer, hoy y maðana” Revista Hispano-Americana Ilustrada. 

Industria, comercio, agricultura, ciencias, higiene, educación. Núm. 91, Any VI. Barcelona, set. 

1910, p. 4. 
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que proporciona una informaciñ molt valuosa.
821

La revista destacava la sorpresa dels 

autors del reportatge, davant el potencial industrial de les Illes. La Revista Hispano-

Americana dedicà altres números a diferents exposicions com la que se celebrà a 

Matarñ l’any següent a la de Palma.
822

  

L’acte d’inauguraciñ, celebrat a l’edifici de la Llotja, va comptar finalment, 

després de negatives i gràcies a influents insistències, amb la presència del ministre de 

Foment del govern liberal presidit per José Canalejas, Fermín Calbetñn.
823

El 

conservador Antoni Maura, tot just destituït arran dels fets de la Setmana Tràgica, 

excusà la seva absència. 

La companyia La Isleða Marítima posà a la disposiciñ del ministre de Foment el 

vapor Miramar, en el qual una comissiñ, formada per Ricard Roca i altres membres de 

la junta de la Cambra de Comerç, representants polítics i periodistes, es desplaçà a 

Barcelona, per rebre el ministre, on havia fet escala i s’havia reunit amb diferents 

comissions del Principat, i per acompanyar-lo en el seu viatge a l’illa.
 824

 

L’estada del ministre a Palma es va aprofitar per expressar-li una sèrie de 

reivindicacions, de qüestions que es veien imprescindibles per impulsar el progrés 

econòmic de l’illa, com era la millora de les comunicacions. Entre les nombroses visites 

que rebé, hi hagué la de la comissiñ dels batlles de Pollença, Maria i Santa Margalida 

els quals li demanaven que s’inclogués a l’estudi de projectes de noves carreteres, una 

que unís Sineu, Maria, Santa Margalida i Alcúdia.  

El batlle de Palma, el liberal Lluís Alemany, manifestava les esperances de 

progrés i de creixement industrial en el discurs que va fer arran del banquet celebrat 

l’horabaixa del mateix dia 26 a l’Ajuntament. Hi expressava la idea que el despertar de 

les energies privades coincidien amb les grans obres públiques de la ciutat: Han caido 

los viejos baluartes que apretaban como cinturñn la ciudad vieja y sobre sus ruinas se 

levanta la ciudad nueva (...)Ensanche esperanzador porque de cada día nuevas fábricas 
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 Revista Hispano-Americana Ilustrada. Industria, comercio, agricultura, ciencias, higiene, 

educación. Núm. 91. Op. cit., p. 2.  
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 Revista Hispano-Americana Ilustrada: eco de las Exposiciones en el siglo XX. Barcelona, núm. 107. 

Agost 1911.  
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 En un telegrama enviat per Sebastià Simó des de Madrid deia que el president de govern José 

Canalejas no trobava justificada l’assistència del ministre de Foment a la inauguraciñ i que en tot cas 

trobava el president que la data de l’acte hauria d’haver esta marcada per l’agenda del ministre i no 

pels organitzadors de Palma. Arxiu de la Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera: 

Expedient de l’Exposiciñ de productes de les Balears de 1910 (2). Signatura 117.  
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 “Viaje del ministro de Fomento”, La Vanguardia, 25 de juny de 1910, p. 2-3. 
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se levantan.(...) per continuar dient que l’exposiciñ era una manifestaciñ d’aquest 

potencial. La Exposiciñn es el momento culminante de nuestra vida colectiva.” 
825

 

La mostra va comptar amb un himne, amb lletra de l’escriptor Francesc Blanes Viale i 

música del compositor Andreu Gelabert Cano.
826

 

 

Imatge 12 : Portada del llibret musical amb l’himne i la lletra de l’Exposiciñ Balear del 1910. 

Al fons de la il·lustració, obra del pintor Joan Fuster Bonnín, apareix el pavelló de la mostra, de 

Gaspar Bennàssar 

 

 

 

Font: Portada de l’Himno de la Exposición Balear. Reducción para piano, letra de música de F. Blanes Viale. Música 

de A. Gelabert. Barcelona (Casa editorial de Música Boileau), 1910. 

 

Devora la mar situaren el gran pavellñ de l’Exposiciñ on es trobaven les instal·lacions 

entre les quals destacaven una reproducciñ de la Llotja que contenia peces de llenceria 

de Manuel Bonet, així com la de can Guardiola amb 50.000 botelles. 
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 “Exposiciñn de productos de Baleares”, diari La Almudaina, 27 de juny, p. 2. 
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 Andreu Gelabert Cano ( Palma 1873-Barcelona 1939) fou músic i compositor. Estudià música a 

Bercelona i és autor de diverses peces musicals, entre elles diferents himnes com l’Himne de 

l’Exposiciñ Balear, del que reproduïm la portada del llibret musical. 

(PARETS/ESTELRICH/MASSOT: Compositors de les Illes Balears. Palma (EL Gall Editor), 2000, 

p. 80. L’autor de la lletra era el poeta F. Blanes Viale. 



Mallorquins, menorquins i eivissencs a les exposicions internacionals, nacionals i locals (1827-1929) 

 302 

A l’antic Consolat, aleshores l’Escola d’Arts i Oficis, s’hi disposà l’exposiciñ 

dedicada als treballs de la dona. 

A la Llotja s’hi organitzà una mostra d’art retrospectiu, on hi participaren 

institucions com la Comissiñ de monuments, l’Acadèmia de Belles Arts i la Societat 

Arqueològica Lul·liana. S’hi reconstruïren diversos espais i s’hi mostraren obres de 

gran valor cedides per particulars.
827

  

De la mostra es va editar el corresponent catàleg. Començava amb una 

introducciñ titulada “A las Baleares”de l’escriptor Miquel Sarmiento.
828

L’escrit anava 

adreçat al visitant de fora, a qui se li feia una descripciñ de la Ciutat, des de la impressiñ 

de l’arribada al port, amb el tràfic de vaixells, passant pels carrers i els monuments 

principals fins a l’espai i edificacions destinades a l’Exposiciñ. Sarmiento recomanava 

al visitant que aprofitàs l’ocasiñ per visitar les altres Illes. 

El catàleg reproduïa una de les aportacions que la Cambra presentava a 

l’Exposiciñ, es tractava d’un gràfic de gran format que ocupava la paret de fons central, 

oposada a l’entrada, del pavellñ d’indústries, on es mostraven les exportacions i les 

importacions efectuades des de Mallorca durant l’any 1909. 
829

 

El catàleg incloïa també el programa dels diferents actes de la Setmana 

Esportiva que, organitzada pel Foment de Turisme, es va fer coincidir entre el 26 de 

juny i el 4 de juliol.  

La part central del catàleg era la relaciñ nominal, sense ordenar per seccions, 

dels quatre-cents vint-i-un expositors que participaven a la mostra.  

Els premis eren de diploma de medalla d’or, de medalla d’argent i menciñ honorífica. 

També es concediren grans premis d’honor. Els jurats que havien d’adjudicar les 

recompenses de les diferents seccions estaven formats per cinc membres: dos d’ells 

designats pels expositors i els altres tres, un dels quals era el president del jurat, per la 

Junta executiva de l’Exposiciñ. L’objectivitat d’aquests jurats, o com a mínim en el cas 

dels productes procedents d’Eivissa, seria discutible.
830

 Així es desprèn d’una carta, de 

dia 19 de juliol de 1910, que enviava el delegat per a la mostra de la Cambra a Eivissa, 
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828
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Bartomeu de Rossellñ, al president Ricard Roca, amb la seva proposta nominal de 

premis pels expositors eivissencs i formenterencs. Podem dir que els guardons que es 

donaren coincidiren amb la proposta que feia l’editor eivissenc.  

Pel que fa als jurats i a recompenses, els productes es dividiren en 25 seccions. 

L’enginyer agrònom de la província Antoni Ballester
831

 fou el president del jurat de sis 

seccions diferents, com els de productes agrícoles, d’olis, de vins, de llets i derivats; 

Ferran Alzamora ho fou del de conserves i dolços; Bernat Calvet del de dues seccions, 

del de minerals i del de carbons; Bartomeu Català del de teixits; Gaietana Alberta 

Jiménez del de brodats; Benet Pons del de litografies i de tipografia; Joan Alcover del 

de bibliografia.
832

En general, els jurats optaren per premiar un gran nombre, la gran 

majoria, dels materials exposats. 

 

Taula 15: Seccions en què estava dividida l’Exposiciñ de 1910 i el president del jurat. 
833

 

Seccions President del jurat 

1. Pedres, terres, minerals, etc. Bernat Calvet 

2. Carbons minerals Ignasi Vidal 

3. Argenteria i Joieria Rafel Pons 

4. Metalls comuns i les seves manufactures Gaspar Bennàssar 

5. Indústries químiques, preparats farmacèutics, lleixius, etc. Narcís Bofill 

6. Filats i teixits Miquel Pujol 

7. Confeccions i brodats Gaietana Alberta Jiménez 

8. Litografia i Tipografia Benet Pons 

9. Plànols gòtics i dibuixos Joan Frontera 

10. Pintura, escultura i fotografia Joan Bauzà 

11. Bibliografia Joan Alcover 

12. Fustes i altres substàncies vegetals utilitzades en les indústries i les 

seves manufactures  

Bartomeu Castanyer 

13. Pells adobades i calçat Guillem Rubert 

14. Instruments, màquines i aparells Joan Malbertí 

15. Substàncies alimentàries, conserves, dolços Ferran Alzamora  

17: Gràfics de vaixells Lluís Orell 

19. Varis Antoni Ramis 

21: Vins, vinagres i licors Antoni Ballester 

22: Oli, llet i derivats Antoni Ballester 

23: Cereals i llegums Antoni Ballester 

24: Ametlles i garroves  Antoni Ballester 

25. Altres productes agrícoles Antoni Ballester 
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Balears i és autor d’un conjunt de treballs publicats sobre la ramaderia de les Illes i indústries dels 

seus derivats. Va realitzar activitats professionals a Menorca. 
832

 Diari La Almudaina, 22 de juliol de 1910, p. 1. 
833

 Tres d’elles (16, 18 i 20) no figuren a la font consultada. 



Mallorquins, menorquins i eivissencs a les exposicions internacionals, nacionals i locals (1827-1929) 

 304 

A mes de les seccions anteriors hi havia el grups següents: 

Educació 

Labors de la dona 

Art Retrospectiu 
Font: “Nombramiento de jurados por parte de la Comisiñn Ejecutiva de la Exposiciñn en representación de la 

Cámara”. La Almudaina, 22 de juliol, p. 1. 

Les tres naus destinades als objectes quedaren totalment ocupades per les nombroses 

instal·lacions de productes tant industrials com agrícoles. 

La secciñ primera era la de pedres i minerals, el president del jurat fou 

l’enginyer Bernat Calvet, on s’hi presentaren sobretot marbres. 

La segona era de carbons minerals, a la qual hi concorrien set expositors amb 

lignits d’Alarñ, Selva, Sineu, Binissalem i Alcúdia. 

La secciñ tercera era d’argenteria i joieria a la qual s’hi troben deu persones, un 

d’ells fora de concurs perquè era de Barcelona. La majoria eren del barri del Call i tres 

d’ells presentaven moneders d’argent. En aquesta secciñ qui obtingué el màxim guardñ, 

gran premi d’honor, fou el joier Lluís Forteza-Rey, fill de Josep, fundador i propietari 

del negoci del carrer den Colom de Palma. La Revista Hispano Americana dedicava un 

ampli comentari als joiers Forteza-Rey. Estaven especialitzats tant en argenteria 

religiosa com en joies de disseny.  

Una altra empresa de la qual la revista dñna àmplia informaciñ és la de Gabriel 

Fuster, de malnom Leita, que segons la font esmentada tenia una fàbrica exemplar de 

producciñ de diferents models de moneders d’or i d’argent illencs que havien adquirit 

molta fama fins a llocs molt llunyans. S’exportaven a diferents indrets de la península 

ibèrica, i també a París, Marsella, Milà i als Estats Units d’Amèrica. Es tractava d’un 

negoci creat l’any 1904, situat al carrer de Santa Eulàlia i que tenia representant a 

Madrid. Indicava la font, que per fer la malla s’utilitzava la plata de diferents tipus de 

llei segons el país al qual s’exportava (França 800 x 1000, Alemanya, 935 x 1000). 

Potser la dada més sorprenent és que per a la confecciñ de la malla hom donava 

ocupaciñ a devers 800 dones. 
834

Majoritàriament es devia tractar d’un treball realitzat a 

casa, tal com es feia a Menorca on el treball s’organitzava en una sèrie de tasques també 

realitzades per dones: la bossera rebia el material per fer el sac de malla recta a casa 

seva, després hi havia la mestressa de taller que tenia a ca seva cinc o sis dones, que 

                                                           
834

 Revista Hispano- Americana Ilustrada, op. cit., p. 11 



Descripció i anàlisi de les exposicions 

 305 

eren anomenades les acabadores les quals s’encarregaven de fer els acabats de les 

bosses. La mà d’obra masculina era reduïda i treballava al taller del mestre.
835

  

Hem inclòs dins aquest grup l’empresa Hugo Heusch i cia., ubicada a Manacor, 

que amb el temps esdevindria Perles Majòrica, la qual en aquesta exposiciñ presentava 

vidre en tub filat i perles artificials que obtindrien el diploma de medalla d’or.  

La quarta secciñ era la de metalls i les seves manufactures, amb Gaspar 

Bennàssar com a president del jurat, que tengué un nombre d’expositors elevat. Dins 

aquest grup s’hi presentaven quatre expositors de Palma (Pau Bourgoin, Pau Rebassa, 

Jordi Fuster i de Villalonga i la Industrial Avícola Villa Margarita) que presentaven 

incubadores i aliments per a granges d’aviram i conills.  

El desenvolupament de la incubaciñ artificial com a pràctica avícola des de 

finals de segle XIX havia experimentat un fort creixement. Els expositors sñn reflex 

d’aquesta activitat. A Catalunya, hi havia escoles específiques d’Avicultura, com la Real 

Escuela de Avicultura d’Arenys de Mar creada l’any 1896 que comptava amb el seu 

propi butlletí oficial.
836

  

Dos expositors, un de Palma i un de Felanitx, presentaven caseres i altres 

instal·lacions d’apicultura. El financer i polític Antoni Planas Franch, qui havia estat 

batlle de Palma entre 1903 i 1905, tengué un gran premi de cooperaciñ, hi presentava un 

molí de vent marca Eolo, fabricat a la seva ferreria. Es tractava d’un molí de vent amb 

engranatge de ferro i acer, destinat a extreure aigua de pous.  

L’arquitecte Gaspar Bennàssar exposava un model de grua per a la construcciñ. 

Els treballs de ferro i de forja foren molt valorats (Manuel Carrascosa de Sñller i Antoni 

Bosch i Miquel Rigo de Palma obtingueren el premi de medalla d'or). De material de 

llanterneria hi tornaren a comparèixer els senyors Obrador i Casasnovas de Palma, que 

tal com havien fet a Sñller presentaven objectes destinats a calefacciñ i altres aparells 

per a la llar. S’hi presentava qui fou el fundador de can Buades, la fàbrica d’aixetes que 

esdevindrà una de les principals de l’illa, la qual va pertànyer a la família homònima 

fins a l’any 1985. Es tracta de Gabriel Buades Vidal de Palma, amb l’establiment al 

carrer den Colom, que presentava treballs de llauna i bronze pels quals obtingué la 

medalla d'or. Cases diferents presentaven elements metàl·lics com caixes de cabals 
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(Francesc Martínez), tancaments (Jaume Castellñ Borràs), somiers (Reinés i Sans), 

cuines econòmiques (Miquel Rigo), etc. 

D’Eivissa en aquesta secciñ hi havia cinc expositors, tres amb eines del camp i 

dos amb lliços metàl·lics per a telers. Una de les cases era la dels Hereus de F. Tarrès 

Espinal que obtingueren una medalla d’or. 

La secciñ cinquena, la de productes químics -adobs, sabons, lleixius- i 

farmacèutics se’ns presenta en aquesta exposiciñ del 1910 com un sector important, 

amb desset expositors. 

Alguns preparats químics i farmacèutics eren d’expositors molt coneguts, entre 

ells l’odontòleg Domingo Casasnovas Sancho que presentà també aparells protèsics. 

Altres expositors d’aquesta secciñ foren el ja esmentat apotecari de Sñller Jaume 

Torrens Calafat, i Francesc Aguilñ, de Muro, que presentava un medicament contra la 

malària. Hi ressaltà un jove apotecari, Miquel Mir i Mir, establert al carrer de Sant 

Nicolau de Palma, que obtingué diploma de medalla d’or per preparats farmacèutics. 

Destacà per la novetat dels nombrosos preparats que es podien veure a la seva 

instal·laciñ, on hi havia també productes de perfumeria. Segons els observadors del 

Principat, unes mostres d’olis rentats i esterilitzats, desconeguts aleshores a Espanya, 

serien de gran utilitat per substituir l’aigua com a vehicle de determinats medicaments. 

Els autors d’aquesta font lamentaven que el Jurat no hagués destacat prou el mèrit 

d’aquest expositor, que rebé un diploma de medalla d’or, el mateix que alguns altres del 

grup els treballs dels quals no eren equiparables. 
837

 

Quatre empreses exposaven adobs químics, dues d’elles d’importaciñ (de la 

societat anònima Cros i del representant Otto Medem de València). Com a fàbrica 

d’adobs de Mallorca destacà la de Francesc Ripoll Magraner, situada al barri de Santa 

Catalina que va obtenir un diploma de medalla d’or. Aquesta empresa que també apareix 

amb el nom de Ripoll Hermanos, l’any 1913 es convertí en la societat anònima La 

Fertilizadora, amb fàbriques a Portopí, per facilitat de transport, i al barri de Son 

Fortesa, que als anys 30 passà a ser una de les més importants de l’Estat espanyol en el 

sector. Ocupava 200 treballadors i produïa 50.000 tones de superfosfats, 12.000 d’àcid 

sulfúric, 3.000 de sulfat de ferro i d’àcid nítric.
838  
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Pel que fa a la utilitzaciñ de superfosfats com adob, l’amo dels Calderers Antoni 

Oliver de Sant Joan presentava garbes de cereals adobades amb superfosfats per tal de 

demostrar la seva efectivitat, especialment ens anys de sequera.  

De sabons i lleixius, s’hi presentaren tres empreses, una d’elles la dels socis 

Ridocci i Quijada, situada a la ronda de Ponent de Palma, que fabricava el lleixiu de la 

marca Flor de nieve i que obtingué un diploma de medalla d’or per lleixius i per agulles 

d’acer, trempat mecànicament, amb cap de vidre. Els germans Bennàssar, amb 

l’establiment a la Riereta del Raval de Palma, obtingueren el mateix guardñ per lleixius.  

Francesc Vilàs Abraham, d’Eivissa, de cas Saboner, presentava sabons i 

conserves. Felip Cirer ens dñna informaciñ d’aquest expositor.
839

 D’una família 

originària del Principat establerta a Eivissa a mitjan segle XIX, va viure entre 1859 i 

1932, i en un principi es dedicà preferentment a la fabricaciñ de sabñ encara que a la 

mostra també presentava conserves. Un fill seu, Francesc Vilàs Gñmez, que durant un 

temps visqué a Cuba, compaginà l’activitat d’escriptor amb la de saboner. 

La publicaciñ barcelonina feia una ressenya de la casa dels socis Blanch i Colom 

de Ciutat, carrer Abastos, número 20, que es dedicava a la fabricaciñ de sabons i a la 

comercialitzaciñ d’olis. Eren els continuadors de la fàbrica de Palma dels dos socis 

Bosch i Valent, 
840

 que anteriorment havien tengut, cada un d’ells, una fàbrica de sabñ a 

Andratx. L’etapa de 1910 marca una recuperaciñ del prestigi dels sabons de Mallorca, 

després d’haver tengut un període de descrèdit que havien duit al tancament de les 

saboneries d’Andratx a causa de l’ús constant de les nous de sabñ o jaboncillo 

(Sapindus saponaria), fruits que produeixen una substància sabonosa, la qual cosa va 

reduir la qualitat del sabñ.
841

La casa Blanch i Colom, produïa uns sabons d’alta qualitat 

destinats quasi totalment a Cuba. A través dels preus comparatius que apareixien a la 

publicaciñ de la Lonja del Comercio de l’Havana, es veu que eren molt preuats. La 

referència pot ser molt útil per constatar la qualitat del sabñ fabricat per aquesta 

empresa. Els elevats preus que se’n pagaven a l’Havana en sñn la prova. Dñna els preus 

de com es venien els diferents tipus de sabons: sabñ americà a 4,5 duros, el del país 

entre 4 i 7 duros segons la marca, el francès entre 7,60 i 7,75, el de Rocamora 
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(importantísima Casa de Barcelona) a 7,55 i el de Bosch i Valent (a 1910 Blanch i 

Colom), a 8,25 en unes cotitzacions i a 8,50 en unes altres.
842

  

Aquesta informaciñ vendria a matisar la idea de la mala reputaciñ dels sabons 

fabricats a Mallorca, ja que almenys els d’aquesta empresa serien molt valorats pels 

consumidors cubans. Carles Manera constata el retrocés del sector saboner mallorquí a 

favor del del Principat, d’on cita la casa Rocamora.
 843 

 

Entre la secciñ sisena, la de filats i de teixits i la setena, de confeccions i brodats, 

de la qual la presidenta del tribunal era Gaietana Alberta Jiménez, s’apropaven a la 

trentena d’expositors. S’hi presentaven tres fàbriques de teixits i/o filats de Sñller i 

quatre de Palma com la de Sebastià Trian del carrer Flassaders, i la dels Hereus de 

Vicenç Juan (can Ribas) també amb flassades de llana, igualment que Jaume Magraner.  

Jaume Magraner Vidal, de Palma, fabricava flassades de llana amb voraviu i tenia la 

fàbrica al carrer Matadero, actual Josep Anselm Clavé, l’establiment que ja era de Pere 

Antoni Magraner l’any 1881. Jaume Magraner tenia una patent d’invenciñ d’una 

màquina per al pentinat de flassades. 
844

 

La societat comanditària dels socis Oliver i Monjo fou constituïda l’any 1903. 

Fabricaven teixits de fil, de llana i de cotñ. La casa havia estat fundada l’any 1847 per 

Antoni Oliver Ensenyat. El seu fill constituí la societat en comandita amb el senyor 

Monjo l’any 1903. La fàbrica, amb una plantilla de 50 obrers i maquinària moderna, 

estava situada al carrer de Manacor, a l’eixample de Palma i la dirigia el senyor Oliver, 

mentre que el senyor Monjo es trobava al davant del despatx del carrer dels Socors. La 

seva especialitat eren els drils, llistes (mallorques), robes de terliç o vichy i holandes.
845

 

Moltes d’aquestes teles s’exportaven a Barcelona, a les Canàries i a Puerto Rico. A 

aquesta illa s’hi exportava tota la producciñ d’un dels seus productes, els anomenats 

mocadors de Madràs, competint amb els que aleshores es fabricaven a Anglaterra. La 

seva instal·laciñ era una vitrina amb les robes que fabricaven: dril d’estil alemany, 

anglès, belga i del país; batista calada i mocadors de Madràs. 
846
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Tres grans tallers presentaven tapissos i catifes de nusos, fets a mà. De totes elles 

ja se n’ha parlat: dues de llarga tradiciñ, la de Joan Vidal Ros, situada a la ronda de 

Ponent i La Alfombrera, societat anònima, del carrer den Berard, i la tercera era la 

societat Germans Fernández i cia., de Madrid, esmentada arran de la seva participaciñ a 

l’exposiciñ de València celebrada l’any anterior. 

De roba confeccionada s’hi presentaven, entre d’altres, els tallers de Benigne 

Palos i el de Manuel Bonet qui obtingué un gran premi d’honor. Hi destacava amb la 

instal·laciñ d’una vitrina que era la reproducciñ de l’edifici de la Llotja de Palma, tal 

com havia fet a París l’any 1900. Un cop més es destacava el mèrit de Manuel Bonet 

d’haver sabut aplicar l’art a la roba blanca. Així com l’encert de fer aixovars de 

diferents graus de dificultat que permetien arribar a diferents tipus de clients. La casa 

tenia sucursal a Madrid, al carrer Alcalá, número 44.  

La casa de gèneres de punt de Marcel S. O’Ryan d’Inca obtingué una medalla 

d’or pels gèneres de punt de llana i de cordñ de sedalina. La fàbrica, al carrer de 

Mallorca, número 55, d’Inca, havia estat fundada l’any 1907 i comptava amb un edifici 

i maquinària moderns. 
847

 

De Menorca no hi havia cap representant en aquesta secciñ.  

D’Eivissa, Francesc Medina Puig presentava mitges i calcetins. Francesc Medina 

Puig (1860-1930), polític i comerciant, era aleshores president de la Junta de comerç 

d’Eivissa, una de les tres juntes especialitzades de la delegaciñ a Eivissa de la Cambra 

de Comerç.
848

 Potser és per aquesta rañ que figura com a expositor dels calcetins que es 

fabricaven a l’illa, activitat que des del darrer quart del segle XIX comptava amb 

maquinària que havia introduït Pere Ventosa, i que havia possibilitat la tasca duita a 

terme amb mà d’obra femenina. 
849

 

La secciñ vuitena era la de litografia i tipografia. El president del jurat era Benet 

Pons. S’hi presentaven quatre expositors. Un d’ells era la Viuda de G. Ordines que 

precisament va fer el cartell de l’exposiciñ, els altres eren Amengual i Muntaner, Josep 

Tous Ferrer i Ramon Serra Vinyes. 

El grup de pintura, escultura i fotografia, la secciñ dotzena, tenia de president 

Joan Bauçà, i Antoni Gelabert n’era un dels vocals. Hi havia els fotògrafs Emili Garcia 

Quevedo, de Palma; Francesc Fiol i Josep Gñmez Mas, ambdñs d’Inca; Guillem 
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Bestard, de Pollença i Narcís Puget, d’Eivissa. Pere Càffaro obtingué una medalla 

d’Honor per les seves escultures. Incloem en aquest apartat, la maqueta de la làmpada 

monumental d'Antoni Gaudí, que obtingué la medalla d’or. El professor maonès 

Francesc Hernández Sanz presentava un conjunt de dibuixos a ploma. 

A l’apartat d’obres bibliogràfiques, tant Josep Rul·lan Mir com Eusebi Pascual 

obtingueren medalla d’or per les seves respectives obres. Bartomeu Ramon Company, 

d’Eivissa, presentava diversos fulletons sobre temes agrícoles com el que tractava del 

conreu de la canya de sucre a les Illes o de l’aplicaciñ dels adobs químics. Bartomeu de 

Rossellñ, qui va organitzar la participaciñ dels expositors d’Eivissa i Formentera a la 

mostra i també l’adjudicaciñ dels premis, presentava fulletons, col·leccions de diaris, 

treballs tipogràfics, entre d’altres.  

Entre els que presentaven mobles, secciñ 12, hi havia la fàbrica de Palma de 

Lambert Juncosa i del seu soci Ramon Mancebo, dues cases de Manacor (Joan Ginard 

Fornés i Llorenç Morey) i una de Sñller (Miquel Colom Mayol). L’Institut General 

Tècnic de Balears de Palma, l’antic Institut Balear, hi duia una col·lecciñ de mostres de 

fustes del país. 

A la secciñ dotzena, la de substàncies vegetals utilitzades en les indústries i 

manufactures, tres expositors, dos de Capdepera i un de Pollença, portaven obra de 

palma; tres d’Eivissa, espardenyes. Aureli Planells del carrer Fàbrica de Palma, capses 

de cartñ i Ricard Roca Amorñs, els llibrets de fumar de la fàbrica dels Hostalets de 

Palma. Hi havia representaciñ de tres expositors de vidre: un d’ells era Gabriel Gordiola 

amb vidre buit ordinari i vidre i cristall elaborat. Es presentaven envasos folrats de jonc 

i vímet realitzats per alumnes de l’Escola municipal de cecs de Palma, dirigida per Pere 

Sureda. S’hi presentaven treballs de fang de Marratxí, de Manacor, de Felanitx i 

d’Eivissa. 

Al grup d’adoberia i calçats, secciñ tretzena, hi trobam catorze representants, 

amb guarniments i, sobretot, calçat i els seus elements (pells adobades, formes i talons). 

Alfons Bueno Juan presentava pells adobades, sola i calçat fets al barri de la Calatrava. 

Hi havia tres fabricants de sabates i tres de formes, tots de Palma. Un d’ells era Mateu 

Garau del carrer Ramon Llull, continuador de la família que tants guardons havia 

obtingut amb les sabates fetes a mà. Josep Garau, que havia fabricat calçat fet a 

màquina no es presentava a la mostra. Alarñ estava representada per dos fabricants 
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locals, Sebastià Xalapeira i cia.
850

 i Josep Guardiola. També n’hi trobam dos de Sñller, 

Jaume Bennàssar i Ramon Casasnovas. 

La secciñ catorze era la d’instruments, màquines i aparells. El president del jurat 

fou Joan Malbertí.
851 

Hi havia un bon grapat d’expositors sobretot amb maquinària 

agrícola (molins amb motor per a regatge, segadores, etc.), però també industrial, de 

locomociñ (motors elèctrics, locomotores a vapor, canoes a motor, etc.). Els expositors 

eren, entre d’altres, de Mañ (Societat Angloespanyola), de Palma, de Porreres i de 

Binissalem. 

La Sociedad Angloespaðola de Motores, Gasñgenos y Maquinaria General de 

Mañ presentava motors, bombes, dinamos, electromotors i canoa automòbil i va tenir 

medalla d'or. Havia estat una de les empreses més importants de Menorca però en 

aquells moments, a finals de juliol de 1910, després d’estar en fallida es va liquidar la 

societat i foren acomiadats quatre-cents vuitanta treballadors. La història d’aquesta 

indústria, explicada amb detall per Alfons Méndez, 
852

s’inicià l’any 1902 com a societat 

formada pels germans Pau i Francesc Ruiz Verd, Joan Taltavull Talens i Julius Neville. 

Era la fusiñ d’unes empreses amb experiència en la fabricaciñ de gas, importaciñ i 

fabricaciñ de motors, la majoria destinats a la fabricaciñ d’electricitat (La Maquinista 

Naval). A partir de 1908, ja desapareguts els germans Ruiz Verd, la construcciñ de 

vaixells era la seva activitat més destacada.  

Tres fabricants de maquinària de Palma obtingueren medalla d'or: els socis 

Carbonell, Mir i cia., de Palma, amb els tallers al carrer de Sant Martí; Antoni Riera i 

cia.; i Calvet, Vadell i cia. També va obtenir medalla d'or Gaspar Villalonga Esbarranch, 

de Palma, fabricant de bugies. Joan Balle, de Binissalem, i Antoni Nicolau, de Porreres, 

obtingueren medalla d'or per una segadora. El Sindicat Agrícola de Mallorca va obtenir 

una medalla d'or per una ventadora i un diploma de cooperaciñ. 

La secciñ següent, la quinzena, era la de substàncies alimentàries, de conserves i 

dolços; el president del jurat era Ferran Alzamora. Hi inclourem el subgrup d’embotits 
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 Sebastià Xalapeira Amorñs va néixer i morir al Principat (Montblanc, Conca de Barberà, 1876 - 

1939). El 1900 es va casar amb Teresa Pedrero Ribes. El 1899, juntament amb el seu sogre Pedrero, 
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 Poc temps després s’independitzaren quedant 
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Palma presentava un model de sola de cautxú (Sport) del qual tenia patent d’invenciñ per 20 anys 

(AHOEPM). A Montblanc, l’any 1925, juntament amb el seu amic i soci Joan Sanfeliu Sanromà hi 

establiren una fàbrica de goma.  
851
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encara que no sabem del cert si foren valorats pel mateix jurat. S’hi presentaven entre 

d’altres Antoni Esteva Oliver i Vicenç Rossellñ, de Palma, amb conserves, dolços i 

xocolates; Miquel Fortesa Pomar, de Sñller, amb xocolates; Joan Obrador Riera, de 

Felanitx, amb polpa d’albercoc, tàperes, vins, vinagres i altres productes agrícoles. En 

aquesta secciñ els eivissencs presentaven peix sec i altres conserves. Dos expositors l’un 

de Palma, Antoni Negre, i l’altre de Sñller, Miquel Lladñ Bernat, presentaven embotits i 

saïm. 

A la secciñ de vaixells hi trobam deu expositors, i es presentaven reproduccions 

en miniatura de diferents tipus d’embarcacions: pailebot, xabec, goleta, de pesca al bou, 

etc. Francesc Blanes presentava una reproducciñ d’un vaixell a vapor i la Isleða 

Marítima reproduccions dels vaixells de la seva flota amb els noms de: Miramar, 

Bellver, Balear, Cataluða, Lulio, Isleðo, Mallorca, Ciudat de Palma i Formentera. 

El grup de materials de construcciñ, amb nou expositors, mostra la seva importància i 

en particular de rajoles hidràuliques. Els empresaris Canet i Far, propietaris de La 

Roqueta, presentaven rajoles i ceràmica. Reynés i cia., Rafel Joan, Rafel Bennàsser i la 

societat Jaume Hermanos, presentaven mosaics hidràulics i materials de construcciñ. 

Per municipis, hi havia set expositors de Palma, un de Sñller (Jeroni Estades Llabrés)
853

 

i un d’Eivissa (Vicenç Bonet Riera). No hi ha dubte que durant aquests anys de 

desenvolupament de l’eixample i de la construcciñ de nombrosos edificis es produí una 

forta demanda de materials. 

La fàbrica de ceràmica La Roqueta (1897-1918), situada a Son Espanyolet, 

854
fou fundada el 1897 per Pere Joan Aguilñ Fortesa, (a) Cetre. Tretze anys més tard, 

pocs mesos abans de celebrar-se l’Exposiciñ, per motius de salut del fundador, la casa 

va passar a ser propietat dels socis Josep Canet Crespí i Miquel Far Canyelles durant un 

curt període (1910-1911). El dibuixant i pintor Vicenç Llorens,
855

 a l’empresa almenys 

des del 1905, va seguir essent-ne el director artístic, en aquesta segona etapa de Canet i 

Far. Els treballs de la casa que pretenien recuperar la ceràmica artística a Mallorca 

mereixeren un ampli comentari de la Revista hispano-americana: 

 “En trabajos artísticos hace esta Casa verdaderas maravillas de gusto antiguo que 

confundirían hasta a los verdaderos peritos, y en azulejos decorados a llevado a tal 
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 Jeroni Estades Llabrés (Sóller 1860-Madrid 1932) era fill de l’apotecari Jeroni Estades Ripoll, 
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grado su perfección que podemos afirmar no es superada por casa alguna de España ni 

del extranjero. 

 La instalación que en la Exposición presentó fue sencilla pero tan artística y de buen 

gusto que por sí sola revelaba la gran perfección lograda en la ejecución de sus 

trabajos. Consistía en un gran cartel anunciador de azalejos, cuyo asunto era un 

inspirado emblema de esta industria."
856

  

 

La casa de la Roqueta, que obtingué diploma de medalla d’or, presentava els seus 

materials en un estand decorat amb un mosaic d’estil modernista amb una representaciñ 

de figura femenina pintant un gerro.
857

  

El bunyolí Miquel Far era descendent de Bartomeu Far Nadal que havia obtingut una 

medalla de bronze a l’Exposiciñ universal de París del 1878 per un conjunt de rajoles 

formant mosaics. A partir de 1911 la fàbrica passà a mans de la societat Jaume 

Hermanos que la gestionà fins al seu tancament l’any 1918. Miquel Far després 

d’abandonar la Roqueta continuà fabricant rajoles i materials de construcciñ, activitat 

que desembocaria en la fundaciñ de l’empresa Firmitas. 
858

  

La societat Jaume Hermanos fou fundada l’any 1906. Presentava rajoles 

hidràuliques, objectes de granit i de pedra artificial i, d’altra banda, sabons. La societat 

estava formada per Miquel, Alexandre i Andreu Jaume Rossellñ.
859

  

Els germans Jaume fundaren l’empresa l’any 1906, quatre anys abans de 

presentar-se a la mostra on obtingueren la medalla d’or. Produïen sabons de qualitat 

encara que, segons la revista que en feia la ressenya, els forts drets de consum i els 

aranzels duaners obstaculitzaven les exportacions. 

La fàbrica de materials de construcciñ dels Jaume, que comptava amb els 

sistemes de producciñ més moderns, era la que més rajoles produïa a totes les Illes. Eren 

de bon disseny, amb una bona relaciñ qualitat preu i eren consumides preferentment a 

les Illes i també a les Canàries. També fabricaven piques i peces de bany.
860

 

La societat Jaume Hermanos l’any següent de celebrar-se l’exposiciñ va 

comprar La Roqueta i en fou la propietària fins a la seva clausura l’any 1918. Es 
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tancaren els forns però continuaren produint olis i sabons (1918-1924) en una societat a 

la qual estava integrat com a accionista Joan March Ordines.
861

 

Els altres tres expositors d’aquest grup que obtingueren diploma de medalla d’or 

foren: Pieras i Cabrer (Hornabeque, entre la Ronda de Ponent i la plaça del Progrés), 

Rafel Joan (Sant Magí) i Reynés i cia., tots de Palma, els quals presentaven rajoles 

hidràuliques i diferents tipus de materials de construcciñ.  

Reynés i cia., era propietat de Gaspar Reynés Coll (1845-1911), mestre d'obres i 

pare de l’arquitecte Guillem Reynés Font (1877-1918), presentava materials de 

construcciñ i mosaics hidràulics. 
862

 Juntament amb el seu fill Josep tenia també la 

fàbrica de rajoles i maons La Refractaria.
863

 

A la mostra s’hi presentaren també projectes constructius com els de Bartomeu 

Ferrà (el del monument a Ramon Llull, el de l’oratori del cementeri de Pollença i un 

projecte d’habitatges per a obrers), i de Jaume Alenyà, entre d’altres. 

El conjunt de begudes, de vins i licors (seccions 19 i 21) es veu important com a 

totes les exposicions analitzades. Hi havia set expositors de begudes gasoses i xarop per 

a refrescs (tres de Palma, dos d’Inca i dos d’Eivissa). L’empresa Francesc Miret i Fill, 

situada a la Riera de Palma obtingué el guardñ més alt d’aquest grup. 

El fabricant Francesc Miret que havia fundat la casa l’any 1868 i que participà 

en diverses exposicions, l’any 1912 va inaugurar una nova fàbrica al carrer Arc de la 

Mercè la qual funcionava amb maquinària moderna que Miret havia introduït després de 

viatjar per Europa per conèixer els avanços en aquests tipus d’establiments.
864

  

Els dos d’Inca eren Bartomeu Mateu i Gelabert i cia; els d’Eivissa Sala i cia., i 

Marià Ribes Ribes.  

Dotze fabricants de licors es presentaven a la mostra: de Palma, Joan Suau i els 

germans Roca que a més a més de licors, presentaven la cervesa de la marca Rosa 

Blanca (a l’estand una botella de cervesa gegant amb l’anagrama de la rosa blanca); 

Pere J. Esbarranch; Joan Pericàs que presentava palo; Bartomeu Riutort, a Son Alegre, 

amb aigües carbòniques i licors. D’altres municipis de Mallorca presentaven licors i 
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anisats: Felicià Fuster Molinas, de Santa Margalida; Antoni Nadal Muntaner, de 

Bunyola amb l’anís marca Tunel i finalment els germans Rossellñ, de Felanitx.  

El fabricant Nadal Comas i Comas presentava anisets (marca Gloria), aperitius i 

digestius (estomacal Alfonso XIII). Es tractava d’una empresa de licors de Palma que va 

fundar Nadal Comas Ferrà, d’origen binissalemer, establerta el 1886 a la barriada de 

Son Nebot, just a la vora de la del Pont d’Inca. A les primeres dècades del XX dues 

branques familiars dels Comas varen continuar amb el negoci de fabricaciñ de licors. La 

de Nadal Comas Comas, que va ser regidor i president del Sindicat de vins i licors en la 

dècada de 1920, fabricava Anís Lonja, la varietat de sec Anís Balear, l’esmentat licor 

Alfonso XIII, rosolis de palo, i rom Santa Margarita. El 1910 tenia la seu del negoci al 

carrer de Joanot Colom de Palma. 

L’activitat fou continuada per la casa Comas Hermanos (Miquel, Pere i Josep) 

que ja tenien la fàbrica situada a l’Eixample de Ciutat, al carrer del comte d’Empúries. 

Fabricaven Anís Gloria i Licor Alfonso. A la part davantera de l’illeta on estava la 

fàbrica, a la planta baixa d’un edifici de les Avingudes, hi tenien un dels punts de venda, 

el popular celler de can Meca. L’edifici fou enderrocat a finals del segle XX.  

Pel que fa als representants d’aquest sector de les altres illes s’observa que no es 

presentaren expositors menorquins, i d’Eivissa només hi havia licors de l’empresa Marí 

i Mayans. 

Joan Marí Mayans havia fundat l’empresa de fabricaciñ de licors a Formentera 

on produïa licor de farigola i anís, els quals va presentar a Palma l’any 1903. 

Posteriorment va traslladar la fàbrica a Eivissa. A la mostra del 1910, ja establert a 

Eivissa, presentava licors amb el nom de Marí y Mayans. 

Segons la valoraciñ de la revista barcelonina, de les diferents branques 

industrials que tant havien crescut en els darrers deu anys, una de les que més s’havia 

desenvolupat era la vinícola. Aquesta consideraciñ no acaba de coincidir amb la 

importància que havia tengut l’activitat en etapes anteriors. 

Pel que fa als vins en aquesta mostra hi ha representaciñ únicament de vins de 

Mallorca i és molt menys nodrida del que fou a les celebrades anteriorment, ja que els 

cellers més representatius no hi eren; per altra banda les varietats gairebé no estaven 

especificades. Entre d’altres hi havia vins de malvasia i moscatell de Banyalbufar, 

presentats tant per Mateu Safortesa, de Son Bunyola, com per Josep Cotoner, comte de 

Sallent, de la Baronia, que obtingueren medalla d’or. El Sindicat agrícola i ramader de 

Sencelles a part de vins variats i de cirera presentava xampany. Consell i Binissalem 
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enviaren vins a través de la Federaciñ Agrícola Balear. Els frares Agustins de 

Binissalem hi dugueren també vins que obtingueren medalla d’or. 

La font citada destacava la qualitat dels vins que presentava l’esmentat Mateu 

Safortesa Mussoles,
865

 procedents de la possessiñ de Son Bunyola, al terme de 

Banyalbufar, finca de 273 ha, propietat de la família dels Safortesa, de la branca del 

Born. Mateu Safortesa presentava vins de pàmpol rodat i de malvasia, moscatell i 

vinagre. La revista dñna una informaciñ sorprenent i és que la producciñ vinícola de 

Son Bunyola s’havia renovat, o iniciat, feia poc temps. Es tractava de ceps de peu 

americà disposats sobre parrals de fusta. Produïa malvasia des de 1901 i va obtenir 

medalla d’argent a l’Exposiciñ Hispanofrancesa celebrada a Saragossa l’any 1908.
866

 A 

la de Palma obtingué el diploma de medalla d’or.  

El grup de pastes per a sopa era molt reduït, hi mancaven els menorquins que 

altre temps havien estat tan presents. Pere Vives del carrer Estudi General de Palma en 

presentava. Josep Fortesa (can Cetre) del comerç del carrer de la Bosseria
867

 i Gaietà 

Fortesa de la plaça de Santa Eulàlia, de Palma, exposaven galetes, pans i pastissos i 

ambdñs obtingueren medalla d’or. 

La secciñ 22 era la d’olis, llet i derivats. El president del jurat era també Antoni 

Ballester. Hi havia vint expositors d’oli, majoritàriament de Sñller, també d’Artà, 

Bunyola, etc. Els que presentaven llets i derivats (formatge i mantega) eren cinc, quatre 

d’ells menorquins: el comte de Torresaura, Guillem d’Olives, Narcís Font Mercadal i 

Antoni Victory Taltavull; i Joan Orlandis Despuig, de Palma.  

Al marge de la secciñ en la qual estigueren classificats tenim el cas de 

l’expositor Jaume Lladñ de Palma que presentava pianos de la seva fabricaciñ i que 

obtingué medalla d’or. 

Els productes agrícoles presentats, agrupats a les seccions 23 i 24, foren molt 

nombrosos. Diversos sindicats agrícoles i Caixes rurals, associacions catòliques creades 

durant aquests anys a diferents municipis de Mallorca, hi exposaren diversos productes 

ja que un dels seus objectius era aconseguir una major exportaciñ de la producciñ 

mallorquina a la Península, Europa i Amèrica
868

. Set d’aquestes entitats es presentaven 

de manera independent: Sindicat Agrícola-Caixa Rural de Maria, Sindicat Agrícola de 
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Llucmajor, Sindicat Agrícola de Santanyí, Sindicat Agrícola Ramader de Sencelles, 

Caixa Rural de Santanyí, Caixa Rural de Capdepera i Caixa Agrícola de Montuïri; altres 

es presentaven adherides a la que apareix al catàleg com a Federaciñ Agrícola Balear,
869

 

que suposam que devia ser la Federaciñ Agrícola Catalano-Balear:
870

 Cambra Agrícola 

de Felanitx, Sindicat Agrícola de Manacor, Sindicat Agrícola de Llorito, Sindicat 

Agrícola de la Pobla, Caixa Rural de Sant Joan i Caixa Rural de Petra. La Federaciñ 

presentava també diferents cultius de 13 persones, suposam que afiliades a aquesta 

associaciñ. Una seixantena més de persones ho feia a títol individual. Pel que fa a les 

Pitiüses el grup d’expositors es veu nombrñs, un d’aquests era Bartomeu de Rossellñ de 

qui hem vist que tengué un paper clau en donar impuls a la mostra, també proposant a la 

Junta aquells que havien de ser premiats. Dels productes eivissencs més remarcables 

com a novetat hi hauria els festucs que presentava Marià Llobet Tur. 

  La representaciñ del sector agrícola de Menorca en aquesta mostra fou 

pràcticament inexistent. 

Quant a productes, predominaven els cereals, sobretot blat, seguits ben de prop 

per les ametlles i una mica per davall les garroves seguides dels llegums. També hi 

havia mel, cítrics, alls, arròs, bleda-rave, arròs, cacauets, pebre bord, etc. Com a coses 

més curioses, entre d’altres, la Caixa rural de Capdepera presentava safrà, Marià Llobet, 

d’Eivissa, festuc verd; Sebastià Manresa, de Felanitx, essència de gerani per a usos 

medicinals. 

Pensam que l’esmentat Sebastià Manresa Obrador mereix una atenciñ pel fet que 

representa la figura d’un emprenedor que va provar d’obrir-se camí en diferents camps, 

cosa que podem comprovar a través de les mostres on participà i que, gràcies al 

testimoni bibliogràfic escrit per un nét seu, el periodista Andreu Manresa,
871

 hem pogut 

precisar una mica més el significat dels productes que presentava. Fabricava vins, licors, 

conserves. Viatjà a França i a Alger i es va interessar per activitats molt diverses. Per la 

nostra banda l’hem trobat a l’ exposiciñ de Sñller del 1897, on presentava licors de la 

fàbrica que havia obert un any abans. Cinc anys més tard es presentava a la de Palma de 

1903 amb els productes que llavors estava fent i que presentà en una vitrina: camisetes i 

maneguins per a la llum incandescent de gas urbà. El 1910, a l’Exposiciñ de Palma, 
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presentà essència de gerani. No era l’única experiència que havia fet amb les flors ja 

que, segons Andreu Manresa, el seu avi Sebastià havia anat a Alger on, a més de bastir-

hi una fàbrica de vins, havia anat a estudiar com els monjos de la Trapa conraven 

vaumes i destil·laven essència de roses per fer-ne perfums. Un cop a Mallorca va 

plantar flors a la seva possessiñ de Son Amengual. Si bé no l’hem trobat en altres 

mostres, encara que sembla que es presentà a algunes més, va continuar en negocis nous 

en els que veia expectatives. Cita la mateixa font que el 1913 tenia a Felanitx, no sabem 

de quan ençà, una fàbrica de gel.
872

 

Molts d’expositors, especialment els sindicats agrícoles i les caixes rurals 

presentaven diferents productes agrícoles a més a més de vins, olis i formatges.  

La Revista Hispano-Americana en un apartat titulat “La sequía y los abonos” 

destacava una experiència presentada pel Sindicat Agrícola de Sant Joan, a Mallorca. 

Consistia en una demostraciñ dels resultats obtinguts en el conreu de cereals a través de 

la utilitzaciñ de diferents tipus d’adobs, en anys de sequera. L’experiència l’havia duit a 

terme el santjoaner Antoni Oliver Gaià,
873

 president del Sindicat; consistia en mostrar 

tres feixos de cereals diferents: blat, ordi i civada procedents de camps tractats amb 

adobs distints: amb superfosfats mitjançant els quals donaven resultats mediocres; amb 

superfosfat amònic amb què s’aconseguien resultats mitjans i, finalment, els cereals als 

quals s’havia donat l’adob complet -superfosfat, sulfat amònic i clorur potàssic- que 

arribaven a una producciñ molt superior, fins i tot en anys de sequera com el que havien 

patit en el mateix període de l’exposiciñ. Del comentari es dedueix que una pràctica 

prou demostrada, com el benefici de l’ús dels adobs químics esmentats, no era seguida 

per la majoria de pagesos de l’illa que es dedicaven al conreu de cereals exposats a un 

règim de pluges irregulars i insuficients.
874

 

Ja per acabar, a l’exposiciñ del 1910 no hi varen faltar, tal com hem vist en 

algunes celebrades anteriorment, una secciñ dedicada a les labors de la dona i una altra 

d’Art retrospectiu.  
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Pel que fa a la primera, varen ser sobretot dones de Palma i algunes d’Eivissa les 

que presentaren treballs. S’hi presentaven diferents tipus de brodats i altres treballs 

manuals; la modista Margalida Jaume presentava treballs de tall i confecciñ fets amb el 

mètode denominat Sistema Martí, que seguia les directrius de la seva creadora, la 

barcelonina Carme Martí Riera.
875

  

Dues institucions d’ensenyament de Palma es destacaren a la mostra. L’Escola 

Elemental d’Arts Industrials, futura escola d’Arts i Oficis, rebé el premi d’honor i 

diploma de cooperaciñ; presentava distints treballs entre els que voldríem destacar els 

de randes i brodats, realitzats a l’assignatura impartida per Àngela Gamundí Serra, 

professora numerària del centre que rebé la medalla d’or per roba de tall brodada i per la 

seva tasca pedagògica; així com els de tall i confecciñ de roba de dona juntament amb 

un vestit de recepciñ per a la reina Victòria, elaboracions dirigides per la professora i 

modista Catalina Salvà Pérez, també amb una medalla d’or com a modista. Per altra 

banda, l’Acadèmia de Belles Arts de Palma exposava els treballs artístics entre els quals 

hi havia els de deu dones alumnes seves. L’Acadèmia Mercantil de Sñller hi exposava 

treballs del seu alumnat. 

Els expositors que obtingueren el màxim guardñ, el gran premi d’honor, foren: 

Pere Càffaro (escultures), Benigne Palos (brodats), Manuel Bonet (brodats), Pau 

Bourgoin (incubadores), Lluís Fortesa Rey (obres de plateria i joieria). Els altres grans 

premis d’honor foren per: Prefectura de mines (col·lecciñ de roques de les Illes), Escola 

Elemental d’Arts Industrials, Caixa Rural de Santanyí, Germans de les Escoles 

Cristianes de Sñller (col·lecciñ de plantes de les Illes) i Isleða Marítima. 

L’Exposiciñ comptà també amb una secciñ, fora de concurs, dedicada a l'Art 

retrospectiu, on algunes institucions (Ajuntament de Palma, Junta d’Agricultura, 

Indústria i Comerç, Societat Arqueològica Lul·liana) i persones particulars (viuda del 

marquès de la Sénia, marquès de Vivot, comte d’Aiamans, Joaquim Gual de Torrella, 

Agustí Buades, Victorí Aguilñ, etc.) presentaven obres d’art antic: tapissos, retaules, 

mobiliari, etc.  

El conjunt de la mostra permet comprovar que moltes de les fàbriques o tallers 

de Palma l’any 1910 estaven situats o a la barriada de Santa Catalina, el raval de Ciutat: 
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fàbriques de lleixius (Riereta, Arraval i ronda de Ponent), adobs químics (Fàbrica, 

Arraval), dues de catifes i tapissos (ronda de Ponent), somiers de tela metàl·lica 

(Arraval, Llamp, 45), materials de construcciñ (Sant Magí Hornabeque-Arraval, ronda 

de Ponent, 83), maquinària (Caro). Però que moltes, un bon grapat, estaven situades en 

el recentment creat eixample, la qual cosa ens indica que en poc temps des de 

l'enderrocament de la murada, l’ús industrial de l’Eixample es va implantar molt 

ràpidament la qual cosa confirma la teoria de la necessitat d’espai que havien tengut 

tantes persones, com Eusebi Estada per posar un exemple significatiu. Les adreces dels 

fabricants mostren que els carrers encara no tenien nom propi i s’identificaven amb 

xifres o lletres. Hi havia indústries com la de formes i talons (Eixample, lletra C), 

maquinària (Eixample carrer 3, núm. 11), nitrats de sosa (ronda de Llevant, lletra A). 

Tot i així moltes continuaven ubicades a la ciutat antiga: teixits (Flassaders, 

Ferreria), confeccions i brodats (Colom, Sant Nicolau, ), mobles (Quint), calçat (Oms, 

Mercè), adoberia (Berard), maquinària (Sant Martí, Marina, Quartera), conserves (Oms, 

Sant Miquel, Concepciñ), materials de construcciñ (Sant Martí), begudes gasoses 

(Flassaders, Sindicat,), licors (Mercè, plaça de la Porta de Santa Catalina, Sant Martí, 

Joanot Colom) Alguns a punt de traslladar-se a edificis de nova planta situats a les 

Avingudes com els licoristes: Joan Suau, Nadal Comes Comes a l’Eixample com la dels 

Germans Roca al carrer d’Aragñ.
876

 Un cas especial seria el de Pere J. Esbarranch que 

donava com a adreça el punt de fabricaciñ i de distribuciñ del carrer Sant Crist de Palma 

però que tenia, una fàbrica i un magatzem al Pont d’Inca, ja en el terme municipal de 

Marratxí.  

 

3.14.- Exposició Internacional de Barcelona del 1929 

Es va celebrar entre el 19 de maig de 1929 i el 15 de gener de 1930, tot i que 

l’Exposiciñ va continuar oberta durant l’any 1930 amb caràcter d’Exposiciñ nacional. 

L’emplaçament escollit fou finalment la muntanya de Montjuïc, on ocupà una extensiñ 

de 118 ha. L’exposiciñ era resultat d’un projecte que havia nascut entre 1913 i 1914 amb 

la idea de celebrar-se al llarg de l’any 1917 amb el nom d’Exposiciñ d’Indústries 
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Elèctriques, projecte que havia estat iniciat per Joan Pich i Pon.
877

El pla fou ajornat 

dues vegades a causa de dos esdeveniments: la Gran Guerra europea, que enfonsaria 

econòmicament la majoria dels països que havien de participar a l’Exposiciñ, i el canvi 

de règim polític que suposà el cop d’Estat del general Primo de Rivera el 1923. L’equip 

gestor de l’Exposiciñ- el marquès de Comillas, Francesc Cambñ i Joan Pich i Pon- 

dimití o cessà en instaurar-se la Dictadura. I fou el marquès de Foronda qui va dirigir la 

preparaciñ de la mostra entre 1923 i 1929. Fou l’any 1925 quan es decidí que se 

celebraria el 1929, fent-la coincidir amb la Iberoamericana de Sevilla, amb el nom 

d’Exposiciñ Internacional de Barcelona,
878

que ja no seria només d’indústries elèctriques 

sinñ una mostra industrial, comercial, esportiva i artística. 

El cost de l’exposiciñ, encara que no del tot esbrinat, va ser molt superior a la 

suma que s’hi havia assignat, 65 milions enfront de l’estimaciñ que havia fet Joan Pich i 

Pon entre 210 i 220 milions de pessetes.
879

 

En plena crisi econòmica es feia una exhibiciñ de recursos que no es corresponia 

amb la situaciñ econòmica del moment. La rendibilitat que la Dictadura en volgué 

obtenir resultà debades ja que el règim de Primo de Rivera va caure quan encara l’ 

Exposiciñ estava oberta.
880

  

De manera oficial hi participaren la major part de països europeus: Alemanya, 

que disposà del pavellñ realitzat per Mies van der Rohe; Àustria, Bèlgica, Dinamarca, 

Finlàndia, França, Hongria, Itàlia, Iugoslàvia, Noruega, Romania, Suïssa, 

Txecoslovàquia, etc. De manera extraoficial i com a iniciativa pròpia hi hagué 

expositors japonesos i nord-americans, del Regne Unit, d'Holanda i de Portugal que hi 

acudiren com a iniciativa privada.
881

 

Les estimacions del nombre d’expositors sñn molt diferents segons la 

comptabilitzaciñ dels expositors o del nombre d’objectes exposats. Segons una font dels 

organitzadors, el nombre fou de 5.593, dels quals 1.681 eren de l’Estat espanyol i 1.584 

provenien de França.
882
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Segons una altra font el nombre d’expositors fou de 5.810 que obtingueren un 

nombre molt crescut de guardons distribuïts de la manera següent:  

 Gran premi (2.204) 

 Diploma d'honor (784) 

 Medalla d'or (1.325) 

 Medalla d’argent (631) 

 Medalla de bronze (161) 

 Diploma de col·laborador (2.155) 

 Diploma de cooperador (400)
883

 

 

L’acte de lliurament de premis se celebrà dia 15 de gener de 1930, al Palau Nacional de 

Barcelona, amb la presència del rei Alfons XIII i de Primo de Rivera.  

El nombre de grans premis atorgats pel Jurat internacional de recompenses fou 

tan elevat que arribà a ser motiu de befa en alguna publicaciñ de l’època.
884

 

Coincidint amb l’Exposiciñ se celebraren nombrosos congressos com foren els 

Congressos d’Arqueologia, de Química, de Cotoners, d’Horticultura, de la Vinya i el Vi 

i molts d’altres. 

Pel que fa a les Illes la participaciñ a la mostra va ser sobretot de tipus 

institucional. El nombre d’expositors industrials i de productors agraris va ser reduït. 

Perñ els mallorquins (i segurament també de les altres illes), que viatjaren a Barcelona a 

veure la mostra de Montjuïc degueren ser molts. La companyia Transmediterrània 

pensant en aquests i també en els que, aprofitant la seva estada, volien visitar-la, va 

establir un correu diari entre Palma i Barcelona. L’Ajuntament de Palma aprofitava per 

demanar que aquesta freqüència de vaixells fos permanent i que no fos únicament 

durant el temps que durava l’Exposiciñ.
885

De fet la connexiñ diària entre les Illes i 

Barcelona era una demanda que ja venia d’enrere i que havia estat presentada al 

president del consell de ministres. 

Per organitzar la participaciñ es va crear un comitè representatiu de l’Exposiciñ 

internacional de Barcelona a Mallorca, no sabem com quedaren representades les altres 

illes. El comitè estava format per Josep Casasnovas Obrador, que també era el president 

de la Cambra de Comerç, Gabriel Carbonell, Sebastià Simñ, Antoni Ferragut, Guillem 

Fortesa, Ernest Mestres, Antoni Onés i Jaume Lluís Pou. La comissiñ va viatjar a 
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Barcelona per reunir-se amb el marquès de Foronda, director de l’Exposiciñ, i altres 

directius. En aquestes reunions sorgiren projectes, que una vegada a Palma, s’exposaren 

en una trobada celebrada al local de la Cambra de Comerç de Mallorca amb persones 

que representaven diferents entitats econòmiques i polítiques de l’illa.  

Una de les idees que es va tractar va ser la de celebrar, l’any següent, un Congrés 

internacional de turisme i un certamen d’art i d’història de les nacions mediterrànies. 

Amb aquesta finalitat es plantejava la necessitat d’implicar els Ajuntaments i la 

Diputaciñ per poder desenvolupar el projecte de la construcciñ de dos palaus, un per al 

Congrés de turisme i l’altre per a l’Exposiciñ de l’art mediterrani, que posteriorment 

poguessin ser utilitzats, el primer, com a espai per a l’Exposiciñ Agrària i, el segon, com 

a Palau de Museus. La comissiñ mostrà aquest pla al batlle de Ciutat,
886

 posteriorment 

fou presentat al govern i l’arquitecte municipal Gaspar Bennàssar elaborà el projecte del 

palau on s’havia de celebrar.  

Projectes al marge, Mallorca durant la mostra de Barcelona queda inclosa en els 

circuits que la promocionaven des d’un punt de vista turístic, ja que la promociñ 

turística era un dels objectius claus dels organitzadors, i Mallorca s’hi presentava, com a 

destinaciñ per als visitants de la mostra de Barcelona. El Diario Oficial de la Exposiciñn 

inseria reportatges amb fotografies dels diferents indrets d’interès artístic o paisatgístic: 

edificis històrics de Palma, de la costa nord de Mallorca, o també de les coves, de les 

quals es feren reportatges tant de les del Drac com de les d’Artà.  

El comitè de l’Exposiciñ de Barcelona va editar un fullet en francès s’explicaven 

les excursions que el visitant podia realitzar des de la capital, entre elles es recomanava 

la visita a les Illes. Es destacaven els principals monuments de Palma, de la ruta de 

Valldemossa, Deià, Sñller, del monestir de Lluc, de les coves d’Artà, i també es 

remarcaven les petjades dels visitants il·lustres.
887

  

El Foment de Turisme de Mallorca va estar present a la mostra de Barcelona, 

també a la de Sevilla, amb una campanya que pretenia atreure visitants a l’illa. Per tal 

motiu féu una instal·laciñ amb un gran rètol publicitari amb la inscripciñ de “Visite 
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Mallorca” i es repartí entre el públic un material gràfic amb fotografies editat 

expressament.
888

  

A diferents números de la publicaciñ oficial de la mostra, Diario Oficial de la 

Exposiciñn Internacional Barcelona 1929, s’hi inserien fotografies i reportatges de 

diversos indrets de Mallorca, entre els quals vells oliverars. Com a anècdota es pot dir 

que la revista periòdicament duia publicitat d’un forn de Palma que promocionava 

l’ensaïmada.
889

 

L’exposiciñ es dividia en tres grans espais: el d’Indústria, el d’Art i el d’Esports. 

El conegut com a Palau Nacional fou la seu de la secciñ d'Art i Història de l'Exposiciñ, 

que es va dir “Arte en Espaða”. Allà, en quaranta-set sales, es recollia una gran 

col·lecciñ, quasi cinc mil d’objectes, de la cultura i de la història, que anava des de la 

prehistòria, procedents dels diferents indrets de l'Estat, i que incloïa publicacions sobre 

els temes exposats. En aquesta secciñ de les Illes, entre Menorca i Mallorca, s’hi 

enviaren 32 mostres.
890 

 

De l’època prehistòrica s’hi exposaren, entre d’altres, materials de la cultura 

talaiòtica, de Mallorca i Menorca, procedents dels museus arqueològics de Madrid i de 

Barcelona, així com diverses publicacions.
891

  

El Palau de les Diputacions, obra d'Enric Sagnier, construït també arran de 

l’Exposiciñ de 1929, era on les diferents Diputacions mostraven els projectes i les obres 

que duien a terme. Presentaven materials com plànols, maquetes i gràfics dels serveis 

més importants que tenien encomanats en diferents camps: Ensenyament i Beneficència, 

Sanitat, Obres Públiques i Turisme, entre d’altres.  

La Diputaciñ de les Balears hi exposà alguns dels plans que s’impulsaven des de 

la Diputaciñ.
892

Concretament de Mallorca s’hi mostraren materials de diversos 

programes, obres i projectes que es realitzaven en aquells moments: una maqueta i un 

reportatge fotogràfic de la clínica mental de Jesús de Palma, dirigida des de 1921 pel 
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psiquiatra i fotògraf Jaume Escales Real (1893-1979) on aplicava un programa de 

modernitzaciñ dels tractament de les malalties mentals. 

També s’hi exhibia la maqueta de la carretera que havia d’anar des del coll de 

cals Reis fins a la Calobra. L'ambiciñs projecte, obra de l’enginyer de la Diputaciñ 

provincial Antoni Parietti Coll (1899-1979), consistia en la construcciñ d’un tram de 

carretera d’uns 12 km, a la Serra de Tramuntana, pel qual es varen haver de superar 800 

metres de desnivell. La construcciñ, iniciada l’any 1928 es va finalitzar sis anys més 

tard. 

La Diputaciñ també presentava dos estands amb fotografies d’institucions 

benèfiques.  

Per altra banda als denominats pavellons de Beneficència es donava informaciñ 

sobre l’Institut Provincial d’Higiene dirigit, des de 1928, per Emili Darder Cànaves, cap 

d’epidemiologia; també es donava informaciñ sobre el preventori-sanatori de Caubet, a 

la possessiñ de Joan March Ordines, en el terme de Bunyola, centre iniciat el 1928 i que 

fou inaugurat el 1931.  

El nucli industrial quedava constituït per onze palaus de grans proporcions 

destinats a la indústria i a l’agricultura, al comerç i a les aplicacions de la ciència. La 

participaciñ de les Illes en la majoria de seccions va ser nul·la o molt reduïda. 

Les diferents fonts consultades ens han permès localitzar en els pavellons 

destinats a productes industrials alguns expositors, que no arriben a una vintena, la 

majoria del sector del calçat, i en menor mesura, de les arts decoratives.  

L’adreça que fan constar alguns dels expositors és la de la dels seus centres de 

Barcelona, la qual cosa permet interpretar que hi tenien comerç obert dirigit a una 

clientela de la capital barcelonina. Pel que sembla l’antic mercat colonial hauria estat 

substituït en bona part pel peninsular, i dins aquest, la burgesia urbana barcelonina 

hauria esdevingut un dels grans consumidors de productes dels que les Illes fabricaven, 

com per exemple sabates i brodats. Alguns dels expositors tenien negocis als dos llocs, 

a Menorca o Mallorca i alhora a Barcelona. Està per veure si es tractava més aviat de 

mallorquins que s’havien establert a Barcelona, com suposadament seria el cas del 

fabricant de calçat Agustí Pomar amb el negoci al carrer d’Alfons XIII de Barcelona, o 

també ho seria el de la casa de brodats i roba per a la llar de luxe, de la firma Maison 

Bordoy. El que hi ha és una interconnexiñ dels negocis entre Barcelona i les Illes, la 

fàbrica de teixits de Bunyola adquirida el 1921 per la societat barcelonina Cruelles, 

Rovira, i cia., en seria un exemple. És també el cas de la societat anònima Calzados 
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Minerva SA que tenia la fàbrica de calçat a Palma i comerços a Barcelona i a Astúries 

(Oviedo i Xixon). 

Un grup de nou expositors presentaven sabates, set d’Inca, Josep Codina de Mañ 

(l’únic que s’hi presentava de Menorca), i la societat de Palma, Calzados Minerva 

SA.
893

  

Resulta interessant observar que les empreses de calçat no sñn les mateixes que 

s’havien presentat anteriorment, i en canvi ho va fer un nodrit grup de sabaters d’Inca. 

De Menorca s’hi va presentar Josep Codina Villalonga (Mañ, 1890 - Barcelona, 1981), 

un important fabricant de calçat de goma, espardenyes, soles, talons i productes de 

cautxú. A l’època de l’Exposiciñ fabricava uns 3.000 parells diaris i tenia devers 200 

treballadors. La seva producciñ anava bàsicament destinada al Principat, on hi va 

traslladar una fàbrica d’articles de goma. 
894

El sector del calçat de Menorca travessava 

dificultats que venien d’enrere ja que no s’havia recuperat el mercat exterior i 

únicament produïa per al mercat peninsular on es trobava amb forta competència i preus 

baixos. El calçat que fabricava Codina sembla que es trobava en una situaciñ més 

favorable i l’any anterior a l’Exposiciñ de Barcelona havia augmentat les seves vendes 

tot i que els preus eren baixos.
895

Els fabricants de calçat de Ciutadella sol·licitaren a la 

Cambra de Comerç de Menorca una subvenciñ per concñrrer a les exposicions de 

Barcelona i de Sevilla.
896

Aquesta subvenciñ per anar a Barcelona no sabem si es va 

arribar a concedir. Al catàleg de la mostra, de sabaters menorquins només hi hem trobat 

Josep Codina Villalonga.  

Les fàbriques d’Inca presents a la mostra foren la de Llorenç Fluxà Figuerola, 

fill d'Antoni Fluxà qui havia fundat l'empresa l'any 1877; la de Bartomeu Payeras, 

fundada l'any 1900; la de Joan Gelabert, fundada l'any 1903; la d'Antoni Beltran, 

fundada l'any 1919;
897

 la d'Antoni Melis de 1895, la de Josep Pujol que era una de les 
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més grans d'Inca
898

 i la de Martí Rotger. La presència d'aquests industrials d'Inca 

confirma el canvi de localitzaciñ de les fàbriques en aquesta etapa que han passat, en el 

cas de Mallorca, de Palma i de Sñller a situar-se en el Raiguer, i en aquest cas es 

presentaren probablement les més grans, les d'Inca. 

Gràcies a un reportatge de la revista Blanco y Negro de l'any 1935, 
899

sis anys 

més tard de la mostra, tenim informaciñ d'aquests fabricants, producciñ, i mercat on 

anava dirigit el seu calçat. Es comprova que, efectivament, s’ha substituït el mercat 

americà pel peninsular. Les fàbriques d'Inca que es troben a l'Exposiciñ del 1929 

exportaven a la Península, cosa que confirma l'augment de la demanda espanyola 

posterior a 1925,
900

i alguns a les colònies franceses del Magrib. La fàbrica de Llorenç 

Fluxà Figuerola, considerada el bres d’on sorgiren les principals factories de sabates 

d'Inca, comercialitzava calçat amb la marca que esdevindria famosa, Lotusse. L'any 

1935 produïa 200 parells diaris, destinats principalment al mercat peninsular, amb un 

moviment anual de 1.300.000 pessetes. Tenia una pantilla de 120 obrers.
901

 

La fàbrica d'Antoni Beltran, fundada l'any 1919, fabricava calçat de luxe i 

exportava a la Península, a les Canàries i al Marroc francès. L'any 1935 fabricava 300 

parells de sabates d'home de la marca Abel i tenia 212 obrers a Inca i 10 representants 

comercials a la Península. Antoni Beltran tenia una altra fàbrica amb el seu soci Miquel 

Gelabert, Gelabert SL, que es dedicava a fer sabates de dona de pells fines trenades a 

mà, per un ejército de mujeres, i que juntament amb l’altra fàbrica movia prop de quatre 

milions de pessetes anuals. 
902

 

 Joan Gelabert Beltran era propietari d'una fàbrica fundada l'any 1903 dedicada a 

sabates de dona, marca Piqueros, exportava a la Península i a les colònies franceses. 

Bartomeu Payeras Ferrer era propietari de la fàbrica fundada l'any 1900, el nom de la 

seva marca era Sublime.  
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Antoni Melis Ferrer era el titular de l'empresa fundada cap al 1895. Exportava al 

mercat francès i a la Península. Va obtenir medalla d'or a l'Exposiciñ de Barcelona.
903

 

A part de calçat i en el mateix pavellñ del vestit, Manuel Bonet de Palma exposava les 

seves creacions, que varen obtenir sengles grans premis, l’un pels brodats artístics i 

l’altre per les seves confeccions brodades de caràcter comercial. 
904

 

Un cop més la premsa de l’època destacava el mèrit dels brodats que exposava 

Bonet en una exposiciñ, en aquest cas a la de Barcelona del 1929. El periodista de La 

Vanguardia, que signava amb les inicials SAJ, escrivia sobre la instal·laciñ dels brodats 

que exposava Manuel Bonet: 

“El hizo surgir en Mallorca el arte espanyol del bordado, adormecido entre 

nosotros.(...)Gratitud le deben las gentiles bordadoras mallorquinas por haber puesto 

en sus manos un arma de defensa econòmica que les permite dedicarse, sin mengua de 

su vida sentimental, a un oficio bello y productivo.”
 905

 

 

De Manuel Bonet en aquesta etapa s’ha de destacar que havia estat president de la 

Cambra de Comerç entre 1924 i 1928.
906

 Morí el mes d’agost de l’any 1931. En els anys 

posteriors a la seva mort el taller fou dirigit pel seu fill Alfred Bonet Llompart. Durant 

la Guerra d’Espanya i la postguerra subsistí confeccionant roba militar. En els anys 50 

va tenir clients estrangers, sobretot nord-americans, i a la segona meitat del segle XX 

exportava a molts d’indrets del mñn.
 907

  

Els plans urbanístics de l’Ajuntament de Palma acabaren amb l’edifici que havia 

estat la seu de l’empresa fins a finals de 1970. El taller continuà funcionant al carrer den 

Puigdorfila fins a finals del segle XX.  

A la secciñ de teixits es presentava un fabricant de Mallorca, Climent Verdaguer 

Terradellas, que al catàleg
908

 donava una adreça de Barcelona, al carrer de la Diputaciñ, 

i presentava teixits de llana i de cotñ. Climent Verdaguer i el seu soci Joan Cuerda i 

Losilla l’any 1912 havien comprat la fàbrica de flassades d’Esporles a l’industrial Pere 

Bosch Oliver i Maria Cabot, la seva dona.
909

 C. Tarradelles el 1914 es va fer amb el 

                                                           
903

 Blanco y Negro. Op. cit. p., 22 
904

 Fil a fil. Brodats de Can Bonet. Op. cit., p. 15. 
905

 “En la Exposiciñn. Los bordados mallorquines”, La Vanguardia, 20 de juliol de 1929, p. 9. 
906

 RIPOLL, Lluís: Memorias de la Cámara: 1886-1986. Palma, Cámara de Comercio, Industria y 

Navegación de Mallorca, Ibiza y Formentera, 1986, p. 152. 
907

 SASTRE MOLL, Jaume: Els brodats a Mallorca. Palma (Conselleria de Cultura, Educació i 

Esports), 1996, p. 69.  
908

 Exposición Internacional de Barcelona 1929: Catálogo Oficial. Barcelona (Ed. Joaquín Horta, 

Rudolf Mosse Ibérica) 1929 p. 292. 
909

 ESCARTÍN BISBAL, Joana Maria: El procés d’industrialitzaciñ a Esporles 1830-1960. Op. cit. 

p.66. 



Descripció i anàlisi de les exposicions 

 329 

control total de l’empresa que mantengué, fins a la seva mort en el 1933.
910

 A més de la 

d’Esporles en tenia d’altres, també de teixits, al Principat, una d’elles a Mura (Bages). 

Els teixits de llana i de cotñ que presentava a la mostra de Barcelona podrien procedir 

dels diferents centres industrials de Verdaguer, una bona part potser de la fàbrica 

d’Esporles.  

L’empresa d’Esporles de Climent Terradelles, amb fàbriques al carrers Fortuny, 

Cotoner i Ramon Llull, que l’any 1923 ocupava més de 350 persones, era la més gran 

del municipi.
911

 Després de la Guerra Civil la fàbrica va pertànyer a Can Ribes. 

 

Imatge 13: Fotografies de la fàbrica de flassades de llana i de teixits de cotñ d’Esporles 

L’empresa, propietat de Climent Verdaguer, tal com apareix a la guía Barcelona artística e 

industrial 1917, repartida per la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona. 

 

 

Font: Barcelona artística e industrial 1917. Ediciñ facsímil, Barcelona (Edicions de la Central), 2010, p.180-181 

 

 Dos contemporanis de Climent Terradelles, Benet Pons i mossèn Antoni M. Alcover, als anys 

20, comentaven cada un per la seva banda, la importància de l’empresa de flassades d’Esporles 

propietat de Verdaguer.  
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Benet Pons Fàbregues l’any 1922 quan parlava del municipi d’Esporles es referia a 

aquest empresari: 

 “[Esporles]Posee fábricas de cemento, carbón y mantas de lana, siendo la más 

importante la de D. Clemente Verdaguer, cuya fabricación ha alcanzado merced a la 

acertada dirección y dotes mercantiles de dicho señor un desarrollo enorme, 

contribuyendo con su esfuerzo a poner a muy alto nivel la industria mallorquina de 

hilados y tejidos de lana.”
912

 

 

Per la seva banda mn. Alcover en la seva “Escapada” a Esporles del febrer de 1924, 

potser una mica exageradament, es referia a la fàbrica de Climent Tarradelles com la 

més gran d’Espanya.  

 “De les cinch i mitja fins a les sis i quart som a la Fàbrica de mantes de llana de D. 

Clement Verdaguer, de Barcelona, que és la més gran d’Espanya, a on hi ha centenars i 

centenars de obrers i obreres. El majordom de la fabrica, D. Joan Terrassa i Arbós, la 

mostra tota, destexinant-se per obsequiarmos, i s’ofereix ab Don Antoni Riera a fermos 

les cèdules de tots els mots de dita fabricació que no tenguem.”
913

 

 

Al Palau de les Arts industrials i decoratives s’hi mostraven alguns objectes de 

Mallorca, com els de la societat “Onix de Mallorca, S.A.”, fundada l’any 1926, de la 

qual Lambert Juncosa Massip (1871-1941) fou conseller delegat. Aquesta empresa 

obtenia el seu producte de les pedreres de Manacor i el venia a Bèlgica com a matèria 

primera per a la fabricaciñ de vidre o simulaciñ de marbre per a recobriment de mobles.
 

914
  

Ricard Agustí Pomar presentava reproduccions de mobles antics de Mallorca. 

Josep Vilanova Nicolau, de Pollença, exposava una porta amb pany. I en una altra 

secciñ, Josep Llompart presentava un vaixell en miniatura. Bernat Gordiola Manera 

(1889-1960)
915

 presentà diferents peces de vidre. 

És molt significativa l’absència illenca a d’altres seccions on quasi sempre s’hi 

havia participat. Al palau d’Agricultura, situat al carrer Lleida de Barcelona, amb 

mostres de vinicultura i viticultura, indústries agrícoles alimentàries, conserves, etc., no 

hem trobat cap expositor de les Illes, cal remarcar d’altra banda que aquesta secciñ 

comptà amb una representaciñ molt nombrosa de molts indrets del Principat mateix 

(Barcelona, Reus, Valls, Sant Sadurní, etc.) i d’altres llocs. Hi ha vins, licors, conserves 
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i xocolates de diverses zones de l’Estat espanyol i, sorprenentment, de les Illes no n’hi 

havia cap. 

De totes maneres es confirma clarament l’absència d’una bona part de les 

empreses clàssiques que havien estat presents a les mostres anteriors o, com a mínim, 

un canvi en la seva estratègia. Únicament hi ha l’excepciñ dels brodats de can Bonet. 

 

 
Taula 16: Expositors de les Illes del nucli industrial a l’Exposiciñ Internacional de Barcelona de 

1929 i a l’Exposiciñ Nacional de 1930
916

 
 

Expositor Adreça Objecte exposat 

Josep Llompart  Plaça de la Drassana, 27, 2n. Palma Miniatura de vaixell 

 

Climent Verdaguer Esporles i Barcelona Teixits de llana i de cotñ 

 

Josep Vilanova Nicolau  Santa Bàrbara, 7. Pollença Porta amb ferramenta  

 

Josep Pujol Carrer Capità, Inca Calçat 

 

Llorenç Fluxà  Carrer Bisbe Llompart. Inca 

 

Calçat 

Antoni Beltran Ramon Carr. Inca-Lloseta. Inca 

 

Calçat 

Antoni Melis Ferrer  General Luque, 25. Inca 

 

Calçat 

Joan Gelabert Carrer Palmer. Inca 

 

Calçat 

Bartomeu Payeras,  Inca Calçat 

 

Martí Rotger Carrer Malferits. Inca,  Calçat 

 

Josep Codina 

Villalonga 

Mañ i Barcelona Calçat 

Calzados Minerva S.A. Palma i Barcelona 

 

Calçat  

Manuel Bonet,  Carrer Sant Nicolau, 23 a 27. Palma Brodats a mà 

 

Bernat Gordiola Palma Objectes de vidre 

 

Lambert Juncosa Palma  Objectes d’ònix de Mallorca. 

 

Ricard Agustí Pomar Delme, 9, 3r. Palma Miniatures i reproduccions de 

mobles antics de Mallorca 

 

Font: Exposiciñn Internacional de Barcelona 1929: Catálogo Oficial. Barcelona (Ed. Joaquín Horta), 1929; Arxiu 

Històric Municipal de Barcelona: Exposiciñ Internacional de Barcelona. Dictàmens. Memòries. Projectes. Any 1929-

1930. 5-H-7 AG, núm. 47088, 47090, 47091. 
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El recorregut per les exposicions que s’ha fet en aquest apartat i que abraça un 

període d’un centenar d’anys, dividit en tres etapes, ha mostrat una relació nominal 

d’expositors i de productes que, en aparèixer de manera reiterativa en cada una de les 

èpoques, permet deduir i extreure quines eren, almanco significativament, les persones i 

els grups socials que es dedicaven a les diverses activitats econòmiques, així com els 

productes i les especialitats que s’hi desenvoluparen. Aquesta base és la que ens permet 

fer-ne l’anàlisi en el següent apartat. 
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IV.- LES EXPOSICIONS COM A REFLEX DEL SISTEMA 

SOCIOECONÒMIC ILLENC 
 

Una breu ressenya de les principals característiques del sistema socioeconòmic ajuda a 

dissenyar el context en el qual se situen productes i expositors al llarg del període que 

ens ocupa. 
917

A principis del segle XIX les societats insulars mantenien la seva base 

agrària i senyorial i la seva estructura estamental, malgrat que no es tractava d’un tret 

uniforme a totes les illes. Menorca presentava algunes diferències que s’aniran ampliant 

al llarg del període. La base agrària va perdurar durant tota la centúria encara que amb 

importants modificacions, mentre que les estructures de l’Antic Règim varen 

desaparèixer, almanco de manera formal. 

La noblesa va mantenir el seu predomini socioeconòmic, encara que s’observa 

un declivi continuat en l’extensiñ del seu patrimoni, per la confluència d’una sèrie de 

circumstàncies, entre les que cal assenyalar la influència que va tenir la Llei de 

desvinculacions (1841) i la conseqüent introducciñ de la divisiñ d’herència. Això va 

dinamitzar el mercat de la terra, ja que hi havia col·lectius que comptaven amb capital 

per adquirir les terres que la noblesa posava en venda. Per regla general els nous 

propietaris procedien tant de sectors urbans enriquits pel comerç o per l'exercici d'una 

professió liberal, com de sectors pagesos que a més d'acumular capital gràcies al control 

d'importants circuits mercantils de l'àmbit rural, eren creditors dels propietaris de les 

terres que arrendaven. Per exemple un nombre significatiu de famílies xuetes es van fer 

amb importants patrimonis, bé per la desamortització de béns del clergat (entre 1820 i 

1840), bé per l'adquisició de terres procedents de desvinculacions; igual va passar amb 

alguns indians que van tornar de les Antilles, i amb algunes famílies enriquides per 

negocis al nord d'Àfrica, o amb emigrants que van tornar de França a la fi del segle 

XIX. I els pagesos que es varen fer amb grans patrimonis procedien bàsicament del grup 

dels grans arrendataris (els “amos de possessiñ”), sobretot d'aquells que a més de 

controlar la possessió, també controlaven els circuits mercantils d'alguns productes 

exportables, com l'oli.  
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La dinàmica d’aquest procés va culminar a finals del segle XIX, quan es va 

consolidar una nova classe dirigent de base agrària, molt en la línia del que estava 

passant en algunes províncies espanyoles i regions europees. Aquest nou col·lectiu 

social amb un important component de l’antiga noblesa, però amb una no menys forta 

presència de nous efectius procedents de diversos sectors socials, va tenir la seva 

traducció en termes polítics en una opció fortament conservadora i estretament aliada 

amb l'Església. Aquest conjunt d'aliances va permetre el manteniment de l'estructura de 

classes de base agrària, però amb una significativa recomposició de la vella classe 

dirigent, de la qual un important component procedia de sectors qualificables com a 

burgesos. 

La presència d’aquests sectors es pot detectar des de començaments de segle, 

però és a finals del vuit-cents quan varen tenir un major pes social, econòmic i cultural. 

Mai va ser un col·lectiu numèricament important, però sí molt actiu. Els seus membres 

eren comerciants, metges, advocats, farmacèutics, notaris, professors i mestres, 

empresaris industrials, funcionaris. La majoria residien a Palma, però se'ls pot localitzar 

en altres centres urbans d'importància com Sóller, Llucmajor, Felanitx, Manacor, o Inca. 

Van ser els responsables de la fundació de l'Ateneu Balear, de la Societat Arqueològica 

Lul·liana, de la Cambra de Comerç, del Foment de Turisme. D'ells va ser la iniciativa 

de la creació de la Companyia dels Ferrocarrils de Mallorca, o de la Companyia del 

Tren de Sóller. D'ells va ser la responsabilitat del teixit industrial que es va construir a 

Palma, Sóller, Llucmajor, o Inca. En el conjunt de l'illa no són el grup dominant, encara 

que a finals del segle XIX ja se'ls pot considerar com a part molt activa de la classe 

dirigent. I resulta especialment curiós que un dels col·lectius que millor reflectien els 

principis i l'ordre burgès -els xuetes- constituïen un dels col·lectius més marginats de la 

societat insular. 

Les característiques de l’estructura social es complementen amb un sistema 

econòmic certament dinàmic, especialment a partir del darrer terç del segle XIX. 

Gràcies a les investigacions realitzades en els últims anys pels historiadors de 

l'economia de la Universitat de les Illes Balears, es compta amb un sòlid marc de 

referències sobre l'evolució de les economies insulars, utilitzant les noves perspectives 

historiogràfiques. L’aportació més rellevant consisteix en haver demostrat i documentat 

l'existència d'un teixit industrial sòlid, compacte i competitiu que, sense seguir 

l’"ortodòxia" atribuïda a la Revoluciñ Industrial, configura un espai econòmic que des 

de mitjan segle XIX va adquirint un pes important en el desenvolupament de les 
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economies insulars, especialment a Mallorca i Menorca. Aquestes i altres informacions 

ajuden a definir l'evolució econòmica de les Balears al llarg del segle XIX en termes de 

modernització i desenvolupament, procés que es manifesta de forma diferent en 

cadascuna de les illes, que en un principi es fonamenta en sectors tradicionals com la 

agricultura però adaptats a les noves condicions del mercat internacional i que a finals 

del segle XIX ofereix unes pautes de diversificació amb un creixement de la 

industrialització i amb un turisme que ja es comença a considerar com una aposta 

intel·ligent i innovadora a principis del segle XX. Aquest panorama en absolut estàtic es 

complementa amb una substancial modernització del sistema de transports i 

comunicacions, a càrrec de l'Estat i de la iniciativa privada, que va estimular el 

creixement econòmic en afavorir l'articulació del mercat interior i facilitar les 

operacions del comerç exterior. D'altra banda es tracta d'un procés que, d'acord amb les 

dades utilitzades, presenta almenys tres etapes: 

1. 1808-1835, un període d'estancament en què el període de guerra es presenta 

com una conjuntura favorable, especialment per al comerç i la manufactura. 

2. 1835-1880, un període d'enlairament i creixement, especialment en l'àmbit de 

l'agricultura que s'adapta a les condicions exigides pel mercat internacional; 

important reorganització territorial per l'augment del nombre de municipis i pel 

desenvolupament d'una política d'obres públiques que afectarà ports i carreteres; 

inici del procés d'industrialització a partir dels sectors tèxtil, alimentari i 

metal·lúrgic. 

3. 1880-1920, la crisi finisecular afecta sobretot el sector agrícola, que es recupera 

des de finals de segle; important desenvolupament de la industrialització amb la 

consolidació de la indústria fabril i la utilització de noves fonts d'energia; 

enlairament del turisme. 

Amb aquestes referències com a punt de partida la qüestió que aquí es planteja és fins a 

quin punt les dades recollides de la descripció minuciosa de les exposicions reflecteixen 

la situaciñ que s’acaba de descriure; o fins i tot permeten modificar alguna de les 

afirmacions que s’acaben de plantejar. Per comprovar aquesta relació el capítol 

s’organitza en tres parts: 

 A la primera es relacionen els productes presentats a les mostres amb els sectors 

econòmics corresponents. Es tracta bàsicament de productes agrícoles com l’oli o les 

ametlles, de diverses varietats de vins i licors, de conserves d’aliments, teixits, sabates, 
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catifes, cordes i veles o mobles. Eren productes de les Illes que bé apareixen al llarg de 

tot un període, o bé en una època concreta però amb un pes significatiu. Es pot seguir el 

fil de les especialitats tant a l’agricultura com a la indústria a través dels elements 

presentats i els guardons que s’atorgaren. La relaciñ dels productes de cada sector 

s’organitza cronològicament, seguint les etapes establertes pels historiadors de 

l’economia.  

 A la segona s’estableixen les característiques més rellevants dels sectors (o 

sector) socials protagonistes de dur a terme la tasca expositiva; la informació 

nominativa així ho permet, i proporciona una base sòlida a la identificació dels 

esmentats col·lectius. Es compta amb el nom tant dels expositors en general com dels 

titulars dels negocis, la qual cosa permet conèixer les persones, hom suposa que eren les 

que més destacaven, en cada branca, a cada sector (vins, conserves, sabates, cereals, oli, 

etc.). Al mateix temps, encara que no sempre ni de manera sistemàtica, forneixen altres 

dades com l’adreça, la producciñ, els preus, el mercat al qual anava dirigit el producte, 

les tècniques que empraven. La identificaciñ i l’aproximaciñ als expositors permet saber 

una mica més del paper dels diferents grups socials, i de la seva evoluciñ, a l’economia 

de les Illes.  

 I a la tercera es fa una anàlisi més acurada dels productes que apareixen amb 

més freqüència i amb més guardons, i també de qui els presentava.  

Per altra banda a l’hora d’enfocar l’anàlisi convé tenir present que cada illa 

ofereix alguns trets especials, i no pocs trets comuns. Eivissa, a més dels productes 

agrícoles (blat, ametlles, garroves, cotñ, blat de les índies, hortalisses, festucs, taronges) 

enviava sal, eines del camp i lliços metàl·lics, peces d’ebenisteria, productes químics, 

minerals, guix, joies, escorça de pi en pols, rajoles, licors i refrescos, conserves, 

espardenyes, sabñ, mitges i calcetins, col·leccions de premsa, fullets i fotografies. 

Formentera hi fou present molt poques vegades i amb pocs productes; així i tot s’han 

registrat licors, teixits i filats a mà, peix sec, formatge i alguns productes agrícoles com 

cereals, ametlles i tubercles.  

 Menorca, com s’ha vist al llarg del treball, oferia una perspectiva econòmica 

molt diversificada, amb pluralitat d’objectes industrials com vaixells i elements per a la 

navegaciñ com eixàrcies i lones; pells, teixits, ruscs, una gran varietat de productes 

procedents de la indústria alimentària (conserves, pastes, formatge i mantega, mel, torrñ, 

llet concentrada, vins, vinagre i licors), de la indústria del calçat (sabates, soles, formes), 

i ja més avançada l’etapa, moneders; també aparells elèctrics i motors. Però també els 
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productes del camp menorquí apareixen amb força freqüència (blat, ametlles, garroves, 

lli i cotñ, moniatos i llegums). 

La major extensiñ de Mallorca permet establir diferències d’acord amb la 

procedència dels productes. Així el Raiguer i Banyalbufar destacaven clarament per la 

qualitat dels seus vins. Felanitx, Santa Maria, Palma i Llucmajor pels licors; A través de 

les exposicions de Madrid del 1857 i de l’Exposiciñ Balear Agrícola i Pecuària de 

Manacor del 1897 es pot comprovar la riquesa de les varietats de productes presentats, 

sobretot en el cas dels fruits del camp, alguns dels quals actualment ja han desaparegut; 

seria el cas de determinades castes de llegums, de cereals, o d’ametlles, o bé de varietats 

de fruiters. Les qualificacions més altes varen ser sobretot per diferents tipus de 

llegums, com les mongetes de la Pobla, blat de xeixa, vins i aiguardents, oli d’oliva, 

mel, brodats i calçat. 

 

1.- Els sectors econòmics representats 

1.1.- Els productors agraris 

A les mostres celebrades a partir de mitjan segle XIX i concretament a les primeres 

universals on concorregueren illencs, el pes del sector agrari és aclaparador, com també 

ho és la presència dels grans terratinents (nobles i senyors de poble) com a expositors. 

Les memòries parlen de la situaciñ en què es trobava l’agricultura en els diferents 

aspectes, alguns dels problemes i dificultats pels quals travessaven determinats conreus 

i de les innovacions que s’hi produïen. Ara bé, a mesura que avança el segle s’observa 

d’una banda la diversificaciñ de la producciñ agrària amb un pes significatiu de les 

indústries de transformaciñ d’aquests productes, i de l’altra de la pèrdua de pes de la 

presència dels productes tradicionals de l’àrea mediterrània. 

Els guardons inicialment varen ser sobretot pels productes procedents del camp. 

La presència de l’oli d’oliva, també del blat, quasi sempre de xeixa, llegums, tant a 

Mallorca com a Menorca, va lligat a diferents grups socials: als grans propietaris i, ja en 

menor mesura, a burgesos de professions liberals, comerciants i industrials.  

A partir dels anys setanta del segle XIX, hi entren com a protagonistes mitjans 

propietaris i comerciants dels productes del camp. L’Exposiciñ Vinícola del 1877 en 

seria un exemple, s’hi troba un grup molt nombrñs de propietaris de terres de vinya, 

productors de vins, com en el cas de Binissalem i de Felanitx, on la propietat de la terra 

estava molt repartida. Però l’Exposiciñ Universal del 1900 marca el declivi de la 
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presència a les universals dels productes del camp illenc. Només hi hagué dos 

representants: Joan Miquel Sureda, marquès de Vivot, i l’Arxiduc, tots dos amb oli 

d’oliva, a més a més, el segon amb vi de l’Estaca.  

A les exposicions locals, especialment les que se celebraren a començaments del 

segle XX, s’observen importants modificacions. Així a l’Exposiciñ de Palma del 1910, 

sñn palesos els grans canvis que s’havien produït en el sector agrari: nous grans 

propietaris (entre els quals cal destacar el grup dels emigrants retornats, com Llorenç 

Roses Borràs), mitjans i petits, que presentaven oli. També es noten senyals de la 

diversificaciñ de conreus i de la importància creixent de l’ametller. Mitjançant el 

seguiment dels productes presentats es pot observar l’evoluciñ dels conreus en diverses 

etapes.  

 

1.1.1. 1827 - 1859 

A les primeres mostres estudiades tenim algunes referències de productes agraris, però 

no gaire, ja que majoritàriament varen ser, com les de Madrid, de productes industrials. 

A les memòries de les primeres exposicions celebrades a Palma es parlava de la gran 

producciñ d’oli d’oliva i de la conveniència de fomentar el conreu de l’ametller, per tal 

de produir oli d’ametlles dolces, així com de la bondat de les figues, ambdues coses 

amb vista a l’exportaciñ. Hi lamentaven que el conreu de la morera hagués estat 

descuidat i s’animava a fer-ne noves plantacions, o bé d’adoptar el conreu de la varietat 

multicaule. En el conreu de la vinya per a la producciñ de vi, s’aprecia un interès per 

millorar-ne la producciñ i la qualitat, es veu que només assolida en casos excepcionals, 

com era el cas de la malvasia que es produïa a les marjades banyalbufarines de Ferran 

Cotoner.  

A partir de les mostres celebrades entre 1850 i 1860, sobretot gràcies a la de 

Madrid de 1857, tenim més informaciñ. Hi havia representaciñ dels conreus més 

tradicionals: oli, cereals, dins els quals el blat de xeixa, tant de Mallorca com de 

Menorca, sempre era molt valorat, llegums, vins, plantes industrials, fruiters; i també 

d’alguns amb caràcter més experimental. A Menorca, Narcís Mercadal, vinculat a 

l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, a les mostres del 1857 i 1859, a més a més de 

fruites seques, arrop i vins, hi presentava unes novetats: cotñ amb branca, a partir de la 

llavor importada de l’estat nord-americà de Geòrgia i també cafè que, tal com ell feia 

constar, havia introduït amb caràcter experimental.  
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Pere Josep Tries d’Esporles, professor i propietari, a les exposicions d’aquesta 

etapa presentava com a singularitat la varietat de blat macandon
 
que havia sembrat a 

Esporles, amb llavors duites del pavellñ d’Albacete de l’Exposiciñ de Madrid del 1857, 

i que segons les valoracions s’aclimatava molt bé al sòl de Mallorca i era idònia per a la 

fabricaciñ de fideus i d’altres tipus de pasta. 

Tot i la importància del conreu, l’oli d’oliva que presentaven els expositors 

particulars en aquestes mostres no fou molt valorat, ja que va ser únicament la Comissiñ 

provincial que, a la mostra Agrícola del 1857, va aconseguir un premi important, una 

medalla d’argent. Sembla com si la preocupaciñ o l’interès per fer un oli de més qualitat 

sorgís més avançat el segle, quan a les exposicions celebrades obtingué nombrosos 

guardons. 

 

1.1.2. 1860- 1896  

Aquest és un període que presenta un major dinamisme. Es compta amb la informaciñ 

que ofereixen les nombroses mostres celebrades entre aquestes dues dates. Com a 

característiques més rellevants cal esmentar que en els primers quinze anys la tònica fou 

continuista, amb algunes innovacions significatives. Mentre que a partir de 1876 

s’observa un major dinamisme. 

Així els cereals mantenen la seva presència -diferents varietats de blat, tant de 

Mallorca com de Menorca-, com també les ametlles, figues, llegums, cítrics. A les 

exposicions universals com la de Londres de 1862 es donà el màxim reconeixement als 

llegums i a les ametlles. Seguim trobant Pere Josep Tries d’Esporles que experimentava 

i presentava productes tan diversos com líquens utilitzats com a remei pectoral, fibres de 

freixe, blat, de les varietats mollar i macandon, i diferents varietats d’ametlles, de les 

quals també n’hi havia d’Eivissa, presentades per Josep Sorà. S’ha de destacar el màxim 

guardñ obtingut a Londres per Nicolau Ripoll i per Josep Safortesa per les ametlles. 

Bartomeu Mora i Bartomeu Escarrer presentaven safrà produït a Porreres. 

L’oli d’oliva és el producte sempre present a les mostres d’aquesta etapa, com 

també ho serà pràcticament a totes les posteriors que hem analitzat. A Londres l’any 

1862 s’hi presentaren cinc expositors d’oli d’oliva de Mallorca, encara que no reberen 

cap guardñ. A la de París del 1867, n’hi hagué cinc, tres d’ells foren guardonats. Dos 

repetien l’experiència, un era l’industrial Bartomeu Roca, que l’exportava a la península 

i a les Antilles, i l’altre era el propietari Joan Rubert Lladñ. A la de Viena del 1873, 
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foren vuit les persones que en presentaren i cinc reberen guardñ (Marià Conrado, Maria 

Pilar Vega-Verdugo, Lluís San Simon, Joan Rubert i Miquel Torres Calafat), a la de 

Filadèlfia, dues persones, però no aconseguiren el premi. 

Hi havia mostres de plantes tèxtils: lli i cànem de la Pobla, cotñ de Menorca 

(Narcís Mercadal) i d’Eivissa (Wallis i cia., i Joan Tur Llaneres); llana vegetal; també 

llana i seda de Mallorca. 

A la segona etapa d’aquest període les begudes alcohòliques, vins, aiguardents i 

licors diversos, pel pes que va tenir l’exposiciñ del 1877, passen a ser el tipus de 

mostres més nombrñs. La procedència també fou molt variada: de Menorca, de Mañ i de 

Ciutadella, i de molts de municipis de Mallorca amb les especialitats que s’han vist al 

llarg de tota l’etapa: malvasies i moscatells de Banyalbufar i de Valldemossa, montona 

de Pollença, gorgollassa (de Binissalem, Santa Eugènia i Alarñ), pansal de Llucmajor, 

batistes (de Felanitx i Manacor) girñ (de Manacor, Felanitx, Santa Margalida, Inca, 

Porreres, Campos, Binissalem i Petra) moscatells (de Banyalbufar i Santa Margalida), 

mollars (de Petra i Banyalbufar), etc.; aiguardents diversos, anís i licors de diferents 

municipis (de Felanitx, Manacor, Santa Maria, Palma, Mañ, Santa Margalida, etc.)  

Pel que fa als conreus poc a poc es nota una major presència de l’ametller, amb 

nombroses varietats d’ametlles, i del garrover. Igualment segueixen presentant-se 

cereals (blat de xeixa) i moltes varietats de mongetes (medalla d’or a la del 1878 per a 

Miquel Socias Caimari) i fruites com figues i raïm.  

També s’incrementen els expositors d’oli d’oliva. A la de París del 1878, dotze 

expositors, dels quals vuit obtingueren guardñ, el més alt fou una medalla d’argent per 

l’oli de Selva que presentava l’advocat Miquel Fluxà Palet. A la de Barcelona del 1888, 

que va atreure un gran nombre de participants, només d’oli, hi va haver vint expositors i 

devuit premis (cinc medalles d’or, nou d’argent i quatre de bronze). L’oli de Fornalutx 

(Bartomeu Ripoll, Joan Baptista Ensenyat, Jordi Mayol), obtingué un bon grapat de 

guardons.  

El ventall social del expositors d’oli s’ha ampliat. A part dels grans propietaris 

que segueixen presents (San Simon, marquès del Reguer, Faust Gual de Torrella), 

apareixen representants dels senyors pagesos que es presentaven per primera vegada 

(Miquel Palou Barbarín, propietari de Son Terrassa d’Orient de 161 ha, Salvador 

Montaner Vega-Verdugo, 
918

o Josep Maria Cirera, de Son Mas de Valldemossa, nascut i 

                                                           
918

 Salvador Montaner era fill de Maria Pilar Vega i de Jaume Montaner Morei. Era el propietari de 

S’Olivaret d’unes 136 ha. Era capità de vaixells. MONTANER, P. de: “Els orígens familiars de Pilar 
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resident a Vic. Hi havia també un gran propietari de Pollença, Bartomeu Aloy 

Bennàssar,
919

 que també presentava conserves. Un cas diferent era el de la família 

Ensenyat de Binibassí, la viuda i els fills de Francesc Ensenyat, l’arrendatari que havia 

comprat la possessiñ. Així i tot, els càrrecs que ocupava Joan B. Ensenyat, president del 

Jurat Internacional de Barcelona del 1888, i delegat a l’Estat espanyol de la direcciñ 

general de l’Exposiciñ d’Innsbruck, feia obligada la presència de l’oli de Binibassí, en 

aquestes dues mostres. En altres situacions es pot intuir un origen social dels expositors 

diferent al dels senyors o de gran propietaris pagesos, com serien els socis Antoni Bosch 

i Antoni Valent, fabricants de sabñ d’Andratx.  

La qualitat de l’oli de Mallorca es confirma a París del 1889, encara que en 

aquesta només hi va haver quatre representants, amb la medalla d’or per l’oli de 

Miramar, propietat de l’Arxiduc i presentat pel seu secretari Antoni Vives Colom. A la 

de Xicago del 1893 hi va haver els mateixos expositors (Vives Colom, Palou Barbarín, 

Cirera Mas i marquès del Reguer), dos hi obtingueren guardñ. A Innsbruck, l’any 1896, 

l’oli de Binibassí rebé el màxim reconeixement.  

 

1.1.3. 1897-1929 

En aquest període s’intueixen canvis importants, especialment a les exposicions on s’hi 

presentaven productes agraris (Sñller i Manacor del 1897, París del 1900, Palma del 

1903 i del 1910). Per una banda continua la presència i la gran varietat de tipus de blat i 

el reconeixement de l’oli d´oliva, del cànem i de les mongetes de la Pobla i dels llegums 

en general, així com del safrà. Per l’altra banda, i gràcies a la documentaciñ que 

proporcionen les mostres celebrades a finals de segle, es manifesta clarament la crisi 

que patia l’agricultura, com a conseqüència de la caiguda de les exportacions de vi a 

França, i alhora pels efectes que la fil·loxera provocava a les vinyes de Mallorca. Es 

parlava del descens del preu de la terra i de la ruïna de moltes persones que s’havien 

endeutat per comprar-ne o fer-hi inversions. Així també surten a les mostres els empelts 

de vinya, sobre base de peu americà, que centraven l’interès en trobar varietats immunes 

                                                                                                                                                                          
Montaner” a Pilar Montaner Memorias: precedides d’un estudi biogràfic i d’una aproximaciñ als 

seus orígens familiars. Palma ( Arxiu Municipal) Palma, 2010, p. 57. 
919

 Bartomeu Aloy Bennàssar era propietari de diferents possessions pollencines com Sant Vicenç i Can 

Sion: SALAS VIVES, Pere: “La fi d’un mñn. Elements de canvi a les possessions de Pollença 

(1865-1940)”. Les possessions mallorquines: passat i present. Op. cit., p. 329. I “Estrategias 

matrimoniales y grupos de poder en la Mallorca rural (1833-1925)”. VII Congreso de la Asociaciñn 

de Demografía Histñrica. Actas del VII Congreso internacional de l’ADEH “Familia y Poderes”, 

Granada (Universitat de Granada), 2006, p. 313.  
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a la fil·loxera, tal com ja es feia a pobles com Binissalem i Porreres. Es nota que els 

conreus arboris tornaven a recuperar el protagonisme després que molts els haguessin 

arrabassat per fer lloc a la vinya, i apareixen un gran nombre de varietats d’ametlles i de 

garroves. També es presenten arbres fruiters (cítrics, pomeres, pereres) i també 

hortalisses (Santa Margalida). I una activitat minoritària que apareixia en alguna 

d’aquestes exposicions, com a la de Sñller, era la floricultura amb caràcter comercial.  

Les mostres d’aquesta etapa evidencien la presència de nous propietaris 

qualificables com a petits i mitjans propietaris, com a resultat de la venda i parcel·laciñ 

de grans propietats, on hi introdueixen conreus diferents destinats al mercat: hortalisses, 

cítrics, arròs. En el cas d’aquest darrer conreu també mostren casos de gran companyies 

com la societat Agrícola, Industrial Balear, de capital valencià que l’any 1901 havia 

arrendat una possessiñ situada a la part poblera de l’Albufera al senyor Joaquim Gual de 

Torrella, i que durant un curt període produí arròs.
920

 

Pel que fa a l’oli, s’ha modificat el perfil social dels expositors d’aquesta etapa. 

La majoria dels nobles grans terratinents, presents al període anterior, ja no sñn a les 

mostres i han estat substituïts pels nous propietaris; amb algunes excepcions, com la del 

senyor Joan Miquel Sureda, marquès de Vivot, qui es presentava a les exposicions 

d’aquesta etapa, incloent-hi la de París del 1900. Presentava oli d’oliva i, en algunes 

mostres, vins, peus de ceps nous i conserves. Es va caracteritzar pel seu interès per la 

viticultura i fou una de les persones que, amb les aportacions de les conferències fetes 

per l’enginyer Cristòfol Mestre l’any 1908 a diferents municipis de Mallorca, va 

impulsar la creaciñ de la Uniñn Balear de Viticultores. També a la secciñ de l’oli hi sñn 

presents nous grans propietaris, com Llorenç Roses Borràs, que havia adquirit Son 

Palou d’Orient. Era el principal accionista i president de la companyia de navegaciñ 

Marítima Sollerense, fundada l’any 1903, que feia la línia regular entre Sñller, 

Barcelona i Seta, ja a Occitània. Havia fet la fortuna a Puerto Rico i amb el capitat 

repatriat invertí en la compra de terres com l’esmentada possessiñ d’Orient i les Planes, 

a Calvià, i en les línies de transport marítim i ferroviari de Mallorca. Era a més a més 

cònsol dels Estats Units a Ciutat. Un altre exemple de gran propietari era el de Joaquim 

Aguilñ Valentí que presentava oli de Biniforani Vell de Bunyola, finca que altre temps 

havia estat propietat del comte de San Simon. L’oli que l’esmentat Aguilñ, va presentar 

a Sñller l’any 1897, l’exportava a l’Argentina a dues pessetes el litre. De la mateixa 
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 PICORNELL, C. i GINARD, A.: “John Frederic Latrobe Bateman”. S’Albufera de Mallorca. 

Monografies de la Soc. Hist. Nat. Balears, 4. Palma (Ed. Moll), 1995, p. 46. 
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possessiñ l’honor Mateu Homar Simonet en presentà a la de Palma del 1903 i la seva 

viuda a la del 1910. També continuaren presents Miquel Palou Barbarín i Antoni Vives 

Colom, aquest darrer en representaciñ de l’Arxiduc. 

A les exposicions de principis de segle XX, hi trobam expositors de maquinària i 

d’instruments agrícoles, amb arades, sulfatadores, sembradores i també molins de vent i 

diferents tipus de caseres destinades a l’apicultura. Una prova de la difusiñ de 

l’avicultura, la trobam amb la presència d’expositors de Palma amb incubadores i 

aliments destinats a les granges d’aus i conills; i també de diferents races d’aviram. Del 

sector ramader també n’hi ha constància, de Menorca i de Mallorca, d’on s’hi 

presentaven llets i derivats (formatge i mantega). De Menorca el comte de Torresaura, 

Guillem d’Olives, Narcís Font Mercadal i Antoni Victory Taltavull, i Joan Orlandis 

Despuig, de Palma. Pel que fa a Eivissa es troba la introducciñ del conreu del festuc que 

va fer Marià Llobet Tur
921

 a la seva possessiñ de can Truja, a Sant Rafel, i a la casa 

familiar de Dalt Vila, al carrer Major. 

Un altre element nou d’aquesta etapa fou la importància del grup d’expositors 

d’adobs químics, entre els quals hi destaca la presència de la casa Ripoll Hermanos, que 

es convertirà en una gran empresa, La Fertilizadora.
922

Hi ha proves de la utilitzaciñ de 

superfosfats com adob, tal com feia Antoni Oliver Gayà majoral de la possessiñ dels 

Calderers a Sant Joan, i president de la Caixa Rural de Sant Joan, qui presentava, a la 

mostra de Palma del 1910, feixos de cereals adobats amb superfosfats per tal de 

demostrar la seva efectivitat, especialment en anys de sequera.  

La mostra de 1910 evidencia l’associacionisme agrari, a través del protagonisme 

dels Sindicats Agrícoles i de les Caixes Rurals de diferents municipis de Mallorca, 

moltes d’elles adherides a la Federaciñ Agrícola Catalano-Balear, creada a Barcelona 

l’any 1899 i que l’any 1907 va celebrar el seu congrés anual a Manacor, el 1912 ho va 

fer a Eivissa, impulsat per Bartomeu de Rossellñ, i el 1917 a Mañ.923Experiències i 

iniciatives de persones, els quals veiem com a expositors, que donaren com a resultat la 

creaciñ de societats com l’Estaciñ Enològica de Felanitx, fundada l’any 1913.
924

 

 

                                                           
921

 Marià Llobet Tur (1845-1919) va ser alcalde d’Eivissa en tres etapes: 1902-1903, 1906-1907 i 1916-

1917. Va introduir el conreu del festuquer o pistatxer, Pistacia vera, amb finalitat comercial. 

Enviava els festucs majoritàriament a unes pastisseries de Barcelona. EEIF. 
922

  MANERA, C.: “Cambio agrario y desarrollo industrial no fabril en la isla de Mallorca, 1830-1930”. 

Op. cit., p.382-383. 
923

 FULLANA PUIGSERVER, P.: El moviment catòlic a Mallorca (1875-1912). Op. cit., p. 532. 
924

 GAYÀ, Climent: “Biografia de l’amo Antoni Oliver d’Els Calderers”. Mallorca Agrícola, núm. 106-

107, 1943, p. 119-125.  
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1.2.- Els productes industrials 

L’anàlisi de les exposicions al llarg d’una etapa llarga, un segle, permet fer una anàlisi 

diacrònica dels participants que deixa aflorar clarament el protagonisme de cada un dels 

espais presents. Un dels més clars és el del sector industrial. Els fabricants, almenys 

durant una bona etapa, tenien interès en participar-hi, una de les raons òbvies era atraure 

compradors però també es tractava d’obtenir-hi els preuats guardons que es convertien 

en un element bàsic per fer publicitat de l’empresa. Basta veure les etiquetes dels 

productes illencs, també les dels altres llocs, que incloïen les medalles obtingudes per la 

casa en els diferents certàmens. Fins i tot trobam casos en què alguns industrials 

s’atribuïen falsament alguns d’aquests guardons.  

Sovint es tracta d’establiments industrials de branques relacionades, molts d’ells 

amb vista a l’exportaciñ. Les conserves necessiten fàbriques de vidre (botelles, alfàbies) 

i de llauna per envasar-les; capses de cartñ per embolicar els dolços; els vins han de 

mester bñtes, barrals i folrats per protegir-los, així com taps de suro. Les sabates, pells i 

soles, i capses de cartñ per embalar-les.  

A vegades els empresaris diversifiquen les seves activitats, és el cas de Bartomeu 

Roca que fabrica vidres i envasos, però també conserves alhora que vins i licors 

endemés d’oli i tàperes. Un altre cas és el de l’empresa d’Andreu Bestard de Santa 

Maria que fabricava licors i conserves alhora que disposava d’una fàbrica-taller de 

folrats de vímet, per protegir els barrals i barralets que havien de transportar els seus 

productes cap a Amèrica i altres destinacions. Un altre cas és el dels socis Nicolau i 

Vilches de Palma que també fabricaven licors i conserves molt variades (tàperes, gelees, 

peix, etc). 

Un altre aspecte a considerar és que en alguns casos estudiats, a part de fabricar 

diferents productes, ens trobam persones que sñn comerciants i fabricants alhora: tenen 

alambins, fàbriques de licors però a la vegada sñn comerciants, propietaris d’un o 

alguns vaixells que comercialitzaven, exportaven a França, Anglaterra o a Cuba, els 

productes de la seva fabricaciñ, però també els d’altres cases o empreses, en el vaixell o 

vaixells de la seva propietat. Ens pot servir com a exemple el de Bernat Ripoll 

Llompart, de la firma Ripoll Hermanos de Llucmajor, que té alguns vaixells, com la 

goleta pollacra Prosperidad, que tenia la seva ruta principal entre Palma i l’Havana, i 

que exportava i importava els productes clàssics dels dos mercats. Un altre cas serien els 
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de la casa Fuster, coneguts amb el malnom Polla, d’un volum de capital molt superior i 

amb l’activitat comercial molt destacada, o la d’Agustí Fuster, de Felanitx, amb un 

negoci centrat en la fabricaciñ de licors i en l’exportaciñ de vins cap a terres occitanes.  

Avui ja és pràcticament unànime considerar que Palma i altres municipis, i 

també Menorca, tengueren, a la segona meitat del segle XIX, un desenvolupament 

industrial en diversos sectors força important. L’ “extraordinaria baratura de la mano 

de obra” juntament a l’abundància de capitals no col·locats, hauria permès, als 

fabricants mallorquins, malgrat la insularitat i, pràcticament, la manca de fonts 

d’energia, competir amb els de la Península. Aquesta idea, la d’existir uns jornals molt 

inferiors als d’altres zones industrials de l’Estat explicaria el cas d’alguns industrials del 

Principat, també de Madrid, que invertiren capital en diferents tipus de fàbriques o de 

tallers que es beneficiarien d’aquesta mà d’obra barata i probablement menys combativa 

a l’hora de lluitar per obtenir millores de tipus salarial. Qui s’expressava amb aquest 

judici tan rotund, sobre l’extraordinària barator dels jornals de Mallorca, és 

l’economista felanitxer Bartomeu Amengual Andreu,
925

bon coneixedor dels temes 

econòmics tant de l’illa com de la ciutat de Barcelona, on era el secretari de la Cambra 

de Comerç. 

El seguiment de les empreses a través de les exposicions ens ha permès la 

localitzaciñ d’alguns d’aquests fabricants que provinents d’altres regions, cercaven 

aquesta mà d’obra tan econòmica, i encara més si era la femenina. 

Els tipus d’activitats industrials que es manifesten a les mostres canvia al llarg 

del recorregut. Així es pot comprovar com unes determinades branques de producciñ 

durant un termini de temps destacaven dins el conjunt de diferents espais geogràfics, tal 

com es comentava a les memòries que les situaven com a capdavanteres, i com al cap de 

pocs anys, per algun canvi de circumstàncies, les mateixes activitats o branques de 

producciñ podien quedar arraconades; desapareixien, o deixaven de ser importants. Al 

mateix temps, en canvi, i paral·lelament s’exposaven altres productes que lluitaven per 

obrir-se camí per tal de col·locar uns objectes que aleshores resultaven ser més 

competitius. Un exemple seria el pes relatiu d’una indústria com la de cordes, veles i 

calabrots que hi havia tant a Mallorca com a Menorca, que va tenir una etapa destacada, 

prou reflectida a les mostres de la segona meitat del segle XIX, i que posteriorment 

agafà un paper més secundari. 
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 La cita prové d’un article de Bartomeu Amengual Andreu precisament titulat: “Mallorca Industrial” 

a la Revista Ibero-Americana Mercurio, del 15 d’abril de 1906. p. 775.  
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1.2.1. 1827-1859 

Les exposicions analitzades celebrades entre 1827 i 1860 ens permeten identificar 

alguns fabricants i algunes activitats industrials i artesanes destacades que es feien a 

Menorca i a Mallorca. 

Pel que fa a Menorca a les primeres mostres s’hi palesa la fabricaciñ d’eixàrcies i lones 

a Mañ per part de Josep German, al mateix temps que pells adobades, en aquest cas per 

Francesc Anglès. 

De Mallorca, per on s’ha pogut comptar amb més informaciñ procedent d’un 

nombre més elevat d’exposicions, s’hi reflecteix ja una major diversitat d’activitats 

industrials, dins les quals sobresortien les de tipus tèxtil. 

Es remarcava la fabricaciñ de catifes de llana, activitat que aleshores 

experimentava un fort creixement en llocs com el Principat, on se’n produïen per 

satisfer la demanda que en feien grans ciutats com Madrid i l’Havana. A Palma el taller 

que hi excel·lia era el de Josep i Joan Vidal, pare i fill, una de les empreses de més 

continuïtat, a través de cinc generacions, i de més reconegut prestigi. Fabricaven 

diferents models de catifes, lloades tant per la seva trama, teixit, harmonia de colors 

com per la relaciñ entre qualitat i preu.  

També era important la fabricaciñ de teixits de seda (domàs, vellut, gro, tafetà, 

ras), activitat dins la qual hi sobresortia clarament el fabricant Andreu Castellñ, també 

de Palma. De la mateixa manera es veuen alguns fabricants de teixits combinats, de 

robes de llana, de cotñ i de fil, de cotñ i de seda. Dels que tenien l’establiment a Palma, 

a més de Miquel Porcel i Climent Juan, en aquest marge de temps, els més importants 

eren Antoni Guasp i cia., i la societat formada per Miquel Abrines i Josep Sbert que 

fabricava drils i altres teixits de llana i de cotñ. En les mostres d’aquesta etapa, ja 

apareix l’activitat que serà tan important al llarg del segle: la fabricaciñ de flassades.
 926

 

En aquest cas les presentava Rafel Cerdà de Palma. Dins els teixits de cotñ, ja abans de 

1850, per la modernitat i productivitat sobresortia la fàbrica tèxtil de vapor, propietat de 

la societat regida pels germans Ferragut i pel senyor Càceres. Les robes de cotñ i filats 

                                                           
926

 A. Grasset de Saint -Sauveur, ja a la primeria del segle XIX esmentava les flassades com un article 

que es fabricava a Mallorca i que, en gran part, es destinava a l’exportaciñ, tant a llocs de la 

Mediterrània com d’Amèrica. Viatge a les Illes Balears i Pitiüses. Palma (Lleonard Muntaner), 

2002, p. 131.  
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que produïa l’establiment eren, segons les memòries, tan perfectes com les que es 

fabricaven en aquella època al Principat.  

A part dels teixits, es veu la indústria que hi havia a Palma d’envasos de vidre, 

on ressaltava la fàbrica de Miquel Salvà Cardell, al carrer de Sant Martí, empresa que 

seguirà funcionant al llarg de més de trenta anys. 

 

Imatge 14: Detall de la còpia d’un dels fulls, el de la part sud, del plànol general de Palma de 

Leopold Scheidnagel, de 1871 

S’hi observa la situaciñ de la fàbrica de vidre, al carrer de Sant Martí, que havia estat propietat 

de Miquel Salvà Cardell. S’han destacat amb un punt vermell la fàbrica de vidre, la de licors de 

Bartomeu Roca i, al costat oposat, la foneria de ferro.  

 

 

Font:AMP: L. Scheindnagel : còpia Plano general de la Plaza de Palma de 1871 

 

Entre altres activitats que trobam a les mostres d’aquest període hi ha la 

fabricaciñ de betum per part de Pere Antoni Bernat, de Palma; de paper d’estrassa i de 

paper de fumar a la fàbrica propietat de Francesc Planells, situada a la possessiñ de 

Canet, a Esporles. També hi destacava una moderna fàbrica de refinaciñ de sucre, la de 

Pere Vergely, seguit per Gustau Vergely, al barri de Santa Creu que fabricava sucre 

refinat i que aprofitava les melasses de la canya per fabricar, o per afegir al licor del 

rom. Podria tractar-se de dos germans o bé de pare i fill. El tractament de Mr que 
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apareix a la publicitat fa pensar en l’origen francès d’aquests fabricants de sucre i 

licoristes.  

 

Imatge 15: Fotomuntatge amb l’etiqueta i un anunci de la fàbrica dels Vergely 

Es tractava de la promociñ del sucre refinat de la fàbrica situada prop de l’església de Santa 

Creu, que apareixia a la secciñ d’anuncis del diari El Balear, del dia 24 de juliol de 1854.  

 

 

Font: diari El Balear, del dia 24 de juliol de 1854, p. 4 i etiqueta comercial de la fàbrica dels Vergely, a la Biblioteca 

Lluís Alemany: Signatura W-6 (1). 

 

També trobam indicis d’una activitat de foneria a través de dos expositors: 

Antoni Vivé, que feia forns econòmics i Climent Rubí Alemany, especialitzat en bombes 

per treure aigua. Una activitat que sobresurt al llarg de tot el segle és la joieria, en 

aquesta etapa ja destacaven diversos centres: per una banda el taller que tenien 

conjuntament Mirñ, Octavià Carlotta i Pere Arbñs, i per una altra el que regia Salvador 

Fuster. La fabricaciñ d’instruments musicals, de pianos en el cas de Melcior Oliver Suau 

i de guitarres per part de Pere Antoni Xamena, també tengué fort reconeixement i 

gaudirà d’una certa continuïtat. Apareixen tres tallers d’impressiñ, la Imprenta Balear, la 

de Pere Josep Gelabert i la de Pere Josep Garcia, els dos darrers agafaran una gran 

importància i tendran una llarga història com a empreses actives en el seu ram. Ja 

destacava una especialitat en la qual s’assolí una destresa inqüestionable, la dels 

brodats. En aquesta etapa es reconegueren i premiaren els de Maria Ferrer, rectora de la 

Puresa, centre que al llarg del segle formarà les joves i les prepararà especialment en 

aquesta habilitat.  

Pel que fa a la indústria agroalimentària, aquests esdeveniments ens sñn útils 

també per mostrar com es va fent d’important i com es va consolidant clarament al llarg 
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de la segona meitat del segle XIX. A l’exposiciñ del 1857, ja trobam aquesta branca ben 

representada. A part de les de Bartomeu Roca, del qual n’hem parlat profusament al 

llarg del treball, ja hi havia les conserves de tàperes, la mel, el formatge, aquests darrers 

productes especialment importants a Menorca. Els vins i els licors a la dècada dels 

cinquanta ja apareixen amb força, continuen les malvasies, però a les mostres hi 

apareixen d’altres varietats, com gorgollassa, girñ, montona, etc.; i sobretot aiguardents, 

on es demostra que s’experimentava per trobar alternatives a l’esperit de vi, per obtenir-

ne a base de garballñ, albñ, arboça, garrova, etc.  

L’exposiciñ del 1857 mostra l’activitat que desenvolupava a Sñller el 

farmacèutic Jeroni Estades Ripoll. Preparava aigua de tarongina, amb els pètals caiguts 

de la flor del taronger, que destinava a l’exportaciñ a la Península i a l’Imperi 

francès.
927

A la Mallorca de començaments del segle XIX ja se n’ havia destil·lat. 
928

 

 

1.2.2. 1860-1896 

Les exposicions celebrades a partir de 1860 palesen la presència de noves indústries. 

D’Eivissa, a la mostra del 1860 trobam la fàbrica de sal de sosa que Gaspar Moner, 

provinent d’Andratx, tot just havia obert a l’illa. Les fonts coincidien en considerar-la 

una indústria capdavantera. De Menorca, a la mostra del 1860 ja hi apareix la nova 

fàbrica tèxtil que utilitzava maquinària de vapor, la Industria Mahonesa, nascuda tres 

anys abans, que amb 350 obrers, passava a ser la més gran de les Illes. Hi presentava 

percales i filats. De la mateixa illa hi apareixen altres indústries, com la d’espelmes 

d’estearina, a Mañ i propietat de Joan Baptista Visa, el qual també presentava una 

àmplia varietat de conserves. Ja hi havia també expositors de mel com Llorenç Pons 

Vinent i Bernat Josep d’Olives. De Mallorca trobam la continuïtat d’un conjunt 

d’activitats i empreses que enllaçaven amb les de l’etapa anterior: L’argenteria, 

localitzada a Palma, que treballava peces de plata, or, i pedres precioses, seguia essent 

ben remarcable amb joiers com Octavià Carlotta, Antoni Mirñ i Salvador Fuster. 

Seguim trobant la fabricaciñ d’instruments musicals com pianos (Melcior Oliver) i 

guitarres (Pere Antoni Xamena).  
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 Memoria sobre los productos de la agricultura española reunidos en la Exposición General del 

1857. Op. cit., p. 1032. 
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 A. Grasset de Saint –Sauveur explicava que tot just iniciat el segle XIX, s’havia posat a Mallorca un 

establiment, regit per un francès i per un genovès, on es destil·lava la flor del taronger, que va gaudir 

del privilegi exclusiu durant sis anys. Viatge a les Illes Balears i Pitiüses. Op. cit., p. 132. 
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El sector tèxtil, amb producciñ de teixits de seda, de cotñ, de llana, de flassades, 

etc., continuava essent nombrñs i mostrava gran dinamisme, també a Ciutat, amb el 

grup de productors que seguien presents a la mostra del 1860 i amb altres nous 

participants. Destacats de l’etapa n’eren: els fabricants de teixits de seda, tots dos de 

Palma, d’una banda Andreu Castellñ, que ocupava una quarantena d’obrers, i de l’altra 

Josep Fargas, amb un nombre de telers més reduït, amb vint-i-quatre obrers. Josep Sbert 

que fabricava teixits de cotñ, amb una plantilla de trenta treballadors. Continuava 

funcionant la fàbrica de filats i de teixits de cotñ dels germans Ferragut, amb maquinària 

de vapor, situada al carrer de Bonaire, que en aquests anys treballava amb vuit-cents 

quaranta-quatres fusos i trenta-tres telers i ocupava una quarantena de treballadors.
 929

 

Trobam per primera vegada el fabricant de flassades Bartomeu Barcelñ Vich (1800-

1870) que va tenir una de les fàbriques que, juntament amb les de Vicenç Juan, la de 

Sebastià Barcelñ i la de la família dels Magraner de Palma, al costat de la d’Esporles, 

foren probablement les més importants de Mallorca durant la segona meitat del segle 

XIX. Bartomeu Barcelñ tenia l’establiment situat al carrer de la Verge de Lluc, tal com 

es veu assenyalat al plànol de L. Scheidnagel. 

 

Imatge 16: Situaciñ de la fàbrica de Bartomeu Barcelñ Vich al plànol general de Palma de 

Leopold Scheidnagel, de 1871 

Hi podem veure marcada la fàbrica , Fª de mantas, al carrer Verge de Lluc, molt propera al que 

havia deixat de ser el convent de la Consolació, Exconvento de monjas de la Consolación, on 

anys després s’obrirà la plaça de Quadrado. A la mateixa plaça el seu nét, Bartomeu Barceló 

Mir (1864-1930) hi promourà la casa plurifamiliar de can Barceló, obra de Bartomeu Ferrà 

executada entre 1901 i 1904.  
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 GIMÉNEZ I GUITED, F.: Guía fabril e industrial de España. Año 1862. Op. cit., p. 203-204. 
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Font: AMP: L. Scheindnagel: còpia Plano general de la Plaza de Palma de 1871. 

Les catifes de llana dels Vidal eren un cop més a les mostres d’aquesta etapa: 

primer amb Joan Vidal, que havia rellevat el seu pare, Josep Vidal, i després, a la del 

1860, amb el seu fill Josep. El taller aleshores funcionava amb vuit telers i ocupava vuit 

obrers. 

Una activitat de Mallorca, que no havia aparegut fins ara a les mostres, i que serà 

molt visible a diferents d’elles és la de fabricaciñ de cordes i xarxes, juntament amb 

altres estris de navegaciñ emprant materials innovadors. Es tracta de l’empresa de la 

Viuda de Pericàs i Fills que aleshores ocupava una vintena d’obrers i participarà en 

exposicions posteriors. Apareixen dues empreses de foneria i maquinària: la de 

Moncunill i cia., del carrer de Sant Martí de Palma on es fabricaven peces de fosa, 

molins, bombes, i premses hidràuliques, algunes destinades a la fabricaciñ de fideus i 

d’oli, i també la de Joan Oliver Rul·lan, situada ben a prop, al carrer de Bonaire la qual 

fabricava bombes per vaixells, màquines de vapor i premses. Pel que fa als treballs 

d’impressiñ continuaven les empreses de Pere Josep Gelabert i de Pere Josep Garcia que 

havíem esmentat. Les obres de marisc, com eren floreres i capses, amb peces de marisc 

fixades, també sñn a l’exposiciñ d’aquests anys. 

Analitzant la informaciñ que ens ofereixen les mostres d’un període més 

avançat, les celebrades entre els anys 1862 i 1877 (Universal de Londres del 1862, 

Universal de París del 1867, Exposiciñ Marítima de Barcelona del 1872, Exposiciñ 

Agrícola de l’Institut Català de Sant Isidre, Universal de Viena del 1873, Universal de 

Filadèlfia del 1876, Industrial de Palma del 1876 i Exposiciñ Vinícola de Madrid del 
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1877) s’hi palesa un salt quantitatiu i qualitatiu pel que fa a les diferents activitats 

econòmiques que es feien a les Illes. A partir dels anys setanta del segle XIX els 

productes industrials d’una varietat molt més àmplia omplien els aparadors de les 

exposicions com a mostres de les activitats que es feien: conserves, licors, sabons, 

flassades, calçat, minerals, brodats, obra de palma. El protagonisme el té en gran part 

Menorca. En podem esmentar alguns, d’aquests materials: de mineria hi trobam mostres 

de marbres i sobretot de lignits, procedents de diferents mines de Mallorca (Verge del 

Carme, Bellveure, La Fortuna). 

La indústria agroalimentària, sector que es trobava en fase d’un fort creixement a 

determinades regions de l’Estat, 
930

continuava present a les mostres tot i que amb una 

major diversitat d’aliments i de productors: les conserves eren de cada vegada més 

variades. Bartomeu Roca Estades, de Palma, en presentava de vegetals, de carn i de 

peix. Els maonesos Francesc Riudavets Femenies, Guillem Fàbregues Maspoch, i 

Agustí Visa presentaven una àmplia diversitat de menjars (llet concentrada, conserva de 

tomàtiga, torrons, fruita en almívar, gelees, etc.). Es pot considerar la llet concentrada 

com un tipus de conserva nou, que havia estat el resultat d’unes innovacions que es 

ressenyaven com a capdavanteres arreu d’Europa. En el cas de les Illes, en aquests anys 

la produïen els tres menorquins citats que, per altra banda, foren els únics de tot l’Estat 

espanyol que dugueren aquesta conserva a l’Exposiciñ Universal de Filadèlfia del 1876. 

La presentaven tant com a llet condensada amb sucre com també barrejada amb cafè. La 

de Guillem Fàbregues Maspoch obtingué guardñ. Per confirmar el caràcter innovador 

d’aquests menorquins basta veure que la fabricaciñ de llet concentrada, encara ben 

avançada la dècada posterior, apareixia a revistes de caire econòmic divulgatiu com una 

activitat pionera que anava adquirint gran desenvolupament arreu del mñn.
931

  

Seguint amb Menorca, a més a més de la llet, dels formatges i de la mel, hi havia 

sèmola de blat i pastes de sopa presentades per Josep Ponsetí Gomila, de Mañ.  

De les Illes, nosaltres per primera vegada hi trobam mostres de xocolates, tant 

fetes a mà (Viuda de Marquès, de Palma) com a màquina, tal com feien dues cases 

també de Palma (Tomàs Ripoll i Pius Vidal). Hi trobam les tàperes en conserva que 
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presentava Llorenç Arrom de Llubí, vinagres, i àmplia varietat de vins: els de 

Binissalem, les malvasies de Banyalbufar, el girñ de Campos, els de Palma, com eren el 

vi viatger, el de cirera, el de taronja, el de codony, i un ampli etcètera. També es 

presentava cervesa. Els aiguardents i l’anís de Felanitx, de Santa Maria, de Porreres, de 

Binissalem i de Palma. L’apartat de vins i de licors mereix un capítol a part, cal veure 

l’Exposiciñ Vinícola de Madrid del 1877 com un mostrador de les varietats, la 

producciñ, els cellers, els problemes del sector, entre altres aspectes. 

Però endemés de begudes alcohòliques, també hi trobam cases que fabricaven 

sucs de fruites i gasoses com eren la de Francesc Miret i la de J. Ramis i cia., de Palma. 

També farines, pastes (Josep Ponsetí Gomila, de Mañ i Antoni Mulet Moyà, de Palma) i 

galetes (Antoni Fortesa Valls).  

En aquesta etapa hi ha més olis, sobretot d’oliva, que precisament obtingueren 

guardons a les exposicions universals d’aquests anys, i que eren presentats per 

expositors de manera individual, i no a través de les Comissions provincials. Podien ser 

o bé comerciants (Bartomeu Roca i Joan Rubert) o bé grans propietaris (Jordi Fortuny, 

Faust Morell, Joan Burgues Safortesa). També hi trobam la sal procedent de les tres 

Illes: d’Eivissa, de Menorca, i de Mallorca (de Campos, del Trenc). La sal d’Eivissa, 

presentada per Joan Sureda Villalonga, director de la societat de les Salines va estar 

present a les exposicions d’aquests anys, com hi estarà en els següents. Presentaven la 

sal en gra i també mòlta. 

Les cases que fabricaven objectes lligats a les embarcacions continuaven 

representades en aquestes mostres: la fàbrica de veles i cordes de la Viuda i Fills de 

Pericàs de Palma, que seguia destacant tant pels materials com pels mètodes de 

fabricaciñ que utilitzava (eixàrcies d’abacà de Manila, de cànem, de ferro galvanitzat, 

etc.); la d’ Antoni Ramis Garau, la de Gabriel Juan i la d’Antoni J. Marroig, també de 

Palma. Pere Estelrich opinava sobre el paper capdavanter d’aquesta branca dins el 

creixement industrial d’aquells anys: 

 “Los Sres Ramis y Pericás, sostienen dos establecimientos de primer orden: en el 

primero se elaboran jarcias de cáñamo, con o sin alquitranar, lonas para velas, cuerdas 

de esparto, etc. 

 En el establecimiento de los Sres. Pericás hijos, además de estos objetos, se trabaja el 

abacá de Filipinas, preciosa fibra téxtil que procede de la planta conocida 

científicamente con el nombre de Mussa textilis. 

 Muchos esfuerzos y mucha constancia ha costado a los Sres Pericás el planteamiento 

de la maquinaria, propia para reducir la fibra recia del abacá a una cuerda suave y 
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ligera, de mucha duración, y de hermoso aspecto, y más todavía para poderla dar a 

precios sumamente baratos(...)”
932

 

 

Les tres fàbriques que se seleccionaren per ésser visitades per Alfons XII, per tal que 

conegués de primera mà el potencial industrial de Mallorca, durant la curta visita a 

Palma del març del 1877, confirmen la importància dels tres establiments, dels quals 

tant les cròniques del viatge com l’esmentat article de Pere Estelrich en donen 

informaciñ detallada. Una era la de licors i conserves de Bartomeu Roca de la plaça de 

la Porta de Santa Catalina, i les altres dues d’eixàrcies i lones, la d’ Antoni Ramis i 

Garau, al barri de Santa Catalina i la de la Viuda i Fills de Pericàs, a la ciutat antiga. 

Totes tres creades a la dècada de 1850. La de Roca i la dels Pericàs amb privilegis 

d’introducciñ de maquinària. 
933

 

Les cròniques de la visita del rei als tres establiments permeten conèixer detalls 

de les tres empreses i també alguns dels problemes pels que travessaven, en aquest cas 

el sector de la indústria de velam. 
934

 

La família Pericàs va aprofitar l’avinentesa de la visita del rei a la fàbrica per 

llegir un escrit que el diari El Isleðo reproduïa,
935

el seu contingut és un testimoni del 

greuge que patia el sector que, tot i ser capdavanter i modern, s’enfrontava a una 

competència ferotge sense que el govern aplicàs cap mesura per protegir-lo. Al rei 

Alfons XII se li plantejava la necessitat d’adoptar una política proteccionista amb la 

comercialitzaciñ de l’abacà, per poder salvar el sector. L’empresari demanava que, atès 

que aquest material, utilitzat per fabricar eixàrcies que es feien servir en la marina i en 

altres camps, es produïa exclusivament a la colònia espanyola de Filipines, no es 

comercialitzàs lliurement fora de l’Estat la qual cosa faria els fabricants d’aquí més 

competitius en el mercat mundial. Seguia explicant que la família Pericàs havia passat 

de fer cordes de cànem a mà, a fabricar-les amb maquinària a partir de la fibra de la 

planta tèxtil d’abacà procedent de les Filipines, ja que un cop enquitranades, seguint el 

mètode emprat als Estats Units, resultaven més flexibles, fortes i resistents que les de 

cànem. La fàbrica de Palma era, segons s’exposava al monarca, una de les més 

avançades d’Europa en aquest camp. Es mantenia amb les comandes de cordes i lones 

                                                           
932

 ESTELRICH, Pere: “La fabricaciñn de jarcias y lonas en Mallorca”, El Porvenir de Mallorca, Vol. 

any 1877, p. 129-132. 
933

 AHOEPM: El sol·licitant era “Pericas & Hijos; (Viuda de)”, amb data de sol·licitud de 24-02-1858 i 

el privilegi d’introducciñ era per a “màquines para hilar filàstica de cáðamo o sea hilo para 

jarcias”, amb número de privilegi 1694. 
934

 “Palma 14 de marzo de 1877”, El Isleño, 24 de març de 1877, p.1-2. 
935

 “A S M D Alfonso XII”, El Isleño, 24 de març de 1877, p.1-2. 



Les exposicions com a reflex del sistema socioeconòmic illenc 

 355 

per part de la marina mercant, en ple procés de canvi a causa de la maquinària de vapor. 

Exposava que les Filipines, exportaven anualment un miliñ i mig de bales de fibra, per 

un valor d’entre 25 i 30 milions de duros, principalment als Estats Units i a la Gran 

Bretanya. Nova York tota sola en produïa un miliñ de quintars. És per això que 

demanava la conveniència d’introduir un cànon duaner d’exportaciñ que gravàs la fibra 

en sortir de Manila, tal com feia Nova York quan hi entrava. D’aquesta manera el 

Govern fomentaria el desenvolupament d’una nova indústria, en aquells moments en 

mans estrangeres que controlaven el mercat espanyol. Una política proteccionista 

invertiria els termes, que fos espanyola i que abastís els mercats exteriors. Això 

reforçaria el vincle amb la colònia de les Filipines,  

“hoy casi ageno al progreso material de la Metrñpoli. Tanto es así, cuanto que 

la agricultura de nuestras Antillas, consume anualmente más de cincuenta mil 

quintales de cuerdas, que son importadas de los Estados Unidos.”  

 

S’evitaria que els productes “nacionals” com era el cas de l’abacà es transformessin a 

l’estranger per ser consumits a l’Estat espanyol. Continuava raonant l’oportunitat que 

els vaixells de l’Armada reial comprassin les cordes a aquests tallers moderns privats, 

muntats a gran escala i a preu barats, en lloc de produir-los, a costos elevats, en els 

tallers estatals. Un escrit carregat de seny del qual sembla ser que el rei no en prengué 

massa bona nota.  

Altres indústries d’aquesta etapa relacionades amb la marina eren la Jeroni i 

Josep Tudurí, de Mañ, els quals presentaven diferents models d’embarcacions que es 

construïen a Mañ, i la de banderes per embarcacions i robes per confeccionar-les 

d’Aleix Rigo, de Palma,  

Els teixits en aquests anys hi segueixen presents: la fàbrica de teixits (de fil, de 

cotñ i de llana) de Vicenç Joan, la dels socis Pujol i Bordoy, la de la Viuda de Guasp i 

Fills, la Sociedad Algodonera Mallorquina, de cardats i filatures, etc. Les flassades 

brodades ( Antoni Barcelñ Bujosa, Sebastià Barcelñ i Evarist Argelès) i les catifes de la 

fàbrica de Joan Vidal hi seguien presents. 

La indústria de la pell i del calçat aflora durant aquests anys i continuarà amb 

més presència als propers concursos, amb fabricants a Mañ i a Palma. Les adoberies 

mallorquines més importants estaven situades als barris de la Calatrava i del Molinar de 

Palma. 

La indústria química era representada pels sabons (Viuda de Feliu i Fill), la 

cendra de clovella d’ametlla, el midñ i la cola. A la indústria química, a partir de 1877 
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ens hi apareix el fabricant de Felanitx, Bartomeu Sagrera Escales, que fabricava èter 

sulfúric.  

Una de les exposicions d’aquesta etapa, la de Palma del 1876, ens mostra la presència 

de diversos sectors que quasi no havien aparegut a les anteriors com eren empreses que 

fabricaven mobiliari i d’altres maquinària (màquines de cosir, rellotges, etc.), indústries 

de fabricaciñ de vidre, de rajoles, de capells, de moneders de plata, en aquest darrer cas 

apareix l’establiment de Lluís Segura de Palma. 

De fabricants de mobles ja es presentaven Joan Ferrà, Bernat Cirer, Jaume Isern i 

Manuel Fiol Rotger. 

De vidre, la fàbrica de Miquel Salvà ja no apareix amb aquest nom i surt el de 

Sociedad Vidriera Mallorquina, i comença a aparèixer la de Joan Baptista Cazador del 

carrer de l’antic Escorxador que feia sobretot pots de vidre per conserves. 

Pel que fa a les teules i rajoles de Palma hi trobam les fàbriques de Font, Reynés 

i cia., la de Francesc Bauçà i la de Gabriel Rossellñ. 

Els treballs de palma, de corda i altres objectes que es feien a Andratx i a 

Capdepera varen ser a Viena l’any 1873. Es tractava dels treballs realitzats per dones i 

comercialitzats pels traginers. Sobre l’exportaciñ d’obra de palma se’ns diu que en 

aquests anys concretament el 1869, a través de la duana de Palma, se n’exportaren 

50.000 kg i el 1866, a través d’Alcúdia se n’havien exportat 41.800 kg i per la 

d’Andratx, el mateix any, 28.900 kg. 
936

 La qual cosa fa pensar en la importància de 

l’activitat. 

Alguns dels treballs realitzats per dones apareixen amb alguns noms propis, com 

eren els brodats que presentava Catalina Prats Ribot, de Palma, o els treballs dits de 

marisc, de floreres confeccionades amb diferents mol·luscs i cobertes per una campana 

de vidre, realitzats per Margalida Hernández, de Mañ. 

Les especialitats que se’ns apareixen a través de les mostres analitzades entre 

1878 i 1896 (a partir de les exposicions de París del 1878, Palma 1881, Bordeus 1882, 

Exposiciñ de Mineria de Madrid del 1883, Barcelona 1888, París 1889, Barcelona 1892, 

Xicago 1893 i Innsbruck 1896) eren bàsicament les mateixes que a l’etapa anterior, en 

tractar-se en molts de casos d’empreses familiars que apareixen amb els noms dels 

successors. 
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Els teixits, amb cases com la dels Successors d’Antoni Guasp (anteriorment 

Viuda i Fills de Guasp) que fabricaven una gran varietat de robes (de llista de cotñ, de 

fil, etc.), La Industrial Mallorquina, les flassades (Sebastià Barcelñ, Antoni Barcelñ, 

Josep Mir Noguera i Vicenç Joan, tots ells de Palma) i la roba confeccionada, com 

camises, llenceria, tovalloles (Bonaventura Aran, Senyors Pujol i Bordoy, Pau Vidal 

Sbert, totes tres empreses de Palma); catifes (de llana, de cotñ, de jute).  

Els brodats segueixen presents, hi apareixen algunes dones amb taller propi com 

el de Maria Esperança Llull, que va obtenir una medalla d’or a l’Exposiciñ de Barcelona 

del 1888. La casa de Bonaventura Aran Serra comercialitzava els seus brodats amb 

peces molt elaborades que es presentaren a les exposicions de Barcelona del 1892 i de 

Xicago del 1893. Alguns com els que presentava el col·legi de la Puresa o els de Paula 

Cruellas Rovira no estaven a la venda. 

Pel que fa a fabricaciñ de mobles, seguien destacant que se’n feien a Palma, però 

de gust antic. Manuel Màrquez també ho destacava:  

“Pero si penetramos en otros santuarios del trabajo, por ejemplo:la fabricación de 

muebles desde el más modesto hasta lo más rico, difícil es hacer descripción de lo que 

en esta región se manufactura.(...)La Industrial, Ferrà, Obrador, Cirer y otros muchos 

más que no recordamos, pueden estar orgullosos de su industria. Déseles el diseño y 

basta.”
937

  

 

Els tallers que cita Màrquez els trobam, amb més o menys assiduïtat a les exposicions. 

La casa de Joan Ferrà es va fundar l’any 1858, inicialment era una casa de mobles i de 

tapisseria de luxe que estava al carrer de les Minyones, número 11; tot i que també va 

tenir una fàbrica amb taller de construcciñ a vapor al carrer dels Oms, número 94. A 

finals de segle, o abans de 1902, Joan Ferrà havia mort i s’havien tancat la fàbrica i la 

botiga del carrer de les Minyones.
938

La firma La Industrial, que comptava entre els seus 

socis amb Antoni Fàbregues Pericàs, es dedicava a la fabricaciñ de mobles i a la 

tapisseria. Bernat Cirer havia tengut el taller al carrer de Sant Domènec, va participar a 

la mostra del 1876 però ja no el trobam a les d’aquests anys. Bernat Obrador va 

participar a l’exposiciñ de París del 1878 amb un armari de xicranda amb mirall i 

escultures. Entre aquests molts altres que Màrquez no recordava s’hi haurien d’incloure 

els que coneixem com a més destacats: Francesc Pons, qui va enviar a París el moble 

que va tenir una menciñ honorífica, i el qual va obtenir una medalla d’or a la de Palma 
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del 1881. Jaume Isern, considerat un dels millors ebenistes del seu temps. Probablement 

és el mateix ebenista que formava la societat d’Isern i Boscana i que l’any 1892 

obtingué el premi de primera classe l’any 1892 a Barcelona, els quals fabricaven 

costosos mobles amb marqueteria. Altres constructors de mobles d’aquesta època eren 

Rafel Ballester Quetgles i Bernadí Mulet Reinés, especialistes també en mobles de gust 

antic, que obtingueren premis a Barcelona. Totes les fonts destacaven la qualitat i la 

destresa dels ebenistes mallorquins encara que en criticaven la manca de funcionalitat i 

d’innovaciñ en el disseny. Un fabricant de mobles d’un caràcter modern i funcional era 

Manuel Fiol Rotger, el qual en aquesta etapa seguia fabricant mobles, cadires i llits de 

faig articulats per als quals tenia privilegi exclusiu d’invenciñ i que l’any 1878 va enviar 

a París. 

Les pells i el calçat que trobam desglossat en cases de pells, de formes, i de 

sabates, tal com es veu a l’apartat específic, segueixen a Ciutadella, a Mañ, a Palma, i a 

Sñller. La fabricaciñ de calabrots i eixàrcies de Palma seguia estant representada per les 

dues grans fàbriques d’eixàrcies: La Cordelera Espaðola (dels germans Pericàs Sastre) i 

La Industrial Mallorquina, d’Antoni Ramis Garau. 

La indústria química també segueix present amb els sabons, forts i fluixos, fets a 

base d’oli d’oliva, amb cases d’Andratx, Palma i Alarñ. Les més importants eren la 

d'Antoni Valent, d’Andratx, i les de la Viuda de Feliu i Fill, la de Bosch i Valent i la de 

Rafel Pomar, totes tres de Palma. En aquests anys la indústria sabonera mallorquina 

patia els efectes de la mala reputaciñ per unes pràctiques que havien posat en entredit la 

seva qualitat. Així s´hi referia l’any 1884 l’interventor de duanes Manuel Màrquez:
939

 

“Hace ya bastante, gozaba Mallorca de fama envidiable en lo que a jabñn común se 

refiere, pero de aquella fama solo ha quedado el recuerdo. Un exagerado egoismo 

condujo a algunos explotadores a la adulteración de los productos. Fue descubierto el 

fraude. 

Hiciéronse heróicos esfuerzos para conjurar el peligro, pero todo fue en vano. Desde 

entonces la jabonería no ha vuelto a levantar orgullosa su frente, y hoy los pocos que se 

dedican a dicha industria, no recojen todo el fruto de sus aspiraciones, y eso que, lo 

poco que se fabrica es bastante bueno en la categoría de jabñn ordinario”. 

 

Així i tot els sabons mallorquins se seguien exportant a Cuba. Així trobam que l’any 

1886 els fills de Rafel Pomar exportaven sabñ a l’Havana, tal com es desprèn del nòlit 

de 1200 caixes de sabñ, per un valor de 3.600 pessetes, transportades per la goleta 
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pollacra Prosperidad, propietat de l’industrial i comerciant Bernat Ripoll, de Llucmajor. 

940
 

En aquests anys es mostren diferents cases i empreses relacionades amb la 

fabricaciñ de paper i els seus derivats. N’hem anat parlant al llarg del treball i s’ha 

comprovat la seva importància i el seu caràcter innovador. Ens referim a la l’empresa de 

Francesc Roca i Fills dedicada, a més dels mistos, a la fabricaciñ de paper de fumar, i a 

la de Josep Planells Fo, del carrer dels Oms, dedicada a la producciñ de caixes i 

empaquetats de cartñ. Totes dues ben presents i premiades a les exposicions estudiades. 

Per altra banda també s’ha parlat de l’experiència en la fabricaciñ de paper que va dur a 

terme en aquests anys a l’Albufera d’Alcúdia la societat New Majorca Land Company. 

Els treballs de palma estigueren presents a les exposicions universals de París del 1878 i 

de Barcelona del 1888. Hi va haver mostres d’Andratx (Antoni Valent), de Capdepera 

(Comissiñ provincial i Ajuntament), de Pollença (Baltasar Aloy Bennàssar) i d’Artà 

(Joan Lliteres). Dos dels expositors donaven informació sobre qui treballava la palma. 

La Comissiñ provincial quan presentava les mostres d’obra de palma feta a Capdepera, 

vint-i-tres objectes diferents, a la de París del 1878 deia:  

“Esta industria la ejercen principalmente las mujeres de la clase pobre de 

Capdepera, dedicando a ella las primeras horas de la noche y los días en que no 

pueden trabajar en el campo.” Per la seva banda, Antoni Valent quan presentava 

corda de palma a la mateixa mostra deia: Trabajo en el que suelen ocuparse 

algunas mujeres pobres de Andraitx, así como va dicho de las de Capdepera.
941

 

 

Dues exposicions d’aquests anys, la de Madrid del 1877 i la de París del 1878, mostren 

l’activitat que realitzava el felanitxer Bartomeu Sagrera Escalas. Presentava èter sulfúric 

amb el qual obtingué una medalla de bronze a la de París. L’activitat al cap de poc 

temps deixà de funcionar per raons econòmiques. Antoni Frau Mir presentava productes 

químics i farmacèutics. Els ciments i les rajoles de diferents tipus sñn molt nombroses i 

mostren la gran activitat en aquest sector. També és Manuel Màrquez que ho confirma: 

“Son dignas de menciñn las manufacturas para pavimentos y frisos, sobresaliendo por 

la novedad, bondad y baratura las manufacturas de piedra artificial.”
942
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Com a fabricants de rajoles hi destacaren: Bartomeu Far Nadal que tenia la fàbrica a 

Sñller i Francesc Bauçà de Palma. Entre d’altres fàbriques de materials de construcciñ 

tenim la cimentera d’Establiments La Perfecciñn, de la societat Moner i cia., també s’hi 

mostren ciments de diferents forns de Bunyola, guixos procedents d’Eivissa, Bunyola, 

Santa Ponça i Selva presentats per Bartomeu Ramon. Es palesa la fabricaciñ d’elements, 

com peces de ceràmica per adornar jardins o rajoles per escales, que es feia a Manacor. 

De Menorca es veu la fàbrica de rajoles La Ciudadela de Joan Trémol. Per la seva banda 

Josep Abrines mostra que fabricava un tipus de betum patentat, per protegir les parets i 

els paviments d’humitats. 

La cristalleria i el vidre, sobretot la fabricaciñ d’envasos, lligada al sector de les 

conserves i els licors, continua força present. La casa segurament més important era la 

de la Societat La Vidriera que inicialment estava situada al carrer de Sant Martí i que a 

començaments de la dècada de 1880 es traslladà a una nova fàbrica situada al Camp den 

Serralta, el director de la qual era Bartomeu Pieras.
943

 L’empresa quedà en liquidaciñ 

l’any 1887 juntament amb l’empresa Vinícola Mallorquina.
944

Miquel Ribas i cia., 

fabricava vidre buit (flascons, pots, botelles). Volem incloure en aquest apartat 

l’activitat que desenvolupava Francesca Bestard Canyelles (1866-1938) de Santa Maria. 

Dirigia un taller de folre de barrals i botelles, que més enllà de la part pràctica consistent 

a protegir els envasos per al transport de l’anís, va arribar a convertir els folres en 

autèntics brodats. Folraven les botelles de vímet, que tenyien en blau i vermell, de 

vegades espiga per espiga. Aquesta activitat era realitzada per dones. Andreu Bestard 

Capñ ja l’any 1881 va obtenir una medalla de Bronze a l’Exposiciñ de Palma per 

“Forros de mimbre en botellas para licores”. La seva filla Francesca Bestard Canyelles 

presentà a l’Exposiciñ de Barcelona del 1892, una dotzena de botelles folrades amb 

envàs artístic. També n’envià a l’Exposiciñ d’Innsbruck del 1896 on obtingué una 

medalla d’argent. Un any més tard presentava mostres de folres de botelles de vímet a 

l’Exposiciñ Balear de Sñller. A principis del segle XX, segons una font fiscal, el taller 

que dirigia Francesca Bestard a Santa Maria produïa 40.000 barrals anuals, la majoria 

destinats a l’exportaciñ i donava ocupaciñ a quaranta dones.
945

Un altre taller de folres 

era el de Tomàs Quetgles Nadal que l’any 1878 enviava barrals folrats de vímet a 

l’Exposiciñ de París. 
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La mineria es mostra a través de diverses explotacions sobretot de carbñ, 

calcàries i altres minerals. S’han donat detalls dels expositors i de diverses societats 

(sobretot d’Eivissa i Mallorca), quan s’ha parlat de la mostra de mineria celebrada a 

Madrid l’any 1883. 

L’argenteria és en aquesta etapa, un cop més, destacada i així ho assegura 

Manuel Màrquez a l’escrit sobre l’economia i el comerç de les Illes de la dècada de 

1880: 

 “En la joyería es en donde Mallorca puede exhibirse como gran taller sin rival. 

 Rico oro, gusto exquisito, variedad infinita, manufactura sólida, baratura inconcebible; 

todo eso ofrecen los joyeros mallorquines. 

 Los templos del país, nos ofrecen manufacturas preciosas de oro y de plata que bien 

pueden los demás templos del mundo católico. Todo ello está fabricado en el país. La 

filigrana se trabaja de una manera admirable. 

 La alhaja más valiosa y que por su dibujo parezca invulnerable a la imitación, se imita 

aquí de tal manera, que confundidas después la original y la copia, no es fácil al más 

perito hacer la distinción a simple vista ocular. 

 Así se explican los contínuos pedidos de alhajas que se hacen a los mallorquines desde 

el Continente, pedidos casi siempre acompañados del correspondiente diseño. 

En la sección de platería , se baten vajillas, objetos de escritorio y de adorno, de lo más 

sñlido y precioso que pueda exigir el capital de la vanidad”.
946

 

 

Els tallers de joieria no participaren gaire en les exposicions d’aquests anys. Argenters 

destacats de Palma de l’etapa eren Bernat Pomar Fuster, Jaume Pomar Fuster, Ignasi 

Fuster Fortesa i els germans Bonnín, amb el taller situat al carrer de les Monges. N’hem 

parlat arran de l’Exposiciñ d’Indústries Artístiques de Barcelona de l’any 1892. Trobam 

els moneders de plata, a dues exposicions d’aquesta franja, a la de Barcelona del 1888 i 

a la del 1892, un de Menorca (Sintes i Tudurí) i un de Mallorca (Fills de Miquel Mirñ).  

La indústria alimentària continua essent important: oli d’oliva, vinagre, sal, 

tàperes en conserva, figues seques, formatges, embotits (Mañ), torrons i mel de 

Menorca (Ciutadella, Mañ, Alaior), farines i sèmoles de la Sociedad Harinera 

Mallorquina i la Semolera (Palma), pastes per sopa (Mañ i Palma), galetes com les 

d’embarc que fabricava Antoni Fortesa Valls, o les “ordinàries” de Jordi Mayol Arbona, 

tots dos de Palma, etc., xocolata, elaborada per Tomàs Ripoll, i sucre de la Industrial 

Mercantil. 

L’apotecari Jaume Torrens, instal·lat a Sñller, demostrava que en aquesta vall se 

seguia fabricant aigua de tarongina, tal com feia als anys cinquanta Jeroni Estades 
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Ripoll, l’apotecari que, després de la seva mort, Jaume Torrens va substituir. L’aigua de 

tarongina es fabricava per a l’exportaciñ. 

La sal d’Eivissa continuà present a les exposicions d’aquesta etapa fent l’any 

1878 un paper destacat a París. A la Universal de Barcelona deu anys més tard es 

presentà la sal amb una vistosa instal·laciñ. 

És en aquests anys que es consoliden les dues fàbriques de conserves i dolços de 

Palma, les d’Antoni Esteva Oliver i la de Vicenç Rossellñ Moner de les que es dñna més 

informaciñ al següent apartat.  

 Les fàbriques de licors que es poden veure a les mostres celebrades en aquests 

anys sñn molt nombroses. Algunes ja existien però moltes altres es crearen precisament 

durant el darrer quart del segle XIX. 

Pel que fa a Menorca, hi destacaren dues empreses de Mañ. Cronològicament la 

primera fou la de Miquel Gorries i Fill que fabricava licors com absenta, curaçao i 

vermut entre d’altres i que va ser a l’Exposiciñ de París del 1878. L’altra era la de 

Manuel Beltran Pujol, fundada l’any 1874, que fabricava sobretot anís higiènic 

estomacal. Se n’exportava al sud d’Espanya, a Cuba i a Sudamèrica.
 947

 En aquesta 

etapa fou guardonat a les exposicions de Barcelona del 1888 i de París del 1889. 

A Mallorca, a part de les de Palma que fabricaven conserves i a les quals ens 

referim en un altre apartat, hi sñn presents en aquesta etapa la d’ Antoni Maria Martorell 

Calafell, qui declarava tenir un alambí d'ençà de 1843, inicialment al carrer dels 

Flassaders, al centre de la ciutat, i més endavant establert a la barriada de la Vileta, als 

afores de Palma. La seva especialitat era el triple anís, també produïa aniset i rom 

gebrat. Va obtenir guardons a les mostres d’aquest període: Aragonesa del 1885; 

Universal de Barcelona de 1888; i Universal de París de 1889. Destacaríem les de Santa 

Maria: d’Andreu Bestard i Fills, de Miquel Jaume i de Pere A. Ordines. A les dues 

primeres ens hi hem referit nombroses vegades per la seva participaciñ i pels 

reconeixements que hi reberen. De Sencelles, la de Josep Flor O’Ryan, que envià licor a 

París l’any 1878. També les de Marratxí, sobretot la de Pere Josep Canyelles Serra i la 

de Pere Josep Esbarranch, de les quals també s’ha parlat. Les de Llucmajor, dels Ripoll 

Hermanos i de Damià Garau. D’Esporles citaríem la que va fundar Bartomeu Riutort 

Sabater l’any 1889, on elaborava begudes amb marques registrades durant aquests anys: 

Anís de la Almudaina (1894), San Salvador (1896).  La seva producciñ, segons pròpia 
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informaciñ, anava destinada al mercat americà. De la Bunyola d’aquest temps s’ha de 

citar el fabricant d’aiguardents Bartomeu Ripoll Far, que va enviar el seu producte a 

l’Exposiciñ de París de 1878. De Manacor, la Societat Agrícola, Industrial i Comercial 

de Manacor, l’ Agrícola, fundada l’any 1881, o la d’Agustí Cortès Fortesa, fundada 

l’any 1895. De Felanitx, entre d’altres, destacaríem la que Sebastià Manresa Obrador va 

fundar l’any 1896.  

Dins l’apartat de productes alimentaris d’aquests anys, l’apicultura menorquina 

mereix especial esment, tot i haver-se manifestat com a activitat important pràcticament 

durant tot l’espai de temps estudiat, és ara, en la dècada de 1880, quan destacava pel seu 

sistema de fabricaciñ gràcies a les innovacions introduïdes per Francesc Andreu, de 

Mañ. Es tractava d’un procediment innovador, una casera o rusc de quadres mòbils, que 

va obtenir una medalla d’or a l’Exposiciñ Universal de Barcelona del 1888 i una 

d’argent a la de París del 1889. Es poden conèixer més detalls del sistema esmentat a 

través dels articles que el mateix Andreu publicà a la revista barcelonina de l’Institut 

Agrícola Català de Sant Isidre on defensava la bondat del seu mètode en contraposiciñ a 

altres pràctiques tradicionals.  

Els resultats de les innovacions aplicades per F. Andreu foren molt ràpids. Ell 

mateix en un dels articles signat al setembre de 1886, apareguts a la revista de l’Institut, 

explicava que tot just feia un any que utilitzava el sistema de rusc mòbil procedent del 

taller Blow d’Anglaterra, i que al cap d’uns mesos d’introduir-la i, després de superar 

algunes dificultats, durant la primavera havia aconseguit una productivitat molt elevada: 

amb sis caseres i quatre eixams havia produït prop de cinc quintars de mel –la mateixa 

diu que la de un amigo nuestro, poseedor de cien colmenas a la antigua.
 948

Andreu 

defensava la riquesa que podria derivar-se de l’apicultura si es feia mirant de protegir 

els interessos del lloc. Posava com a exemple la importància econòmica que tenia 

aquesta activitat per part d’alguns fabricants dels EUA (iniciats per Finn, Hill i Muller) 

des d’on es desplaçaven a llocs com a l’illa de Cuba aprofitant-se de la riquesa d’una 

flor d’hivern que els proporcionava elevats beneficis. Demanava així la necessitat 

d’estendre un sistema modern que proporcionàs l’eina d’aprofitar els recursos propis i 

evitar espoliacions colonials. Explicava que Menorca, i en general les Illes, tenien una 
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flora sense rival, citava una planta que floreix a l’hivern, Clematis vitalba
949

, les flors de 

la qual sñn convertides per les abelles en mel exquisida, valorada pels britànics i 

alemanys com l’apicultor Otto Lottmann, que segons Andreu, després d’haver 

recorregut molts països cercant els llocs millors per a l’apicultura, situava en primer lloc 

l’illa de Menorca i, en general, les Balears.
 
 

El setmanari The British Bee Journal de Londres, ciutat a la que s’exportava 

molt aquest producte, havia dedicat diversos comentaris al seu apiari menorquí. I li 

havien demanat la seva col·laboraciñ, fins al punt que es convertí en el seu corresponsal, 

enviant les explicacions de la seva experiència a la revista, signant com F.C.Andrew, 

Minorca.
950

 El tema dels sistemes emprats en apicultura donaren peu a un ampli debat a 

la revista citada, entre els partidaris i els que no n’eren de la utilitzaciñ del sistema 

mòbil. Els contraris, defensors del fix tradicional, argumentaven que la novetat exigia 

més preparaciñ tècnica i dedicaciñ. Francesc Andreu, a favor del primer, era un gran 

coneixedor del sistema britànic. 
951

L’Institut de Sant Isidre l’any 1887 organitzà una 

excursiñ agrícola a les Balears que incloïa los apiarios modernos que el Sr Andreu tiene 

instalados en Mahñn.
952

 El que està clar és que dins el debat tots reconeixen el paper 

rellevant de Francesc Andreu a qui atribuïen, juntament amb alguns menorquins, 

produir una de les millors mels del mñn.
 953

  

 

1.2.3. 1897-1929 

Aquest període de temps en el qual se celebren un grapat d’exposicions (la de Sñller i la 

de Manacor del 1897, la Universal de París del 1900, la de Palma del 1903, i les de 

Buenos Aires i la de Palma del 1910 i la Universal del 1929), correspon a dues 

conjuntures econòmiques de signe oposat. Per una banda hi ha símptomes de la crisi 

finisecular que afectà branques com la del calçat i de les flassades, però per l’altra les de 

principis del segle XX tradueixen un moviment econòmic ascendent i de creaciñ de 

noves societats. La crisi de la darreria del XIX fou forta i algunes empreses 

desaparegueren, però per altra banda les exposicions de Palma del 1903 i del 1910 
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donen senyes d’una activitat industrial i agrària dinàmica i en creixement. Aquesta 

energia es veu en activitats com la de fabricaciñ de moneders de plata, de conserves de 

fruita, de licors. De la mateixa manera que, mitjançat noves fàbriques i nous mercats, 

també s’hi veu la recuperaciñ de la del calçat. 

També a les exposicions d’aquests anys trobam persones de fora que atretes per 

una mà d’obra especialitzada i barata, en molts de casos femenina, varen muntar tallers i 

fàbriques a Mallorca, de catifes i de sabates, entre d’altres.  

Una de les branques que va patir la crisi per unes causes que s’arrossegaven des 

d’enrere era la de fabricaciñ d’eixàrcies, que es trobava afectada de ple per la 

decadència de la marina mercant a vela. Aquesta qüestiñ, cenyida al marc de les 

exposicions, podria ser la causa que explicaria l’absència dels dos principals fabricants 

de veles i cordes de Palma a les exposicions del període: tant de la família dels Ramis 

com de la dels Pericàs. Encara que, així i tot, trobam expositors de corderia, de xarxes i 

de lones: de Menorca, Domingo Triay Hernández, concretament de Mañ, i de Mallorca, 

Bartomeu Català i cia., i Antoni J. Marroig.  

El sector de la fabricaciñ de teixits i de flassades, tot i que segons algunes fonts 

s’havia ressentit de la crisi i que, sobretot el de les flassades, havia retrocedit, seguia 

essent molt destacat. Mirant les dades que proporcionava la Cambra de Comerç de 

Palma, es veu que el capítol de l’exportaciñ de teixits unit al de flassades, l’any 1909 

havia estat, després de les ametlles i de les pells adobades, la tercera partida que donava 

més ingressos dels productes exportats des de Mallorca. La xifra ascendia a 11.900.000 

pessetes.
954

 

Pel que fa a la indústria tèxtil es veu un canvi de localitzaciñ dels expositors. 

Sembla que la pèrdua del mercat colonial va reduir el nombre de fàbriques tèxtils de 

Palma, tal com B. Amengual mantenia en el seu article de l’any 1906:  

“La producciñn característica en lo que ataðe a hilados y tejidos es la de llistas, o sea 

rayadillo, de uso muy general en la isla durante el verano, y que se va extendiendo hoy 

por la Península. La pérdida de los mercados coloniales ha reducido las veinte fábricas 

de este producto que llegaron a existir a tres o cuatro, algunas, es muy cierto, de 

verdadera importancia.” 
955

 

 

I efectivament alguns d’aquests importants els trobam a les mostres: l’empresa de 

Vicenç Joan, amb teixits de fil i de cotñ; la de Sebastià Trian Planells, que presentava 
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retorts de cotñ i cotons fenicats, i la dels socis Bellot i Garcia, amb teixits de cotñ i de 

lli. 

Mentre que de Sñller, on s’hi havia consolidat l’activitat, hi exposaven una 

vuitena de fabricants, entre els que hi havia Pere Antoni Rul·lan, de La Solidez, Damià 

Ensenyat Mayol, Andreu Albertí i cia., Morell i cia., i la societat de Pizà, Forteza i cia. 

Pel que fa a les flassades, el nombre de factories havia disminuït. Un cop més recollim 

el testimoni de B. Amengual que ho confirma:  

 “La fabricaciñn de mantas de lana llegñ a alcanzar proporciones considerables en 

Mallorca, y debe afirmarse que con justicia, pues es una de las manufacturas que se 

hacen allí con más perfección. Doce años atrás contaba dicha industria con unas 

cuarenta fábricas; la mayor parte de ellas han desaparecido, y solamente cuatro, tienen 

una producción realmente considerable que se exporta a la Península.” 
956

 

 

Els flassaders que seguien presents a les mostres del període sñn: Joan Riutort Palmer, 

d’Esporles, Martí Barcelñ, descendent de Sebastià Barcelñ que participà a les mostres 

anteriors, els Hereus de Vicenç Juan i Jaume Magraner Vidal. Tots ells amb una 

presència anterior notable.  

Tot i que mantenia la fàbrica, sorprèn però l’absència a les mostres d’aquesta 

etapa del representant d’una de les famílies de fabricants més assenyalades fins llavors, 

en aquest cas es tracta de Bartomeu Barcelñ Mir (1864-1930) qui havia heretat la 

fàbrica de filats de llana i la de flassades del carrer Verge de Lluc de Palma. El seu pare, 

Antoni Barcelñ Bujosa (1831-1894), amb la producciñ de flassades de llana havia 

aconseguit una fortuna prou gran que li permeté comprar, en la dècada de 1880, 

possessions com Son Morlà, a Palma, i Son Macià Negre, al terme de Marratxí. El 

protagonisme del seu fill, Bartomeu Barcelñ Mir, sobresurt en altres activitats. Va ser el 

promotor, en un espai proper a la fàbrica, de la construcciñ de la casa plurifamiliar de 

can Barcelñ, dirigida per Bartomeu Ferrà, a la plaça Quadrado, realitzada entre 1901 i 

1904. Bartomeu Barcelñ fou batlle de Palma entre 1909 i 1910.
957

 

Les catifes en aquest període que hem remarcat es presentaven a través de tres 

empreses, la de Joan Vidal Ros (1880-1946), pertanyent a la cinquena generaciñ dels 

Vidal com a catifers, i l’empresa madrilenya dels germans Fernández i cia., situada a la 

ronda de Ponent.  

El germans Fernández que eren propietaris d’uns grans magatzems de catifes i 

tapissos a Madrid, als carrers d’ Espartero i del Carmen, alhora que d’una sucursal a 
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Buenos Aires, van instal·lar la fàbrica a Palma, on s’elaboraven els tapissos a mà, fets a 

mida per encàrrec i a preus econòmics,
958

 sense cap dubte pel baix cost de la mà d’obra 

femenina i per la destresa d’aquestes operàries. No és l’únic cas d’empreses de catifes i 

tapissos creada per persones de fora de l’illa.  

Un altre exemple és el de l’enginyer vallesà Rafel Moratñ Font, nascut a 

Palautordera i casat amb una filla de l’empresari de flassades, Bosch Llaneras, per a qui 

havia vengut a treballar a Mallorca a la seva fàbrica d’Esporles. L’enginyer Moratñ, a la 

dècada de 1920, va fundar a Pollença una fàbrica de catifes.  

També Joan Vidal Ros fabricava catifes destinades a la burgesia catalana i a la de 

Sudamèrica. En feia publicitat a la Revista Comercial Ibero-Americana Mercurio de 

Barcelona, que era un canal de difusiñ per arribar al mercat americà.  

Seguien gaudint de molta anomenada els brodats de cases com la de Benigne 

Palos, Manuel Bonet i Antoni Camps. Manuel Bonet Codina tenia comerç obert a 

Madrid (al carrer Alcalà) i a Barcelona (al Passeig de Gràcia).
959

  

Del sector o grup del calçat se’n parla en un apartat específic. És l’etapa en què 

el calçat passava per una difícil situaciñ econòmica, tot i que pogué experimentar una 

nova expansiñ durant els anys previs a la Primera Guerra Mundial. 
960

 

Així i tot l’any 1909 el calçat i l’adoberia van ser conjuntament la segona partida 

en entrada de diners, després de les ametlles, pels productes que sortiren de Mallorca. 

S’exportaren sabates i adoberies en aquest any per valor de 12.800.000 pessetes. 
961

  

Pel que fa a Menorca, la cooperativa de producciñ Paz y Trabajo, present a la 

Universal del 1900, pot constituir un reflex de la difícil situaciñ. L'interès en 

l’exportaciñ de calçat menorquí durant la primera dècada del segle XX queda reflectit 

en la participaciñ de fabricants menorquins a les exposicions de Buenos Aires del 1903 i 

a la del 1910. A la del 1903 per part de tres empreses maoneses Blanco i Olives, G. Coll 

Riudavets i Francesc Terrés i cia. A la de Buenos Aires del 1910 la societat de calçat 

Canut, Esteve, Coda, Costa i cia., de Mañ. A la Universal de Barcelona del 1929, hi 

havia únicament un fabricant de calçat de Menorca, es tractava de Josep Codina 

Villalonga. La qual cosa confirma el desinterès dels empresaris menorquins per utilitzar 

aquest mitjà de promociñ. En el cas de Mallorca, trobam un grup de sabaters de Palma, 
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de Sñller i d’Alarñ a l’exposiciñ del 1910. L’exposiciñ de Barcelona de 1929 mostra els 

fabricants d’Inca, que produïen principalment per al mercat estatal. 

L’obra de cistelleria i palma en aquest tram d’exposicions dñna indicis de la seva 

importància. Pel que fa a la cistelleria hi ha un expositor d’Esporles, Joan Ripoll Bosch, 

que presentava senalles de canya i vímet. No coneixem detalls del volum del negoci, 

però no només va presentar-los a la de Manacor del 1897, sinñ que també els va 

presentar a la Universal de París del 1900. 

L’obra de palma, aquí presentada a les de Sñller, Manacor o a les de Palma del 

1903 i del 1910, procedia de Pollença (Miquel Costa i Jaume J. Martorell) i de 

Capdepera, d’on es veuen els canvis que s’han produït en la comercialitzaciñ del 

producte. Tradicionalment la comercialitzaciñ del treball de palma es feia a través dels 

traginers, comerciants que recollien les feines que feien les dones al seu domicili. És 

possible que també hi hagués altres intermediaris que farien arribar el producte al gran 

comerciant, que comptava amb vaixells propis i que a més negociava amb altres 

productes. En podria ser un indici el cas d’un dels que havien exposat treball de palma, 

l’andritxol Antoni Valent, segurament devia tractar-se del fabricant de sabñ Antoni 

Valent que tantes vegades va enviar els sabons d’Andratx i més tard, amb el seu soci 

Bosch, els que es produïen a la fàbrica de Palma, sobretot a les exposicions universals i 

internacionals (Viena, París, Barcelona i Buenos Aires).  

Els treballs de palma de Capdepera en les mostres d’aquesta etapa vénen 

presentats per algunes de les persones o societats que es dedicaven a la seva 

comercialitzaciñ. A la de Sñller del 1897 els presentava Antoni Fuster Aguilñ, Ranxer, 

que tenia el comerç a la plaça del Sitjar de Capdepera des de l’any 1868.
962

 A la de 

Manacor del 1897 els exposava la firma Fills de Servera i Melis, empresa del 

comerciant Bartomeu Servera Gili, de Capdepera, que es dedicava a l’exportaciñ de 

l’obra de palma. A la de Palma del 1903 els enviava Antoni Vaquer en nom de La 

Palmera, igual que ho va fer a la de Palma del 1910. 

És l’etapa també de la importància de la fabricaciñ dels moneders de plata 

sobretot a Menorca però també a Mallorca. 

Explica Alfons Méndez
963

 que el desenvolupament de la indústria dels moneders 

va coincidir amb una etapa de successives crisis de la resta de branques industrials i era 
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realitzada per multitud de tallers els quals utilitzaven una gran quantitat de treball 

femení, encara que un grup d'empresaris va fundar veritables fàbriques. Els anys de 

major producciñ foren els anteriors a la Primera Guerra Mundial.  

Per la nostra part hem trobat la participaciñ de fabricants de moneders a diferents 

èpoques. D’aquest tram, se’n presentaven a les dues mostres celebrades l’any 1910, a la 

de Buenos Aires i a la de Palma. A la de Buenos Aires eren tres maonesos: Joan Gomila 

Riudavets, Joan Ramírez Ibáðez i Llorenç Cloquell. A la de Palma, Pau Tarongí, Fills de 

Lluís Segura i Gabriel Fuster, Leita).  

Una informaciñ de l’època
964

 fornia dades sobre l’activitat en aquells moments, 

l’any 1910, de Mallorca i de Menorca. Explicava detalls sobre l’origen de la fabricaciñ 

d’aquest peculiar objecte i sobre els primers que els feren i donava una xifra sobre el 

volum del negoci (per valor d’uns 4.000.000 de pessetes), destinaciñ (ciutats europees i 

americanes), ocupaciñ (uns 5.000 obrers), la tècnica, els models, el sistema de treball ( a 

domicili i en fàbriques), i esmentava els fabricants més importants de les dues illes. A 

Menorca: Gomila, Sintes, Canet i Moll; a Mallorca: Pomar, Segura, Francesc Bonnín, 

Gabriel Fuster, (a) Leita, i Pau Tarongí. El mateix article descrivia la fàbrica, la de Lluís 

Pomar i Fills, que ocupava tot un edifici, bastida prop de l’estaciñ, al lloc que havia 

ocupat el bastiñ den Sanoguera, derruït feia pocs anys.  

Amb més o menys freqüència tots els fabricants que l’esmentat article cita de 

Mallorca participaren en les exposicions. El mateix Lluís Pomar havia estat el soci de 

Lluís Segura fins al 1896, data en què decidí muntar el negoci pel seu compte. 

En canvi gairebé no hi hem trobat a les exposicions els que s’anunciaven a la 

Revista Comercial Ibero-Americana Mercurio. Aquesta font és especialment útil per 

conèixer els models de moneders de plata que es feien, gràcies a uns anuncis publicitaris 

d’imatge i disseny molt treballat, especialment dels anys 1918, 1919 i 1920, quan un 

grup nombrñs d’empresaris menorquins s’hi anunciava. Entre aquestes firmes hi havia 

sobretot els de Mañ: Joan Gomila Riudavets, B. Gomila, Climent Pons, G. Coda, Josep 

Seguí Lluch, Gabriel Mascarñ, Pere Bellot, Pons i Villalonga, Sintes Seguí i Vicenç 

Rotger. D’Alaior hi trobam Cristòfol Pons Pons i la firma Fills de Llorenç Pons. 

Aquests empresaris no mostraren un gran entusiasme per participar a les 

exposicions, almenys a les que hem mirat. D’aquest grup citat de menorquins únicament 

hi hem trobat Joan Gomila Riudavets i la firma de Sintes.  
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Els tallers d’argenteria de Palma seguien destacant:  

 “Notables por muchos conceptos son asimismo en Mallorca las industrias de platería y 

joyería. Hay una calle entera, con numerosas tiendecitas, dedicadas a la última, y en 

casi todas las colecciones de obras artísticas notables pueden verse custodias, báculos, 

calices, etc.”
965

 
 

Hi trobam dos tallers, el de Lluís Fortesa-Rei i el de Josep Cortès Aguilñ. El de Fortesa 

Rei era el que tenien els joiers Josep Fortesa-Rei i el seu fill Lluís a l’edifici del carrer 

den Colom. Tal com s’anunciaven en una revista de disseny modernista de Barcelona, 

966
eren proveïdors de la casa reial i elaboraven joies, objectes d’art i elements destinats 

al culte religiñs. A la mostra del 1910 varen obtenir el màxim reconeixement, un gran 

premi d’honor. La inclusiñ de publicitat en aquesta publicaciñ barcelonina fa pensar que 

Fortesa-Rei connectava amb una clientela que s’identificava amb el gust de línies 

modernistes, també en el disseny de les joies, corrent amb el qual Josep Fortesa-Rei, se 

sentia identificat, tant en el disseny de joies com en l’arquitectura que va promoure en 

aquest mateixos anys, n’és un bon exemple l’edifici de can Fortesa Rei de Palma. 

El grup d’indústries químiques a través de les exposicions de Palma del 1903 i 

del 1910 es veu en creixement. Hi destacaríem els fabricants de lleixius: les societats 

per una banda de Ridocci i Quijada, i per l’altra dels germans Bennàssar.  

També es veu en expansiñ la fabricaciñ d’adobs químics, cal dir que algunes 

persones (Francesc Muntaner i Guillem Malbertí) eren els representants d’adobs 

d’empreses de fora. L’empresa més important era la de Francesc Ripoll Magraner.  

De sabons trobam Francesc Vilàs Abraham, d’Eivissa, de cas Saboner i a 

Mallorca Bosch i Valent que després esdevingué Blanch i Colom. 

En aquesta etapa destacaren també algunes persones de diferents municipis de 

Mallorca que feien preparats farmacèutics: N’hi trobam tres de Muro (Josep Pons 

Bennàssar, Francesc Aguilñ Aguilñ i Bartomeu Tous), Antoni Canyelles, de Santa 

Maria; tres de Palma (Antoni Frau Mir, Miquel Mir i Mir, Josep Sureda Lliteras); 

Gabriel Fuster, de Manacor; i el que va destacar per la participaciñ durant trenta anys en 

exposicions, com la de París del 1900 i altres locals, Jaume Torrens Calafat, el qual 

venia els preparats a diferents punts de la Península (Barcelona, Madrid, València i 

Màlaga) i també a França. 
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En l’apartat d’odontologia ja s’ha comentat la importància del mallorquí 

Domingo Casasnovas Sancho. 

Els expositors de materials de construcciñ en aquestes dècades també es 

manifesten a les exposicions. B. Amengual l’any 1906 també es referia a aquesta 

activitat:  

“También es digna de menciñn la de ceràmica, que cuenta con dos establecimientos 

nada despreciables y exporta a Valencia, Madrid y otros puntós. Unas cincuenta 

producen azulejos, ladrillos y obras de barro para el consumo interior y exportación a 

Canarias.”
967

 

 

Presentaven pedra artificial, ceràmica (Pere A. Cetre, Canet i Far i Miquel Fortesa Rei), 

ciments (Jeroni Estades Llabrés), rajoles hidràuliques (Germans Jaume, Pieras i Cabrer, 

Reinés i cia., Rafel Joan), entre d’altres. D’Eivissa presentava rajoles Vicenç Bonet 

Riera. 

Amb l’activitat de la construcciñ d’aquests anys es pot relacionar també la 

presència a les mostres del 1903 i del 1910 d’un nombre elevat d’expositors de diversos 

tipus de pedra, com pedres calcàries, carreus, jaspi obrat, i de marbres. 

La mostra del 1910 constata diferents explotacions mineres de lignits en llocs 

com Sineu (Manuel Lete Narvina), Alcúdia (societat Minas de Alcudia), Selva (Ferrer i 

Ramis, Rafel Coll Palou), Alarñ (Joan Vidal Martorell). Un dels expositors de lignits era 

l’enginyer Pere Bofill Soler, propietari de diverses mines a Mallorca, que hi exposava 

mostres procedents d’Alarñ i de Binissalem.  

La indústria nàutica està representada a les mostres de Palma del 1910 i de 

Barcelona del 1929. A la de Barcelona del 1929 Josep Llompart presentava un vaixell 

en miniatura. Les drassanes Llompart tenien molt de prestigi i llarga tradiciñ en la 

construcciñ d’embarcacions destinades al transport de mercaderies, com els pailebots 

Miguel Caldentey, encarregat pel comerciant Miquel Caldentey de Capdepera i acabat 

de construir l’any 1916, i el Maura, el 1927, per a la Naviera Mallorquina. Quan els 

Llompart presentaren el model a Barcelona, la construcciñ naval de Palma, després 

d’una fase de forta activitat durant la Primera Guerra Mundial, havia decaigut 

notablement i eren unes de les poques drassanes que romanien. 
968

 

Ja s’ha parlat de la importància de la producciñ de licors i conserves en aquesta 

etapa, i això se segueix veient a les exposicions. Potser una cosa específica d’aquests 

anys seria la producciñ de polpa de fruita, especialment d’albercoc. Es fabricaven 
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xocolates, galetes i altres especialitats de pastisseria, endemés de begudes carbòniques. 

La sal, en aquests anys la trobam presentada a Menorca per Joan Salord Salord d’Alaior 

i a Eivissa i Formentera per La Salinera Espaðola. 

A les mostres de l’etapa hi havia expositors de Mallorca i d’Eivissa que 

presentaven refrescos (begudes carbòniques, cerveses i xarops). En alguns casos eren 

cases de Palma que s’havien presentat abans: La societat La Rosa Blanca del germans 

Roca, Francesc Miret i Ramis i cia., inicialment situats a la Rambla; i altres exposaven 

per primera vegada, encara que existien des de bastant més enrere com era el cas de 

Llorenç Ordinas Llinàs, que tenia l’establiment al carrer Flassaders, el qual presentava 

aigües carbòniques i gasoses, xarops i orxates. També aquí hi havia expositors d’Inca 

(Bartomeu Mateu i Gelabert i cia.,) i d’Eivissa (Sala i cia., i Marià Ribas Ribas). El fet 

que fossin més nombrosos i també saber que Francesc Miret i el seu fill, el 1912, 

inaugurassin una nova fàbrica, incorporant la maquinària més moderna fa pensar que 

l’activitat d’aquests productes, destinats bàsicament al consum intern, continuava 

creixent. 

Els fabricants de vidre que apareixen a les exposicions d’aquestes dècades sñn 

els membres de la família Gordiola de Palma (Gabriel Gordiola Balaguer, i Bernat i 

Gabriel Gordiola Manera). Uns altres fabricants de vidre, organitzats en societats com la 

de Tallada Llofriu i cia., que tenien les fàbriques la Cristaleria Mallorquina i la Vidriera 

Balear gairebé no apareien a les exposicions com a empresa mallorquina. 

Tot plegat, a les exposicions de l’etapa compresa entre 1897 i 1929 es percep 

una àmplia activitat industrial en una gran part de les branques esmentades. 

En el cas d’Eivissa, les Exposicions de Palma del 1903 i del 1910 donen indicis 

d’un conjunt d’activitats industrials en diferents sectors. L’activitat salinera d’Eivissa i 

Formentera, tot i la importància que tenia en aquesta etapa, amb prou feines queda 

reflectida a les exposicions de principis del segle XX contràriament al que havia passat 

a les mostres de la segona meitat del segle XIX. Les salines d’Eivissa i Formentera 

aleshores pertanyien a la mateixa societat, Salinera Espaðola, que les explotava 

conjuntament i que, al primer decenni del segle XX, produïa al voltant de 90.000 tones 

de sal a l’any destinades bàsicament a l’exportaciñ.
969

 La societat, en contraposiciñ amb 

el que havia succeït en etapes anteriors, no va tenir massa interès en participar a les 

exposicions que se celebraren en aquest interval, únicament l’hem trobat a la mostra que 
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la revista Mercurio va organitzar a Barcelona l’any 1903, per obsequiar al vicepresident 

de l’Argentina. La Salinera Espaðola hi participà enviant un bloc de sal. 

Tampoc hi ha representaciñ de l’explotaciñ minera de Sant Carles de Peralta 

(Santa Eulària des Riu) que en aquests anys havia deixat de funcionar, encara que una 

nova companyia engegava un projecte per reiniciar l’explotaciñ. 

De la branca tèxtil, trobam expositors de lliços per telers i mitges i calcetins. Uns 

dels expositors eren els hereus de Josep Tarrés Espinal que varen obtenir una medalla 

d’or per lliços metàl·lics per a telers. Aquesta casa es dedicava també a la fabricaciñ de 

mitges de punt, teixits i confecciñ de roba.
970

 Un altre era Pere Oliver Torres que també 

presentava lliços per telers, qui al llibre d’Artur Pérez Cabrero, apareix com a titular 

d’una fàbrica d’agulles per teixir, situada al passeig de Vara de Rey, núm. 9. El 

comerciant Francesc Medina Puig presentava mitges i calcetins. Artur Pérez Cabrero 

parla d’aquesta activitat : 

“La confecciñn de calceta con máquinas especiales tiene ocupadas a muchas mujeres 

de la población, pero les produce muy reducido jornal esta industria”.
971

 

 

De licors hi trobam el fabricant Guillem Bauçà Crespí que havia fundat la fàbrica l’any 

1895 el qual presentava vermut, frígola i anís triple de la marca Vara de Rey. L’altra 

fàbrica de licors era la de Marí Mayans, fundada per Joan Marí Mayans a Formentera 

que posteriorment es va traslladar a Eivissa. Va presentar licor de farigola i anís a les 

exposicions de Palma del 1903 i del 1910. També hi trobam representaciñ de les 

begudes carbòniques i xarops: Sala i cia., i Marià Ribas Ribas. 

Altres indústries que hi apareixen sñn la de fabricaciñ d’espardenyes. Activitat 

que segons Artur Pérez Cabrero
972

 tenia una certa importància: en presentaven 

Bartomeu Noguera Ribas, del carrer Aníbal, Pere Planells Torres i Maties Ferrer. 

També tenia un cert volum la fabricaciñ de rajoles: les presentava Vicenç Bonet Riera. 

Ens referim en un altre apartat a la importància que va tenir a Eivissa la fabricaciñ de 

conserves i polpa d’albercoc. 
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2.- Els col·lectius socials 

Identificar les persones concretes que enviaven els objectes a les mostres ens permet 

provar el paper dels diferents grups socials a l’economia de les Illes en cadascuna de les 

etapes. El cas dels senyors, el cas de la burgesia i dels nous propietaris i grans 

comerciants que va cobrant protagonisme arraconant el dels grans propietaris en 

l’entramat productiu, o almanco el seu dinamisme.  

Tot i que el nostre interès se centra en identificar els col·lectius, també ens permet 

“descobrir” o confirmar la importància d’algunes persones, amb nom i llinatges, en 

algun quefer concret: aquells que promouen la participaciñ o l’organitzaciñ en o a les 

exposicions, com és el cas de Francesc Manuel de los Herreros de qui amb tota 

seguretat es pot dir que va dedicar molts esforços en fomentar tant la participaciñ com 

l’organitzaciñ de les exposicions del seu temps;
973

 algunes persones que destaquen en la 

difusiñ de conreus o de tècniques. com és el cas del catedràtic d’agricultura Pere 

Estelrich, qui escrivia i presentava les innovacions presents a les mostres, o persones 

que introduïen noves varietats de conreus, en això citaríem el cas de Pere Josep Tries 

d’Esporles, entre altres coses capdavanter en la introducciñ de conreus com els 

moniatos o una varietat del jute, la Sida abutilon.
974

 

 

2.1.- Els representants del sector agrari 

A les mostres celebrades a partir de mitjan segle XIX i concretament a les primeres 

universals, els expositors illencs eren majoritàriament grans terratinents (nobles i 

senyors de poble). Els senyors que participaven a les exposicions foren nombrosos tant 

a Mallorca com a Menorca. I també hi havia expositors pertanyents a la burgesia que 

eren propietaris de terres: Pere Josep Tries o Nicolau Ripoll Bestard, a Mallorca; Juli 

Soler Siquier, a Menorca o Josep Sorà Tur, d’Eivissa. A partir de Barcelona de 1888, es 

veu una allau d’expositors que no sñn senyors. Alguns d’ells sñn antics amitgers o 

arrendataris que han accedit a la propietat com és el cas de la família dels Ensenyat de 

Binibassí, a Fornalutx. 
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2.1.1. Els grans propietaris nobles  

Des d’una perspectiva social, els expositors de productes agraris, almanco en una 

primera etapa, sñn persones que pertanyen a una elit econòmica, política i social. Es 

tracta majoritàriament d’un grup de grans propietaris tant de Mallorca com de Menorca. 

També es pot apreciar que participar-hi o no, depèn d’un factor de caire personal, vist 

que en alguns casos els seus descendents hereten les possessions, però no l’interès o les 

expectatives que aquells que els havien precedit hi havien posat.  

Així observam que mentre que Jaume d’Olesa participà habitualment a les 

exposicions (Madrid 1857, Londres 1862, París 1867, Viena 1873), no identificam cap 

descendent seu representat en cap més exposiciñ posterior. Aquest element fa pensar 

que, al marge de raons polítiques o de prestigi social, adesiara trobam el que podríem 

anomenar senyors interessats en fer millores, en aplicar nous conreus i noves tècniques, 

com seria el cas de Faust Gual de Torrella, i més endavant de Joan Miquel Sureda, 

marquès de Vivot, de la noblesa mallorquina.  

A més dels abans esmentats es poden citar –també de Mallorca- alguns que hi 

sñn molt presents com Ramon Despuig Safortesa, Jaume d’Olesa, Ferran Cotoner, 

Jaume i Marià Conrado, Josep Quint Safortesa, Joan Burgues Safortesa, Marià 

Villalonga (després de la seva mort en 1868, la seva esposa Catalina Safortesa), Faust 

Morell, Antoni Villalonga i Pérez, Adolf Rotten casat amb Dionísia Gual, hereva del 

títol i dels béns del marquès de Campofranco, o de Joan Miquel Sureda Verí, VI 

marquès de Vivot (1850-1912), entre d’altres. Hi ha famílies amb un especial interès i 

motivaciñ per participar a les exposicions; seria el cas dels Villalonga Desbrull i dels 

Quint Safortesa. A l’Exposiciñ de Londres del 1862, els dos expositors més presents 

foren els dos cunyats: Marià Villalonga Togores (1811- 1868) i Josep Quint-Safortesa 

Togores (1821-1880). Es dñna la coincidència que, un bon grapat d’ells es dedicà a la 

política, com a parlamentaris, diputats o senadors. Es poden citar casos com: Ramon 

Despuig Safortesa, Ferran Cotoner Chacon, Pasqual Sanglada Ballester -comte 

d’Aiamans-, Josep Quint Safortesa i Togores, Joan Burgues Safortesa, Faust Gual de 

Torrella Doms, Lluís de San Simon Orlandis, Marià de Villalonga Togores i Antoni 

Villalonga Pérez, entre d’altres. De la mateixa manera, alguns ocupaven càrrecs a les 

diferents institucions locals: Ajuntament, Diputaciñ, Reial Societat Econòmica d’Amics 

del País. Alguns varen ocupar càrrecs als dos tipus d’institucions (Ramon Despuig 

Safortesa, Ferran Cotoner, Antoni Villalonga Pérez). Així per exemple, Marià de 
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Villalonga Togores (1811- 1868) va ser regidor de l’Ajuntament de Palma (1838), i soci 

de la SEMAP (1854), diputat a Corts 1857, i alhora, a l’Exposiciñ de Palma del 1860 

fou membre de la Junta directiva així com vicepresident de la secciñ d’agricultura. 

 

 

2.1.2. Els “senyors pagesos” 

Aquest col·lectiu – hereu del que a l’antic règim es coneixia com a “mà major” –

975
també queda força representat a les exposicions. Miquel Marià Lladñ, de Campos; els 

Montaner Vega-Verdugo, d’Alarñ; Antoni Massanet Ochando, de Muro; Pere Font dels 

Olors i Ordines, d’Artà; Antoni Ferrer de la Cuesta, de Binissalem; Mateu Ribes, de 

Consell; Miquel Palou Barbarín de Son Terrassa d’Orient, en sñn alguns exemples. 

D’alguns en podríem assenyalar l’origen com a propietaris de poble, esdevinguts amb el 

temps figures destacades dins un àmbit molt més ample, com seria el cas de Joan 

Massanet Ochando (1831- 1901), de Muro, que fou senador i diputat conservador per 

les Balears a través de diferents eleccions. Com a propietari va participar, encara que no 

tant com el seu germà Antoni, en alguna exposiciñ universal com a la de Viena del 

1873, on hi envià blat. 

No resulta fàcil establir l’existència d’un col·lectiu menorquí similar a l’anterior. 

El que sí es pot detectar és un conjunt, bastant compacte, de grans propietaris 

aparentment involucrats en la gestiñ del patrimoni. De Ciutadella s’ha de destacar la 

participaciñ de membres de la noblesa de la ciutat com seria el cas dels Squella (Marc i 

Gabriel), el comte de Torresaura. Però sembla que la major part eren de Mañ: 

participants freqüents foren Antoni Carreres, Josep Carreres Vigo, Rafel Carretero 

Tudurí i l’advocat Antoni Prieto Alimondo, de Mañ. Molt destacada és la participaciñ de 

la família de cònsols Juli i Josep Soler Siquier. De la majoria d’ells s’ha anat comentant 

les coses que presentaven i els guardons que hi obtenien, ha sobresortit Narcís Mercadal 

Penedes, testimoni d’una actitud d’una gran curiositat, dedicaciñ i d’un ferm compromís 

polític.  

Narcís Mercadal Penedès, gran contribuent, pertanyia a una de les famílies més 

riques de Menorca. A Mañ habitava al casal de can Mercadal del carrer Alfons III, 

edifici avui destinat a Arxiu històric de Mañ i a la Biblioteca pública. Era propietari 
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d’un conjunt de finques, majoritàriament situades al terme de Mañ: Montgofre Vell, 

Montgofre Nou, Morella, Alcalfar Vell, s’Albufera, sa Cudia, aquesta darrera de 325 ha.  

D’ideologia liberal, a les eleccions de 1836 i de 1837 fou elegit diputat a Corts, d’aquell 

sector partidari de conciliar l’ordre i la llibertat que oferia el marc de la Constituciñ de 

1837. Fou comandant de la Guàrdia Nacional de Mañ. Narcís Mercadal presidí la 

Sociedad de Socorros Mutuos y Montepío de Mahñn, fundada l’any 1856, que ajudava 

econòmicament en cas de malaltia amb el fons que mensualment aportaven les persones 

que pertanyien a la mutualitat. L’esmentada entitat el 1859 arribà a tenir més de 1.100 

mutualistes.
976

  

En aquesta etapa l’hem vist participar a les principals exposicions que hem 

analitzat (Madrid 1857, Barcelona 1859, Palma 1860, Londres 1862, París 1867 i la que 

organitzà l’Institut Agrícola, Català de Sant Isidre l’any 1872). Exposava una varietat de 

productes destacables: blat, fruites seques (figues i prunes), arrop, vi, mel, faves 

(goodness of quality a la de Londres del 1862), moniatos i cotñ. Aquests dos darrers 

treballats de forma experimental per Narcís Mercadal a Menorca. L’extraordinària 

aclimataciñ d’aquest tubercle fou molt valorada per l’agrònom Jaume Llansñ, catedràtic 

d’agricultura de l’Institut de Batxillerat de Barcelona, director del Jardí Botànic i que 

havia participat en la creaciñ de l’Institut de Sant Isidre. Llansñ impulsà la introducciñ 

de l’anomenat blat de Mañ i dels moniatos de Menorca al Principat, sobretot a la Granja 

experimental de Barcelona que dirigia.
977

L’Arxiduc en diferents fragments es refereix a 

Narcís Mercadal, mort feia una quinzena d’anys, com un gran afeccionat a l’agricultura 

i pioner en la introducciñ de conreus. Explica que va cultivar cotñ a Alcalfar Vell, a 

s’Albufera i a Montgofre,  

“...en quantitat considerable, que li subministrava un cotñ de bri molt fi sempre 

bastant ben pagat. Però l’ actual propietari (es refereix al seu fill Joan Mercadal 

Portella) ha abandonat el conreu del cotñ, perquè, a causa dels jornals 

relativament alts, els beneficis eren insignificants. A part d’això, alguns altres 

propietaris varen conrear el cotñ en petita quantitat, més per curiositat que pels 

beneficis.”
978

  

En altres parts explica que va experimentar en el camp de la sericultura i que, després 

d’ell l’experiència no va reexir:  
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“...va plantar ailants a Alcalfar i va intentar criar Bombix cyntia a la seva casa 

de Mañ; també va obtenir bons capolls, que la família, tot i tenir pràctica en els 

capolls de Bombix mori, no va poder debanar sense que es rompés la fibra. 

Després va provar d’establir erugues joves en els ailants d’Alcalfar, a l’aire 

lliure, on tan aviat com eren deixades a lloure eren presa dels ocells i per això va 

abandonar tota l’empresa.”
979

  

 

Narcís Mercadal va esforçar-se a produir formatge de qualitat que presentà a la mostra 

organitzada l’any 1872 per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, a Barcelona, on el 

jurat li atorgà un guardñ destacant la seva categoria. La darrera Exposiciñ a la qual hem 

trobat que participà Narcís Mercadal fou la Universal de Viena del 1873 on hi presenta 

un conjunt de mostres: capolls de cucs de seda (medalla de mèrit), cereals (diploma de 

mèrit), espart i sal marina. 

 

Imatge 17: Fotografia de la casa que habitava Narcís Mercadal Penedès a Mañ 

L’edifici actualment està destinat a la Biblioteca pública i a l’Arxiu històric de la ciutat. 

 

 

 Font: Fotografia actual d’autor no identificat. 

 

 

El fill de Narcís, Joan Mercadal Portella, de renom Malhomo, continuarà en certa 

mesura l’afecciñ per l’agricultura del seu pare tot i que no l’hem trobat participant en 

altres exposicions. Un cop més l’Arxiduc ens informa que era un propietari que es 

preocupava de fer avenços en l’agricultura i, en aquest cas, en la ramaderia, ja que va 
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continuar en la tasca de fabricaciñ de formatge de qualitat, tal com havia fet son pare. El 

comentava com un cas excepcional, ja que diu que entre la gent més rica de Menorca hi 

havia poca afecciñ a l’agricultura i gairebé cap propietari vivia a les seves possessions, 

en canvi Joan Mercadal, tot i que tenia el casal al carrer Alfons III de Mañ, residia a 

s’Hort des Lleñ, prop d’Addaia, on durant anys hi va dedicar molts d’esforços a la cria 

de bestiar boví, de vaques de races creuades d’Irlanda i de Suïssa, la llet de les quals es 

destinava a la fabricaciñ de formatges de qualitat, amb marca pròpia (amb un lleñ com a 

distintiu), en unes instal·lacions enrajolades i amb premses modernes, que alguns anys 

arribaven a produir per un valor comprès entre 700-800 duros.
980

 

De Joan Mercadal també se cita la producciñ de sal que feia a Montgofre, nous 

farratges com el melilot blanc, Melilotus alba, així com els 30.000 ceps que tenia a 

Alcalfar Vell. L’interès de Joan Mercadal per la producciñ de vi devia ser destacable, 

perquè a les seves possessions hi tenia varietats molts diverses: barbarrossa, estorell de 

pinyeta, macabeu, palomino, amb algunes duites de fora, com la Pedro Ximenes, que 

tenia a Alcalfar Vell o la varietat anomenada den Petrus o de s’encadenat, que havia fet 

dur de França.
981

 No hem trobat Joan Mercadal participant en cap de les exposicions 

que hem analitzat, sí que ho feren uns descendents o familiars; es tracta de Joan 

Mercadal Pons, propietari de l’Albufera des Grau, que presentava formatge, espart i vi, 

tres coses que ja havia presentat Narcís Mercadal, i que va obtenir un diploma de 

medalla d’or a l’Exposiciñ de Manacor del 1897. 

Tretze anys més tard trobam Narcís Font Mercadal presentant formatges i llet a 

la de Palma del 1910, on hi obtingué el mateix guardñ, un diploma de medalla d’or. 

 

2.1.3. Els amos de possessió 

Un altre grup que apareix a les mostres és el que serien els amos
982

 de possessiñ. 

Segurament numèricament més important del que podem afirmar atès que no coneixem 

si els expositors eren o no propietaris de la terra. Un cas destacat és el d’Antoni Oliver 
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Gaià (1863-1936), amo dels Calderers de Sant Joan. Va estudiar les noves teories 

agronòmiques per després contrastar-les amb la pràctica. Va viatjar a diferents regions 

d’Itàlia, amb els germans Cotoner (el marquès de la Sénia i el marquès d’Ariany); a 

Suïssa, a Holanda, a França i per conèixer les tècniques agrícoles i ramaderes més 

modernes. Coneixia de prop les activitats de l’Institut Català de Sant Isidre. Va 

relacionar-se personalment amb enginyers agrònoms com els germans Cristòfol i Arnest 

Mestre, així com amb Antoni Ballester Llambias, tots ells de coneguda i destacada 

carrera professional. Va assistir a cursos de viticultura que s’impartien a la Borgonya, a 

l’Estaciñ Enològica de Beaune, on va coincidir amb l’enginyer Cristòfol Mestre, 

director de l’Estaciñ Enològica de Vilafranca del Penedès. Va promoure un cicle de 

conferències a Mallorca, a càrrec de l’esmentat Mestre, que culminarien en la creaciñ de 

l’Estaciñ Enològica i el Celler Cooperatiu de Felanitx, on tant participà Arnest Mestre, 

germà de Cristòfol. Antoni Oliver va promoure la constituciñ el 1903 de la Caixa Rural 

de Sant Joan, que va presidir durant setze anys, des d’on es difongueren pràctiques 

agrícoles modernes adaptades al territori. Ja s’ha vist que els nous sistemes d’adobs 

foren presentats a l’Exposiciñ de Palma del 1910. Antoni Oliver va aplicar els seus 

coneixements a la possessiñ dels Calderers, on des de mitjan segle XVIII, els Oliver 

eren els amos de la possessiñ, propietat de la família dels Verí. Fou també batlle del 

municipi.
983

 

A més d’aquest cas tan destacat, alguns dels que es presentaren a les mostres de 

Palma del 1903 i del 1910, eren amos de possessiñ i gràcies a l’acumulaciñ de recursos 

suficients, passaren a ser propietaris de terres. Un exemple ressaltat és el dels dos 

germans de la família Homar, de Bunyola. Es tracta de Mateu i Andreu Homar Simonet. 

S’establiren a Bunyola, provinents d’Alarñ, on estigueren d’arrendataris de gran 

possessions. Mateu era l’amo de la possessiñ de Biniforani Vell i Andreu va ser 

arrendatari de Biniforani Nou o Son Cavalleria. Els dos germans participaren a les 

exposicions d’aquesta etapa, on obtingueren medalla d’or per l’oli. Andreu Homar 

Simonet, el 1911 va comprar la possessiñ de Son Cavalleria o Biniforani Nou, de la qual 

n'era l’arrendatari des de 1886, a Joan Orlandis Despuig.
984

 L’honor Mateu Homar 

Simonet estava a Biniforani Vell, propietat de Joaquim Aguilñ Valentí.  
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Tenim també el cas dels germans bunyolins Joan i Guillem Daviu Bibiloni, fills 

de Guillem Daviu que havia estat l’amo de la possessiñ de Son Averçñ, a Bunyola.
985

 

Cada un d’ells presentaven a l’Exposiciñ de Palma 1910, productes agraris (blat, 

ametlles, i garroves) de les possessions de les quals eren amitgers, on empraven 

tècniques relativament modernes. Joan Daviu Bibiloni va obtenir guardñ per les mostres 

de blat i de garroves que presentava.  

 

2.2- La burgesia industrial i comercial 

A les exposicions abans descrites també s’hi observa l’assistència continuada del que 

podríem definir com a sector burgès, que no sols integra els fabricants i grans 

comerciants, sinñ també aquells que es dedicaven a professions liberals, alguns dels 

quals s’havien convertit en propietaris de terres de les quals provenien els objectes que 

exposaven. 

 Del grup de comerciants alhora que propietaris podríem citar el cas de Martí 

Mayol Bauçà que residia a Ciutat, al carrer Apuntadors, on sembla que tenia una 

important biblioteca. 
986

 i que era també capità graduat d’infanteria.
987

 Pertanyia a una 

rica família de mercaders i propietaris. Martí Mayol Bauçà mostra la seva activitat 

comercial participant amb èxit a les exposicions universals de Londres de 1862 (panses, 

figues seques i garroves), de París de 1867 (també amb cítrics) així com a la Vinícola de 

Madrid de 1877 on hi dugué els vins que produïa a Sencelles.  

Un altre representant del grup de comerciants i propietaris seria el de Joan 

Baptista Billon Bauçà (mort a Selva el 1877). Fou vicecònsol dels Països Baixos i tinent 

de batlle de l’Ajuntament de Palma entre 1867 i 1868; fou soci de la Societat 

Econòmica Mallorquina d’Amics del País. Comprà tres finques procedents de la 

Desamortització (1836-1846).
988

A l’Exposiciñ de París de 1867 presentà diferents 

varietats de marbres, a la de Viena de 1873 carbó de lignit de Selva (procedent de la 

mina de Son Bonafè), farina de blat de xeixa i figues seques. Invertí sense èxit gran part 

de la seva fortuna en explotacions mineres. Les pèrdues econòmiques l’obligaren a 
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subhastar el 1871 la casa del carrer de Sant Gaietà de Palma on residia i es retirà a la 

seva possessió de Selva.
989

 

A Palma veiem com hi ha un grup destacat d’advocats que ocupaven càrrecs 

polítics que sovint exposaren productes de les seves terres. Eren persones que adesiara 

participaven en entitats econòmiques, culturals i artístiques. Eren gent que creia en els 

nous mitjans per a la projecciñ exterior i alguns, probablement, a través de la seva 

presència i el seu reconeixement, cercaven el prestigi social. Alguns d’ells no havien 

nascut a Palma, però hi havien desenvolupat bona part de la seva carrera empresarial o 

política.  

Molt presents a les exposicions de la segona meitat del segle XIX foren els 

germans Joan i Andreu Rubert Lladñ, propietaris de grans possessions a diferents 

municipis de Mallorca, com Almallutx d’Escorca, Can Prohom entre Sñller i Deià, o 

Son Serra de Marina a Santa Margalida. Joan Rubert també hereta la possessiñ del 

Terreno, de Palma, que urbanitzà. Habitaven a Ciutat i constitueixen un bon exemple de 

la burgesia urbana benestant. Andreu Rubert Lladñ quan va morir, l’1 de març de 1877, 

era, des de feia dos anys, el batlle de Palma. A les exposicions els germans Rubert hi 

participaren sovint, sobretot amb oli d’oliva. Un altre exemple seria el de Pere Sampol 

Rossellñ (1837-1914), diputat provincial i president de la Diputaciñ, que a diferents 

exposicions universals, presentà oli. Alguns d’aquests advocats i polítics, també 

presidiren grans empreses o impulsaren projectes destacats realitzats en el segle XIX 

com Miquel Socias Caimari, Joan Massanet Ochando, Nicolau Ripoll Bestard, o 

l’industrial, polític i financer com Miquel Salvà Cardell. 

Miquel Socias i Caimari (la Pobla, 1841 - Palma, 1904), fill d’una família de 

pagesos benestants,
990

 advocat, i polític; fou diputat provincial entre 1873 i 1886 i 

president de la Diputaciñ el 1883. Cap a 1880 s’incorporà al partit liberal de Sagasta. 

Dirigí el diari El Balear (1882-1886). Entre 1886 i 1890 fou diputat a Corts, i 

governador civil de diferents províncies (Terol, Girona, Segòvia, Jaen i Barcelona), i 

també de Pangasinan (Filipines). Impulsà la construcciñ del tram ferroviari entre Inca i 

la Pobla. Com a home de negocis participà en la Companyia Industrial i Mercantil de 

Mallorca, que era societat d’accionistes inversors, fundada l’any 1880 de la qual Miquel 
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Socias i Caimari en fou el president i Eusebi Estada el secretari. En primer lloc pensà en 

inversions en el sector de refinament de petroli, després en la fabricaciñ d’alcohols. El 

1880 entrà en negociacions per comprar uns terrenys i un edifici situat al Raval de Santa 

Catalina a B. Roca Estades. La societat avançà diners a B. Roca per fer proves en 

destil·lacions de melasses i figues. Miquel Socias participà a diferents exposicions 

universals i locals, on hi presentava productes agrícoles, sobretot llegums. Les mongetes 

varen obtenir la medalla d’or a l’Exposiciñ de París de 1878. 

Un altre cas destacat és el del comerciant, propietari i advocat Miquel Fluxà 

Palet. Fou accionista de la fàbrica de sal d’Eivissa, el 1871 va presidir la Junta 

d’Agricultura, Indústria i Comerç des d’on posà els fonaments per a la creaciñ de la 

Societat Ferro Carril de Mallorca que havia d’impulsar el primer trajecte ferroviari de 

Mallorca. Formà part de diverses entitats de tipus cultural i artístic. Durant la dècada del 

1880 va ser president de la Societat Arqueològica Lul·liana, quan la Societat va prendre 

una part molt activa a l’Exposiciñ de Barcelona fent una important instal·laciñ dirigida 

per Bartomeu Ferrà. Participà com a expositor a diferents exposicions universals, on 

sobretot presentà oli d’oliva.  

L’assistència d’expositors de productes de la indústria, procedents de diferents 

pobles de Mallorca és prou destacable. S’han anat mencionant els més importants de 

cada municipi al llarg del treball, només volem recordar la importància d’un sector com 

el dels licors en un bon grapat de municipis, representat per aquesta petita burgesia de la 

part forana, sovint vinculada al mñn rural, que tenia empreses de caràcter familiar, en 

les quals cada un dels membres tenia assignat un paper concret dins el negoci familiar. 

Com a exemples d’aquest grup social es podrien citar les famílies d’Andreu Bestard i de 

Miquel Jaume, de Santa Maria; de Mateu Ripoll Ginard, de Llucmajor; de Pere 

Canyelles Serra, de la Cabaneta; o de Felicià Fuster, de Santa Margalida, parent de 

Francesc Fuster i Fuster, de Felanitx, o la d’Antoni Nadal Muntaner, de Bunyola, només 

per citar alguns exemples de licoristes. Ja ens hem referit als fabricants de conserves i 

de sabates dels diferents municipis. Pensam que falten estudis sobre els industrials 

d’altres branques, presents als diferents pobles, com podria ser el cas del fabricant de 

gèneres de punt Marcel O’Ryan, d’Inca, només a tall d’exemple.  

 

Les exposicions que s’han vist mostren un gran protagonisme dels grans propietaris de 

Menorca i de la burgesia industrial sobretot de Mañ, al capdavant d’indústries molt 

diverses que s’han citat repetidament: apicultors, fabricants de conserves i de torrñ, 
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licoristes, sabaters i fabricants de moneders. De Ciutadella hi va haver una menor 

presència d’aquesta burgesia industrial, els principals sabaters i alguns fabricants de 

torrñ. Les exposicions que s’han vist també mostren una burgesia, no només la de 

fabricants, que inclou també aquells que es dedicaven a diferents activitats com 

comerciants, advocats, que havien comprat terres de les quals provenien els objectes que 

exposaven. 

Un cas destacat és el de Juli Soler Siquier (1812-1879) que participà en un 

conjunt d’exposicions entre 1857 i 1876 amb productes del camp i amb el seu tractat 

sobre l’agricultura de Menorca, Exposició de l'estat actual de l'agricultura a l'illa de 

Menorca,
991

 on descriu la situació agrària de Menorca a mitjans del segle XIX. Era 

membre d’una de les famílies més importants de Menorca enriquides en el comerç, que 

va monopolitzar la representaciñ consular, almanco en la primera meitat del segle XIX. 

Diversos membres de la família treballaren, des de finals del segle XVIII al servei de la 

diplomàcia espanyola al nord d’Àfrica.
992

Juli Soler estudià lleis a Palma i posteriorment 

fou professor de llengua espanyola a la Universitat de Nova York, i autor de New 

Method of teaching the Spanish language i també de treballs d’aprenentatge de l’anglès. 

També fou cònsol espanyol en algunes ciutats americanes.
993

 El 1845 tornà a Maó on 

participà activament en diverses iniciatives com fou la creació de la subdelegació 

maonesa de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre. A més a més de l’obra 

d’agricultura citada, és autor de la Gramática de la lengua menorquina (1858). Quan ja 

tornava residir a Menorca va participar en exposicions com les de Madrid del 1857, de 

Palma del 1860 i de Viena del 1873. 

Un altre exemple seria el d’Antoni Prieto i Alimondo (1799-1877), advocat i 

registrador de la propietat de Mañ. Va participar a diferents exposicions on obtingué 

guardons amb productes de les seves terres, blat de xeixa i vins. Es veu que Antoni 

Prieto, igual que Juli Soler, estava interessat en l’agricultura i la ramaderia. De fet es 
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dedicava a la comercialitzaciñ dels vins que produïa a Binifadet i quan els presentà a 

l’Exposiciñ Vinícola del 1877 tenia representant a Madrid. Va escriure alguns petits 

treballs a la premsa, com un sobre el conreu de la figuera de moro i un altre sobre la cria 

d’ovelles.
994

 

 

Pel que sabem dels expositors d’Eivissa es pot considerar que majoritàriament 

pertanyien a la classe de comerciants i propietaris i també alguns a la burgesia 

industrial. Es podria dir que la majoria d’ells formava part de l’elit econòmica, política i 

cultural de la societat eivissenca. Una gran part d’ells va ocupar també càrrecs polítics. 

Entre els diputats provincials es poden citar casos com els de: Federico Lavilla 

González-Turija (1836-1906), Joan Palau Sorà (1857-1922), Ignasi Wallis Llobet, 

Bartomeu Ramon Capmany. Alguns foren batlles de Vila (Federico Lavilla González- 

Turija, Marià Llobet Tur (1845-1919), Bartomeu de Rossellñ Tur (1866-1942), Francesc 

Medina Puig (1860-1930) o bé regidors de l’Ajuntament (Bartomeu Ramon Capmany, 

Francesc Medina Puig. Una partida foren agents consulars (els membres de la família 

Wallis, Bartomeu Ramon Capmany). També estigueren al davant de la formaciñ o 

direcciñ de les diverses entitats de caràcter econòmic i cultural que es crearen a Eivissa 

al tombant del segle XX: Societat Arqueològica Ebusitana, Cambra Agrícola d’Eivissa, 

Cambra de Comerç d’Eivissa, etc. La participaciñ d’Eivissa a l’Exposiciñ del 1910 

mostra l’ambient econòmic i social que vivia l’illa a començaments del segle XX.
995

 

Per la seva participaciñ a les primeres etapes destacaríem quatre persones: Josep 

Sorà Tur, Joan Torres Bonet, Edmund Wallis i Joan Tur i Llaneres, tot i que s’ha de dir 

que d’algun d’ells gairebé no en tenim informaciñ. Pels productes que sñn, cotñ i 

ametlles, i pels comentaris que inclouen els catàlegs, es posa de relleu que l’objectiu de 

la seva participaciñ era trobar més sortides en el comerç internacional, que ja de fet 

manifesten, en el cas de les ametlles, estar-hi dedicats. De Josep Sorà Tur, del qual 

sabem que durant la regència d’Espartero era seguidor del partit progressista,
996

 va 

presentar mostres de blat pinyoner a la de Palma de 1860, i a la de París del 1867 hi 

dugué ametlla mollar, tot indicant que es consumia preferentment a l’estranger. Joan 

Torres Bonet dugué cotñ en branca a la de Palma del 1860. Joan Tur Llaneres en dugué 

a la de Viena del 1873. 
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De la família Wallis, -Wallis i cia.-, que presentà cotñ espinyolat a la de París del 

1867 i quatre varietats d’ametlles (fites, canyes, imperials i bec de corb) a la de 

Filadèlfia del 1876, en sabem alguna cosa més. Edmund Wallis Valls va ser vicecònsol 

de França a Eivissa des de 1836 i 1881. Era comerciant i soci de la companyia Wallis i 

cia. Els germans Edmund i Joan Wallis Valls, eren rics comerciants i propietaris que 

actuaven en estreta col·laboraciñ, tal com es desprèn de la carta que l’any 1870 escrivia 

Edmund Wallis al cònsol de França denunciant les, segons ell, arbitrarietats comeses per 

les autoritats municipals d’Eivissa contra els béns del seu germà Joan, resident a Eivissa 

però legalment súbdit nord-americà
997

Posteriorment, a la dècada de 1880 altres 

membres de la família Wallis foren cònsols, Guillem Wallis ho fou d’Àustria, i altres 

ocuparen càrrecs polítics, Ignasi Wallis Llobet fou diputat provincial per Eivissa.
998

 Els 

germans Joan i Ignasi Wallis eren propietaris del vapor Niny que des de 1886 feia els 

viatges directes entre Eivissa i Barcelona.
999

 L’any 1900 els Wallis seguien ocupant 

càrrecs consulars. En una etapa posterior, a la primera dècada del segle XX, els Wallis 

eren banquers, seguien com a exportadors de productes del país, eren els consignataris 

del correu vapor d’ Eivissa i tenien una fàbrica de polpa de fruita.
1000

 

També va participar a la mostra de mineria celebrada a Madrid l’any 1883 la societat 

eivissenca Lavilla i cia., impulsada pel militar i polític Federico Lavilla González-Turija 

(Granada, 1836 – Eivissa, 1906).
1001

 F. Lavilla fou el principal accionista de les mines 

de plom de s’Argentera de Sant Carles de Peralta, en el terme de Santa Eulària des Riu, 

que s’explotaren entre 1870 i 1909.  

En un conjunt d’exposicions de Mallorca (les del 1897 i la del 1910) es 

presentaren eivissencs que feien objectes de ferro com eines del camp i ganivets. Foren 

Pere Marí Marí (1897), Jaume Marí Marí (1910) i Josep Bonet Planells. Ja s’ha dit que 

Bartomeu de Rossellñ i Tur fou el principal impulsor de la participaciñ dels eivissencs i 

formenterencs a dues exposicions celebrades a Palma a principis del segle XX: la del 

1903 i la del 1910, on ell també va participar amb productes del camp, i diversos 

fulletons, Luz y agua i Acerca de luz y agua, on s’impulsava la creaciñ dels serveis de 

llum i aigua per a la ciutat, col·leccions de diaris i treballs.  
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Altres eivissencs destacats, presents a les mostres d’aquesta etapa, foren Joan 

Palau Sorà i Bartomeu Ramon Capmany. Joan Palau Sorà (1857-1922), polític i un dels 

principals terratinents d’Eivissa va participar a l’Exposiciñ de Palma del 1903. Hi va 

enviar vins i misteles que va presentar a Palma el 1903. Hi va enviar vi girñ sec, vi 

blanc sec i mistela. Per una altra banda l’escriptor, polític i negociant Bartomeu Ramon 

Capmany, persona interessada en temes relacionats amb el camp, va presentar diversos 

productes agrícoles a l’Exposiciñ de Manacor del 1897 (ceba blanca, blat de les índies 

de Nicaragua i patates) pels que va obtenir una medalla d’or. A la mostra de Palma del 

1910 va enviar-hi els fulletons Apuntes sobre el cultivo de la caða de azúcar en las islas 

Baleares i Abonos químicos y su aplicaciñn agrícola, publicats a Palma el 1904 i el 

1906 respectivament. Va ser col·laborador de la Societat d’Agricultors, integrada dins la 

Federaciñ Agrícola Catalano-Balear. El 1912 va passar a presidir la Cambra Agrícola 

d’Eivissa, constituïda el 1908, des d’on ell com a president i Francesc Medina Puig com 

a vicepresident, impulsaren la celebraciñ a Eivissa, el maig de 1912, de la XV ediciñ del 

Congrés Agrícola Catalano-Balear. 

L’empresari Abel Matutes Torres (1866 - 1936) també mostra una de les seves 

múltiples activitats en una de les exposicions, la del 1910, i possiblement no podia 

deixar de fer-ho perquè era la que organitzava la Cambra de Comerç de Palma i ell 

aleshores era el president de la Cambra d’Eivissa.
1002

Hi ha un grup de persones 

representatives de la burgesia industrial d’Eivissa de començaments del segle XX: el 

mateix B. Ramon Capmany, Joan Marí Mayans, els hereus de F. Tarrés Espinal, Pere 

Oliver i Francesc Vilàs, entre d’altres. 

 

2.3.- La presència de la dona 

Les dones aniran assolint una presència significativa a les exposicions, bé com a 

productores, bé com a treballadores. La seva procedència social és diversa, però les que 

es poden integrar en el sector burgès constitueixen la majoria. Del sector de la noblesa 

es pot destacar Catalina Safortesa Togores (1833-1912), la Gran Cristiana, qui després 

de quedar viuda l’any 1868, administrà el patrimoni familiar i seguí participant en 

algunes exposicions. Una d’elles fou a la Universal de Viena del 1873, on envià blat 

moreno i de xeixa de les possessions de la Torre i de Son Granada, totes dues a 

Llucmajor. Del col·lectiu que s’ha identificat com a “senyores de poble” es pot citar 
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Maria Pilar Vega-Verdugo, viuda de Montaner i entre les propietàries agrícoles que 

enviaven els seus productes a les mostres n’hi ha un nombre elevat; alguns exemples 

serien el de Bàrbara Mora, Paula Ferragut Capñ, Pereta Galmés, Dolors Ramon Pons 

que obtingué una medalla d’or a Barcelona pel vi moscatell de Banyalbufar, o de la 

viuda d’Ensenyat de Binibassí que envià l’oli a Barcelona, i a Innsbruck, i un llarg 

etcètera. De la burgesia industrial hi ha nombroses referències de dones que, durant la 

segona meitat del segle XIX, eren titulars de les empreses que enviaven els seus 

productes. Sobretot es tracta de dones viudes que tenen i dirigeixen les empreses 

juntament amb els seus fills: és l’exemple de la Viuda de Pericàs i Fills que dirigia la 

fàbrica de veles i eixàrcies i que el 1862 enviava els seus productes a Londres; o també 

el cas de la viuda de Feliu que, durant la dècada de 1870, juntament amb el seu fill 

dirigia la fàbrica de sabñ del carrer de la Concepciñ de Palma, a la mateixa època que la 

viuda de Marquès dirigia la fàbrica de xocolates; la viuda de Guasp i Fills tenien 

l’empresa de teixits, d’aixovar i de peces de vestir; la viuda de Garau i Fills, que va ser 

la responsable de la fàbrica de sabates entre 1884 i 1908, i durant la seva direcciñ va 

obtenir la medalla d’or a l’Exposiciñ de París del 1889. 

Un exemple una mica posterior, a principis del segle XX, és el de la viuda de G. 

Ordinas que durant les primeres dècades del segle va dirigir l’empresa de litografia del 

carrer de Sant Miquel de Palma. 

Un cas destacat pel seu paper i que coneixem a través de les exposicions a les 

quals va participar, és el de Francesca Bestard Canyelles que dirigia el taller de folres de 

barrals i botelles, vinculat a l’empresa familiar Andrés Bestard e Hijos, de Santa Maria. 

Una altra dona empresària podria ser el cas de Francesca Colom Frontera, de Sñller que 

a la fira de 1897 presentà diversos materials com rajoles i pedra artificial. 

Els brodats es presentaven sobretot amb el nom de les persones que els 

comercialitzaven, Bonaventura Aran o Manuel Bonet per exemple o bé, quan no eren 

per a la venda, amb el nom de la instituciñ d’on provenien: Col·legi de la Puresa o bé 

Escola Normal de Mestres de les Balears, o bé amb el nom de la persona que dirigia el 

centre com és el cas d’Alberta Giménez, Escola Pública de la Consolaciñ de Palma, o 

Religioses Escolàpies de Sñller. La Casa de la Misericòrdia destacava per les randes. 

Les exposicions que incloïen un apartat del treball de la dona com va ser l’Exposiciñ 

Universal de Xicago i la de Palma del 1903 donen referències dels treballs presentats 

per les dones: brodats, pintura, composicions literàries i musicals. Només a la de Palma 

del 1903, unes quaranta dones presentaren treballs i Alberta Giménez estigué al jurat. 
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Així i tot es poden identificar algunes dones autores dels brodats que destacaren a les 

exposicions. A més a més d’Alberta Giménez, tres professores es distingiren en aquesta 

matèria: Maria Ferrer, rectora de la Puresa, va sobresortir en algunes exposicions de la 

primera meitat dels segle XIX, i, d’una etapa posterior, Maria Obrador, directora de 

l’escola pública de la Consolaciñ de Palma.
1003

 I ja a principis del segle XX per la seva 

tasca docent en matèries com dibuix i brodats fou Àngela Gamundí Serra, professora 

numerària de l’Escola elemental d’arts industrials de Palma.  

Les brodadores professionals que més ressaltaren, a mitjan segle XIX, foren les 

germanes Gilart, de Felanitx, que foren premiades a l’Exposiciñ de Londres de 1851, 

Catalina Prats Ribot, que va participar amb els seus brodats a l’Exposiciñ Universal de 

París del 1867 i a la de Barcelona del 1888, on obtingué una medalla d’or i Maria 

Esperança Llull Martorell, que també obtingué el mateix guardñ. A començaments del 

segle XX es presentaren a l’Exposiciñ de Palma del 1910 algunes dones que dirigien 

acadèmies de tall i confecciñ. És el cas de Catalina Salvà Pérez i de Margalida Jaume 

que havia introduït el “Sistema Martí”. Ambdues obtingueren la medalla d’or. 

Entre les dones de Menorca que participaren com a expositores tenim el cas de 

Margarida Hernández que va presentar una florera de marisc coberta per una campana 

de vidre, elaborada en un dels tallers de la denominada indústria del marisc de Mañ, a 

l’Exposiciñ de Viena del 1873, on obtingué un diploma de mèrit. Aquest cas constitueix 

una excepciñ ja que és una de les poques expositores que apareix amb el nom de 

l’autora. La indústria del marisc era una activitat feta habitualment per dones, que 

consistia en aferrar peces de marisc amb goma i cola per elaborar diferents tipus 

d’objectes: floreres, capses, etc. A les exposicions de Palma del 1836 i del 1837, també 

surten referències a treballs de marisc presentats per una dona a la que s’esmenta però 

no es dñna el nom. Posteriorment, al 1860, 1888 i 1910 trobam altres expositors de 

treballs de marisc que exposaven els treballs que es feien al seu respectiu taller, de 

Palma i de Mañ.  
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3.- Productes i expositors: una aproximació més acurada 

Per comprendre millor el significat de les exposicions i especialment el seu caire 

d’imatge de les economies insulars, s’ha considerat pertinent incorporar un apartat 

dedicat a una anàlisi més minuciosa dels productes que més sovint varen participar a les 

mostres. Es tracta de quatre productes: oli, ametlles, conserves -a Mallorca sovint 

associades als licors-, i sabates, que per la seva continua presència es poden considerar 

com uns dels més representatius de l’activitat econòmica de les Illes. Es descriuen els 

productes i també els expositors, així com alguns aspectes de la seva comercialitzaciñ. 

 

3.1.- Oli d’oliva 

La producciñ d’oli a Mallorca fou una de les activitats econòmiques més importants del 

camp mallorquí, amb una tradiciñ que es remunta vers el final de l’època islàmica
1004

 i 

que tengué el seu apogeu a mitjan segle XVIII. L’oli, producte destinat bàsicament a 

l’exportaciñ, protagonitzà les exportacions mallorquines des de mitjan segle XVII fins 

ben entrat el segle XIX. Durant el segle XVIII, l’època del seu màxim apogeu, l’oli 

formava entre el 70 i el 80% dels valors de les exportacions. La seva importància va 

començar a minvar al llarg del segle XIX, quan l’alça del conreus arboris i arbustius 

(ametllers, garrovers i figueres entre d’altres) va suposar una significativa diversificaciñ 

de les exportacions de productes agrícoles. Tot i això el 1870 encara acaparava un 

percentatge elevat del valor total de l’exportaciñ agrícola, un 23,4%, tot i que al llarg 

dels anys posteriors el seu lloc en el conjunt de les exportacions va seguir davallant.
1005

  

Tot i aquesta circumstància l’oli mallorquí es presentà sovint a les exposicions 

universals i locals de la segona meitat del segle XIX i de principis del XX. Una 

proporciñ molt elevada de l’oli que es presentava a les exposicions procedia de 

Mallorca; sols hem trobat una excepciñ, la de Bartomeu Rossellñ Tur que exposà oli 

d’oliva d’Eivissa, concretament des Gorg, a l’Exposiciñ de Palma del 1903. L’oli 

d’oliva mallorquí participà a les exposicions universals de Londres del 1862, i a la de 

París del 1867, on ja hi obtingué alguns guardons, i continuà obtenint-los a les de Viena 
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del 1873, de París del 1878, de Barcelona del 1888 i de Xicago del 1893. També a la 

d’Innsbruck del 1896.  

Al quadre núm. 18 hi figuren les persones que exposaren oli a les diferents 

mostres, aquelles que ho feren diverses vegades, sobretot a les exposicions universals o 

que hi obtingueren els principals guardons. Per tal de focalitzar els més destacats, s’han 

exclòs aquells que només ho feren un pic, excepte quan ha interessat destacar-ne algun 

fet rellevant. 

Cal assenyalar que a les exposicions que celebraren a la Península, l’oli 

mallorquí no hi va tenir una presència significativa, potser per la competència que allà 

hi havia. L’exposiciñ de Barcelona del 1888 fou, en aquest sentit, una excepciñ atès que 

hi varen participar vint expositors d’oli de Mallorca dels quals devuit foren guardonats.  

 

Taula 17: Presència de l’oli a les mostres 

Exposicions locals:  

Palma: 1860, 1876, 1881, 1903 i 1910 

Sñller: 1897 

Manacor: 1897 

 

Exposicions Estatals:  

Exposiciñ Agrícola de Madrid de 1857 

 

Exposicions Universals: 

Londres 1862, París 1867, Viena 1873, Filadèlfia 1876, París 1878, Barcelona 1888, 

París 1889, Xicago 1893, Anvers 1894, París 1900. 

 

Exposicions internacionals:  

Innsbruck 1896 
Font: Elaboraciñ pròpia a través de les diferents fonts citades 

 

Des d’una perspectiva individual els guardons més importants a les exposicions 

universals i internacionals foren adjudicats a les següents persones: Miquel Fluxà i Palet 

amb oli de Selva, Bartomeu Ripoll Bisquerra amb oli de Fornalutx, Marià Conrado amb 

oli d’Alarñ i Joan Baptista Ensenyat i la seva mare, viuda d’Ensenyat, amb oli de 

Fornalutx  

(Binibassí). També va fer un bon paper l’oli que presentava Maria Pilar Vega-Verdugo, 

viuda de Montaner, procedent de s’Olivaret d’Alarñ. Si es fa una desagregaciñ per 

col·lectius socials s’evidencia una participaciñ desigual depenent del període i de 

l’adscripciñ social dels expositors.  
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S’observa un grup d’expositors pertanyents a la noblesa, especialment al darrer 

terç del segle XIX. Un d’ells fou Marià Conrado i Asprer de Neuburg, marquès de la 

Fontsanta, que tal com es veu al quadre anterior, va enviar mostres d’oli, i altres 

productes, a diferents exposicions celebrades entre 1860 i 1878; va rebre premis 

importants a la de Viena del 1873 i a la de París del 1878. 

Per la seva banda Faust Morell va obtenir una medalla de bronze a l’Exposiciñ de París 

del 1867 per l’oli de Solleric, al terme d’Alarñ. El mateix premi també el va obtenir a la 

mostra Jordi Fortuny.  

Joan Burgues Safortesa, un altre gran propietari que havia estat diputat a Corts entre 

1857 i 1858, envià oli d’Alfàbia a la de Viena del 1873, amb guardñ, i també a les de 

Filadèlfia del 1876 i de París del 1878. 

Lluís de San Simon Orlandis (1804 - 1881), comte de San Simon, que fou diputat a 

quatre legislatures, i el seu fill Jordi de San Simon, també diputat, presentaren mostres 

d’oli, el primer a la de Viena del 1873 i el segon, a Barcelona del 1888 amb medalla 

d’or, a París del 1889 i a Xicago del 1893. A l’etapa d’aquesta darrera indicava que en 

produïa 200 hl i que el venia en caixes de 12 botelles a 50 pessetes.  

Faust Gual de Torrella, (1823-1895) també diputat a Corts, en dues etapes, 1864-1865 i 

1867-1868, amb uns trets que responen a una persona emprenedora va participar a les 

exposicions, sobretot amb vins, licors, blat i garroves, i també envià mostres d’oli a la 

de París del 1878 i a la de Barcelona del 1888 i a totes dues va tenir premi.  

L’arxiduc Lluís Salvador va participar de manera continuada a les exposicions 

universals i locals amb dos productes, l’oli de Miramar i el vi de l’Estaca. Pel que fa a 

l’oli, en la majoria de casos apareixia el nom del seu secretari Antoni Vives Colom, de 

Deià. A la d’Anvers del 1894 fou l’únic expositor d’oli de Mallorca. 

Un altre membre de la noblesa que exposà oli fou Joan Miquel Sureda, marquès de 

Vivot (1850-1912). Ho féu ja a les exposicions de finals de segle i començaments del 

XX i, a vegades, juntament amb altres productes com vins, formatges i conserves.  

 

Del grup abans esmentat de senyors pagesos, en tenim alguns exemples d’aquells que 

exposaren oli.  

Els Montaner Vega-Verdugo d’Alarñ n’enviaren de s’Olivaret, possessiñ d’unes 

130 ha, a diferents exposicions on obtingueren premis importants. Els titulars a les 



Les exposicions com a reflex del sistema socioeconòmic illenc 

 393 

mostres foren primer Maria Pilar Vega-Verdugo, viuda de Montaner, i, més tard, el seu 

fill Salvador Montaner i Vega-Verdugo. 
1006

 

Miquel Palou Barbarín, era amb la seva germana Maria Rosa, propietari de Son 

Terrassa d’Orient. La possessiñ, que tenia 161 ha i pertanyia a la branca familiar des de 

l’edat mitjana, tenia tafona i olivars. L’oli d’Orient va competir a les exposicions de 

Barcelona del 1888, a la de París del 1889 i a la de Xicago del 1893. Miquel Palou 

indicava que produïa 90 hl anuals. 

En aquest grup d’hisendats també s’hi poden incloure els germans Rubert Lladñ, 

propietaris de grans finques heretades de la seva tia Joana Aina Vidal i Serra de Marina. 

Entre els seus béns, a més de la possessiñ del Terreno de Palma, tenien grans 

possessions com can Prohom (a Sñller) i Son Serra de Marina (a Santa Margalida). Joan 

Rubert envià oli a la de Londres del 1862, a la París del 1867, on indicava que 

l’exportava a les Antilles, i a la de Viena del 1873, on hi obtingué guardñ.  

El seu germà Andreu Rubert, que va ser batlle de Palma entre 1875 i 1877, també envià 

diversos productes, entre ells l’oli, a les exposicions universals, una d’elles va ser 

l’Exposiciñ de París del 1878, encara que quan es va celebrar tot just acabava de morir.  

 

Del sector industrial hi trobam fabricants de conserves de Palma, com Guillem Antoni 

Puerto i Bartomeu Roca Estades, presentant oli d’oliva a diferents exposicions. Aquest 

darrer amb una gran varietat de productes, sobretot licors i conserves, elaborava l’oli 

amb vista a l’exportaciñ el qual venia, segons feia costar a l’Exposiciñ de París del 

1867, a 5 escuts la caixa de 12 botelles de mig litre, tot indicant que preferentment es 

consumia a la península i a ultramar.  
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 Maria Pilar Vega havia nascut a Barcelona però era d’origen castellà. L’any 1840 es casà amb Jaume 

Montaner Morei (1808-1855) fet que suposà un ascens social per la família de senyors pagesos dels 

Montaner. MONTANER, P. de: “Els orígens familiars de Pilar Montaner” a Pilar Montaner 

Memorias: precedides d’un estudi biogràfic i d’una aproximaciñ als seus orígens familiars. Op. cit., 

p. 56. 
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Imatge 18: Etiqueta comercial de l’oli embotellat per Bartomeu Roca Estades, de Palma 

 

 

Font: Biblioteca Lluís Alemany Signatura W-6 (1) 

 

Cal considerar també un grup de nous propietaris que participaren amb la producciñ 

d’oli de les seves possessions. Entre ells hi ha l’exemple d’una família que havia passat 

de la condiciñ d’arrendataris a propietaris com fou la de Maria Morell, viuda de 

Francesc Ensenyat,
1007

 de Binibassí, que juntament amb el seu fill Joan Baptista, veieren 

internacionalment reconeguda la qualitat del seu oli. A aquest grup també s’hi pot 

incorporar, com a nou propietari, Pere Sampol Rossellñ (1837-1914), qui fou advocat, 

polític, diputat provincial i president de la Diputaciñ. Era propietari de Son Galceran, 

que va vendre a l’Arxiduc, i comprà s’Alcadena d’Alarñ, a la família dels Conrado. Fou 

un dels primers que exposaren oli de Mallorca en una exposiciñ Universal, com fou la 

de Londres del 1862. A la de París del 1878 va tenir una menciñ honorífica. 

Un altre grup és el dels xuetes que varen comprar possessions d’olivar a la 

noblesa i que presentaren oli a diferents exposicions. És el cas de la família d’Ignasi 

Fuster Fortesa, qui l’any 1872 havia comprat s’Alqueria Blanca, de Bunyola, a Francesc 
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 Francesc Ensenyat Tries, pare de Joan Baptista, havia comprar la possessió de Binibassí el 1871 a 

Francisco Sáenz-Ramírez per 73.079,58 pessetes. La família Ensenyat va vendre la possessiñ l’any 

1903. COLL TABANERA, Paloma: “La possessiñ de Binibassí (Fornalutx: Història i arquitectura)”. 

Les possessions mallorquines: passat i present. Op. cit., p. 489 i 490.  
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Xavier Dameto Boixadors.
1008

Els hereus d’Ignasi Fuster varen obtenir una medalla 

d’argent per l’oli a l’Exposiciñ universal de Barcelona. Per la seva banda Joaquim 

Aguilñ Valentí, que l’any 1893 va comprar la possessiñ de Biniforani Vell, de gran 

producciñ oliera, a Jordi de San Simon, va presentar-ne a l’Exposiciñ de Sñller del 

1897, tot indicant que exportava a Buenos Aires. 

Igualment algun indià hisendat, que havia fet fortuna a Amèrica, va presentar oli 

en alguna exposiciñ. És el cas del solleric Llorenç Roses Borràs qui va invertir part de la 

seva fortuna feta a Puerto Rico en la compra de terres a Mallorca, entre elles la 

possessiñ de Son Palou d’Orient, d’on devia provenir el que presentà a l’Exposiciñ de 

Palma del 1910.  

Finalment, cal dir que hi ha un nombrñs col·lectiu que en presentava a la 

mateixa mostra dels quals desconeixem la condiciñ amb què conraven la terra d’on 

procedia l’oli. Alguns eren amos de possessiñ com la viuda i el fill de Mateu Homar 

Simonet, arrendataris de Biniforani Vell. En altres casos podia tractar-se de persones 

que havien esdevingut propietaris arran de la fragmentaciñ i venda de les grans 

propietats de municipis com Sñller, Fornalutx o Bunyola. Un exemple seria el de 

Bartomeu Colom Morell
1009

 que va comprar la possessiñ de Monnàber. No figuren al 

quadre perquè la gran majoria d’ells només va participar en una de les mostres que hem 

analitzat. 

En el quadre hi figuren els expositors que exposaren oli d’oliva a les diferents mostres, 

aquells que ho feren diverses vegades, sobretot a les exposicions universals o que hi 

obtingueren els principals guardons. Per tal de focalitzar els més destacats, s’han exclòs 

aquells que només ho feren una vegada, excepte quan ha interessat destacar algun fet 

rellevant. S’han posat en negreta els premis que s’obtingueren a les exposicions 

universals i internacionals. Les inicials del premis corresponen a: MO: Medalla d’Or; 

MA: Medalla d'Argent; DM: Diploma de Mèrit; MB: Medalla de Bronze; MH: Menció 

Honorífica. 
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 ARM: Ignasi Fuster Forteza compra s’Alqueria Blanca a Francesc X. Dameto 

Boxadors.(Comptadoria d’hipoteques, 777), p. 51, núm. en el registre 102, foli 43, any 1872.  
1009

 Bartomeu Colom Morell (1830-1917) era un pagès benestant de Sóller, pare del poeta Guillem 

Colom Ferrà, que comprà la possessió de Monnàber de Fornalutx a Joan Estades i Montaner. 

COLOM, Guillem: Entre el caliu i la cendra. Memòries (1890-1970). Barcelona (Pòrtic), 1972. 

Bartomeu Colom Morell va presentar oli a l’Exposiciñ de Palma de 1910 on va obtenir una medalla 

d’or.  
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Taula 18: Principals expositors d’oli de les Illes 

 
Persones destacades Municipi Especialiat (tipus d’oli d’oliva) 

i Observacions 

Mostres 

Comissiñ Provincial   Madrid 1857 

Pere Josep Sampol 

Rossellñ 

 

Alarñ  Palma 1860 

Londres 1862 

París 1878(MH) 

Marià Conrado, marquès 

de la Fontsanta 

Alarñ Quatre varietats d’oli d’oliva Palma 1860 

Viena 1873(DM) 

París 1878 (MB) 

Guillem A. Puerto Palma Fabricant de conserves Palma 1860 

Bartomeu Ripoll 

Bisquerra 

 

Fornalutx  Palma 1860 

París 1878(MB) 

Palma 1881 

Barcelona 1888(MO) 

Joan Estades i Montaner Fornalutx  Palma 1860 

Palma 1881 

Antoni Real 

Victorià Real 

 

Lloseta  Palma 1860 

Palma 1910 

Pere Morell 

Faust Morell 

 

Alarñ 

(Solleric) 

 Londres 1862 

París 1867(M.B.) 

 

Pere Morell i Fontiroig Valldemossa  París 1878(MB) 

Bartomeu Roca Palma Oli refinat destinat a 

l’exportaciñ 

Londres 1862 

París 1867(MH) 

Viena 1873 

Joan Rubert Lladñ Palma  Londres 1862 

París 1867 

Viena 1873(DM) 

Andreu Rubert Lladñ Sñller  Viena 1873 

París 1878 

Marià Villalonga Palma  Londres 1862 

Pere Font dels Olors i 

Ordinas 

Alarñ  París 1867 

Jordi Fortuny 

Raimundo Fortuny 

Estades 

 

Palma Oli verge París 1867(M.B) 

Joan Burgues Safortesa Palma 

  

Oli comú i oli verge d’Alfàbia Viena 1873(DM) 

Filadèlfia 1876 

Palma 1876 

París 1878 

Miquel Torres Calafat Valldemossa  Viena 1873(DM) 

Maria Pilar Vega-

Verdugo, Vídua de 

Montaner. 

Salvador Montaner Vega-

Verdugo 

de 

S’Olivaret 

d’Alarñ 

 Viena 1873(DM) 

 

Barcelona 1888(MP) 

Palma 1910 

 

Lluís San Simon i 

Orlandis, comte de San 

Simon. 

Jordi San Simon, 

marquès del Reguer  

 Producciñ: 200 hl Viena 1873 

Barcelona 1888(MO) 

París 1889 

Xicago 1893 

Miquel Fluxà Palet Selva Oli verge i oli comú Filadèlfia 1876 

París 1878(MP) 

Barcelona 1888(MO) 
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Jordi Mayol 

 

Fornalutx  París 1878(MH) 

Bartomeu Mayol Fornalutx  París 1878(MP) 

Faust Gual de Torrella Deià 

Palma 

 París 1878(MH) 

Barcelona 1888(MB) 

Francesc Mas Jaume Deià Oli verge i oli elaborat Palma 1881 

Barcelona 1888(MP) 

Manacor 1897 

Bartomeu Aloi 

Bennàsser 

Pollença  Oli d’oliva. 

Conserves 

Barcelona 1888(MP) 

Bosch i Valent Palma Societat de saboners Barcelona 1888(MO) 

Fuster Palma Oli de s’Alqueria (Bunyola) Barcelona 1888(MP) 

 

Jordi Carbonell Valldemossa  Barcelona 1888(MP) 

Palma 1903 

Joan B. Ensenyat Fornalutx Oli de Binibassí Barcelona 1888(MO) 

Innsbruck 1896 

Sñller 1897 

Rafel Estaràs Valldemossa Alcalde de Valldemossa Barcelona 1888(MO) 

Manacor 1897 

Nicolau Morell Pons de la 

possessiñ 

des Barranc 

 Barcelona 1888(MP) 

Salvador Morell Verd Palma Oli verge Barcelona 1888(MP) 

Joan Nogués Pizà Pollença   Barcelona 1888(MB) 

Andreu Oliver Sñller, de la 

possessiñ 

Moiana 

 Barcelona 1888(MB) 

Miquel Palou Barbarín De Son 

Terrassa 

d’Orient 

Oli d’oliva sense clarificar 

Producciñ: 90 hl 
Barcelona 1888(MB) 

París 1889 

Xicago 1893 

Sñller 1897 

Pere Antoni Ripoll 

Pere Lluc Ripoll 

Pere A. Ripoll Estades 

Sñller  Oli d’oliva de les possessions de 

can Gordo i Bàlitx 

Barcelona 1888 

Palma 1903 

Palma 1910 

Antoni Rossellñ Valldemossa  Barcelona 1888(MP) 

Manacor 1897 

Antoni Vives Colom Deià Oli de Miramar. 

Producciñ: 100 hl 

Barcelona 1888 

París 1889 

Xicago 1893 

Anvers 1894 

Manacor 1897 

París 1900 (MH) 

Josep Mª Cirera Palma, 

carrer Palau, 

83  

Producciñ: 30 hl París 1889 

Xicago 1893 

Joaquim Aguilñ Valentí Palma Oli d’oliva de Biniforani Vell 

(Bunyola). Oli preparat per a 

Buenos Aires, a 2 pessetes litre. 

Sñller 1897 

Nicolau Magraner  

Cristòfol Magraner 

Ripoll 

Alarñ. Son 

Ordines 

 Sñller 1897 

Palma 1910 

Joan Miquel Sureda, 

marquès de Vivot 

 

Palma, 

carrer de 

Savellà, 

núm.2 

 

 Manacor 1897 

París 1900 

Palma 1903 

Palma 1910 
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Jaume Puig   Manacor 1897 

Palma 1903 

Mateu Homar, 

viuda de Mateu Homar 

Bunyola 

 

De Biniforani Vell Palma 1903 

Palma 1910 

Bartomeu de Rossellñ 

Tur  

Eivissa Oli des Gorg Palma 1903 

Bartomeu Colom Morell Sñller Oli de Monnàber Palma 1910 

Llorenç Roses Borràs Sñller  Palma 1910 

 
Font: Elaboraciñ personal a través de les diferents fonts citades 

 

 

3.2.- Les ametlles 

El conreu de l’ametller va anar creixent al llarg del segle XIX, sobretot arran de la crisi 

vitícola de finals de segle. L’ametlla, progressivament, al llarg de la segona meitat del 

segle XIX i a començaments del segle XX, passarà a ser un dels principals productes de 

l’exportació illenca, substituint en bona part el lloc que havia ocupat l’oli en les 

exportacions. L’exportaciñ d’ametlles es converteix, des dels anys 1880, en la partida 

central del comerç insular.
1010

La comparació de les xifres del volum i del valor de les 

ametlles exportades per les duanes de les Illes entre el 1870 i el 1910 demostren el seu 

fort creixement.
1011

A la primera dècada del segle XX, concretament l’any 1909, el 

producte sortit de Mallorca que va donar majors ingressos fou l’ametlla. En sortiren per 

valor de 15.000.000 de pessetes, d’un total de 55.300.000.
1012

Per la seva banda 

l’Arxiduc constatava un augment progressiu del conreu de l’ametler, amb un pes relatiu 

molt gran al partit de Palma.
1013

 

A la taula núm. 20 figuren els expositors que mostraren ametlles a les diferents 

mostres, aquells que ho feren diverses vegades, sobretot a les exposicions universals o 

que hi obtingueren els principals guardons. Per tal de focalitzar els més destacats, s’han 

exclòs aquells que només ho feren una vegada, excepte quan ha interessat destacar 

algun fet rellevant. S’han posat en negreta els premis que s’obtingueren a les 

exposicions universals i internacionals. Les inicials del premis corresponen a: MO: 

Medalla d’Or; G: Guardñ Únic; M:Medalla; MA: Medalla d’argent; DM: Diploma de 

Mèrit; MB: Medalla de Bronze; MH: Menciñ Honorífica. S’han inclòs els sindicats 
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 MANERA, C.: Història del creixement econòmic a Mallorca (1700-2000). Op. cit., p. 132-133. 
1011

 El valor de les ametlles exportades per les duanes de les Illes el 1870 representava el 9,8 % del total, 

mentre que el 1910 era el 67,7%. Garrabou, R.; Manera, C.; Valls, F.: “La mercantilitzaciñ dels 

sistemes agraris”. Historia Agrària dels Països Catalans: segles XIX i XX, Vol. IV, p. 291. 
1012

 “Exposiciñn de productos de Baleares. Datos para una balanza mercantil de Mallorca. Anualidad de 

1909.” BCOCIN, 31 de juliol de 1910, p. 156. 
1013

 HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador: Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Op. 

cit.,Vol. III, 201-206. 
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agrícoles i les caixes rurals per confirmar el protagonisme a la primera dècada del segle 

XX. Pràcticament totes aquestes presentaven ametlles. 

En aquest apartat sí que hi trobam expositors de les tres illes amb mostres 

d’ametlles a les exposicions universals i locals de la segona meitat del segle XIX i de 

principis del XX, on hi foren premiats. De fet, des de l’Exposiciñ de Madrid del 1857 

l’ametlla mallorquina obtingué guardons. 

Es tracta d’un producte que es troba representat a les exposicions de tres 

maneres diferents: per classes d’ametlles on es veu una gran riquesa, fins 

aproximadament cent varietats, per oli d’ametlles dolces,
1014

utilitzat en farmàcia, i en 

cendra de la clovella, destinada a la fabricaciñ de sabñ. Hi ha una quarta presentaciñ de 

l’ametlla, com a ingredient del torrñ, especialitat per part d’ alguns menorquins tal com 

es comenta en un altre apartat. 

L’ametlla de Mallorca s’envià a les exposicions universals de Londres del 1862, 

de París del 1867, de Viena del 1873, de París del 1878, de Barcelona del 1888 i de 

Xicago del 1893. De les universals foren premiades a la de Londres del 1862, a la de 

París del 1867, a la de Filadèlfia del 1876 (oli d’ametlles), a la de París 1878 i a la de 

Barcelona 1888. 

D’Eivissa, l’Ajuntament de Santa Eulària presentà una col·lecciñ de 10 varietats 

d’ametlles a l’Exposiciñ Universal de Londres del 1862, on hi obtingué una medalla 

d’argent; Joan Tur Llaneras presentà ametlles i també cotñ a l’Exposiciñ de Viena del 

1873 i Edmund Wallis va presentar diferents varietats d’ametlla a la de Filadèlfia del 

1876. 

Els expositors d’ametlla de Menorca no varen tenir un paper tan rellevant. Tot i 

que l’ametller era un dels conreus més estesos de Menorca, sobretot a Mañ, i que aquest 

va anar creixent,
1015

 l’ametlla era sobretot per al consum intern i per a la fabricaciñ de 

torrñ i altres dolços amb els quals sí que destacaren a les exposicions universals. 

Únicament hem trobat dos expositors menorquins d’ametlla en una exposiciñ universal, 

fou a la de Viena del 1873, a la que també hi duien altres fruits: Josep Soler i Joan 
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 L’oli d’ametlles dolces es destinava a usos farmacèutics i perfumistes i el que es feia a Mallorca, 

destinat a l’exportaciñ, era molt apreciat i competia amb el que es fabricava en terres occitanes. Es 

consumia molt, d’una manera particular, a les Antilles espanyoles per fins medicinals i altres 

mesters. A Palma se’n produïen grans quantitats. Els perfumistes també en presentaven en forma de 

pa o pasta d’ametlla que era la matèria que s’obtenia, una vegada extret l’oli. 
1015

 HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador: Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Op. cit., 

Vol. VI, p. 363. 
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Saura, tots dos de Mañ. Un tercer expositor, quasi un quart de segle més tard, Joan 

Taltavull Garcia en duia a la de Manacor del 1897.  

 

Taula 19: Presència de les ametlles a les mostres 

 

Exposicions locals:  

Palma: 1860, 1878, 1881, 1903, 1910 

Sñller: 1897 

Manacor: 1897 

 

Exposicions Estatals: 

Madrid 1857 

 

Exposicions Universals: 

 Londres 1862, París 1867, Viena 1873, Filadèlfia 1876, París 1878, Barcelona 1888 i 

Xicago 1893 

 

Origen dels expositors d’ametlla: Mallorca, Eivissa, Menorca 

 

 
Font: Elaboraciñ personal a través de les diferents fonts citades 

 

A més de la descripciñ per illes consideram pertinent establir qui eren els expositors i 

quins grups socials participaren amb aquest producte. S’observa la presència d’algunes 

famílies nobles, malgrat que, en aquest sector, el pes de l’heterogeni col·lectiu burgès va 

ser aclaparador;
1016

ens referim a nous propietaris, a fabricants, a professionals liberals, 

etc., tal com seguidament es veurà. 

Entre els membres de la noblesa trobam Josep Quint Safortesa i el seu fill Tomàs 

Quint Safortesa, Jordi Fortuny, Josep Safortesa Orlandis i el marquès de la Fontsanta. 

Sense cap dubte qui més va destacar com a expositor d’ametlles fou Josep Quint 

Safortesa i Togores (Palma 1821-1880), que va obtenir guardñ tant a l’Exposiciñ de 

Londres del 1862 com a la de París del 1867, per la seva col·lecciñ de més de 30 

varietats d’ametlles. Tenia possessions que sumaven unes 2.700 quarterades, entre elles 

s’Heretat a Artà, Son Quint, d’unes 284 ha, i Son Berga al terme de Palma, que era el 

municipi on hi havia una major proporciñ d’ametllerar.  

Josep Quint Safortesa fou diputat a Corts en diferents legislatures pel districte de 

Manacor (1857 i 1871). Va participar a la Tercera Guerra Carlina, rañ per la qual li foren 
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 Per veure la relació entre les característiques socials dels propietaris i els cultius, en aquest cas dels 

productors d’ametlles: MOLL BLANES, I.: “El paisatge agrari de Marratxí el 1818”. I Jornades 

d'estudis locals a Marratxí 1995, Marratxí 1996, p. 53-73. 
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confiscats alguns dels seus béns i va viure un desterrament a València. El 1878, tot i que 

ell encara vivia, fou el seu fill Tomàs Quint Safortesa qui va presentar a Palma la 

col·lecciñ d’ametlles que va obtenir una medalla d’or. 

Un important sector de la burgesia urbana (no sols de Palma, també dels grans 

nuclis urbans de la part forana) hi va participar sovint.  

En una etapa primerenca, a les dècades de 1850 i 1860 representants d’aquest 

grup varen dur ametlles o algun derivat a exposicions universals. És el cas de dues 

persones que tenen diversos elements en comú: Nicolau Ripoll Bestard i Miquel Salvà 

Cardell. Dels dos se n’ha parlat al llarg del treball. 

Nicolau Ripoll Bestard fou un capdavanter en el conreu de l’ametller, així com 

dels moniatos. Obtingué una medalla de bronze per ametlles a l’Exposiciñ de Madrid 

del 1857, una de les quatre medalles a l’ Exposiciñ de Londres del 1862 per les ametlles, 

de les quals en presentava una col·lecciñ de vint-i-sis varietats. Miquel Salvà Cardell va 

presentar oli d’ametlles dolces que obtingué medalla a la de Madrid de 1857. 

 

A aquest grup de burgesos també cal afegir alguns grans propietaris i, sobretot, 

membres de la comunitat xueta que en la seva majoria procedien del sector dels 

denominats “orella alta”.
1017

D’aquest col·lectiu Gabriel Fuster Fortesa fou l’expositor 

d’ametlles més destacat. També en presentaren la seva dona Gumersinda Valentí i, ja a 

principis de segle XX, Ignasi Fuster.  

Gabriel Faust Fuster Fortesa (1851-1923), era advocat. Pertanyia a una família de rics 

comerciants i naviliers que també tenia finques rústiques.
1018

 Es casà amb Gumersinda 

Valentí Fortesa, qui també era propietària de terres, en concret d’una part de Son 

Ametller. Gabriel Faust Fuster Fortesa va obtenir una medalla d’or a l’Exposiciñ 

Universal de Barcelona del 1888 per la seva col·lecciñ de noranta-dues varietats 

d’ametlles, el nom de les quals apareixien en una revista dirigida per Pere Estelrich. 

1019
Va participar a la de Xicago del 1893 i a la de Sñller. Indicava que produïa 700 hl 

anuals.  
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 Terme per referir-se al grup de xuetes de bona situaciñ econòmica, mentre que els d’”orella 

baixa”serien els de posicions més modestes, es compotarien com dos grups subendogàmics 

diferenciats. MONTANER, P. de i PORQUERES, E.: “Subendogamias en el Mediterráneo: los 

ejemplos mallorquines de la aristocrcacia y de los descendientes de judíos.” Memòries de la Reial 

Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics. 1994, núm. 6, p. 96. 
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 Antoni Fuster Fortesa (1853-1902). Op. cit., p. 14-15.  
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 “Catálogo de las variedades de la almendra común presentades en la Exposiciñn de Barcelona”, El 
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També n’exposava la seva dona, l’esmentada Gumersinda Valentí, néta del comerciant 

Bartomeu Valentí Fortesa, conegut liberal, que el 1801 havia comprat Son Ametller a 

Antoni de Togores i Nét.
1020

  

Per la seva banda, Ignasi Fuster presentava ametlles mollars a l’Exposiciñ de Palma del 

1903, procedents de la possessiñ de Son Dureta de Palma.  

Com a part del mateix sector de la burgesia urbana cal incorporar a un grup de 

fabricants de sabñ i d’oli d’ametlles dolces, com Gabriel Feliu Manera, Joan Feliu, 

Francesc Fuster i Joan Mirñ. 

Feliu Manera de Palma presentava diferents varietats d’ametlles, bessñ i cendra 

d’ametlla a diverses mostres com la de Viena del 1873. La seva mare, com a Viuda de 

Feliu i Fill, presentà sabñ fort i sabñ fluix a la mateixa mostra on hi obtingué un 

diploma de mèrit. En el cas d’aquesta família es veu la connexiñ entre la fabricaciñ de 

sabñ i el comerç d’ametlles, de les quals aprofitaven la cendra de la pellofa per a la 

fabricaciñ de sabñ i també per preparar lleixiu. Gabriel Feliu Manera i la seva mare 

tenien la fàbrica de sabñ, destinat a l’exportaciñ, situada al carrer de la Concepciñ de 

Palma.  

Per la seva banda Francesc Fuster fou la persona que més vegades participà com 

a expositor d’oli d’ametlles dolces, com a la de Viena de1873 i a la de Filadèlfia del 

1876, on hi obtingué guardñ. 

Per últim i també com a part del sector burgés, cal incorporar a un conjunt de 

professors de l’Institut Balear. Es tracta de Pere Josep Tries (que va obtenir una medalla 

de bronze per la col·lecciñ d’ametlles que va presentar a l’Exposiciñ de París del 1867), 

Pere Estelrich i Miquel Amer Servera de Manacor (els quals es presentaren a les locals 

de Manacor del 1897 o de Palma del 1903 i de 1910). Un altre expositor d’ametlles fou 

Pau Gralla Fiol, professor, catedràtic d’aritmètica mercantil al citat Institut, on coincidí 

amb el nucli de professors que foren molt proclius a les mostres: Pere Estelrich, 

Francesc Manuel de los Herreros, Lluís Pou; Gralla va obtenir una medalla d’or a 

l’Exposiciñ de la Llotja de Palma del 1878, per la seva col·lecciñ de cinquanta varietats 

d’ametlla. 
1021
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 AGUILÓ FEMENIAS, Margarita: “La relaciñn de los xuetes con el mundo de las possessions en el 

siglo XIX: ¿De arrendatarios y prestamistas a propietarios?”. Les possessions mallorquines: passat i 

present. Op. Cit., p. 343.  
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 Hi ha una darrera expositora, Antònia Miralles de qui no podem establir la seva extracciñ social; 

venia l’ametlla a unes 28 pessetes l’hectolitre i va obtenir una menciñ honorífica a l’Exposiciñ 

Universal de París del 1878. 
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Pel que fa a les altres illes, es pot veure com Eivissa està força representada amb 

mostres d’ametlles. L’Arxiduc diu que devers l’any 1867 a Eivissa se’n produïen unes 

15.500 quarteres (una quartera equival a 70,34 l), o sigui que parlaríem de més d’un 

miliñ de litres. Diu que el conreu de l’ametller augmentava considerablement i que 

gairebé tota l’ametlla era exportada, ja que a Eivissa se’n consumien molt poques. Se 

n’exportaven uns 250.000 kg anuals, a Màlaga, a Marsella, als Estats Units i a les 

colònies espanyoles d’Amèrica. 
1022

  

A les mostres en presentaren, l’Ajuntament de Santa Eulària, a l’Exposiciñ de 

Londres del 1862, Josep Sorà Tur a la de París del 1867, on indicava que les dedicava 

bàsicament a l’exportaciñ. Joan Tur Llaneres a la de Viena del 1873, juntament amb oli 

d’oliva i cotñ espinyolat i Edmund Wallis a la de Filadèlfia del 1876.
1023

Per la seva 

banda Joan Bonnín Fuster, suposam que comerciant de Palma, enviava ametlles 

d’Eivissa a la de París del 1878, tot indicant el preu que tenien a Palma, 2,50 pessetes el 

quilo. 

Taula 20: Principals expositors d’ametlles de les Illes 

 
Persones 

destacades 

Municipi Especialitat Observacions Mostres i 

guardons  

Nicolau Ripoll Palma Ametlles  Madrid 1857(MB) 

Miquel Salvà 

Cardell 

Palma Oli d’ametlles dolces  Madrid 1857(MB) 

Josep Quint 

Safortesa 

 

Palma 29 varietats d’ametlles 

 

 Palma 1860 (MO) 

  32 varietats diferents 

d’ametlles 

 

 Londres 1862 (M) 

Excellence of 

quality 

    París 1867 (MB) 

 

Tomàs Quint 

Safortesa 

 

 

Palma Col·lecciñ de trenta-

cinc varietats 

d’ametlla 

 

Fill de Josep 

Quint Safortesa, 

propietari de Son 

Berga de Palma 

Palma 1878 (MO) 

Ajuntament de 

Santa Eulària 

Eivissa 10 varietats d’ametlles  Palma 1860: (MP) 

Londres 1862 

Miquel Fons  Palma 13 varietats d’ametlles  Palma 1860: (MP) 

Josep Sorà Tur Eivissa Ametlla mollar Donava el preu i 

indicava que es 

consumia 

preferentment a 

l’estranger 

París 1867 
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 HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador: Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Op. cit., 

Vol. I, p. 70, 101-102. 
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 El comerciant Edmund Wallis Valls segurament tenia interès en estendre la venda d’ametlles a 
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Jordí Fortuny Palma Ametlles i altres fruits Es donava el preu París 1867 

Martí Mayol Palma  Ametlles i altres fruits Es donava el preu 

de la càrrega de 

cada un dels 

productes 

París 1867 

Pere Josep Tries  Esporles Ametlles de diferents 

classes: de 

l’esperança, remollars, 

pou, blanquet, den 

Gelat i amarga 

 París 1867 (MB)  

Comissiñ 

provincial de 

Balears 

  Ametlles i altres 

fruits. fita, de l’engan, 

de canaleta, agrines 

den Ramell, den 

Blanquet, den 

Cresteta, den Cosme, i 

den Pota. 

 Viena 1873 

Comissiñ 

Provincial 

 Deu varietats 

d’ametlles 

 París 1878 

Gabriel Feliu 

Manera  

 

Palma Ametlles diferents: 

den Pou i den Bolic; 

bessñ d’ametlla  

També exposava 

cendra d’ametlla 

Viena 1873 

 

    Palma 1878 

    Palma 1881 

Joan Feliu    Filadèlfia 1876 

Joan Tur 

Llaneres  

Eivissa Ametlles També exposava 

oli d’oliva i cotñ 

espinyolat 

Viena 1873 

Josep Soler Mañ  Ametlles i altres fruits  Viena 1873 

Joan Saura Mañ Ametlles i altres fruits  Viena 1873 

Francesc Fuster Palma Oli d’ametlles  Viena 1873 

 

    Filadèlfia 1876 (G) 
El comentari del 

Jurat fou: Oil from 

almonds, good 

quality and limpid.  

    Palma 1876 

Gabriel Fuster 

Fortesa,  

Palma 41 caixes amb 92 

varietats d’ametlles 

 

 

 

Barcelona 1888 

(MO) 

 

  Ametlles de diferents 

varietats 

Produïa 700 hl Xicago 1893 

 

    Sñller 1897 (MO) 

 

  Col·lecciñ de 

múltiples varietats 

d’amelles, 

especificant-ne el nom  

 Manacor 1897(MP) 

Gumersinda 

Valentí de 

Fuster,  

Palma Dotze varietats 

d’ametlles 

Era casada amb 

Gabriel Fuster 

Fortesa 

Barcelona 1888 

Miquel Fuster Palma Ametlles  Filadèlfia 1876 

Comissiñ 

Provincial 

Palma Oli d’ametlles dolces  Viena 1873 
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Edmund Wallis Eivissa Quatre varietats 

diferents d’ametlles: 

fites, canyes, 

imperials i bec de corb 

 Filadèlfia 1876 

Pau Gralla Fiol  Col·lecciñ de 

cinquanta varietats 

d’ametlla 

Professor de 

l’Institut Balear 

Palma 1878 (MO) 

Antònia Miralles Palma Ametlles 

Ametlles fita 

 

Bessñ d’ametlla den 

Pota 

A 28 pessetes 

l’hectolitre 

A 26 pessetes 

París 1878 (MH)  

Marquès de la 

Fontsanta 

Palma Ametlla mollar Preu a 25 

pessetes 

l’hectolitre 

París 1878 

Joan Bonnín 

Fuster 

Eivissa Ametlles fita 

 

Ametlla forta 

Preu a Palma 30 

pessetes 

l’hectolitre. 

A 2,50 pessetes el 

Kg. 

París 1878 

Josep Safortesa 

Orlandis 

 Ametlles  Palma 1878 

Palma 1881 

Joan i Miquel 

Amer Servera 

Manacor Ametlles i altres 

productes 

 Manacor 1897(MO) 

 

Joan Amer 

Servera 

 Ametlles  Palma 1903(MO) 

Joan Taltavull 

Garcia 

Mañ Ametlles i altres 

productes agrícoles 

 Manacor 1897(MO) 

Ignasi Fuster  Ametlles mollars De la possessiñ 

de Son Dureta de 

Palma 

Palma 1903 

Joan Mirñ  Ametlles dolces  Palma 1903 

Pere Estelrich  Ametlles  Palma 1910 

Director de 

l’Institut General 

i Tècnic 

Palma  

Monti-sion 58 

Col·lecciñ d’ametlles  Palma 1910 

Sindicat 

Agrícola, Caixa 

Rural de Maria 

Maria Ametlles i altres 

productes agrícoles 

 Palma 1910(MP)  

Sindicat 

Agrícola de 

Llucmajor 

Llucmajor Diferents tipus 

d’ametlles i blats 

 Palma1910(MO) 

Sindicat 

Agrícola de 

Santanyí 

Santanyí Ametlles i i altres 

productes agrícoles 

 Palma 1910(MO)  

Caixa Rural de 

Santanyí 

Santanyí Col·lecciñ de 

cinquanta varietats 

d’ametlles  

 Premi d’Honor  

Sindicat 

Agrícola i 

Ramader de 

Sencelles 

Sencelles Ametlles i altres 

productes agrícoles 

 Palma 1910(MO)  

Caixa Rural de 

Capdepera 

Capdepera Ametlles i altres 

productes agrícoles 

  Palma 1910(MP)  

Federaciñ 

Agrícola Balear- 

Cambra Agrícola 

de Felanitx 

Felanitx Ametlles i altres 

productes agrícoles 

 Palma 1910(MO)  
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Federaciñ 

Agrícola Balear- 

Caixa Rural de 

Sant Joan 

Sant Joan Ametlles i altres 

productes agrícoles 

 Palma 1910 

Federaciñ 

Agrícola Balear-

Sindicat 

Agrícola de la 

Pobla 

la Pobla Ametlles i altres 

productes agrícoles 

 Palma 1910(MP) 

Federaciñ 

Agrícola Balear- 

Caixa Rural de 

Petra 

Petra Ametlles i altres 

productes agrícoles 

 Palma 1910 

Federaciñ 

Agrícola Balear- 

Josep Busquets 

Borràs 

Palma Ametlla i bessñ 

d’ametlla  

 Palma 1910(MP) 

Federaciñ 

Agrícola Balear 

Bartomeu- 

Comes Florit 

Palma Ametlles i altres 

productes agrícoles  

 Palma 1910 

Federaciñ 

Agrícola Balear- 

Andreu Fiol 

Ferragut 

Costitx Ametlles  Palma 1910 

Federaciñ 

Agrícola Balear- 

Josep Vallespir 

Serra 

Costitx Ametlles  Palma 1910 

Federaciñ 

Agrícola Balear 

(Antoni Monjo) 

Maria Ametlles i altres 

productes agrícoles 

 Palma 1910(MP) 

Federaciñ 

Agrícola Balear- 

Guillem Julià 

Quintana 

Binissalem Ametlles i altres 

productes agrícoles 

 Palma 1910 

Federaciñ 

Agrícola Balear- 

Joan Riera 

Alemany 

Andratx Ametlles i altres 

productes agrícoles 

 Palma 1910 

Federaciñ 

Agrícola Balear- 

Domingo Ferrà 

SantaMargalida Ametlles i altres 

productes agrícoles 

 Palma 1910 

Federaciñ 

agrícola balear 

(Gabriel 

Llompart 

Cirerol) 

Palma Ametlles i altres 

productes agrícoles 

 Palma 1910 

Federaciñ 

Agrícola Balear- 

Jeroni Canals 

Marratxí Ametlles i altres 

productes agrícoles  

 Palma 1910(MP) 

 
Font: Elaboraciñ personal a través de les diferents fonts citades. 
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3.3.- Les conserves 

La indústria que preserva els productes animals i vegetals dels estralls de la temperatura, 

va ser una de les grans conquestes del segle XIX. Segons Jordi Nadal va tenir a l’Estat 

espanyol un desenvolupament tardà ja que fins a mitjan segle pocs establiments 

utilitzaven les tècniques d’esterilitzaciñ i envasat amb tancament hermètic a les quals 

havien contribuït amb les seves descobertes, durant la segona dècada del XIX, els 

francesos Nicolas Appert i Joseph Colin. 

A Espanya els sistemes moderns s’introduïren tardanament i a molts pocs llocs. 

Pel que fa a les conserves de fruites i hortalisses, Jordi Nadal ja en reclamava 

l’any 1987 un estudi per a la Rioja i les illes Balears i Pitiüses, on, a la segona meitat del 

segle XIX, se centrava la importància d’aquest sector, i no a Múrcia que posteriorment 

en seria capdavantera.
1024

  

Mitjançant la font que constitueixen les exposicions podem trobar molts 

d’exemples del paper que juga la indústria conservera com a activitat en 

desenvolupament així com del seu caràcter innovador.  

Així per exemple, la modernitat en els sistemes de conservaciñ emprats a les 

Illes es podria confirmar amb la valoraciñ positiva que se’n féu a Viena l’any 1873 en 

diferents mostres: medalla de progrés per les conserves de carn de Bartomeu Roca i el 

diploma de mèrit per les de llet concentrada tant de Francesc Riudavets com de Guillem 

Fàbregues.  

Per altra banda la presència de fabricants d’envasos de vidre, o de propietaris de 

tallers on es folraven barrals o es feien envasos de llauna, per envasar tant licors com 

conserves en seria una altra prova. 

Les conserves fabricades a Mallorca i a Menorca eren molt variades: de fruita, 

(albercocs, cireres, peres, groselles, melicotons, preparades en aigua, en suc, en xarop i 

en semialmívar), de vegetals (tomàtigues, pebres, ciurons, mongetes, pèsols, etc), així 

com de carn de caça, de bolets, de peix, i de mol·luscs, com calamars. Per altra banda 

fou destacada la producciñ de tàperes envinagrades, activitat que queda ben reflectida a 

les exposicions, sobretot a través de Llorenç Arrom, de Llubí i dels germans Roca, de 

Palma. 
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 NADAL, Jordi:“La industria fabril espaðola en 1900. Una aproximaciñn” dins La economía 

española en el siglo XX. Una perspectiva histórica, Barcelona (Ariel), 1987, p. 34. 
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Francesc Satorras 
1025

a la memòria que escriu arran de l’Exposiciñ Vitícola del 

1877 s’hi refereix: 

“En Palma, se fabrican además muchas clases de conservas en alcohol y encurtidos. 

Séame permitido enumerar solamente la industria que va desarrollándose en grande 

escala, relativa a la exportación de la alcaparra conservada por el vinagre. 

Mallorca manda a América todos los años más de tres mil tonelitos de media arroba, 

que salen por el Puerto de Palma. El cultivo de la alcaparra (capparis inermis)se 

efectúa en los pueblos de Campos i Llubí especialmente”.  

 

A Mallorca la indústria conservera inicialment estava molt vinculada a la de licors: 

casos com el de Bartomeu Roca, Guillem Antoni Puerto, Vilches i cia., Bernat Cano 

Hernández, tots ells de Palma, o d’Andreu Bestard, de Santa Maria, fabricaven tant 

conserves com licors. S’han considerat també conserves les begudes a base de llet 

condensada, que es fabricaven a Menorca, així com els torrons i altres dolços amb els 

que sovint estaven vinculats.  

Segons Martínez Carriñn,
1026

 a les Illes, i concretament a Mallorca, aquest sector 

va ser important a les darreres dècades del segle XIX, mentre que, a partir de 1900 es 

produí un canvi en la distribuciñ territorial de les indústries conserveres, i, entre 1900 i 

1915, mentre el sector de les Balears entrava en crisi, creixia en altres zones com per 

exemple al Principat; a més de la Rioja, Castella-la Manxa i Múrcia. 

Podria ser també que aquest descens fos també una conseqüència dels canvis que 

es donaren a les antigues colònies els quals afectaren els productors que exportaven la 

seva producciñ a aquestes destinacions.  

Martínez Carrion, que es fixa molt en la conserva de l’albercoc, diu que la 

varietat d’albercoc illenc va resultar a la llarga menys productiu que la varietat “búlida” 

de Múrcia de color daurat i amb gran quantitat de sucre. El albaricoque insular, en 

cambio, es de tono rojizo y con menos cantidad de azúcar, factor éste que incrementa 

los costes de elaboraciñn de la pulpa, dada la necesidad de aðadir más cantidad de este 

producto.  

Efectivament a principis del segle XX és palesa la importància de la producciñ 

de fruites seques i de polpa d’albercoc per a l’exportaciñ, a càrrec d’empreses com la 

dels Alzamora que, al llarg de tres generacions, es dedicà a la producciñ i a la 

comercialitzaciñ a gran escala de productes alimentaris, entre ells les figues seques i la 
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polpa d’albercoc, curiosament i malgrat la seva importància, no els trobam gaire com a 

expositors. 

Per fer-se una idea del que representava l’exportaciñ de polpa d’albercoc es pot 

citar la xifra que donava la Cambra de Comerç de Palma. L’any 1909 s’exportava polpa 

d’albercoc per un valor de 700.000 pessetes.
1027

 

De les mostres estudiades, únicament hem trobat que participàs com a expositor 

un membre d’aquesta família, es tracta de Gabriel Alzamora Ginard que, a l’Exposiciñ 

regional de Palma del 1881, exposava figues seques. Per altra banda els seus fills 

participaren en l’organitzaciñ de diferents mostres. Enric Alzamora Gomà fou un dels 

vocals de la Junta provincial de les Balears per fomentar el concurs a la Universal de 

Barcelona del 1888. El seu germà Ferran fou el president del jurat de la secciñ de 

conserves alimentàries i dolços, a l’exposiciñ de Palma del 1910.  

 

Imatge 19: Publicitat de la Casa Alzamora a la guia turística de les Balears escrita per J. B. 

Ensenyat i publicada l’any 1900 

Hi apareix la data de la fundaciñ d’Alzamora Hermanos i les seves activitats: exportaciñ de 

fruits del país i fabricaciñ de conserves, a Binissalem. Hi surt destacada la fabricaciñ de polpa 

dalbercoc. 

 

 

Font: ENSENYAT, J.B.: Guide Illustré des Îles Baléares. Guide-Album du turiste aux Iles Balears. Palma (J. Tous 

Editor), 1900, p. 154. 

 

Diu Martínez Carriñn que la crisi del subsector es fa palesa a les Illes entre 1900 

i 1915. Alguns industrials de Mallorca, com és el cas de la família Esteva, invertiren en 

d’altres territoris.
1028

 Les causes que apunta per aquesta deslocalitzaciñ sñn: 

                                                           
1027

 Exposición de productos de Baleares. Datos para una balanza mercantil de Mallorca. Anualidad de 

1909.”BCOCIN, 31 de juliol de 1910, p. 156. 
1028

 MARTÍNEZ CARRIÓN, José Miguel: “Formaciñn y desarrollo de la industria de conservas 

vegetales en Espaða”, 1850-1935”, op. cit., p. 627. 
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 “La razón habría que buscarla en la estrategia de los empresarios insulares para 

minimizar costes, en unos momentos en que la industria conservera comienza a 

mecanizarse y en la isla escasean las materias primas. (...)En estas condiciones no es de 

extrañar que el número de factorías insulares disminuya y se pase de 21, en 1900, a 6, 

en 1915.” 

 

Per altra banda la reducciñ del nombre de factories insulars s’apunta a partir de la font 

oficial de la Contribuciñ industrial i de comerç, però s’ha de tenir present que durant 

aquests anys hi havia un nombre considerable de factories que elaboraven polpa 

d’albercoc i ho feien de manera clandestina. Així es desprèn dels comunicats, dels anys 

1903 i 1906 que enviava l’Administraciñ de contribucions de les Illes al batlle de Santa 

Maria on es veu que seguien expedients de defraudaciñ a fabricants de conserves del 

municipi, entre ells a Andreu Bestard Canyelles, a qui se li posà una sanciñ econòmica 

elevada per aquest motiu.
1029

  

Pel que fa a la segona causa, la de preferència per l’albercoc de la varietat 

búlida, més ric en sucre, és possible que sigui un factor a considerar. Els fabricants 

illencs exportaven a la Gran Bretanya polpa de fruita, albercocs conservats en el seu 

propi suc, producte semielaborat que, un cop al seu destí s’utilitzava per fer confitura, 

de la qual els britànics ja n’eren grans consumidors. En aquests anys no produïen les 

melmelades, no hi afegien el sucre, per tal d’evitar els costos d’entrada de duana, perquè 

el producte tenia a la Gran Bretanya una protecciñ aranzelària molt alta.  

Finalment s’ha de reconèixer un tercer factor per explicar el declivi de l’activitat 

que té a veure amb la mala fama que va adquirir la popa d’albercoc mallorquí per 

l’adulteraciñ freqüent de què fou objecte. El diari La Almudaina parlant de l’adulteraciñ 

de vins comentava: Ya Mallorca tuvo que pagar caro los pocos escrúpulos de los 

traficantes de pulpa que para aprovecharse de una venta, malbarataron un mercado y 

tendieron sombras perniciosas sobre un producto de importante riqueza para nuestra 

isla.
1030

  

Pel que fa al reflex d’aquesta crisi de l’activitat a les mostres és cert que a 

l’Exposiciñ de París del 1900 no hi hagué cap expositor de conserves, però és que en 

general d’illencs n’hi va haver molt pocs. I els productors de conserves menorquins ja 

no ens tornen aparèixer. 

                                                           
1029

 AMSM: Lligall 516 Contribució Industrial i de comerç, altes i baixes 1854-1908. 
1030

 La Almudaina, “La adulteraciñn de los vinos”, 18 de nov. de 1910, p. 1. 
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En canvi a les exposicions de Palma del 1903 i del 1910, on Ferran Alzamora 

fou el president del jurat, encara hi va haver una certa representaciñ de les conserves 

fetes a Mallorca. 

 

Taula 21: Expositors de conserves illencs a les exposicions 

 

 

Illes 

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera 

 

Exposicions locals 

Palma: 1860, 1876, 1881, 1903, 1910 

Sñller: 1897 

Manacor: 1897 

 

Exposicions Estatals 

Barcelona: Exposiciñ Marítima Barcelona 1872  

Madrid: 1857, 1877 

 

 

Exposicions Universals: 

Londres 1862, París 1867, Viena 1873, Filadèlfia 1876, París 1878, Barcelona 1888, 

París 1889, Xicago 1893. 

 

Exposicions internacionals 

Innsbruck 1896, Buenos Aires 1903, Buenos Aires 1910 

 
Font: Elaboraciñ personal a través de les diferents fonts citades 

 

3.3.1. Mallorca 

La indústria conservera de l’illa, pel que podem veure a les mostres s’inicià en una etapa 

relativament precoç. A l’exposiciñ agrícola celebrada a Madrid l’any 1857 Bartomeu 

Roca Estades, per les seves fruites conservades al suc i en semialmívar i Llorenç Arrom 

per les tàperes envinagrades, obtingueren una medalla d’argent. 

Tres anys més tard la memòria de l’Exposiciñ de Palma del 1860 esmentava la 

importància que havia agafat en poc temps el sector de les conserves: 

 
 Importancia no escasa alcanzaron en el último concurso las conservas y encurtidos 

de todas clases, si se atiende al corto tiempo que ha mediado desde que este ramo de 

industria emprendiñ en las Baleares la marcha de los adelantos. (...)sobresaliendo 

notablemente en el ramo de conservas vegetales, la variada y rica colecciñn de 
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frutas, legumbres, pimientos y tomates al natural, en jarabe y en semialmíbar, 

producto de la fábrica de D.Bartolomé Roca de Palma (...).
1031

 

 

Les empreses de Palma 

A la segona meitat del segle XIX, a Palma, aquesta indústria, associada sovint a la de 

licors, esdevingué força important, no tant pel nombre de fàbriques, sinñ per la seva 

importància i el volum de fabricaciñ destinat bàsicament a l’exportaciñ. Així ho explica 

l’Arxiduc: 

“La fabricació de conserves i licors té gran importància a Palma, però molt més per la 

quantitat i el valor dels seus productes, que pel nombre de fàbriques, de les quals només 

hi ha sis fàbriques i precisament dins el terme de Palma. En general en aquestes 

fàbriques es fan confitures dolces (dolços en almívar), fruita en conserva i tot tipus de 

menjars conservats, oli refinat, envinagrats i diversos licors, per a la qual cosa es fa 

servir un alambí pe refinar destil·lar el brandi. (...) La major part de producció de totes 

aquestes fàbriques s’exporta a l’illa de Cuba i Puerto Rico, i també a altres països 

d’Amèrica, així com a la península espanyola i també de vegades a Filipines.” 
1032

  

 

Les més importants que fabricaven conserves i licors eren, per ordre de rellevància, la 

de Bartomeu Roca Estades -que va ser continuada per les empreses dels seus fills, Roca 

Hermanos, i la del seu gendre Joan Suau-, la de Guillem Antoni Puerto i la de Josep 

Vilches. De la fàbrica de Bartomeu Roca Estades, l’Arxiduc en dñna una informaciñ 

ben precisa: 

 “En aquesta fàbrica es preparen tot tipus de conserves de carn, verdures i fruita, a més 

de licors de tota mena; també s’hi refina oli. Normalment el producte anual d’aquesta 

fàbrica no baixa de 4.000 arroves (un poc de 40.000 quilograms) de conserves i de 

50.000 litres de licors. Dñna feina a una mitjana de 25 treballadors d’ambdñs 

sexes.”
1033

  

 

Bartomeu Roca Estades (Palma, 1827- Palma, 1901), fundà la seva empresa el 1851, 

pensant sobretot en l'exportaciñ de conserves i licors. Estava ubicada en un edifici que 

féu construir a la plaça de la Porta de Santa Catalina, on ocupava un ampli espai, que 

havia format part de l’hort de can Sales, i que Roca comprà al marquès de la Romana 

(Pere Caro i Álvarez de Toledo),
1034

 on hi va construir una finca, que ocupava els 

números 50,51,53 i 55. L’obra va ser dirigida pel mestre d’obres Josep Abrines. 

                                                           
1031

 Breve Noticia de la Exposición Agrícola Industrial y de Bellas Artes. Op. cit., p. 39-40. 
1032

 HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador: Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Op. cit., 

Vol. III, p. 636-637. 
1033

 HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador: Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Op. 

cit.,Vol. III, p. 636-637. 
1034

 Pere Caro Álvarez de Toledo (marquès de la Romana per via materna) segons l’autor de Mis 

recuerdos, va vendre les seves propietats de Mallorca perquè li donaven poc rendiment i comprà 

terres a Castella. Entre les propietats que vengué figuren: el castell de Bendinat, Son Espanyol, Son 

Espanyolet que fou urbanitzat. ROCA BUADES, Ignaci: Op. cit., p. 63-65. 
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En la dècada de 1850 obtingué els privilegis exclusius d'introducciñ de maquinària i de 

fabricaciñ d'envasos de vidre, porcellana i pisa, així com els de procediments per 

conservar fruites i substàncies orgàniques.
1035

 El privilegi li fou concedit després de 

cobrir tots els tràmits, tal com consta a l’expedient conservat entre la documentaciñ de 

la Junta de comerç relatiu a aquesta qüestiñ.
 1036

  

 

Imatge 20: Fotografia actual de l’edifici de can Roca, a la plaça de la Porta de Santa Catalina de 

Palma, construït a la dècada de 1850 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1035

 AHOEPM, Privilegis núm. :1591, 1752 i 1753. 
1036

 ARM:. Junta de Comerç. Caixa 48, núm. 630. El títol de l’Expedient és privilegio exclusivo a favor 

de D. Bartolomé Roca por haber introducido del estrangero una maquina para fabricar vasos, 

cajas, botellas y otros objetos de vidrio, porcelana y loza. El primer document de l’expedient, datat 

el 8 de juny de 1858, és un ofici del govern de la província dirigida a la Junta de Comerç a la qual 

demana acreditar que D. Bartolomé Roca...ha puesto en práctica el privilegio que obtuvo por Real 

cédula de 14 de agosto último de una maquina introducida del extrangero para fabricar vasos, 

cajas, botellas y otros objetos de vidrio, porcelana y loza. La resposta a l’ofici anterior, datada el 14 

de juny de 1858, diu:...debo manifestar a Vd. que habiéndome constituhido personalmente en la 

fábrica de dicho Sr. Roca me acompañó al horno de vidrio de D. Miguel Salvá y Cardell en donde 

me dijo tenía establecida la expresada fábrica y en mi presencia se fabricó una botella de vidrio. 

Que recojí y obra En la secretaría de esta Corporació.. (...)Signat, el 14 de juny de 1858, pel 

vicepresident.  
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Imatge 21: Situaciñ de la fàbrica de Bartomeu Roca en el plànol general de Palma de Leopold 

Scheidnagel, de 1871 

Hi apareix com Fàbrica de licores, a l’espai que havia format part de can Sales S’ha destacat 

amb un punt. 

 

 

 

Font:AMP: L. Scheindnagel: còpia del Plano general de la Plaza de Palma de 1871. 

 

Bartomeu Roca a l’Exposiciñ del 1860, a l’apartat de maquinària, presentava dues 

botelles amb “ingenioso mecanismo para taparlas a alta presiñn”
1037

. Uns anys més 

tard, el 1868, Bartomeu Roca sol·licitava el privilegi d’invenciñ pel sistema d’envasat 

per a la conservaciñ d’aliments, mitjançant la utilitzaciñ de taps sotmesos a alta pressiñ, 

privilegi que obtingué durant 15 anys.
1038

 

Al llarg de més de tres dècades dugué les seves conserves - de fruites i vegetals, 

de carn i de peix- i els vins i licors, a les principals exposicions universals d'arreu 

                                                           
1037

 Breve Noticia de la Exposición Agrícola Industrial y de Bellas Artes. Op. cit., p. 71. 
1038

 AHOEPM: Privilegi núm. 4540, a nom de Bartomeu Roca Estades, amb data de sol·licitud: 18-07-

1868. Títol: Sistema para construir y tapar vasos o jarros,etc. mediante tapones a alta presión. La 

utilitzaciñ de nous sistemes de conservaciñ fou una dedicaciñ de l’empresa de la família Roca. Els 

fills de Bartomeu, Roca Hermanos, continuaren en totes les branques de producció del seu pare: 

conserves, licors, cerveses i fabricació de gel mitjançant mètodes artificials. Un sistema que al darrer 

terç del segle XIX agafà molta força com a sistema de conservaciñ d’aliments. (AMP Lligall 1511. 

Núm. XXVIII) L’any 1905 els propietaris de Roca Hermanos y Compañía demanaven permís per 

instal·lar un motor de gas de nou cavalls de força al carrer de Sant Martí, número 33, per la 

fabricació de gel artificial.Veure: SÁIZ GONZÁLEZ, J.P., Las patentes y la economía española 

(1826-1878), Fundación Empresa Pública. Doc. Trabajo 9606, Madrid 1996, p. 78. 
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d’Europa i d'Amèrica, on fou sovint guardonat, Madrid, 1857 i 1877; Londres, 1862; 

París, 1867 i 1878; Viena, 1873- medalla d’innovaciñ pel sistema de conservar carn-; 

Filadèlfia, 1876; Bordeus, 1882, etc.) 

El 1876 Alfons XII li concedí l’Encomienda de Isabel la Catñlica, com a premi 

al desenvolupament de la indústria i cooperaciñ a la riquesa pública. L'any següent el rei 

visità la seva fàbrica, situada a la porta de Santa Catalina i totes les cròniques de la 

visita destacaven la modernitat de l'establiment.  

Per altra banda, Bartomeu Roca que forçosament tenia interès en aconseguir 

determinades varietats de fruites, va sembrar fruiters per elaborar conserves destinades a 

l’exportaciñ. El seu fill, Ignasi Roca Buades, a les seves memòries 
1039

 explica que son 

pare, que tenia la fàbrica de conserves a la Porta de Santa Catalina, dins la ciutat 

emmurallada, tot d’una després de ser abolida la zona militar entorn del baluard de Sant 

Pere, va comprar un gran trast situat entre els carrers actuals de Fàbrica, Soler, Caro i 

Pou, on després de fer costoses obres d’anivellament del terreny, hi va construir un 

ampli magatzem i va plantar centenars de melicotoners regats amb l’aigua del pou obert 

per a aquesta finalitat.  

Pere Estelrich dñna detalls de les transaccions comercials que feia Bartomeu 

Roca entre Mallorca i les Antilles. En els viatges d’anada s’exportava les conserves i els 

licors i, de tornada, duia les melasses, les que quedaven com a residu de la fabricaciñ de 

sucre, per a utilitzar-les a Palma en l’elaboraciñ d’altres productes, com eren licor de 

canya i alcohol. 
1040

  

 

 

 

 

  

                                                           
1039

 Ignasi Roca Buades (Palma, 1852-1943) escrigué les seves memòries, que es publicaren vint anys 

després de la seva mort, Mis Recuerdos. Barcelona [s. n.], p. 128. 
1040

 ESTELRICH, P: “Aprovechamiento de las melazas que quedan como residuo de la fabricaciñn del 

azúcar de las Antillas”. El Porvenir de Mallorca. Vol. corresponent a l’any 1877, p.305-308. 
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Imatge 22: Etiquetes comercials de l’empresa de Bartomeu Roca de Palma on figuren els seus 

productes i altra informaciñ sobre la fàbrica 

 

 

 

Font: Biblioteca Lluís Alemany, Sign. W-6 (1) 
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A començaments de la dècada de 1880, l’empresa de Bartomeu Roca es dividí o 

donà lloc a dues empreses diferents. Una part esdevingué l'empresa dels seus fills, Roca 

Hermanos que seguiria present a les diferents mostres de productes, tant locals com 

internacionals, i l’altra part, o almanco l’edifici de la fàbrica, el de la plaça de la Porta 

de Santa Catalina passà al seu gendre Joan Suau Bennàssar (1850-1915), fabricant de 

licors i també de conserves.  

Els germans Roca situaren la fàbrica en un espai molt proper, al carrer de Sant 

Martí, on hi havia hagut la fàbrica de cordes de Joan Pericàs, que després va ser la 

Protectora, i que confrontava amb l’Hort den Moranta.
1041

 

A banda de conserves com les de tàperes i de calamars, en diferents modalitats, 

els germans Roca fabricaven dues begudes molt populars, l’Anís Bellver i, més tard, la 

cervesa Rosa Blanca. Els germans Roca a l’Exposiciñ Universal de Xicago, presentaren 

diferents tipus de tàperes envinagrades que venien entre 40 i 75 pessetes el barril de 40 

quilograms. 

 

Imatge 23: Tríptic i etiqueta comercial de l’empresa de Roca Hermanos 

a.Tríptic comercial, anvers i revers, amb els productes i els preus de l’empresa de Roca 

Hermanos. A més dels licors, hi apareixen les conserves de tàperes i de calamars.  

 

 

                                                           
1041

 ROCA BUADES, Ignasi: La ciutat dels records (Palma 1852-1943). Op. cit., 57. 
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b. Etiqueta comercial de l’empresa Roca Hermanos: A la part superior central, emmarcant el 

castell de Bellver, el qual dñna nom a una de les marques, les medalles obtingudes per 

l’empresa fundada per Bartomeu Roca Estades l’any 1851.  

 

 

 

Font: Biblioteca Lluís Alemany, Sign. W-6 (1) 
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Imatge 24: Postal antiga on es veu la fàbrica dels germans Roca 

A la fotografia, feta des de la part de la murada de ponent, es veu la part posterior del complex 

industrial dels germans Roca: la fàbrica, que tenia entrada al carrer de Sant Martí, número 33, i 

els magatzems adjunts. A dos dels murs es veu la publicitat de la cervesa Rosa Blanca i de 

l’Anís Bellver. 

 

 

Font: Arxiu Andreu Muntaner Darder 

 

L’empresa, a començaments del segle XX estava regida pels germans Bartomeu 

i Agustí Roca Buades, continuadors de l’empresa fundada el 1851 pel seu pare. Els 

germans tenien repartides les seves funcions. Agustí Roca era el director de la fàbrica 

del carrer de Sant Martí i de les dues sucursals de Palma, situades al passeig del Born, 

núm. 3 i al carrer de la Constitució, número 15, de Palma, mentre que el seu germà 

Bartomeu Roca dirigia les oficines de Barcelona, situades al carrer Palau núm. 1, des 

d’on es gestionaven sobretot les qüestions relacionades amb les exportacions dels 

productes de la fàbrica de Palma. La fàbrica que disposava de maquinària capdavantera, 

exportava gran partides d’anís, a la Península, a França (París i Bordeus), a Mèxic i 

altres països d’Amèrica Llatina. Fabricava conserves de calamars i exportava grans 

quantitats de tàperes, en salmorra i envinagrades, en llaunes i en diferents envasos, a 

França, Alemanya i Amèrica del Sud. 
1042
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 “Las industrias Baleares. La Rosa Blanca”. BCOCIN, 15 d’octubre de 1903, núm. 113, p. 284. 
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Imatge 25: Publicitat de les dues empreses de licors i conserves que continuaren l’activitat de 

B. Roca Estades: la dels seus fills, Roca Hermanos, i la del seu gendre Joan Suau 

A l’anunci de l’empresa de Bartomeu Roca, passats vint-i-set anys, encara es destacava, a banda 

de les recompenses a les exposicions universals en general, la medalla de progrés, equivalente a 

la Medaille d’or a l’exposition de Vienne de 1873, que havia obtingut per les conserves. 
 

 

Font: ENSENYAT, J.B.: Guide Illustré des Îles Baléares. Guide-Album du turiste aux Iles Balears. Palma (J. Tous 

Editor), 1900, p. 140 i 143. 

 

Joan Suau Bennàssar (1850-1915), gendre de Bartomeu Roca, que havia estat 

capità de diferents embarcacions amb destinaciñ a Amèrica, a partir de 1880 es dedicà a 

la fabricaciñ de licors i conserves i fou qui continuà a l’edifici-fàbrica de la porta de 

Santa Catalina. Un dels seus productes més coneguts era el Licor estomacal Santa Cruz, 

en referència a l’església i barri on s’ubicava. També fabricava conserves que exportava 

a la Península i a diferents llocs d’Amèrica. Tenia unes instal·lacions per fer conserves 

de peix a Formentera, amb la rañ social Borràs i cia., la qual havia comprat l’estany del 

Peix a l’Estat, i que el 1902 instal·là una almadrava “de buche, para el paso y el 

retroceso del atún” a les costes de Formentera.
1043

 L’activitat ocupava una seixantena de 

pescadors.
1044
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 “Seccñn Oficial”. Vida Marítima, 30 d’abril de 1902, p. 20.  
1044

 “La fabricaciñn de la casa Juan Suau”, BCOCIN, 15 de desembre de 1903, núm. 117, p. 351. 
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Imatge 26: Publicitat de l’empresa de Joan Suau Bennàssar de l’any 1908 

Al text es veu que diversificà la seva activitat industrial ja que, a més de licors, fabricava 

productes químics com era la brea.  

 

 

Font: Publicitat de la fàbrica de Joan Suau Anuario de Palma para 1908 arreglado por Miguel Capñ.Palma, 

tipografía de Sebastián Pizá, 1907, p. 32-33. 
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Imatge 27: Edifici de la nova fàbrica de Joan Suau 

Tal com diu el peu de la fotografia de l’any 1912, la nova fàbrica aleshores encara estava en 

construcció. L’edifici, enderrocat al darrer quart del segle XX, era situat a les Avingudes, en el 

tram que avui es denomina d’Alexandre Rosselló i fent cantonada amb el carrer del bisbe 

Perelló, del qual ocupava també un ample espai. Els pisos superiors de l’edifici, tal com passava 

en el de la plaça de la Porta de Santa Catalina, eren habitatges, en un dels quals anà a viure Joan 

Suau.  

 

 

Font: Diari La Almudaina, 31 d’octubre de 1912, p. 15. 

 

Una de les primeres fàbriques de conserves i licors de Palma fou la de Guillem 

Antoni Puerto, que fabricava fruites en conserva, al natural i en almívar (peres, 

melicotons, taronges petites verdes), conserves de tomàtiga, gelees, i també licors, com 

marrasquí. Ja el 1860 obtingué una medalla d’argent a l’Exposiciñ Agrícola i Industrial 

celebrada a Palma, mostra a la qual també participà com a secretari de la secciñ 

d'indústria de la Junta d'Agricultura, Indústria i Comerç, així com a membre de la secciñ 

d'indústria fabril. 

Pensam que l’Arxiduc es referia a la fàbrica de Puerto quan deia: 

“Una de las fàbriques més importants manufactura en un any normal 10.000 arroves 

(un poc més de 100.000 quilograms) de diferents productes, que omplen unes 20.000 

caixes. Durant la temporada de fruita, que com es pot comprendre és aquella en què hi 

ha més feina, la fàbrica ocupa al voltant de 40-50 dones i 5 homes, altrament la mitjana 

anual és només de 20-25 treballadors d’ambdñs sexes. Des de fa un temps ha minvat la 

seva activitat.”
1045

  

 

 

 

                                                           
1045

 HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador: Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Op. 

cit.,Vol. III, p. 636. 
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Imatge 28: Etiquetes comercials de la fàbrica de licors i de conserves de Guillem Antoni Puerto 

Hi apareixen les medalles obtingudes a diferents exposicions. A la tercera etiqueta hi figura la 

medalla que va obtenir a l’Exposiciñ de Palma de 1860 celebrada en honor de la reina Isabel II, 

qui també apareix a la imatge.  

 

 

 

 

Font: Biblioteca Lluís Alemany Signatura W-6 (1) 
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Una tercera fàbrica primerenca, juntament amb la de Bartomeu Roca i la de 

Guillem Puerto era la de Josep Vilches, amb l'establiment al carrer de la Concepciñ. 

Igualment fabricava conserves (vegetals, bolets, peix, etc.) i alhora licors. Obtingué 

diferents premis, com és ara un diploma de mèrit pel seu anís a l'exposiciñ de Viena del 

1873. L’Arxiduc l'esmenta: 

“Encara hi ha una tercera fàbrica (de Vilches), que, tot i ser menys important que les 

esmentades abans pel que fa a la quantitat dels seus productes, destaca per l’excel·lent 

qualitat, de manera que pel seu aniset va obtenir un diploma d’honor a Viena. També té 

algunes màquines de vapor per a l’elaboraciñ de tot tipus de conserves i licors, sobretot 

d’aniset (anisada). La producciñ anual d’aquesta fàbrica assoleix normalment 4.000 

arroves (uns 40.000 quilograms). A l’estiu dñna feina a 18-20 obrers d’ambdñs sexes i 

tan sols a 4-6 durant l’hivern. Tocant a les altres fàbriques de conserves i licors, no són 

tan conegudes ni tan importants; cada una de les quals ocupa 5- 10 treballadores.”
1046

 

 

Ja més endavant, arran de la celebraciñ de l’Exposiciñ Universal de Barcelona trobam a 

Palma dos fabricants de conserves i dolços, no de licors, que foren ben destacats:  

Vicenç Rossellñ Moner i Antoni Esteva Oliver que elaboraven conserves vegetals, 

confitures, xocolates i dolços. 

Antoni Esteva Oliver (Palma, 1845 - 1931) 
1047

creà la seva empresa l’any 1865, 

que amb el temps va ocupar diferents espais. Inicialment el trobam al carrer del Moro, 

número 4,
 1048

 més tard estigué situada al carrer del Socors, número 10 i 46, i a la 

primera dècada del segle XX, va bastir una nova fàbrica, que es veu en una de les 

imatges, en un solar proper a l’espai que havia ocupat la Porta Pintada nova, 

enderrocada l’any 1902, que donava a la que va ser la plaça de Joanot Colom, més tard 

anomenada plaça d’Eusebi Estada i, des del 1936, plaça d’Espanya. L’adreça que 

donava sovint, devers el 1912, era la del carrer de Sant Miquel, número 220,
 1049

 que era 

on donava també el nou edifici.  

 

 

 

  

                                                           
1046

 HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador: Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Op. 

cit.,Vol. III, p. 637. 
1047

 La Almudaina, 29 de desembre de 1931, p. 4. 
1048

 A l’Anuario del comercio, de la industria de la magistratura y de la administraciñn, 1886, núm. 13, 

op. cit, p. 752 apareixia Antoni Esteva Oliver de Palma, al carrer Moro, núm. 4. 
1049

 Publicitat “Directorio: Guía industrial y mercantil de Baleares” Revista Iberoamericana. Mercurio. 

1912  
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Imatge 29: Marca empresarial d’ Antoni Esteva Oliver, Al Escudo de Espaða, registrada l’any 

1884 

 

Font: AHOEPM, marques 1865-1910, núm. de marca: 1417. 

 

Degué tenir problemes de manca d’espai i potser també entrebancs i restriccions 

per a la fabricaciñ dins la ciutat ja que fou partidari entusiasta de l’enderrocament de les 

murades. Així es desprèn de la informaciñ que apareixia al diari La Almudaina segons la 

qual l’empresari, en el mes d’agost de 1902, va voler afegir-se a la celebraciñ de 

l’aprovaciñ de l’enderrocament pagant els tres dies de festa als 70 obrers de la seva 

fàbrica.
1050

  

El 1884 patentava la marca, que es veu a l’etiqueta, Al Escudo de Espaða. 

Quatre anys més tard presentava els seus productes: conserves, fruites al natural i 

confitades, torrons i confits a l’Exposiciñ de Barcelona del 1888, on va obtenir la 

medalla d’or, que juntament amb altres guardons obtinguts posteriorment, figuraven a 

les etiquetes d’aquesta casa. Els altres més importants que obtingué Antoni Esteva foren 

les medalles d’or a les exposicions d’Insbruck del 1896 i a la de Buenos Aires del 1910. 

                                                           
1050

 Joan March Noguera: “L’Enderrocament de les murades de Palma, un triomf de l’higieneisme 

mallorquí”. Gimbernat, 2002, p. 258. “El derribo de las muralles”, La Almudaina, 8 d’agost de 1902, 

p. 3.  
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Imatge 30: Etiquetes comercials de la casa fundada per Antoni Esteva Oliver de Palma 

Hi apareixen els productes fabricats per Esteva, alguns amb el nom en anglès. Hi figuren les 

medalles que varen obtenir a diferents exposicions.  

 

 

  



Les exposicions com a reflex del sistema socioeconòmic illenc 

 427 

 

 

 

Font: Col·lecciñ particular. 

 

El catàleg dels expositors de Catalunya i les Balears per a la mostra Universal de 

París de 1889, ens dñna una informaciñ precisa: tenia una plantilla de 80 obrers. 

Fabricava fruites al natural, confitures, gelees, fruites confitades, ametlles ensucrades, 

confits, torrons, bombons, així com diferents tipus de conserves vegetals. Enviava els 

seus productes a la península, a les Antilles, a les Filipines i a Amèrica del Sud. 
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Imatge 31: Detall del catàleg dels expositors de Catalunya i les Balears a l’Exposiciñ 

Universal de París de 1889 

Hi figura Antoni Esteva Oliver amb informació sobre la seva empresa.  

 

 

 

Font: EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889: Catalogue du Comité de Catalogne et des Baléares. 

Barcelona (Imprimerie de Jacques Jepús), 1889, p. 61. 

 

Antoni Esteva el 1893 sol·licitava una patent d’invenciñ d’un sistema de tancat hermètic 

per a envasos de conserves i botelles. Se li concedí però no el posà en marxa.
1051

 

Bartomeu Amengual Andreu fa referència a Antoni Esteva en la seva ressenya sobre les 

indústries de Mallorca en 1906 comentant la importància de les indústries de dolços i de 

conserves de fruites: 

“Las iniciativas y los esfuerzos de otro modestísimo trabajador que en veinte años se ha 

convertido en poderoso industrial, han dado vuelo extraordianario a la producción de 

dulces y frutas en conserva que se exportan en cantidades considerables a la Península, 

a Marsella y a Londres. Sólo existen dos fábricas dedicadas a esta industria en Palma, 

                                                           
1051

 AHOEPM: núm. de patent 15176. 
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pero son muy importantes, habiendo extendido la esfera de la actividad industrial a este 

respecto, por las provincias levantinas que cosechan frutas en abundancia. Variedad de 

esta industria es la de pulpa de albaricoque, que en los últimos años ha producido a 

Mallorca muchos miles de duros”.
1052

  

 

Aquesta curta cita ens diu, de fet confirma, que a Palma, el 1906, hi havia dues 

empreses importants que identificam amb les d’Antoni Esteva Oliver i la de Vicenç 

Rossellñ Moner, respectivament, totes dues ben presents a les exposicions estudiades. 

Per altra banda l’origen humil d’Antoni Esteva que representaria el self-made man que 

va crear una gran empresa on fabricava productes de qualitat destinats a l’exportaciñ, el 

qual va crear noves factories en d’altres llocs, a Múrcia, cercant matèria primera 

abundant i barata. I per altra banda comenta el gran negoci, miles de duros, que havia 

constituït la producciñ i exportaciñ de la polpa d’albercoc. Un negoci que alguns 

empresaris realitzaren sovint sense declarar-ne l’activitat a hisenda.  

El fill d’Antoni, Joan Esteva Canet, l’any 1897, fundà la fàbrica d’Alcantarilla. 

L’empresa mantingué la seva activitat dividida entre les dues factories, la de Múrcia i la 

de Palma.  

Joan Esteva Canet, nascut l’any 1876, tot just amb 20 anys es traslladà a Oriola 

per tal d’explorar el potencial agrícola i industrial de las Vegas del Segura. El 1897 

fundà la fàbrica a l’horta de Múrcia, al municipi Alcantarilla. L’arribada de l’empresari 

mallorquí, amb els mestres conservers es considera l’inici de l’etapa innovadora del 

sector a la zona on es desconeixien procediments d’envasat que a Mallorca eren 

habituals de feia estona. La falta d’obrers especialitzats per a la preparaciñ dels envasos 

obligà el fabricant Esteva a dur-hi llauners mallorquins. La vigilància i el control 

d’aquesta tasca, l’obligà a fer moltes campanyes des de Palma.
1053

Els descendents de 

Gaietà Tarongí, explicaven com aquest mestre llauner originari de Sineu, treballà 

tancant els pots de confitures a la fàbrica que els Esteva tenien a Múrcia.
1054

 

Pare i fill duien la gestiñ empresarial de les dues cases i, incorporaven novetats 

en el procés de fabricaciñ. 

                                                           
1052

 Amengual, B.: “Mallorca industrial” a Revista Ibero-Americana Mercurio.Op. cit., p. 776. 
1053

 ESTEVA PASCUAL, Juan: “Juan Esteva Canet, pionero de la conserva vegetal en Murcia” a la 

Revista Cangilon, Revista Etnológica del Museo de la Huerta de Murcia, núm. 14, 1997, p. 123. i 

MANZANARES MARTÍNEZ, A.: “La modernizaciñn de los procesos productivos en la conserva 

murciana durante el siglo XX” a IX Congreso de Historia Agraria, Aguilar de Campoo, juny 2005, p. 

6. 
1054

 DURAN, Lourdes: “El paraíso de la hojalata”, Diario de Mallorca, 29 de setembre de 2010, p. 13. 
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El 1905 Antoni Esteva Oliver obtingué una patent per un ganivet de mà per al 

tall i extracciñ del pinyol a les fruites fresques. Per la seva banda l’any següent, Joan 

Esteva Canet, una altra per un procediment d’assecament del pebre bord. 
1055

 

Antoni Esteva Oliver fou vocal d’indústria a l’Exposiciñ de Palma del 1910, on els seus 

productes obtingueren una medalla d’or. 

La casa continuà amb el nom de Hijos de Antonio Esteva Oliver fins que va tancar a la 

segona meitat del segle XX. 

 

Imatge 32: Fàbrica d’Antoni Esteva a la plaça Joanot Colom 

A la fotografia, de la primera meitat del segle XX, hom pot identificar, a la dreta de la imatge, la 

fàbrica de dolços que havia fet bastir Antoni Esteva Oliver a la primera dècada del segle XX, a 

la plaça que aleshores era de Joanot Colom, posteriorment d’Eusebi Estada i d’ençà de 1936 

plaça d’Espanya. 

 

 

Font: Col·lecciñ de l’editor Josep Tous, s.d. 
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 Arxiu OEPM, 1905: Patent núm. 36332, 1906: Patent núm. 39238. 
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Imatge 33: Pàgines del catàleg de l’empresa dels fills d’Antoni Esteva 

 

 

Font:. Catàleg comercial de la marca Al Escudo de Espaða. Barcelona (Reclamagraf-A. Mir). Col·lecciñ particular. 

 

Vicenç Rossellñ Moner (Andratx, 1851/52 – Palma, 1915) tenia el seu 

establiment i el domicili al carrer dels Oms de Palma. Fabricava conserves, dolços, 

torrons i xocolates. Va obtenir una medalla d’or a l’Exposiciñ Universal de Barcelona i 

a la de París de 1889, un guardñ força important, una medalla d’argent per confitures i 

conserves.  

El 1903 enviava una selecciñ dels seus productes, llaunes de conserves, dolços i 

torrons, a la mostra amb què s’obsequiava el vicepresident de l’Argentina, durant la 

seva visita a Barcelona, i que havien de ser també exposats a Buenos Aires. Un altre 

mallorquí, Antoni Ramis Cerdà, hi enviava polpa d’albercoc. El 1910 Vicenç Rossellñ 

rebé una altre premi de medalla d’or a l´Exposiciñ de Palma del 1910. 

L’any 1905 va patentar la seva marca, Vicente Rossellñ, amb la imatge d’un sol, en una 

badia i una pagesa amb paner de fruita. 
1056
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 Arxiu OEPM: núm. de marca 11651 
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Imatge 34: Etiqueta comercial de l’empresa de conserves de Vicenç Rossellñ 

Hi figuren les medalles obtingudes a les exposicions universals. 

 

 
 

Font: Col·lecciñ particular.  

 

Imatge 35: Imatge de la marca patentada per Vicenç Rossellñ l’any 1905 

 

 
Font: AHOEPM, marques 1865-1910, núm. de marca: 11651 

 

No hi ha dubte que els dos premis obtinguts a les exposicions universals de Barcelona i 

de París constituïen l’aval que l’empresari va utilitzar a la publicitat, tant a les 

publicacions de Palma com a la que incloïa la Revista Comercial Ibero-Americana 
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Mercurio, editada a Barcelona, destinada a promocionar el comerç amb l’Amèrica 

llatina.  

 

Imatge 36: Publicitat de la casa Vicenç Rossellñ a la publicaciñ barcelonina Revista Comercial 

Ibero-Americana Mercurio del 1903 

L’empresari un cop més hi destacava les dues medalles oobtingudes a les dues exposicions 

universals de Barcelona del 1888 i de París del 1889, únicas a que ha concurrido Vicente 

Rosselló. 

 

 

Font:. Revista Comercial Ibero-Americana Mercurio any 1903, p. CXLV. 
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Font:. Anuario de Palma para 1908. Op. cit., p.27. 

 

Les empreses dels pobles: 

Santa Maria 

L’Andrés Bestard e Hijos de Santa Maria fabricava vins, licors i conserves i, a 

més a més, disposava d’un gran taller on es folraven botelles i barrals amb vímet i amb 

jonc, per al seu transport. Era un negoci familiar fundat per Andreu Bestard Capñ (Santa 

Maria, 1829-1904). Una característica d’aquesta empresa va ser la seva vinculaciñ amb 

el comerç colonial, principalment amb l’illa de Puerto Rico. El fonament del negoci era 

l’exportaciñ dels productes fabricats a Santa Maria -barrals d’anís i conserves- i la 

importaciñ i comercialitzaciñ dels productes colonials. Aquesta activitat era possible i 

podia ser més controlada gràcies a la presència d’alguns membres de la família, tres fills 

d’Andreu Bestard Capñ, a Puerto Rico, a la ciutat de Ponce, des d’on es distribuïen els 

productes fabricats per la família a Mallorca per a la zona de les Antilles i Río de la 

Plata. De la mateixa manera que canalitzaven l’exportaciñ de productes americans cap a 

Mallorca, com cafè, sucre, esperit de canya, etc. 

La fabricaciñ d’anís i altres licors va ser la part més destacada de l’empresa de 

Santa Maria, activitat per la qual rebé importants guardons. Obtingué medalla d’or a 

Exposiciñ Universal de Barcelona, medalla de bronze a la de París del 1889, el guardñ a 

l’Exposiciñ Universal de Xicago del 1893 “Award for Good Anise Brandy”, medalla 

d’or i d’argent a l’Exposiciñ d’Innsbruck del 1896, i diferents guardons a les locals de 

Palma (1881, 1903), Sñller (1897) i Manacor (1897). Elaborava diferents tipus de 

conserves de fruites, vegetals, marisc i fins i tot animals de caça, com tords. 
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A més a més, a la primera dècada del segle XX, l’empresa produïa sobretot 

polpa d’albercoc, que també anava destinava a l’exportaciñ.
1057

  

 

Imatge 37: Etiquetes comercials de l’empresa Andrés Bestard e Hijos, de Santa Maria 

S’hi esmenten alguns dels productes que fabricaven: licors i conserves, en aquest cas de fruites i 

hortalisses com pebres i petits pois moyens.  

 

 

 

 

Font: Fons documental d’Andreu Bestard Ferrari. 
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  AMSM: Lligall 516. Contribució Industrial i de comerç , altes i baixes 1854-1908. 
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Llubí  

Llorenç Arrom de Llubí és un dels expositors de conserves més presents a les 

exposicions, on sempre enviava tàperes envinagrades. L’Arxiduc parla de la taperera i 

de l’exportaciñ del seu fruit, sobretot a Amèrica, i parla de Llorenç Arrom, com un 

pagès que cultivava tapereres i que va rebre un premi a l’Exposiciñ de Madrid del 1857.  

“[La taperera] També es troba sovint als camps, en més gran nombre als municipis de 

Llubí i Campos. Tan sols es conrea en el primer, on fa uns anys un pagès, anomenat 

Llorenç Arrom, es dedica amb molt d’interès a cultivar-la. D’aquesta manera va 

aconseguir elevar la fecunditat de la taperera, així com millorar la qualitat del fruit, de 

manera que no tan sols es féu un nom a l’illa sinñ també a fora i rebé premis a 

l’exposiciñ madrilenya de 1857 i a algunes exposicions mallorquines. Arrom afaiçona 

la terra com es fa normalment en la varietat de verdures, però sense regar-la, i deixa 

recollir les tàperes cada dos o tres dies a mesura que assoleixen l’adequada 

evolució.”
1058

  

 

Llorenç Arrom produïa tàperes envinagrades destinades, segons ell mateix indicava, al 

mercat interior, a Cuba i, especialment, a França, a Anglaterra i a Itàlia.
1059

 

Efectivament va rebre diferents guardons a les exposicions. En va presentar a sis 

exposicions universals, a Londres, París, Viena, Filadèlfia, Barcelona, a més d’altres 

d’àmbit estatal i regional. Va obtenir una medalla de bronze a l’Exposiciñ de Madrid del 

1857, una d’argent a la de Palma del 1860, un diploma de mèrit a la de Viena del 1873 i 

un guardñ a la de Filadèlfia del 1876 on el comentari del Jurat fou: “His common capers 

as well as his all caparones (large capers) are prepared with splendid wine vinegar; their taste 

is excellent.”1060 

 

A més de Llorenç Arrom, hem trobat un altre expositor de tàperes envinagrades 

de Llubí, es tracta d’Arnau Castell que es va presentar a l’exposiciñ de Palma del 1881.  

 

Altres municipis 

Trobam altres expositors de conserves o de tàperes envinagrades d’altres municipis com 

Pollença, Sñller i Campos, i també expositors de fruites seques de Binissalem. 

De Pollença, a la mostra de Palma del 1860, Andreu Pizà duia fruites -

melicotons, albercocs i peres- i tomàtigues en conserva. A l’Exposiciñ de Barcelona del 

1888 Bartomeu Aloy Bennàssar, gran propietari, presentava oli d’oliva i conserves que 

obtingueren respectivament una medalla d’argent i una menciñ honorífica.  
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cit.,Vol. III, p. 325. 
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 EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 1867: Catálogo General de la Sección Española. Op. cit., p. 306. 
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 EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE FILADELFIA: Expositores de España y sus provincias de 
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A Sñller, Josep Fortesa el 1897 va obtenir un diploma de medalla d’or per les 

conserves (esclata-sangs, peix, verdures i fruites), que tal com deia produïa per a 

l’exportaciñ. A la de Palma del 1910, Joan Sala Prohens, de Campos, va obtenir una 

medalla d’or per les tàperes en conserva que presentava. Joan Sala, l’any 1914 va 

obtenir la encomienda del Mérito Agrícola,
1061

premi que s’atorgava, des de 1905, per 

les millores desenvolupades a l’agricultura.  

De Binissalem es presentaven un gran nombre d’expositors de figues seques a 

les mostres de Palma del 1881 i de Manacor del 1897. Un d’ells era Sebastià Ramonell 

Terrassa que també presentava arrops, confitura feta amb most concentrat i fruites.  

Volem destacar alguns grans propietaris, nobles, que varen presentar conserves en 

algunes exposicions celebrades a Mallorca. Es tracta de Joan Miquel Sureda i Verí, VI 

marquès de Vivot (1850-1912), que va presentar, juntament amb ceps, conserves 

vegetals diverses (tomàtigues, pebres, carxofes), a l’Exposiciñ de Manacor del 1897, 

que obtingueren el màxim guardñ. Un altre cas és el de Joan Orlandis Despuig que a 

l’Exposiciñ de Palma del 1910 va presentar oli d’oliva i diferents productes lactis: llet 

condensada, mantega i formatge. Cal remarcar que el 1907 havia sol·licitat una patent 

d’introducciñ del procediment de fabricaciñ de llet condensada ensucrada i 

mantega.
1062

Produïa la llet condensada a la seva possessiñ de sa Punta, situada al 

municipi de Son Cervera. 

A les exposicions de Palma del 1903 i del 1910 hi hagué un bon grup de “nous” 

fabricants de conserves, a més dels que ja tenien una tradiciñ, com Vicenç Rossellñ, 

Antoni Esteva o els germans Roca. Un d’aquests seria Felip Sagesse, de Binissalem, fill 

de Nicolau Sagesse que el 1897, a l’Exposiciñ de Manacor, havia presentat un alambí i 

altres objectes de coure, i que a l’Exposiciñ de Palma del 1903 presentava conserves. 

L’any 1907 Felip Sagesse i germà, tenien la fàbrica al carrer de Sant Miquel, número 

123, de Palma. Eren fabricants de conserves vegetals i de fruites. La seva especialitat 

era la polpa d’albercoc. Eren exportadors de bessñ d’ametlla i altres fruits secs del país. 

Tenien el taller de fabricaciñ de llaunes a Binissalem, al carrer del Truc, número 26 i 28, 

i també fabricaven alcohols.
  

 

 

  

                                                           
1061

 La Vanguardia, 26 de juny de 1914, p. 12. 
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 AHOEPM, núm. de patent: 41913. 



Mallorquins, menorquins i eivissencs a les exposicions internacionals, nacionals i locals (1827-1929) 

 438 

Imatge 38: Anunci publicitari de l’any 1908 de l’empresa dels germans Saggesse de Binissalem 

Tal com queda reflectit a la publicitat, els Sagesse tenien la seva activitat repartida entre 

Binissalem i Palma. Fabricaven alcohols i conserves, dins de les quals es destacava l’especialitat 

en polpa d’albercoc. Hi figura també la dedicaciñ a la fabricaciñ de calderes i llaunes que es 

complementava amb les anteriors. La fabricaciñ i reparaciñ d’alambins havia estat l’activitat 

inicial d’aquesta família originària d’Itàlia. 

 

 

Font: Anunci publicitari Anuario de palma para 1908. Op. cit., p. 43. 

 

3.3.2. Menorca 

Els expositors de conserves i torrons de Menorca, quasi tots de Mañ, amb dos de 

Ciutadella i un d’Alaior, han quedat ben representats a les mostres que hem analitzat, 

però en una etapa curta, a les exposicions celebrades entre el 1860 i el 1888, on reberen 

importants guardons. I ja molt més endavant, el 1910, Bernadí Coll, de Mañ, va obtenir 

una medalla d’or pel torrñ a l’Exposiciñ Internacional de Buenos Aires. 

Quan presentaven els seus productes, alguns d’ells indicaven que gran part de la 

seva producciñ era per a l’exportaciñ. La majoria d’ells s’especialitzaren més en 

conserves dolces: el torrñ d’ametlla elaborat amb mel menorquina assolí una qualitat 

excel·lent. L’Arxiduc en destacava els torrons forts, els quals empaquetaven en llaunes i 

es conservaven molt de temps. De confiters que també fabricaven altres menjars, just a 

Mañ n’hi havia més d’una dotzena.
1063

 

Un altre dels productes que presentaven sovint els menorquins eren les llets 

concentrades, soles o barrejades amb cafè, i malgrat que en aquesta activitat fossin ben 
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 HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador: Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Op. 

cit.,Vol. VI, p. 542.  
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bé pioners, no hem trobat que patentessin cap marca ni sistema de fabricaciñ del 

producte. 

 

Expositors de conserves de Maó 

Narcís Mercadal i Penedès, gran propietari i membre d’una de les famílies més riques 

de Menorca va participar de forma continuada a les exposicions que se celebraren entre 

1857 i 1873. Posteriorment el seu fill Joan Mercadal Pons ho va fer en alguna, com la 

de Manacor del 1897. Narcís Mercadal es va dedicar a fer una agricultura experimental, 

tant amb la introducciñ de conreus, com en l’aplicaciñ de noves tècniques. A les 

exposicions dugué, com es pot veure al llarg del treball, productes molt diferents: 

moniatos, mel, llegums, cotñ, sal, vi també algunes conserves. A l’exposiciñ de Madrid 

del 1857 va presentar, a més de garroves i vi, melicotons en conserva, fruites seques i 

arrop de figues de moro i per aquestes fruites en conserva va rebre una medalla 

d’argent.  

El que podríem anomenar pròpiament fabricant de conserves i torrons menorquí, 

el primer que trobam a les exposicions, és Joan Baptista Visa, de Mañ, que a l’Exposiciñ 

de Palma del 1860 presentava un conjunt de coses: conserves vegetals i animals, torrons 

i confits i, per altra banda, espelmes esteàriques. Va obtenir una medalla d’argent i una 

menciñ honorífica. 

Joan Baptista Visa ve descrit a l’Anuari de 1865,
1064

 com a fabricant de dolços, 

de torrons, torrñ fort de Mañ, de conserves de fruites, de vegetals i de carn, i també 

d’envinagrats. Tot indicant que molta part de la seva producciñ, en gran remeses, anava 

destinada, a la Península i a Ultramar. 

“Visa, Juan Bautista: confitero y repostero de S.M., premiado con dos medallas de 

plata y menciones honoríficas, por la elaboración de dulces de todas clases, turrones, 

frutas, carnes, y verduras en conserva, en curtidos en vinagre, especialidad en el turrón 

duro de Mahón, y frutas en almíbar, de lo que hace grandes remesas a las Américas. 

Depósito de vinos de champagne, cognach i licores de todas clases...Espediciones a 

provincias y Ultramar. C. Adnover, 8.”  

 

Agustí Visa, suposam que fill de Joan Baptista, va enviar els seus productes a 

l’Exposiciñ Universal de Filadèlfia: vinagre refinat, diversos tipus d’envinagrats, torrñ i 

pots de cafè amb llet concentrada. Més enllà del 1876 no hem trobat els Visa a cap altra 

exposiciñ.  
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 VIÑAS I CAMPÍ: El Indicador de España y de sus posesiones de Ultramar, o sea, la inscripción 

general de todas las clases comprendidas en el Subsidio Industrial y de Comercio, las de la 
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Francesc Riudavets Femenies és un altre maonès que va participar en diferents 

exposicions. Tenia un comerç que es deia Confiteria de la Palma, a Mañ. A l’Exposiciñ 

Marítima de Barcelona del 1872 presentava una àmplia varietat d’aliments en conserva, 

entre els quals hi havia tomàtiga, excelente conserva de tomates, llet concentrada i cafè 

amb llet. També presentava torrons, preciosos y sabrosísimos. 
1065

Rebé una medalla de 

bronze. L’any següent enviava a la Universal de Viena pots de llet concentrada, també 

en cafè, i en comprimits que reberen un diploma de mèrit. A la de Filadèlfia hi envià llet 

concentrada i torrons, igual que ho feia també Fàbregues. A la de París del 1878 

Riudavets i Fàbregues exposaren junts presentant torrñ i cafè amb llet concentrada i 

obtingueren una menciñ honorífica.A la darrera que trobam Francesc Riudavets és a la 

Universal de Barcelona del 1888, on va obtenir una medalla d’or per confits i torrons.  

 

Imatge 39: Etiqueta comercial de la confiteria maonesa La Palma de Francesc Riudavets 

Probablement era la que utilitzava a la dècada de 1870, ja que únicament hi figuren els guardons 

obtinguts a les primeres mostres en què va participar. A la part inferior esquerra hi ha la medalla 

obtinguda a l’Exposiciñ Marítima de Barcelona de l’any 1872 per diferents tipus de conserves, i 

a la part dreta es veu el premi de Mèrit per les begudes a base de llet concentrada que va rebre a 

la Universal de Viena de 1873.  

 

Font: Etiqueta comercial per Francesc Riudavets feta als tallers C. Verdaguer y Cía de Barcelona. Col·lecciñ 

particular. 

 

Guillem Fàbregues Maspoch. Igual que Francesc Riudavets preparava i 

envasava llet concentrada de diferents maneres (amb sucre, amb cafè), conserves de 

fruites i torrons. A l’Exposiciñ de Viena va obtenir un Diploma de mèrit, obtingué el 
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guardñ a l’Exposiciñ Universal de Filadèlfia per la conserva de llet concentrada amb 

cafè i sucre. El comentari del Jurat era: Well condensed and in good proportions.  

Els dos maonesos, que eren parents, a l’Exposiciñ de París del 1878, en comptes de fer-

se la competència, optaren per participar-hi conjuntament i obtingueren una menciñ 

honorífica. No els hem tornat a trobat en cap altra exposiciñ.  

Per una altra part Bernardí Coll Cardona el 1910 va obtenir una medalla d’or a 

l’Exposiciñ del Centenario de Buenos Aires.  

 

Expositors de Ciutadella 

A Ciutadella el confiter més destacat era Miquel Bagur Quadrado que presentà torrons 

de la seva fabricaciñ a diferents exposicions universals. A la de París del 1878 hi 

obtingué una menciñ honorífica, a la de Barcelona del 1888, una medalla de bronze. Es 

tractava de torrons forts, d’ametlla i mel que procedia del lloc de l’Almudaina, de 

Ciutadella. El propietari era el terratinent Bernat Josep Olives, Vigo, un dels principals 

apicultors de Menorca que havia obtingut diferents guardons per la mel a diferents 

exposicions universals com la de Filadèlfia.
1066

 Un altre fabricant de torrñ de Ciutadella 

era Bartomeu Salord Gelabert que preparava torrñ i que fou premiat a l’Exposiciñ de 

París del 1878 i també a la de Palma celebrada el 1881. 

 

Expositors d’Alaior 

Antoni L. Sintes i Montanyés d’Alaior a l’Exposiciñ de París del 1878 va obtenir un 

guardñ per les llaunes de torrñ fort superior. 

 

3.3.3. Eivissa 

Als darrers anys del segle XIX hi ha indicis de la producciñ creixent de conserves a 

Eivissa, el 1898 Críspul Gotarredona va establir una fàbrica de conserves de peix i de 

vegetals, principalment de pebrots i de tomàtigues. A l’any següent, el 1899, segons la 

mateixa font, s’havien establert a l’illa dues fàbriques de polpa d’ albercoc.
 1067

  

La producciñ de polpa d’albercoc per a l’exportaciñ, igual que a Mallorca en 

aquests mateixos anys, estava produint grans beneficis i ho podem deduir perquè els 

                                                           
1066

 El comentari del Jurat havia estat: Very good colour and good taste. Expositores de España y sus 

provincias de Ultramar recompensados en la Exposición Universal de Filadelfia en 1876. p. 90. 
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empresaris més importants s’hi dedicaven. A aquesta activitat s’hi referia Artur Pérez 

Cabrero a la seva guia turística de l’illa publicada l’any 1909:
1068

 

“La fabricación de pulpa de albaricoque para la exportación a Inglaterra es una de las 

industrias más importantes de esta isla, pero tiene el defecto de no ejercerse más que 

durante un mes en todo el año.” 

 

La companyia que tenia la família Wallis, entre d’altres activitats (exportadors de fruites 

i consignataris de correus), es dedicava a la fabricaciñ de polpa. De la mateixa manera 

Abel Matutes Torres, que produïa electricitat i escorça de pi polvoritzada, tenia també 

una fàbrica de conserves. 
1069

  

Aquesta activitat de fabricaciñ de conserves que feien Críspul Gotarredona, Abel 

Matutes i els Wallis no queden reflectides a les exposicions analitzades, encara que sí 

algunes de les altres activitats que realitzaven.  

De les Pitiüses, només hem trobat productors de conserves a la mostra del 1910. 

Francesc Vilàs Abraham, d’Eivissa, presentava sabons i conserves, tot i que era més 

conegut com a saboner, és possible que es dedicàs també a l’activitat que aleshores era 

més rendible, mentre que els sabons patien els efectes d’una dubtosa reputaciñ d’un 

temps ençà, almenys els de Mallorca. De Formentera, a la mateixa mostra tant 

Eustàquia
1070

 Ros com Vicenç Tur Tur presentaven les conserves de peix sec. 

 

Taula 22: Expositors de les Illes que exposaren conserves a les diferents mostres 

a: Expositors de Mallorca que exposaren conserves a les diferents mostres, sobretot a les 

exposicions universals o que hi obtingueren els principals guardons. S’han destacat en negreta 

els premis de les exposicions universals i internacionals. 

 

Persones 

destacades 

Adreça Especialiat  Observacions Mostres 

Roca Estades, 

Bartomeu 

 

Palma, 

plaça Porta 

de Santa 

Catalina, 51 

Melicotons, peres i altres 

fruites conservades en suc i 

en semialmívar. 

 

 Madrid 1857: 

Medalla d’argent 

 

  Setze tipus de conserves: 

hortalisses, verdures i 

llegums (pebres, tomàtigues, 

mongetes tendres, ciurons), 

fruites en conserva (cireres, 

peres, groselles, melicotons i 

albercocs) i envinagrats 

 Palma 1860: 

Medalla d’argent 
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 PÉREZ CABRERO, A. : Ibiza. Op. cit., p. 72. 
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 PÉREZ CABRERO, A. : Ibiza. Op. cit., p. 121 i 123. 
1070

 Podria tractar-se d’un error tipogràfic, potser era Eustaqui. 



Les exposicions com a reflex del sistema socioeconòmic illenc 

 443 

  Aliments en conserva, oli i 

vi de taronja 

 

 Londres 1862: 

Menció 

Honorífica per vi 

per goodness of 

quality.  

 

 

  Fruites al natural, albercocs 

secs confitats, fruites en 

almívar. 

 

Indicava que es 

consumia a 

ultramar 

París 1867 

  Menjars en conserva: fruites 

al suc, esclata-sangs, tords 

amb saïm i anfñs amb oli.  

Anís, vi viatger i vi de cirera 

embotellats.  

 Viena 

1873:Medalla de 

progrés per les 

conserves i 

Diploma de mèrit 

per vins. 

 

  Conserva d’albercocs al 

natural, anxoves amb oli i 

tàperes en conserva, vins i 

aiguardent. 

 

 Filadèlfia 1876: 

Guardó 

  Fruites al suc, anxoves amb 

oli, tàperes, calamars en 

tinta, anisat i altres licors. 

 Palma 1876 

  1.Tàperes en vinagre, 

provinents de Llubí. 

 

1. A 80 pessetes 

els 40 

quilograms 

 

 

Madrid 1877 

  2. Fruites al licor, de Palma 2. a 20 pessetes 

la caixa 

 

 

  3. Fruites a l’aiguardent 

 

 

3. A 20 pessetes 

la caixa 

Producciñ 

anual: 1.000 

caixes de fruita i 

42.000 

quilograms de 

tàperes 

 

Roca 

Hermanos i 

Companyia  

 

Sant Martí 

33 

 

 

Diferents tipus de tàperes. 

 

El preu era 

d’entre 40 i 75 

pessetes el barril 

de 40 

quilograms. 

 

 

Xicago 1893 

 

  Diferents varietats de 

conserves com calamars i 

tàperes, etc. 

Anís Bellver, conyac, rom 

San Martín, Estomacal 

Bellver, anisat Mallorca 

(dolç i sec) i ginebra 

Instal·laciñ 

artística amb 

botelles i 

barralets de les 

marques citades 

i diferents tipus 

de conserves 

com calamars i 

tàperes. 

 

Palma 1903: 

Medalla d’or 
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  Cerveses, anisats i licors. 

Tàperes en conserva. 

 Palma 1910: 

Medalla d’or 

 

Guillem Antoni 

Puerto 

Palma   Palma 1960: 

Medalla d’argent 

Llorrenç 

Arrom 

Llubí   Madrid 1857: 

Medalla d’argent 

   

 

 Londres 1862 

   Indicava que es 

consumien a 

l’interior, a 

Cuba i 

especialment a 

França, Regne 

Unit i Itàlia. 

París 1867 

 

    Viena 1873: 

Diploma de 

Mèrit. 

    Filadèlfia 1876: 

Guardó. 

El comentari del 

Jurat era: His 

common capers as 

well as his all 

caparones (large 

capers) are 

prepared with 

splendid wine 

vinegar; their taste 

is excellent. 

    Palma 1881: 

Medalla de bronze 

 

    Barcelona 1888 

Josep Vilches Palma 

Concepciñ, 4 

  Viena 1873 

Diploma de mèrit 

Senyors 

Nicolau i 

Vilches 

Palma, 

carrer de 

Sant Martí 

Conserves: gelea de fruites, 

fruites en conserva, pebrots i 

esclata-sangs amb oli, 

sardines amb oli i anisat 

Carabanchel 

 Palma 1876 

Joan Burgues 

Safortesa 

Palma Tàperes envinagrades  Madrid 1877 

Arnau Castell  Tàperes envinagrades  Palma 

1881:Diploma de 

menciñ honorífica 

Bartomeu Aloy 

Bennàssar 

Pollença Oli d’oliva. 

 

 Barcelona 1888: 

-Medalla d’argent. 

  Conserves  -Menciñ 

Josep Ferrer 

Llabrés 

 Albercocs en conserva  Palma 

1881:Medalla de 

bronze 

Antoni Esteva 

Oliver 

Palma 

C. Socors 16  

C. Socors 46 

 

Conserves, fruites al natural 

i confitades, torrons i 

confits. 

 

 Barcelona 1888: 

Medalla d’or 
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  Fruites al natural, confits, 

“glacés et en paté, nougats, 

dragees, pralines, bombons 

et articles similaires de la 

confiserie”. 

 

Casa fundada 

l’any 1865. 

Treballa per la 

península i 

exporta a les 

Antilles, 

Filipines i 

Amèrica del 

Sud. Producciñ 

anual: 200 

tones. Ocupa 80 

obrers 

París 1889 

 

  Conserves. Conservirte 

Früchte 

 Innsbruck 1896: 

medalla d’or 

 

  Fruites al suc, fruites en 

almívar, confitures, 

conserves vegetals, confits i 

torrons 

 

 Buenos Aires 

1910: medalla 

d’or 

 

 

 Sant Miquel 

220 

Conserves i dolços  Palma 1910: 

medalla d’or 

 

Vicenç 

Rossellñ i cia. 

Palma 

Oms 139 

Varietat de dolços en 

conserva 

 Barcelona 1888: 

medalla d’or 

 

  Confitures i conserves 

 

 

 París 1889: 

medalla d’argent 

 

  Conserves, dolços i torrons 

 

 Revista Mercurio 

1903. 

 

  Dolços, xocolates i 

conserves 

 Palma 1910: 

medalla d’or per 

dolços, xocolates i 

conserves 

 

Jaume 

Alemany Vidal 

 

Palma Tàperes envinagrades  París 1889 

Josep Fortesa Sñller Conserves Exportaciñ Sñller 1897: 

diploma de 

medalla d’or 

Nadal Perellñ 

Llompart  

 Tàperes No figurava al 

catàleg 

Sñller 1897: 

diploma de 

medalla de bronze 

Marquès de 

Vivot 

Palma Olis, peus de ceps 

americans, conserves, etc. 

 Manacor 1897: 

diploma de 

medalla d’or 

Cosme Prohens  Campos Tàperes   Manacor 1897: 

diploma de 

medalla d’argent 

Gabriel Bosch  Hortalisses en conserva  Palma 1903 

Antoni Ramis 

Cerdà 

Palma Pots de polpa d’albercoc  Revista Mercurio 

Barcelona 1903 

CatalinaHomar  Fruites en conserva  Palma 1903 

Francesc Pinya  Pots de conserves  Palma 1903 

FelipSaggesse Palma Conserves  Palma 1903 
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Nadal Ferrer 

Gil 

Palma 

Socors, 6 

Ametlles garapinyades    

Joan Obrador 

Riera 

Felanitx Conserves d’albercoc, 

tàperes, olives, ametlles, 

garroves, pèsols, vins, 

misteles i vinagres.  

 Palma 1910: 

medalla d’argent 

per ametlles, 

pèsols, polpa 

d’albercoc i olives 

i menciñ 

honorífica per 

vins, misteles i 

vinagres 

Joan Sala 

Prohens 

Campos, 

Palla, 7 

Tàperes   Palma 1910: 

medalla d’or per 

tàperes en 

conserva 

Josep Martínez  Tàperes en conserva  Palma 1910: 

medalla d’or per 

tàperes en 

conserva 

Joan Orlandis 

Despuig 

Palma,  

Sant Jaume, 

69 

Llet condensada, mantega, 

formatge i oli d’oliva 

 Palma 1910 

 

Font: Elaboraciñ personal a través de les diferents fonts citades 

 

b: Principals expositors de conserves de Menorca 

En el quadre figuren els expositors de Menorca que enviaren conserves a les diferents mostres, 

sobretot a les exposicions universals, o que hi obtingueren els principals guardons.  

 

Persones 

destacades 

Adreça Especialiat  Observacions Mostres 

Narcís 

Mercadal 

Mañ Albercocs secs, figues de 

moro en arrop 

 Madrid 1857: 

medalla d’argent  

Visa, Joan 

Baptista  

Mañ Envinagrats; peres, 

albercocs i moniatos en 

el seu suc i llaunes de 

diferents conserves 

animals. 

Confits i torrñ. 

 

També presentava 

espelmes d’estearina 

Palma 1860: 

medalla d’argent per 

espelmes i menciñ 

honorífica per confits 

Agustí Visa  Conserves en vinagre, 

barres de torró superfí, 

pots de cafè amb llet 

concentrada 

També presentava 

vinagre refinat 

Filadèlfia 1876 

Riudavets i 

Femenies, 

Francesc 

Mañ 

 

Setze llaunes de mostres 

de conserves 

alimentàries, entre les 

quals n’hi havia de llet 

concentrada i de cafè 

amb llet, de tomàtiga i 

torrons. 
 

 Exposiciñ Marítima 

Barcelona 1872: 

medalla de bronze 

  Begudes a base de llet 

concentrada: Llet 

concentrada (a 24 

pessetes la dotzena de 

 Viena 1873: diploma 

de Mèrit 
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pots de llauna), cafè amb 

llet concentrada (a 27 

pessetes la dotzena de 

pots de llauna), i pastilles 

de llet. 
 

  Pots de llet concentrada 

amb sucre i pots de cafè 

amb llet concentrada 

amb sucre. Dos tipus de 

torrñ: fort de mel i 

ametlla i superfí blanc de 

massapà 
 

 Filadèlfia 1876 

 

Senyors 

Riudavets i 

Fàbregues 

 

 4 Llaunes de Torrñ; 12 

pots de llet concentrada a 

10 pessetes la dotzena; 2 

pots de cafè amb llet 

concentrada 

 París 1878: menció 

honorífica 

Francesc 

Riudavets 

 Llet concentrada, xarops, 

confits i torrons 
 Barcelona 1888: 

medalla d’or. 

Fàbregues i 

Maspoch, 

Guillem 

Mañ Llet concentrada amb 

sucre, cafè amb llet 

concentrada amb sucre, 

fruites en almívar i 

torrons.  

 

 Viena 1873: diploma 

de mèrit per conserva 

de cafè amb llet 

concentrats 

 

  Llet condensada amb sucre, 

pots de cafè amb llet 

concentrat, torrñ fort de mel 

i ametlla i torrñ blanc de 

massapà. 

 Filadèlfia 1876: 
Obtingué un guardó per 

la mostra de llet 

condensada amb cafè i 

sucre. El comentari del 

Jurat era: Well 

condensed and in good 

proportions. 

Pasqual i 

Calafat, 

Joan 

Mañ Torrñ i gelea  Viena 1873:Diploma 

de mèrit per xocolata 

Miquel Bagur 

Quadrado 

Ciutadella Torrñ 

 
La mel del lloc de 

l’Almudaina 

premiada a les 

Exposicions de 

Londres (1862), 

Viena (1873) i 

Filadèlfia (1876) 

París 1878: Menció 

honorífica 

   

 

 Palma 1881: diploma de 

menciñ honorífica 

    Barcelona 1888: medalla 

de bronze. 

Bartomeu 

Salord i 

Gelabert 

Ciutadella Torrñ 

 

Fabricat amb sucre, 

ametlla i mel del país 
París 1878: menció 

honorífica. 

    Palma 1881:diploma de 

menciñ honorífica 

Antoni L. Alaior Torrñ. Llaunes de torrñ Torrñ fort superior, París 1878: menció 
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Sintes i 

Montaðès 

fort superior envasat en llaunes honorífica. 

Al Rapports du jury 

international: medalla 

d’argent
1071 

Francesc 

Prats Andreu  

Mañ Conserves/ Gasoses i vi 

escumñs 

 Barcelona 1888: dues 

medalles de bronze: per 

conserves i per vi 

J. Mercadal 

Truyol,  

Mañ Torrñ  Barcelona 1888: medalla 

de bronze 

Esteve Sastre Mañ Torrñ d’ametlla  Barcelona 1888 

Bernadí Coll 

Cardona 
Mañ Torrñ  Buenos Aires 1910: 

medalla d’or 

 

 

 

c: Expositors de conserves de les Pitiüses  

En el quadre figuren els expositors de les Pitiüses que enviaren conserves a l’Exposiciñ de 

Palma de 1910 
 

Persones 

destacades 

Adreça Especialiat  Observacions Mostres 

Ros, Eustàquia 

o Eustaqui 

Eivissa Peix sec  Palma 1910 

Vicenç Tur Tur Formentera  Peix sec i altres 

productes agrícoles i 

artesans: cereals, 

patates, ametlles, 

formatge, vi, filats i 

teixits  

 Palma 1910: 

menciñ honorífica  

Francesc Vilàs 

Abraham 

Eivissa Conserves  També presentava 

sabons 

Palma 1910 

 

Font: Elaboraciñ personal a través de les diferents fonts citades 

 

3.4.- Les pells i el calçat  

La indústria del calçat a les Illes es va desenvolupar durant la segona meitat del segle 

XIX. La seva expansiñ, a Mallorca i a Menorca, està molt lligada a les relacions 

comercials amb Amèrica, ja que una gran part del calçat fabricat s’hi exportava. La 

condiciñ insular no va suposar cap obstacle, ja que la importaciñ de les pells i 

l’exportaciñ del calçat per transport marítim era més barat que els que es poguessin 

utilitzar des del continent.
1072

 Per altra banda es va aconseguir superar la pèrdua del 

mercat antillà gràcies al consum creixent del peninsular. 

                                                           
1071

 FRANCE, Ministère de l’agriculture et du commerce. HEUZÉ, Gustave i MERCIER, Ernest: 

Exposition universelle. Paris. 1878. Rapports du jury international.Op. cit., Volum VII, Classe 74, 

p. 201. A la memòria de De Santos no consta. La menció apareix en la relació de la Junta de les 

Balears. 
1072

 MIRANDA ENCARNACIÓN, José Antonio: “La industria del Calzado en Espaða 1860-1959. La 

formaciñn de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal”. Op. cit., p. 168.  



Les exposicions com a reflex del sistema socioeconòmic illenc 

 449 

És una activitat, pel que fa a les exposicions, que no apareix fins a la segona 

meitat del segle XIX. 

La fabricaciñ de calçat va molt vinculada a d’altres activitats com les que 

proporcionaven la matèria primera, o sigui la de l’adobament de pells, o també 

l’elaboraciñ de formes de fusta per al calçat. 

L’any 1909 les pells adobades i el calcat foren, després de les ametlles, el 

producte que més ingressos va produir dels que es vengueren a fora, quinze milions de 

pessetes.
1073

  

 

3.4.1. Adobadors 

La indústria d’adobament i assaonament de pells era una de les més importants de 

Mallorca. Consistia en el conjunt d’operacions per transformar la pell fins a assolir el 

tacte, resistència i propietats adients per a la fabricaciñ de calçat i altres objectes. 

L’adobament de pells exigia gran quantitat d’aigua. Les pells, un cop descarnades i 

rentades, eren introduïdes en un noc, dipòsit amb aigua on hi havia capes d’escorça 

mòlta, procedents de determinats arbres o arbusts com l’alzina o el sumac, alternades 

amb les pells. El procés durava mesos, un cop adobada es realitzaven les operacions 

complementàries. 

Aquesta activitat a Palma es realitzava sobretot al barri de la Calatrava, d’aquí 

que els assaonadors fossin coneguts també com a calatravins, on es rentaven les pells a 

la mar, prop de la porta de la Calatrava.  

L’anuari de Francesc Giménez Guited de 1862, situava l’adoberia de les Illes en 

quart lloc, com a activitat industrial, després de la indústria del cotñ, de la farinera i de 

la foneria. Només de Palma donava el nom de 37 adoberies, les quals tenien entre 3 i 20 

obrers. La més gran era la de Gabriel Ros Cardils, amb 20 obrers i 10 nocs.
 1074

 Tenia la 

fàbrica al carrer de la Calatrava, número 8. Adobava tot tipus de pells, com soles 

planxades, pells per a guarniments i fines, per a sabates. Gabriel Ros i la majoria 

d’adobadors de la Calatrava indicaven que enviaven la seva mercaderia, especialment a 

Amèrica.
 1075

 

                                                           
1073

 “Exposiciñn de productos de Baleares. Datos para una balanza mercantil de Mallorca. Anualidad de 

1909.” BCOCIN, 31 de juliol de 1910, p. 156. 
1074

 GIMÉNEZ I GUITED, F.: Guía fabril e industrial de España. Año 1862.Op. cit., p. 204-205. El noc 

era el dipòsit en el qual hi havia capes d’escorça mòlta alternades amb les pells. F. Cabana: 

Fàbriques i empresaris. Op. cit., Vol. IV, p. 277. 
1075

 VIÑAS I CAMPÍ: El Indicador de España y de sus posesiones de Ultramar. 1865. Op. cit., p. 66. 
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Imatge 40: Les adoberies de la Calatrava en el plànol general de Palma de Leopold 

Scheidnagel, de 1871 

 

Hom hi pot observar la situaciñ de les adoberies i blanqueries al barri de la Calatrava, on està 

escrit “Fàbricas de curtidos y tenerías” que hem destacat amb un punt. Les adoberies ocupaven 

els trasts que donaven per una banda a l’esplanada de la murada, avui plaça de Llorenç 

Villalonga, i per l’altra al carrer de la Calatrava. 

Font: AMP: L. Scheindnagel: còpia del Plano general de la Plaza de Palma de 1871. 

 

Les pells que s’assaonaven procedien majoritàriament de fora, d’Amèrica, de 

l’Índia i d’altres llocs. Les pells procedents del bestiar de Mallorca, representaven una 

petita proporciñ del conjunt. Només una part de les pells adobades quedava a l’illa, la 

major part s’exportava. Una font de 18841076 dñna uns detalls molt interessants sobre la 

procedència de les pells: 

 “Importancia suma tiene la fabricación de pieles curtidas. 

 Lo que el país produce no es bastante para atender a las necesidades de la tenería y 

por lo tanto del consumo. 

 Así se explica, la regular introducción de cueros al pelo, pieles sin más preparación 

que el seco en los porches, y algunas frescas. 

                                                           
1076

 MÀRQUEZ I PÉREZ, Manuel: Las Islas Baleares en 1884: Apuntes varios sobre su producción, 

actividad comercial y movimiento aduanero. Op. cit., p. 46. 
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 Introducénse bastantes cueros de Buenos Aires y muchos Calcuttas
1077

 secos, salados y 

sin salar dominando los secos. 

 Las pieles que ofrecen las tenerías baleares son muy buenas, y a poco que el industrial 

se sacrificarà, es indudable que solo podría temer a la carencia de primera materia. 

 No tenemos noticia del charolado. De esto se encargan las plazas francesas del 

Mediterráneo a las cuales se acude de vez en cuando para tener surtidas las islas, de 

pieles charoladas; si bien son las menos que se importan.” 

 

Pel que fa a la presència d’aquesta activitat a les exposicions, l’activitat d’assaonament 

de pells de les Illes figura a les exposicions abans que la fabricaciñ de calçat. Així per 

exemple Francesc Anglès, de Mañ, presentà cordovans
1078

 i badanes
1079

 de colors a 

l’Exposiciñ pública dels productes de la indústria espanyola de Madrid de l’any 1828, 

on hi obtingué una medalla de bronze. A la de Palma del 1849 hi havia pells adobades 

de la casa Mir i la casa Ramonell. A la de Palma del 1860, a la qual també ja es 

presentava calçat, Gabriel Ros Cardils, propietari de l’adoberia més important de Palma, 

amb 10 nocs i 20 obrers, presentava vaqueta i badanes. Seguia present a les de Palma 

del 1876, 1881, 1903 i 1910 i també en algunes universals com la de París del 1878 i la 

de Barcelona del 1888. Gabriel Pérez Ros es presentà a dues exposicions universals, a la 

de Viena del 1873, on hi dugué cola, i a la de París del 1878, amb pells de jònec, 

blanques a 80 pessetes la dotzena. A la darrera hi obtingué una menciñ honorífica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1077

 Calcuta: pell de bou negra o rossa, que procedeix de la ciutat hindú de Calcuta i s’empra 

principalment per a la fabricació de sabates. (DCVB). 
1078

 Cordovà: pell de cabra adobada. 
1079

 Badana: pell de be o d’ovella, adobada amb extractes vegetals, molt flexible i suau. 
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Imatge 41: Carta comercial de Gabriel Ros Cardils de l’any 1882 

 

 

Font: Col·lecciñ particular.  

 

Sebastià Vives Monjo, de Ciutadella, també a la de París del 1878, presentava 

camussa de pell de xai
1080

 tot indicant que s’utilitzava com a folre de calçat de senyora i 

especialment per al que s’enviava a Cuba, la venia a 17 pessetes la dotzena a la localitat. 

El 1881 va ser a la de Palma, on va obtenir una medalla d’argent per fulls de sola de 

sabata. Set anys més tard es presentà a la de Barcelona del 1888. 

A les exposicions de Palma, com a la del 1876 i a la del 1881, s’hi presentà una 

partida d’adobadors, alguns fabricaven pells i al mateix temps botes. A la del 1881, 

Gabriel Maura va obtenir una medalla d’or per pells de vedell mat setinades. Maura era 

un dels principals importadors de pells de l’Havana. 1081 

Gabriel Maura Montaner (Palma, 1842-1907), escriptor i germà gran del 

president Antoni Maura, membre d’una família de la qual es té una relativament àmplia 

informaciñ, palesa la bona situaciñ social del grup d’aquests assaonadors del qual ens 

                                                           
1080

 Pell d’un color groc pàl·lid, sotmesa a una preparaciñ que la fa molt suau i flexible. 
1081

 El gener de 1887 consten les operacions arran del retorn de la pollacra goleta Prosperidad de 

l’Havana. Hi consten la importaciñ de cuiros, d’Olano, Torres y Cía de l’Havana (José Olano i 

Francisco Torres) Apareixen els noms dels que treballen els cuiros: Gabriel Maura i Verger i Ros. 

(Arxiu Can Ripoll) Llibre Borrador. Des de 25 de gener de 1886 fins a febrer de 1887. 
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ocupam. Gabriel Maura tot i les seves inquietuds intel·lectuals, als 23 anys es va haver 

de fer càrrec del negoci de pells del seu pare, Bartomeu Maura Gelabert, que morí el 

1866, per poder tirar endavant l’extensa família de 10 germans, alguns dels quals 

seguiren estudis a Madrid fet que palesa la més que còmoda situaciñ econòmica de què 

gaudien .
1082

  

 

Imatge 42: Publicitat de l’adoberia de Bartomeu Maura 

 

 

Font: Anuario de Palma para 1908. Op. cit., p. 44. 

 

Sobre l’evoluciñ del negoci de les adoberies a través de les exposicions, el 

seguim trobant present a les mostres del 1903 i, algun també a la de Palma de 1910.  

El 1906 l’economista Bartomeu Amengual Andreu comentava que tot hi haver una crisi 

del calçat: 

“La crisis de esta industria no ha perjudicado, sin embargo, la de los curtidos, que 

cuenta con más de treinta fábricas de vida relativamente próspera en Palma, satisface 

las necesidades del país y exporta a la Península y a Cuba.”
1083

 

 

Durant la primera dècada del segle XX, es va produir un rebuig, almenys per part dels 

menorquins, a la política aranzelària aplicada pel govern a les pells d’importaciñ 

elaborades utilitzades per a la fabricaciñ de calçat, que suposava una puja del 150 % 

dels impostos. Alguns ajuntaments de Menorca varen encarregar a l’escriptor Àngel 

Ruiz i Pablo un informe per tal de demanar la davallada d’aquells aranzels. La memòria 

explicava el tipus de pells que s’utilitzava per poder fabricar el calçat adaptat al gust del 

client americà i francès, amb pells adobades al crom, tal com feien els productors nord-

                                                           
1082

 ESTELRICH, J.L.: “Tres artistes malogrados.” Páginas Mallorquinas. Palma (Tip. de J. Tous), 

1912.  
1083

 AMENGUAL, B.: “Mallorca industrial” a Revista Ibero-Americana Mercurio.Op. cit., p. 775. 
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americans, que segons Ruiz i Pablo, no es fabricaven a Espanya.
1084

 Però no sabem com 

acabà afectant la nova llei per als adobadors que els menorquins rebutjaven. 

Curiosament a l’Exposiciñ de Palma del 1903, Jaume Morey Vanrell presentava 

una instal·laciñ-vitrina amb pells adobades al crom en 80 hores. L’expositor va rebre 

una medalla d’or. 

La darrera de la nostra relaciñ d’exposicions on hi figuren adobadors és la de 

Palma del 1910, on Alfons Bueno Juan, del carrer Berard, núm. 5 i 7, de Palma, 

presentava pells adobades, sola i calçat que varen obtenir una medalla d’or. Es tractava 

d’una societat denominada Alfonso Bueno y Cía.  

 

3.4.2. Sabaters 

Les sabates i botes fabricades a Mallorca i a Menorca participaren i obtingueren 

guardons a diferents exposicions universals, internacionals i locals, com Viena, París, 

Bordeus i Barcelona. El més important fou una medalla d’or a l’exposiciñ de París de 

1889 obtinguda per la casa de la Viuda de Garau i Fills de Palma, que a més a més 

obtingué un conjunt de medalles, d’or a la de Barcelona, així com d’argent a la de 

Bordeus i a Barcelona. 

Pel que fa al tipus de calçat, a les exposicions de la segona meitat del segle XIX 

molt sovint eren models adaptats al gust del consumidor americà, especialment de 

Cuba, però també per a un públic refinat europeu com el francès. Es presentava calçat 

de Mallorca i de Menorca tant fet a mà com a màquina.  

Potser l’Exposiciñ Universal de París del 1878 és la que confirma més clarament 

l’especialitzaciñ dels fabricants illencs en els models de gust americà. Presentaven 

borseguins, 
1085

 botes de muntar, algunes de xarol puntejades, americanes, a la 

provençal, poloneses, amazones, i també sabates a l’anglesa. Les formes i les pells que 

presentaven eren especialment destinades a la fabricaciñ de calçat de gust cubà.  

A l’Exposiciñ de París 1889, de tot l’Estat se’n presentaren vint, del quals 10 

eren del Principat i dos de les Illes, Josep Garau i la Viuda de Garau de Palma, 

segurament parents de prop. La memòria del jurat internacional s’hi referia, deia que les 

sabates que es fabricaven a les Balears, on la mà d’obra era molt menys cara que a 

                                                           
1084

 RUIZ I PABLO, A.: “Memoria acerca de la industria de Calzado en Menorca con respecto a la 

reforma arancelaria, redactada por D. Angel Ruiz Pablo y presentada por su autor...al Ilmo. Sr 

Director General de Aduanas, en nombre de los Ayuntamientos de Mahón, Ciudadela y Alayor. 

Revista de Menorca, 1906, p. 182-193.  
1085

 Borseguí: sabata alta fins al turmell o fins a prop del genoll, cordada per davant amb cordons que 

passen per dins una sèrie d’ullets.(DCVB) 
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França, estaven fetes pràcticament a mà, i es destinaven a l’exportaciñ. En destacava la 

qualitat, sobretot de les d’home, i l’originalitat d’alguns dissenys de les sabates de dona, 

que incorporaven brodats en pell de cabra i en setí. Així i tot, pel que feia a les 

proporcions entre empeny i talñ, alguns models, deia l’informe, no acabaven d’estar 

aconseguits.
1086

La medalla d’or que obtingué la Viuda de Garau, que exportava el seu 

calçat a Amèrica, corrobora la qualitat dels models que aquesta casa presentava.  

El calçat illenc no va participar a cap de les dues americanes, de Filadèlfia del 

1876 ni a la Xicago del 1893, cosa ben lògica si es té en compte que els Estats Units 

eren un mercat competidor que produïa el mateix tipus de producte que els illencs, i per 

tant els resultava molt difícil entrar en el seu mercat. En canvi alguns fabricants de les 

Balears participaren a les exposicions franceses, una d’elles a Bordeus, i a les de Buenos 

Aires, ja que part del calçat també s’exportava a França, a Mèxic i altres repúbliques 

sud-americanes com l’Argentina, on hi tenien un mercat favorable. 

Pel que fa a les etapes, es veu un auge de participaciñ entre 1860 i 1900. La 

pèrdua de Cuba, illa a la qual anava destinat bona part del calçat, va suposar un fort cop 

que explicaria la retirada d’alguns fabricants de les exposicions com a la de París del 

1900 on únicament hi va concñrrer la Cooperativa Paz y Trabajo de Mañ que havia 

sorgit com una alternativa a la pèrdua de llocs de treball dins el sector. 

Manuel Màrquez Pérez, interventor de la duana de Palma, el 1884 es referia al calçat 

fabricat a Mallorca, indicant l’exportaciñ en competència amb els fabricants d’Estats 

Units:  

Puede asegurarse que la zapatería ocupa hoy un lugar envidiable, y como prueba de 

ello, basta fijarse (y eso que lucha terriblemente en América con la manufactura norte-

americana) en los cuadros de exportaciñn.
1087

 

 

Després del daltabaix inicial que suposà la pèrdua colonial del 98, la qual provocà el 

tancament d’algunes empreses i l’emigraciñ de treballadors, el mercat americà es 

recuperà
1088

 per a les sabates fabricades a les Illes excepte pel que fa al calçat d’alta 

qualitat, que constituïa l’especialitat d’alguns dels expositors.  

L'enginyer industrial Francesc Duran en el seu informe sobre la fabricaciñ de 

calçat a les Balears, publicat l'any 1900, constatava la disminuciñ de l'exportaciñ de 

                                                           
1086

 Picard, A., Exposition Universelle Internationale de 1889 à Paris. Rapports du Jury International. 

París (Impr. Nationale), 1891, Vol. Grup IV, p. 719-720. 
1087

 MÀRQUEZ I PÉREZ, Manuel: Las Islas Baleares en 1884: Apuntes varios sobre su producción, 

actividad comercial y movimiento aduanero. Op. cit., p. 46. 
1088

 MIRANDA ENCARNACIÓN, José Antonio: “La industria del Calzado en Espaða 1860-1959”. Op. 

cit., p. 171. 
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calçat en el 1898, i comentava que el 1900 el calçat ordinari, tot i el nou règim duaner, 

s'anava recuperant amb l'exportaciñ a Cuba i Puerto Rico, però només aquest 

“habiéndose perdido por completo la exportaciñn del de lujo por no poder competir 

con las fábricas americanas.” 
1089

 

Així i tot no es pot saber exactament el volum d’exportaciñ, ja que Duran escriu 

que es fabricaven sabates i s’exportaven d’amagat de l’administraciñ. 

“No todos los fabricantes de calzado hacen las exportaciones a su nombre sino que se 

valen de otros industriales que estan o no autorizados para tales operaciones y de esta 

manera logran burlar la labor de la investigación, puesto que, teniendo sus fábricas 

diseminadas por la población y en pisos de pisos de vecindad, sin ninguna muestra ni 

indicio exterior, hace muy difícil su descubrimiento y, aunque se descubran no se les 

puede probar ni un solo caso de exportación y venta al por mayor, y son absueltos por 

las juntas administrativas (...) y de esta manera logran con toda seguridad no contribuir 

al Tesoro por la cantidad que por su industria deben contribuir.” 
1090

 

 

Bartomeu Amengual Andreu el 1906 parla d’una inflexiñ en el volum i el nombre de 

fabricants respecte als que hi havia abans de la pèrdua colonial : 

 “La fabricación de calzado, antes de la pérdida de los mercados antillanos, tenía gran 

importancia, no sólo en Palma, sino en muchos otros puntos de la isla. Doce o catorce 

años atrás en la capital había unas veinte fábricas de dicho producto, que han quedado 

reducidas a cuatro o cinco con vida poco próspera, por más que continuan la 

exportación a Cuba. 

 En un pueblo, Alaró, había también unas veinte fábricas de calzado que exportaban a 

Cuba por muchos millones de pesetas; hoy no existen sino siete u ocho que siguen, 

como aquellas, enviando sus géneros a las Antillas, pero en condiciones poco 

ventajosas. Hay también fábricas de calzado en Lluchmayor, Inca, Binissalem y algunos 

otros pueblos.”  

 

José Antonio Miranda manté que, almenys en el cas menorquí, després de la crisi de 

finals de segle, les exportacions de calçat tengueren un ràpid creixement i tornaren a 

experimentar una nova expansiñ durant els anys previs a la Primera Guerra Mundial. 

1091
 

L’Exposiciñ de Barcelona de 1929 demostra que el calçat mallorquí està en una etapa 

molt diferent, tant per l’origen del fabricants, gairebé tots d’Inca, com pel mercat on 

anava adreçat el producte. Quasibé tots els expositors, que foren molts, eren d’Inca, 

municipi que, tot i que tenia tallers de calçat des de més endarrere, fins aleshores no 

n’havia presentat a cap de les mostres estudiades, i a la de Barcelona indicaven que el 
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 DURAN, Francesc: “Memoria sobre la fabricaciñn de calzado en la provincia de Baleares” Op. cit., 

p. 357. 
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 DURAN, Francesc: “Memoria sobre la fabricaciñn de calzado en la provincia de Baleares” Op. cit., 

p. 363. 
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 MIRANDA ENCARNACIÓN, José Antonio: “La industria del Calzado en Espaða 1860-1959”. Op. 

cit., p. 172. 
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seu mercat, a diferència del que expressaven els expositors de l’etapa anterior, era el 

peninsular, les illes Canàries, i també esmentaven el Marroc francès.  

 

Taula 23: Presència de les sabates a les mostres 

 

Illes: Mallorca, Menorca 

Municipis: Palma, Sñller, Ciutadella, Mañ, Alarñ i Inca. 

Exposicions locals 

Palma: 1860,1876, 1881, 1903, 1910 

Exposicions Estatals 

Saragossa 1908, València 1909 

Exposicions Universals: 

Viena 1873, París 1878, Barcelona 1888, París 1889 i Barcelona 1929 

Exposicions internacionals 

Bordeus 1882, Buenos Aires 1903, Buenos Aires 1910 

Els més guardonats:  

Antoni Serra Vidal, de Palma; Antoni Martínez Cànaves, de Sñller; Pere Cortès i cia., de 

Ciutadella i Viuda de Garau i Fills, de Palma  

 

Font: Elaboraciñ personal a través de les diferents fonts citades 

 

 

De Menorca 

A Menorca la fabricaciñ de calçat passà a ser la principal activitat industrial 

ocupant més de 3.000 treballadors. Es va concentrar als municipis de Mañ, Ciutadella i 

Alaior. 

La importància que va tenir la fabricaciñ de calçat a Menorca no queda reflectida 

ni de bon tros en la seva participaciñ a les exposicions. Tot i així obtingué un bon grapat 

de guardons importants, diverses medalles d’or a la de Barcelona del 1888, medalla d’or 

a la de Buenos Aires del 1910. 

Basta mirar El Indicador de Espaða per a l’any 1864 i 1865 per veure que hi ha 

un gran nombre de fabricants de pells adobades i de sabates que no trobam a les 

exposicions estudiades. Només a partir a la de París del 1878 i a la de Barcelona n’hi 

apareixen alguns. El 1864 hi havia nombrosos fabricants d’adoberies i de sabates, 

sobretot a Mañ. Entre els que fabricaven calçat Bernat Pax i Pons, o Bonaventura Gurí, 
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tots ells amb l’establiment a Mañ. Jaume Nemesi Pons de Mañ, adobava pells i 

fabricava sabates.
1092

  

Pels models que fabricaven i per la mateixa indicaciñ que feien a la publicitat es 

veu clarament que a la dècada de 1860 ja estaven especialitzats en la fabricaciñ de 

calçat per Amèrica. Entre els que adobaven pells hi havia Joan Gahona Sintes, Francesc 

Cardona i Martí Olives, tots ells amb l’establiment a Mañ. 

A la primera exposiciñ Universal on trobam expositors menorquins és a la de 

París del 1878. Foren tres que es presentaren, tots ells relacionats amb el calçat, Pere 

Cortès Moll, Sebastià Vives i Josep Gornès. 

Pere Cortès Moll (1842-1915), de Ciutadella va tenir la fàbrica de calçat més 

gran de Menorca. Alfons Méndez explica amb detall els orígens i l’evoluciñ de 

l’empresa Cortès i cia. 1093 Es tracta d’una fàbrica fundada l’any 1866. A l’Exposiciñ 

de París del 1878 presentà quatre parells de botines, dos de dona i dos d’home que es 

descriuen en detall. La descripciñ permet veure clarament que els models que fabricava 

estaven destinats a l’exportaciñ a Amèrica. Un parell d’un model que es deien 

poloneses: de pell de cabrit, amb dues soles, cartera i botons a 215 pessetes la dotzena. 

Un altre parell d’amazones: de pell de cabrit, amb elàstics i dues soles, a 195 pessetes la 

dotzena. Un parell de botines per home, a la provençal: de pell de vedell i cabreta, amb 

sola dobla. A 185 pessetes la dotzena. Un parell de botines per home, de xarol i setí, a 

170 pessetes la dotzena. Pere Cortès va obtenir una medalla de bronze. La medalla, que 

indubtablement era important, fou el distintiu gràfic, que identificà la marca de calçat 

que Pere Cortès va registrar l’any 1905.1094 Es tracta d’una reproducciñ de l’anvers i el 

revers de la medalla de l’Exposiciñ de París del 1878, que fou logotip de la firma Cortès 

i cia., la qual també duia gravat a la part exterior de la sola de les sabates que 

fabricava.1095 
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Op. cit., p. 71-85. 
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Imatge 43: Marca Cortés y Cía, concedida l’any 1905 

La il·lustraciñ té com a tema central un dibuix de les dues cares de la medalla obtinguda per Pere 

Cortès a l’exposiciñ universal de París de 1878. 

 

 

Font: AHOEPM. Núm. de marca 11337 

 

Josep Gornés Moll, també de Ciutadella, fabricava, utilitzant maquinària de 

vapor, formes de faig per calçat destinat a Cuba, que subministrava a Pere Cortès,
1096

 

per les quals a l’Exposiciñ de París del 1878 va obtenir una menciñ honorífica. Josep 

Gornés, amb el nom de Cia Gornés i Benejam, presentà formes per calçat a l’Exposiciñ 

de Palma del 1881, on va obtenir una medalla de bronze.  

A l’exposiciñ on més acudiren els expositors de calçat menorquins fou la de 

Barcelona del 1888: set expositors, quatre de Ciutadella (Joan Gelabert i cia., Joan 

Mercadal Capñ, Netto i Fills i Didac Venys) i tres de Mañ (Lluís Barranco, Llambias i 

cia. i Josep Quintana Coll). Tres d’ells obtingueren medalla d’or. 

En relaciñ a Joan Mercadal Capñ, de Ciutadella, Alfons Méndez explica els 

orígens i l’evoluciñ de la seva empresa i curiosament cita els guardons que va obtenir a 

exposicions que nosaltres no hem estudiat, com l’Exposiciñ Internacional d’Edimburg 

del 1886 i l’Exposiciñ de Marsella del 1906. 
1097

Per la nostra part hem trobat la seva 

participaciñ a la mostra de Palma del 1881, on presentava calçat d’embarc que va 

obtenir una medalla de bronze. A la de Barcelona de 1888 deia que la seva especialitat 

eren les classes de calçat fines i que exportava a províncies i a ultramar.  
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 HERNÁNDEZ ANDREU, Juan; MÉNDEZ VIDAL, Alfons (2010): Trenta-cinc empresaris 
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Una altra empresa que obtingué una medalla d’or fou la de Dídac Venys 

Comellas, de Ciutadella, que després de la seva mort el 1894, fou dirigida per la seva 

viuda Margarida Massanet Lliteres fins al 1918.
1098

 

L’empresa Francesc Netto i Fills de Ciutadella, que presentava calçat tant per 

dona com per home, també va rebre una medalla d’or. El mateix any aquesta casa havia 

sol·licitat i se li havia concedit una patent que no es va aplicar. 
1099

  

La casa de Joan Gelabert de Ciutadella, Gelabert i cia., tenia la medalla d’argent que va 

obtenir a la Universal de Barcelona com a logotip.  

A l’exposiciñ del 1889 de París no s’hi presentà cap expositor de calçat de 

Menorca.  

A la Universal del 1900, trobam un expositor que és ben bé un reflex de la difícil 

situaciñ econòmica que travessava el sector. Es tracta de la cooperativa de producciñ 

Paz y Trabajo, situada al carrer del Bastiñ, número 74, de Mañ, que presentava diferents 

models de sabates. La societat s’havia constituït a Mañ el gener del 1899 amb la finalitat 

de crear una plataforma de producciñ de calçat gestionada pels mateixos afiliats, per tal 

de respondre a la crisi i cercar mercats alternatius als dels perduts a la guerra. Era una 

societat obrera, com altres que es formaren a Menorca, com a conseqüència de la forta 

crisi econòmica i de la manca de treball que hi havia a l’illa, segurament a totes les Illes, 

devers 1900.
1100

 La mateixa cooperativa per invitaciñ de l’Ajuntament de Mañ s’acollí a 

les places destinades als obrers per viatjar a París, i nomenà el sabater Jaume Gomila 

Pons perquè hi visitàs l’Exposiciñ.
1101

  

L’interès en l’exportaciñ de calçat menorquí durant la primera dècada del segle 

XX queda reflectit en la participaciñ de fabricants menorquins a les exposicions de 

Buenos Aires del 1903 i del 1910  

A la del 1903, per obsequiar al vicepresident de l’Argentina, hi enviaren 

diferents models de sabates tres empreses maoneses: Blanco i Olives, G. Coll Riudavets 

i Francesc Terrés i cia. 

Blanco i Olives, de Mañ, era una fàbrica de calçat cosit a mà, especialitzada en 

sabates de dona que es destinaven a l’exportaciñ.  
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La casa de Gabriel Coll Riudavets, situada al carrer de Sant Jordi, número 7, de 

Mañ, l’any 1912 indicava que fabricava calçat de tot tipus, amb una línia especial per a 

l’exportaciñ. Per a la mostra de Buenos Aires del 1903 va enviar un parell de borseguins 

i un de polaques. 

 

Imatge 44: Publicitat de l’empresa de calçat de Gabriel Coll Riudavets a la revista Mercurio 

 

 
 

Font: Revista Comercial Ibero-Americana Mercurio de l’any 1919, p. 666. 

 

El model de calçat de dona de la publicitat, tot i que la publicaciñ estava pensada per al 

públic americà, respondria a l’etapa en què s’exportava a Europa. Alfons Méndez 

explica els orígens i l’evoluciñ de l’empresa.
1102

 

A l’Exposiciñ Internacional del Centenario, celebrada a Buenos Aires, la societat 

de calçat Canut, Esteve, Coda, Costa i cia., de Mañ va obtenir una medalla d’or. Es 

tractava d'un grup d'empresaris entre els quals hi havia Guillem Coda Pons (1880-

1970), Antoni Esteve, Teodor Canut i Jacint Costa, els quals en el 1906, davant les 

dificultats que comportava l’aranzel de 1905, es varen unir amb l'objectiu de 

l’exportaciñ de calçat al mercat americà. 
1103
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A la darrera exposiciñ que hem examinat, la Universal de Barcelona del 1929, hi 

havia únicament un fabricant de calçat de Menorca, era Josep Codina Villalonga. Es 

presentava com a societat Bresca y Codina, amb domicili al carrer de l’Hospital de 

Barcelona, presentaven articles per a calçat. Josep Codina, a Mañ, es dedicava a la 

fabricaciñ de sabates amb sola de goma, de manera molt mecanitzada. Produïa calçat de 

goma, espardenyes, soles, talons i altres elements de cautxú. Un any abans de 

l’Exposiciñ de Barcelona, produïa 3.000 parells diaris, principalment per al Principat. El 

1932 era la fàbrica més gran de l’illa, amb 200 treballadors. 
1104

 

 

Mallorca 

A Mallorca la indústria del calçat, igual que Menorca, es va desenvolupar durant la 

segona meitat del segle XIX en vinculaciñ amb l’exportaciñ a Amèrica. Inicialment la 

trobam situada en els municipis de Palma, Sñller i Llucmajor. A partir de la dècada de 

1920 el pes de la capital va perdre protagonisme i la indústria del calçat va créixer a la 

comarca del Raiguer, especialment a Inca. L’evoluciñ d’aquesta localitzaciñ queda 

reflectida en l’origen dels expositors en les mostres que hem treballat. 

 

Palma 

Trobam diferents fabricants de Palma a les exposicions universals i locals que se 

celebraren durant la segona meitat del segle XIX. S’hi presentaren els dos tipus de 

productors. Els que elaboraven un producte d’alta qualitat i fonamentalment manual 

com és el cas de l’empresa Viuda de Garau i Fills, i els que fabricaven calçat utilitzant 

maquinària, tal com feia l’establiment de Josep Garau. Tots els que es recullen, sobretot 

els del primer tipus, reberen guardons.  

 Antoni Serra Vidal tenia el seu establiment al carrer de les Minyones. Estava 

especialitzat en calçat per a l’exportaciñ. Fabricava sobretot botes i botines. Sabates de 

xarol, de setí, botes de muntar de xarol puntejada, botines americanes de pell de vedell, 

de cabritilla, a la provençal, de gra de Madrid i elasticotin, botes de pell de llop i 

cabritilla, sabates a l’anglesa de pell de llop i doble sola. Els preus del parell oscil·laven 

entre 7,50 i onze pessetes. Fou guardonat a Palma del 1860, a Viena a 1873 i a París del 

1878. El 1881 es presentava a l’Exposiciñ de Palma del 1881 on presentava sabates 
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d’embarc de gust cubà amb les quals va obtenir medalla de bronze. El trobam fins al 

1891. A partir d’aquesta data hi ha una fàbrica de calçat a nom de Viuda de Serra, 

situada a la plaça del Rosari.  

L’empresa fundada per Pere J. Garau (1848-1883) es veu a les exposicions 

d’aquesta etapa a través de tres titulars. Pere J. Garau, Viuda de Garau i Fills, entre 1884 

i 1908, i posteriorment el seu fill Mateu Garau Canyelles. L’establiment estava situat al 

carrer Lulio número 17, avui carrer de Ramon Llull. 

Pere Joan Garau tenia una fàbrica de soles i pells al Molinar i una de sabates al 

carrer Lulio de Palma. Presentà pells adobades a l’Exposiciñ de Palma del 1876. 

Després d’una mort prematura als 35 anys, el 1883, l’empresa continuà gestionada amb 

molt d’èxit per la seva viuda i els seus fills que, tot i que mantingueren la fàbrica de 

pells del Molinar, es varen destacar sobretot pel calçat fet a mà, majoritàriament de 

dona, destinat a l’exportaciñ, sobretot a Amèrica. És l’empresa de calçat, de les que hem 

trobat, que va obtenir els guardñ més important de tot el sector a una exposiciñ 

universal que no fos a Barcelona, una medalla d’or a l’Exposiciñ de París del 1889, 

també la va obtenir a la de Barcelona de l’any anterior. Estava especialitzada en 

l’elaboraciñ de calçat fet a mà i de qualitat. 

 

Imatge 45: Il·lustracions relacionades amb l’empresa fundada per Pere J. Garau 

a.: Fotografia actual de l’edifici del carrer de Ramon Llull, número 9, on s’ubicava la fàbrica. 

La planta baixa té més alçada i presenta grans obertures, es tractaria de l’espai destinat al taller. 

A la dreta, detall on figura la data de 1865 i el cognom del propietari. 

 

Font: Fotografies de Joan Llompart. 
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b: Etiqueta de l’empresa de P. J. Garau. 

A la part central de la primera hi figura el borseguí de dona, calçat fabricat a mà, destinat 

bàsicament a l’exportaciñ. 

 

Font: Biblioteca Lluís Alemany Signatura W-6 (1) 

 

c: Marca de l’empresa de Garau. 

Hi apareixen les dues activitats realitzades per Pere J. Garau: a l’esquerra l’adoberia, La 

Curtidora Balear, i a la dreta el taller de confecciñ de calçat, La Elegancia.  

 

 

Font: Biblioteca Lluís Alemany Signatura W-6 (1) 
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d: Publicitat de la fàbrica de sabates de Mateu Garau Canyelles. 

L’anunci, de 1910, inclou el guardñ obtingut feia vint-i-un anys a l’exposiciñ universal de París 

del 1889. També hi figuren dades dels dos anteriors titulars de l’empresa, Pere J. Garau (1848-

1883), Viuda de Garau i Fills (1884-1908) i el titular des de 1908, Mateu Garau Canyelles. En 

aquella etapa s’anunciava una nova especialitat de la casa, un tipus de borseguí destinat a 

l’exèrcit, amb un modern sistema d’impermeabilitzaciñ. 

 

 

Font: BCOCIN: 31 de maig de 1910. Núm. 235. 

 

A la de París del 1889, la Viuda de Garau, juntament amb la de Josep Garau, 

eren les dues úniques fàbriques de calçat que es presentaren de les Illes, del conjunt de 

les 20 que es presentaven de tot l’Estat.  

La pèrdua colonial degué suposar un fort entrebanc per a l’empresa. Segons 

l’informe de l'any 1899, la quantitat de sabates exportades per la firma de Viuda de 

Garau i Fills durant aquest any sñn realment molt minses: 79 caixes, 5.489 Kg.
1105

 Les 

caixes de sabates solien contenir entre 6, 12 o 10 dotzenes de parells de sabates cada 
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una. La majoria en contenia 8.
1106

 Durant la crisi, el 1902, Mateu Garau era diputat a 

Corts i els periodistes de La Almudaina li demanen sobre l’abast de la crisi atès que 

durant l’estiu s’havien acomiadat treballadors del sector.
1107

 

La viuda de Garau estigué al capdavant de l’empresa fins l’any 1908.
1108

 Fou 

continuada l’activitat pel seu fill Mateu Garau Canyelles, que seguia fabricant sabates 

fetes a mà i pells i soles de la seva fabricaciñ per a les quals utilitzava un sistema 

innovador a base d’extractes tànnics.
1109

 Va obtenir una medalla d’or a l’Exposiciñ de 

Palma del 1910.  

L’empresa de Josep Garau Muntaner, qui podria ser germà de Pere J. Garau, 

estava situada al carrer Fàbrica, número 14, del barri de Santa Catalina. Va presentar 

calçat fet a màquina a l’Exposiciñ de París del 1889 on va obtenir una menciñ 

honorífica. No hi ha dubte que tenia un volum de producciñ molt elevat. La marca que 

patentava l’any 1888, deia ben clar que fabricava calçat a vapor. La memòria de F. 

Duran li atribueix una producciñ de 1000 parells de sabates diaris. 
1110

L’informe 

“descobria” l’activitat de Josep Garau, en una època en què es veu que creuar 

informaciñ era més difícil, perquè Josep Garau entre 1886 i 1897 va patentar diferents 

marques de calçat i sistemes de fabricaciñ: El Chivo (1886), El Gallo (1888), El Perro 

(1888), J. Garau e Hijo (1888), El Martillo (1901).  
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Imatge 46: Marques comercials del fabricant de sabates Josep Garau Muntaner 

Sñn les que va patentar entre 1888 i 1891: El gallo, El perro, El martillo, La lira cubana. Hi és 

indicada la destinaciñ del calçat a l’illa de Cuba, on l’importador era Mateu Garau, fill de 

l’empresari. 

 

 

Font: AHOEPM: Marca registrada per Josep Garau Muntaner l’any 1888.  

 

 
 

Font: AHOEPM: Marca registrada per Josep Garau Muntaner l’any 1888.  

 

 
 

Font: AHOEPM: Marca registrada per Josep Garau Muntaner l’any 1888.  
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Font: AHOEPM: Marca registrada per Josep Garau Muntaner l’any 1901 

 

 
 

Font: AHOEPM: Marca registrada per Josep Garau Muntaner l’any 1901 

 

A més a més de les marques citades Josep Garau Muntaner va sol·licitar dues 

patents d’invenciñ. El 1891 se li concedí un procediment mecànic per a la fabricaciñ de 

calçats d’una única sola cosits per la màquina sistema Mills, però que oficialment no es 

va posar en pràctica. El 1897 un procediment per la fabricaciñ de calçat de feltre que es 

posà en pràctica el 1899 però que deixà de pagar a partir de 1902.
1111

 

La darrera exposiciñ on hem trobat que participava és a la de Palma del 1903 on 

Josep Garau Vidal presentava una vitrina amb calçat. 

 

Sóller 

La fabricaciñ de calçat a Sñller per ser exportat fou una activitat que, sense arribar al 

grau dels teixits, es desenvolupà al darrer quart del segle XIX, tal com esmenta Josep 

Rullan,
 
quan encara l’activitat no havia arribat al punt més alt:  

“La fabricación de Calzado, que se exporta a las Antillas, ha tomado notable desarrollo 

de algunos años a esta parte, però la de Tejidos excede a toda ponderación.”
1112
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Els fabricants de Sñller que presentaven calçat probablement tenien unes 

característiques ben diferents. Podem destacar-ne dos: Antonio Martínez Cànaves i 

Ramon Casanovas Mirñ que fabricava calçat utilitzant maquinària. 

Antoni Martínez Cànaves, de qui trobam la primera informaciñ el 1865 amb una 

referència a un Joan Martínez, possiblement el seu pare, que tenia un taller de confecciñ 

de calçat al carrer de la Rectoria, número 58: sabates, botes i botines.
1113

Antoni 

Martínez Cànaves va presentar calçat a l’Exposiciñ de París del 1878. Hi envià botes de 

caça que es venien a 40 pessetes el parell les quals obtingueren una medalla de bronze. 

Uns anys més tard, a la mostra de Palma del 1881, on presentà botes de muntar i botes 

de luxe blanques pel camp, obtingué una medalla d’or. 

Fou l’únic fabricant de sabates illenc que presentà calçat a l’Exposiciñ General 

celebrada a Bordeus del 1882, on obtingué una medalla d’argent. Aquesta presència 

indicaria l’interès d’aquest solleric en, a més de l’antillana, la clientela francesa. 

A la de Barcelona presentà quinze models de diferent de diferent calçat, obtingué una 

medalla d’or. A la de Sñller del 1897 una medalla d’or. 

L’any 1900 encara figurava com fabricant de sabates.
1114

L’informe del mateix 

any el citava com a exportador de sabates amb unes quantitats mínimes, 4 caixes i 417 

quilograms.
1115

El 1902 Antoni Martínez Cànaves havia mort i figurava com a sabatera 

la seva viuda. 
1116

 

Ramon Casasnovas Mirñ era un altre fabricant de Sñller important que trobam 

en algunes, poques, exposicions. El 1891 era fabricant de pells. Uns anys més tard es 

dedicà a la fabricaciñ de calçat, per a la qual cosa l’any 1900 utilitzava maquinària.
1117

 

Tenia la fàbrica al carrer Romaguera, núm. 4. L’hem trobat únicament a dues 

exposicions, a la de Sñller del 1897, on obtingué Diploma d’Honor i a la de Palma del 

1910. 

Altres fabricants de Sñller que hem trobat en alguna exposiciñ sñn Antoni Ferrer 

Arbona, a la de Sñller del 1897, i Jaume Bennàssar Mayol a la de Palma del 1910.  
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Alaró 

Tot i la importància d’aquest municipi del Raiguer en la fabricaciñ de calçat, va tenir 

poc protagonisme a les exposicions que hem estudiat. Únicament hem localitzat dos 

expositors, tant l’un com l’altre en una etapa molt tardana, concretament a l’Exposiciñ 

de Palma del 1910. Es tracta de la de Sebastià Xalapeira i cia., i la de Josep Guardiola. 

Sebastià Xalapeira Amorñs (Montblanc, Conca de Barberà, 1876 - 1939), Tenia 

un magatzem de sabates a Barcelona i en 1899, juntament amb el seu sogre, Pedrero, 

fundaren una fàbrica de calçat a Alarñ.
1118

 Poc temps després s'independitzaren quedant 

establertes al municipi, la de Pedrero i Fill i la de Sebastià Xalapeira i cia. Aquests 

empresaris responen a la mateixa actuaciñ que d’altres, la majoria barcelonins, que 

instal·len fàbriques de béns de consum a Mallorca, cercant una mà d’obra barata i 

preparada, per subministrar aquest calçat de goma al mercat barceloní, en forta 

expansiñ. D’altra manera seria sorprenent que establissin una fàbrica de calçat en uns 

anys en què l’exportaciñ era difícil. Pensam en altres exemples com foren Climent 

Verdaguer Terradelles, que es dedicà a fabricar flassades a Esporles. Un altre cas 

semblant seria la companyia madrilenya Fernández que, al mateix període, obrí una 

empresa de catifes a Palma. 

Sebastià Xalapeira era un empresari que fabricava calçat de goma. A l'Exposiciñ 

de Palma presentava un model de sola de cautxú, de la marca Sport, del qual tenia 

patent d’invenciñ per 20 anys.
1119

Sebastià Xalapeira Amorñs entre 1910 i 1935 va 

arribar a sol·licitar 23 patents diferents relacionades amb el calçat de goma per dona, 

home i nin: talons, soles, espardenyes, etc.
1120

 El seu de lloc de residència habitual era 

Barcelona, tenia diferents fàbriques i la d’Alarñ seria una d’elles. Un dels socis era Joan 

Sanfeliu Sanromà, amb qui a Montblanc, l’any 1925, fundà una fàbrica de goma. 

En una revista atribuïen un premi a l’empresa del seu sogre de Sebastià 

Xalapeira, Pedrero i Fill, també localitzada a Alarñ, per la seva participaciñ en una 

exposiciñ que no coneixem:  

 “Los conocidos fabricantes de calzado, Sres Pedrero e Hijo, de Alarñ (Baleares) han 

sido premiados con una medalla de oro y un diploma en la Exposición Universal de 

Lyon por la magnífica instalación de calzado que en ella han presentado.”
1121
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Un darrer expositor d’Alarñ a la mostra de Palma fou Josep Guardiola del carrer de Sant 

Roc. A la mostra només va obtenir una menciñ honorífica.  

 

Inca 

Sols hem trobat la participaciñ d’expositors d’Inca a l’Exposiciñ Universal de Barcelona 

del 1929. El canvi d’estratègia i de mercat es veu clarament a la mostra del 1929, on set 

dels nou expositors de sabates de les Illes, excepte Josep Codina Villalonga, de Mañ i la 

firma Calzados Minerva, eren d’Inca.  

 

Imatge 47: Fulletñ publicitari de Calzados Minerva 

Es tracta d’una publicitat de la SA Calzados Minerva constituïda a Palma l’any 1925. 

 

 

Font: Col·lecciñ particular. 

 

Com hem assenyalat anteriorment les empreses d’Inca eren la de Llorenç Fluxà 

Figuerola, fill d'Antoni Fluxà qui havia fundat l'empresa l'any 1877; la de Bartomeu 

Payeras, fundada l'any 1900; la de Joan Gelabert, fundada l'any 1903; la d'Antoni 

Beltran, fundada l'any 1919;
1122

 la d'Antoni Melis de 1895; la de Josep Pujol que era 

una de les més grans del municipi,
1123

 i la de Martí Rotger. 

La presència d'aquests industrials d'Inca tal com s’ha indicat confirma el canvi 

de localitzaciñ de les fàbriques en aquesta etapa que han passat, en el cas de Mallorca, 

de Palma i de Sñller a favor del Raiguer. 
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Tal com s’ha comentat anteriorment un reportatge de la revista Blanco y Negro 

de l'any 1935, 
1124

 dñna informaciñ sobre aquests fabricants, producciñ, i mercat on 

anava dirigit el seu calçat i, efectivament, es pot comprovar que era diferent. Els 

fabricants de la segona part del segle XIX, com havien estat Josep Garau i la viuda de 

Garau i Fills, de Palma, i Antoni Martínez Cànaves, de Sñller o Pere Cortès i Joan 

Mercadal Capñ, de Ciutadella, havien exportat a les Antilles, alguns després de la 

pèrdua de les colònies però es veu que finalment no pogueren competir amb les 

fàbriques americanes.
1125

Les fàbriques d'Inca que es troben a l'Exposiciñ del 1929, i de 

les quals n’hem donat més informaciñ a un altre apartat, majoritàriament exportaven a la 

Península, cosa que confirma l'augment de la demanda espanyola posterior a 1925, 
1126

 i 

alguns a les colònies franceses del nord d'Àfrica, especialment al Marroc. 

Una societat que fabricava sabates a Palma, present a la mostra de Barcelona, era 

la firma Calzados Minerva.
1127

 Tenia la fàbrica a Palma però la seu a la Via Laietana de 

Barcelona, i establiments comercials a Barcelona i a Astúries.  

 

Imatge 48: Sabaters d’Inca en un número especial de la revista Blanco y Negro de l’any 1935 

Es tracta d’algunes de les ressenyes, les quals s’inserien al reportatge de la publicaciñ, dels 

principals fabricants de sabates d’Inca, que coincideixen amb els que participaren a l’Exposiciñ 

de Barcelona del 1929. Cada un dels requadres conté informaciñ precisa de l’empresa: 

antiguitat, producciñ, mercat de destinaciñ, models, etc. A les il·lustracions hi figuren imatges 

dels interiors i exteriors de les fàbriques i d’alguns dels models, tant d’home com de dona, que 

s’hi feien. Destacaríem el que apareix a la penúltima imatge, el model de sabata de dona trenada 

a mà que sortia de la fàbrica dels socis Beltran i Gelabert.
1128
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Font: “ Un mes en Mallorca”, Blanco y Negro, 28 juliol de 1935, p. 10, 36, 38 i 39. 
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Taula 24: Expositors de pells adobades de les Illes  

Expositor Adreça Producte Altres Exposició/Premi 

Francesc 

Anglès 

Mañ Adobs (cordovans 

i badanes) 

De colors Madrid 1828: 

medalla de bronze 

Mir Palma Pells  Palma 1849 

Ramonell Palma Pells  Palma 1849 

Gabriel Ros 

Cardils 

Palma Pells  Palma 1860: 

medalla de coure 

Pere Joan 

Garau 

Palma, el Molinar Soles i pells Fàbrica al Molinar Palma 1876 

Sr Ros Julià Palma, carrer de la 

Calatrava 

Pells  Palma 1876 

Jaume Julià Palma, carrer de la 

Teneria 

Pells  Palma 1876 

Gabriel Pérez 

Ros 

 

Palma, carrer de la 

Calatrava 

Cola  

 

 

 Viena 1873 

 

 

  Pells 

 

 Palma 1876 

 

  Pells de vedell, 

blanques 

 París1878: 

menció honorífica 

  Pells de vedell  Palma 1881: 

medalla d’or 

Sebastià Vives 

Monjo 

 

Ciutadella 

 

 

Camussa de pell 

de xai 

 

Indica que 

s’utilitzava com a 

folre de calçat de 

senyora i 

especialment pel 

que s’enviava a 

Cuba 

París 1878 

 

  Sola 

 

 Palma 1881:  

medalla d’argent 

  Fulles de sola  Barcelona 1888 

Gabriel Maura 

Montaner 

Palma Pells de vedell 

mat setinades 

 Palma 1881: 

medalla d’or 

Morei Vanrell, 

Jaume 

 Pells adobades Instal·laciñ vitrina 

amb pells 

adobades al crom 

en 80 hores 

Palma 1903: 

medalla d’or 

Prats, Francesc  Formes de sabates  Palma 1903 

Juan Salas, 

Josep 

Palma. Uniñ Guarniments de 

luxe 

 Palma 1910: 

medalla d’or per 

treballs de selleter 

Bonet Planells, 

Josep 

Eivissa Treballs de 

selleter i 

guarniments 

 Palma 1910 

Bueno Juan, 

Alfons 

Carrer Berard, 5. 

Palma 

Adoberies, sola i 

calçat 

 Palma 1910: 

medalla d’or per 

pells adobades 
 

Font: Elaboraciñ personal a través de les diferents fonts citades 
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Taula 25: Expositors de calçat de les Illes 

Persones destacades Domicili Especialitat Observacions Participació/ 

Premis 

localitzats 

Antoni Serra Vidal 

 

Palma, carrer 

de les 

Minyones 

Bota de muntar 

de xarol 

puntejada 

 Palma1860: 

medalla de 

coure. 

  Botines a 

diferents preus 

 Viena 1873: 

medalla de 

mèrit 

 

  Sabates  París 1878: 

menció 

honorífica 

 

  Calçat per 

embarc al gust 

cubà 

 Palma 1881: 

medalla de 

bronze 

Josep Valls i cia.  Botes i pells  Palma 1876 

Climent Rubí  Botes i pells  Palma 1876 

Josep Font  Botes i pells  Palma 1876 

Antoni Arbona Palma Botines per home 

(20 pessetes) i per 

dona (16) 

 París 1878 

Pere Cortès Moll i cia. Ciutadella Botines 

poloneses, 

amazones, 

provençal, de 

xarol i setí 

 París 1878: 

medalla de 

bronze 

Antoni Martínez  

Cànaves 

Sñller 

 

Botes de caça A 40 pessetes 

el parell 
París 1878: 

medalla de 

bronze 

  Botes de muntar i 

botes de luxe, 

blanques pel 

camp 

 Palma 1881: 

medalla  

d’or 

    Bordeus 1882: 

medalla 

d’argent 

    Barcelona 

1888: medalla 

d’or  

    Sñller 1897: 

diploma 

d’honor 

Josep Gornés Moll 

 

Ciutadella Formes de faig 

per calçat 

Per fer calçat 

destinat a Cuba. 

Utilitzava 

màquina de 

vapor. 

París 1878: 

menció 

honorífica, 

Santos diu 

medalla de 

bronze 

Cia Gornés i Benejam 

 

  Formes per 

calçat 

Palma 1881: 

medalla de  

bronze 
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Jaume Gornés   Inicialment 

treballava amb 

Cabrisas 

1903 Exposiciñ 

de productes a 

Barcelona per 

al 

vicepresident 

de  

l’Argentina 

Gabriel Pons  Botes d’aigua 

d’una peça 

 Palma 1881: 

medalla d’or 

Guillem Arbñs  Calçat de senyora  Palma 1881: 

medalla 

d’argent 

Antoni Clar  Sabates de ras 

vermell adients 

per al teatre 

 Palma 1881: 

medalla 

d’argent 

Andreu Lñpez  Calçat d’embarc  Palma 

1881Medalla 

d’argent 

Lluís Barranco Mañ Sabates Un parell 

dedicat a la 

Reina regent 

Barcelona 

1888: 

medalla de 

bronze 

Pere Joan Garau Palma, el 

Molinar 

Soles i pells Fàbrica al 

Molinar. Palma 

1876 

 

Vídua de Garau i Fills Palma 

Lulio, 17 

Calçat de senyora  Barcelona 

1888: 

medalla d’or 

  Sabates 

 

Per exportar a 

Amèrica 
París 1889: 

medalla d’or 

Mateu Garau Caðelles  Sabates fetes a 

mà amb pells 

adobades i soles 

amb extractes 

tànnics 

 Palma 1910: 

medalla d’or 

per pells 

adobades i 

calçat 

Josep Garau Muntaner Palma 

 

Sabates a la 

Machine 

 París 1889: 

menció 

honorífica 

Josep Garau Vidal  Vitrina amb 

calçat 

 Palma 1903 

Joan Gelabert i cia. Ciutadella Calçat  Barcelona 

1888: 

medalla 

d’argent 

Llambias i cia. Mañ Calçat Un parell 

dedicat a la 

Reina regent 

 

Barcelona 

1888: 

medalla de 

bronze 

Mercadal Capñ, Joan Ciutadella, 

Negrete 

Calçat d’embarc  

 

 

Palma 1881: 

medalla de 

bronze 

  Calçat Especialitat en 

classes fines. 

Exportaciñ a 

províncies i a 

Ultramar 

Barcelona 

1888: 

medalla d’or 

Francesc Netto i Fills Ciutadella, 

Esplanada, 24 

Calçat Patent núm. 

7776 
Barcelona 

1888: 

medalla d’or 
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Josep Quintana Coll  Mañ Calçat A la relaciñ de 

premiats diu 

que és de 

Ciutadella. 

Lacal diu de 

Mañ.  

Barcelona 

1888: 

menció 

honorífica 

Dídac Venys 

Hermanos,  

Ciutadella Calçat  Barcelona 

1888: 

medalla d’or 

Antoni Vidal Llabrés  Palma Calçat Medalla d’or a 

l’Exposiciñ de 

Puerto Rico 

1894 

Sñller 1897: 

diploma 

d’honor 

Ramon Casasnovas 

Mirñ,  

Sñller 

Romaguera, 4 

Cuiros, pells i 

calçat 

 Sñller 1897: 

diploma 

d’honor 

    Palma 1910 

Antoni Ferrer Arbona,  Sñller Calçat  Sñller 1897: 

diploma 

medalla d’or 

Paz y 

Trabajo,Sociedad 

Cooperativa de 

Producciñ 

Mañ 

del Bastiñ,71 

Calçat   París 1900 

Joan Andreu Soler  Sabates  Palma 1903 

Gñmez i cia.  Formes de 

sabates 

 Palma 1903 

Josep Heredero  Calçat  Palma 1903 

Francesc Prats i cia. Palma Formes de 

sabates 

 

 Palma 1903 

    Hispano-

Francesa de 

Saragossa del 

1908: medalla 

d’argent. 
1129

 

  Talons de fusta 

per a sabates 

 València 1909 

Blanco i Olives Mañ 12 parells de 

sabates 

  

G. Coll i Riudavets  Mañ Un parell de 

borseguins i un 

parell de 

polaques 

 1903 Exposiciñ 

de productes a 

Barcelona per 

al 

vicepresident 

de l’Argentina. 

Terrés i cia., Francesc Mañ Calçat . 

 

1903 Exposiciñ 

de productes a 

Barcelona pel 

vicepresident 

de l’Argentina 

Canut, Esteve, Coda, 

Costa i cia. 

Mañ Calçat  Buenos Aires 

1910: medalla 

d’or 

Pau Cifre Togores  Palma. Mercè, 

29 

Calçat  Palma 1910: 

medalla d’or 

per calçat 

                                                           
1129
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Sebastià Xalapeira i 

cia. 

Alarñ Calçat La Societat es 

dissolgué i es 

mantingué S. 

Xalapeira 

Palma 1910: 

medalla d’or 

per calçat. 

Josep Guardiola  Alarñ 

Sant Roc, 10 

Calçat  Palma 1910: 

menciñ 

honorífica per 

calçat 

Jaume Bennasar 

Mayol 

Sñller 

Isabel II, 54 

Calçat  Palma 1910 

Josep Solivellas Palma, 

plaça de Cort 

Calçat  Palma 1910: 

menciñ 

honorífica per 

calçat 

Alfons Bueno Juan  Palma 

Berard, 5 

Adoberies, sola i 

calçat 

 Palma 1910: 

medalla d’or 

per adoberies 

Jaume Bennasar 

Mayol 

Sñller 

Isabel II, 54 

Calçat Palma 1910  

Josep Pujol 

 

Inca  

 

Sabates  Barcelona 

1929 
1130

 

 F i L Fluxà Inca 

Bisbe 

Llompart 

Sabates Fundada l'any 

1877 

Barcelona 

1929  

Antoni Beltran Ramon Inca 

Carretera 

Inca- Lloseta 

Sabates Fundada l'any 

1919 

Barcelona 

1929. 

Antoni Melis Ferrer Inca 

General 

Luque, 25 

Sabates Fundada l'any 

1895 

Barcelona 

1929  

Joan Gelabert Beltran  Inca 

Palmer 

Sabates Fundada l'any 

1903 

Barcelona 

1929  

Bartomeu Payeras 

Ferrer 

Inca Sabates Fundada l'any 

1900 

Barcelona 

1929 

 

Martí Rotger Inca, carrer 

Malferits  

  Barcelona 

1929 

Josep Codina 

Villalonga 

Mañ Calçat Al catàleg 

figura com  

Bresca y 

Codina. 

Hospital 125. 

Barcelona.  

Barcelona 

1929 

Calzados Minerva 

S.A. 

Palma 

Tenia comerç 

a Via Laietana, 

80 de 

Barcelona 

Calçat  Al catàleg 

figura l’adreça 

de Barcelona, 

Via Laietana , 

80 

Barcelona 

1929 

Joan Llorens Palma 

Monti-sion, 5  

  Barcelona 

1929 
Font: Elaboraciñ personal a través de les diferents fonts citades 
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V.- CONCLUSIONS 
 

Hem organitzat aquest darrer apartat en funciñ dels temes que s’han anat desenvolupant 

al llarg del present treball. La finalitat no és tant fer una síntesi del que s’ha exposat com 

de proposar una sèrie de reflexions sorgides a partir de l’anàlisi de cada tema. Al nostre 

parer la tesi enfoca tres grans aspectes: en primer lloc, les exposicions i la funciñ de les 

institucions; en segon lloc els productes presentats; i en tercer lloc, els expositors. 

També se suggereixen les possibles recerques que aquest treball permet plantejar, ja que 

consideram que tota investigaciñ ha de servir per obrir noves línies d’estudi. 

 En relació a les exposicions i com a característiques més significatives es poden 

assenyalar el grau de participació dels expositors illencs (1),
 1131

 i la funció de les 

institucions (2). 

 

1. A les Illes es va produir el fenomen expositiu paral·lel a d’altres llocs d’Europa i de la 

península ibèrica. Els illencs varen participar tant com a expositors a les mostres 

peninsulars, internacionals i locals, endemés de com a organitzadors de mostres de 

productes de caràcter regional. 

Segons el grau de participaciñ podem distingir diverses etapes. En una primera, 

que correspondria a la primera meitat, si fa no fa, del segle XIX, la participaciñ fou 

nul·la o insignificant en les exposicions universals i baixa a les de caràcter peninsular; la 

segona, que correspondria a la segona meitat del segle XIX, fou caracteritzada per una 

participaciñ elevada, tant en les universals, com en les peninsulars i les locals; i 

finalment una tercera, marcada per un cert desinterès per les internacionals, però alhora 

per una forta motivaciñ tant per l’organitzaciñ i com per la participaciñ en les locals.  

El grau d’intervenciñ de les Illes fou molt desigual, sobretot si ens referim a les 

exposicions universals. En aquestes la participaciñ només va començar a ser una mica 

destacada a partir de les de Londres del 1862 i de París del 1867, tot i que gairebé es 

reduí, únicament, a productes del camp. En canvi, a les que se celebraren posteriorment, 

com a la de Viena del 1873 i a la de París del 1878, la participaciñ, a més de ser elevada, 

va comptar amb una significativa presència de productes industrials. Dins aquest 
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interval, a la de Filadèlfia del 1876, malgrat la llunyania, la participaciñ no va ser gens 

menyspreable i hi va haver objectes de les tres illes majors. La de Barcelona del 1888 va 

ser, de les universals i per raons òbvies, la que va tenir el major nombre d’expositors 

balears. Potser per l’excessiva proximitat cronològica, acudiren en menor mesura a la de 

París del 1889. A la de Xicago del 1893 s’hi acudí amb mostres molt significatives: 

ametlles, oli, vins i aiguardents, conserves, flassades, teixits, brodats i materials 

protèsics dentals; endemés va comptar amb un ampli ventall de treballs realitzats per 

dones. A la de París del 1900 la presència de productes de les Illes fou molt migrada, 

tots eren de Mallorca, excepte les mostres de calçat, que presentava la cooperativa de 

producciñ de calçat Paz y Trabajo, de Menorca. La Internacional de Barcelona del 1929, 

que acaba el cicle estudiat, va comptar amb una presència institucional i d’obres d’art, 

però amb una nul·la participaciñ d’expositors illencs de productes agraris, i baixa 

presència dels de productes industrials, tret del grup de fabricants de calçat d’Inca.  

Pel que fa a d’altres exposicions internacionals també hem pogut comprovar la 

participaciñ d’alguns illencs en algunes que hem analitzat com la Bordeus del 1882, la 

d’Innsbruck de1 1896 o la de Buenos Aires del 1910. 

La baixa participaciñ a les internacionals a partir de finals de segle XIX 

probablement respongui a un cert desencís sobre la utilitat que es treia de la tramesa 

dels objectes en aquests esdeveniments, i de la percepciñ de no haver obtingut resultats 

positius concrets de l’experiència. Per altra banda hem vist tot un corrent de pensament 

que coincidia a considerar la dubtosa utilitat d’aquestes mostres, almenys tal com es 

feien. Així ho mantingueren alguns especialistes en temes econòmics, en treballs 

relacionats amb les exposicions universals. Persones com José Emilio de Santos (1824 - 

1889), Francisco José Orellana (1820 - 1892), Francesc Vila i Lletjñs, Agustí Urgellès 

de Tñvar (1828 - 1895) i Artur Cuyàs i Armengol (1845 - 1925), entre d’altres, ja de ben 

prest varen escriure sobre el poc fruit que se’n podia treure de la participaciñ, mentre no 

hi hagués, una planificaciñ i una bona gestiñ pública per part de les institucions, coses 

que, segons ells, gairebé sempre mancaven. Els autors citats en repetides vegades, 

denunciaren els criteris que se seguien a Espanya per organitzar la participaciñ a les 

universals: des de seleccionar les persones que formaven les comissions organitzadores, 

com a l’hora d’optar pel tipus d’edifici on havien d’exposar els objectes, ja que els 

pavellons espanyols molt sovint eren criticats tant per la manca de funcionalitat, com 

per les males condicions en què s’hi disposaven els objectes. Altres crítiques recurrents 

eren els retards en la disposiciñ dels catàlegs, la manca de personal qualificat que sabés 
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distribuir els objectes de manera racional i que sabés donar la informaciñ necessària i 

tota una llarga llista de desencerts d’infraestructura. 

Els mateixos experts, en canvi, es decantaven per la utilitat que se’n podia treure 

de les mostres d’àmbit geogràfic més reduït, fos estatal o local. Criteri que, veient el 

resultat de les mostres que s’organitzaren i on concursaren els illencs, és el que de 

manera tàcita es posà en pràctica a les Illes, tant per part de molts dels que les 

impulsaren, de forma individual o des de les institucions locals, com des dels productors 

que hi participaren com a expositors.  

Per altra banda per entendre el grau de participació a les exposicions universals, 

o, en major mesura a les estatals i regionals, s’ha de tenir  present la política comercial 

de l’Estat espanyol com un dels elements explicatius dels canvis en les estratègies 

comercials dels fabricants de les Illes. Concretament la disminuciñ de l’interès dels 

productors per les exposicions internacionals i la seva participació en les exposicions 

regionals coincideix clarament amb la crisi de finals de segle XIX, l’inici de les 

polítiques proteccionistes i la pèrdua de les darrers colònies. El mercat interior passà a 

ser des de llavors  el principal mercat dels productes manufacturats espanyols, i illencs. 

Així i tot un dels objectius que pretenien, a més de donar a conèixer els 

productes fora del seu país o d’augmentar-ne l’exportaciñ, era aconseguir un premi, una 

medalla o un diploma, amb el pensament que això els assegurava una garantia de 

qualitat, guardñ que el productor indefectiblement mostrava per a les etiquetes, a la 

publicitat, a les capçaleres del paper de l’empresa. Aquest ús el feien, i encara el trobam 

a les etiquetes de productes alimentaris com les begudes d’arreu del mñn. Podríem 

reproduir un gran nombre d’imatges dels materials diversos d’empreses de Menorca i de 

Mallorca, on figuraven les medalles o les al·lusions als premis que els industrials, 

havien obtingut, sobretot quan procedia d’una exposiciñ universal. També hem pogut 

comprovar que alguns fabricants citaven alguns guardons de forma enganyosa, prova de 

la importància que tenien com a reclam comercial.  

Espanya va ser un dels països que més va participar a les exposicions universals, 

i, dins el conjunt, sobretot Catalunya però també les Illes. En algunes d’elles ho feren de 

manera particularment important. L’explicaciñ estaria en què, a més d’haver-hi en 

aquests dos territoris un rerefons econòmic que en justifica la projecciñ, era 

relativament fàcil participar-hi, teòricament si més no. Normalment l’organitzaciñ corria 

a càrrec de les Juntes Provincials d’Agricultura, Indústria i Comerç, o del governador 

civil o també de les Societats Econòmiques d’Amics del País, que s’encarregaven de 
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donar facilitats als possibles participants. L’expositor només havia de dipositar les 

mostres en el punt de trobada assignat per a la tramesa i a partir d’aquí l’Estat es feia 

càrrec de la resta: trasllat a la ciutat on se celebrava la mostra, muntatge i presentaciñ de 

les instal·lacions, etc. Per tant inicialment enviar unes mostres, unes botelles, uns pots 

de conserva, per exemple, no era gaire costñs ni complicat.  

A la pràctica però es donaren malentesos i incompliments per part d’alguna 

instituciñ en el pagament de les trameses i en la custòdia dels objectes. En alguna 

internacional, com en la de Buenos Aires del 1910, varen sorgir fortes controvèrsies. En 

aquest cas la Cambra espanyola de comerç de Buenos Aires no va rebre, tal com 

inicialment estava previst, la subvenciñ del ministeri de Foment del govern d’Espanya, 

que havia de ser proporcional al nombre d’expositors participants; com que es va 

produir un èxit de la convocatòria, n’hi acudiren molts més dels que s’esperaven, els 

costos se sobrepujaren, l’Estat espanyol es féu enrere i la Cambra argentina, inicià el 

procés de reclamaciñ dels diners a cada un dels expositors. La qüestiñ provocà un 

daltabaix i un xoc d’interessos entre les diverses institucions implicades i els mateixos 

expositors afectats. El fet és que la Cambra argentina s’arruïnà en l’afer i va torbar-se 

anys a refer-se. 

A banda de les condicions, del lloc on s’exhibien, o que els jurats no fossin els 

millors ni els més objectius per aconseguir els resultats desitjats, tal com succeí amb el 

jurat de les begudes alcohòliques de l’Exposiciñ universal de Xicago del 1893, hi ha 

altres experiències negatives, que afectaren els expositors de les Illes, les quals podien 

palesar que el fet de participar a les mostres universals o internacionals comportava un 

risc. En alguns casos l’experiència demostrava que les autoritats corresponents, davant 

un denou com que els objectes s’haguessin fet malbé en el transport o que s’haguessin 

extraviat, no assumiren els mals. La cosa era greu si aquests eren costosos, tal com 

succeí a l’empresa de la Viuda de Pericàs i Fills de Palma que no pogueren recuperar les 

peces d’eixàrcies que havien enviat a l’Exposiciñ universal de París del 1862, per haver-

se extraviat, per les quals l’any 1874, dotze anys després de l’Exposiciñ, encara 

reclamaven per via oficial a la Diputaciñ una quantitat de diners, sol·licitud que un pic 

rere l’altre els era denegada. O una situaciñ dolenta fou la que va viure l’odontòleg de 

Ciutat, Domingo Casasnovas, que envià a l’Exposiciñ de Xicago diverses pròtesis 

dentals muntades en or i cautxú, dins una acurada instal·laciñ, les quals arribaren a 

Amèrica completament destrossades.  
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És indubtable que l’Exposiciñ de Buenos Aires del 1910 va deixar un record 

amarg a alguns dels concursants mallorquins, com Benigne Palos, Gabriel Gordiola o 

Pere Rul·lan, els quals s’adonaren que els objectes que havien enviat, roba 

confeccionada, peces de vidre i teixits, no retornaren a l’illa o ho feren en condicions 

deplorables. 

En tots els casos sembla que les entitats responsables no es feren càrrec de les 

peces malmeses i que els passaren amb cançons. Davant aquestes experiències no és 

estrany que molts dels expositors, que havien acudit a les fires del mñn (a Londres, a 

París, a Viena, a Filadèlfia, o a Xicago) quedassin decebuts i fossin escèptics sobre els 

resultats que podien treure de la participaciñ en aquests esdeveniments. Per altra banda 

els que ho havien fet sovint, ja havien aconseguit els merescuts premis i medalles que, 

figurant a les etiquetes i a la publicitat de les seves empreses, els avalaven com a 

fabricants de qualitat. 

A les peninsulars hi va haver una gran intervenciñ en algunes de les celebrades a 

partir de la segona meitat del segle XIX, especialment a dues d’àmbit estatal celebrades 

a Madrid, a l’Exposiciñ Agrícola del 1857 i a Exposiciñ Nacional Vinícola del 1877, 

que constitueixen una referència fonamental. També varen participar, però en molt 

menor mesura, a les industrials celebrades a Madrid a la primera meitat del segle XIX.  

Encara que de manera minoritària, alguns illencs participaren en exposicions de les que 

hem estudiat, celebrades en altres ciutat d’Espanya com foren les de Barcelona, de 

València i de Saragossa.  

A Mallorca, durant el mateix període, hi va haver un gran interès en 

l’organitzaciñ de mostres de productes agraris i industrials. En alguns casos es pot 

confirmar una pràctica coincidència tant cronològica, com pel que fa als organitzadors. 

És el cas de la pràctica simultaneïtat entre l’Exposiciñ Agrícola i Industrial i de Belles 

Arts de les Balears, celebrada a Palma, arran de la visita d’Isabel II, i la que es va fer a 

Barcelona pocs dies després amb el mateix motiu. Alacant i València celebraren 

exposicions de productes el mateix any, el 1860, Lleida el 1864, Saragossa el 1868; i 

així, altres ciutats d’arreu de l’Estat. 

Es poden citar amb una quasi simultaneïtat, o amb molt pocs anys de diferència, 

exposicions de productes industrials regionals, d’altres ciutats mediterrànies i les que es 

feren a Palma. Un exemple seria la que organitzà el Centre Mercantil i Industrial a 

Palma l’any 1876, i la de Girona que va fer el Centre Industrial i Mercantil un any més 

tard. 
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Un altre cas molt eloqüent és la proximitat cronològica i de contingut, encara 

que no d’amplitud, entre l’Exposiciñ Regional Valenciana del 1909 i l’Exposiciñ 

Regional de les Balears del 1910. 

Per altra banda el boom expositiu també coincidí a ciutats mallorquines com 

Sñller i Manacor, on en el mateix any, 1897, i només amb una diferència de mesos, 

organitzaren sengles exposicions d’abast regional.  

 

2. L’estudi ha permès el coneixement de la funciñ tant de les diferents institucions, com 

de les persones que contribuïren particularment a la participaciñ i a l’organitzaciñ de les 

mostres celebrades. Les institucions que prepararen la participació o la celebració 

d’aquests esdeveniments foren de manera especial la Societat Econòmica d’Amics del 

País; la Diputaciñ; l’Institut Balear, a través d’un grup de professors; i alguns 

Ajuntaments, com els de Palma, Sóller i Manacor. A més d’altres institucions com el 

Centre Mercantil i Industrial de Palma, o la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 

Navegació de Palma .  

 Cal remarcar l’actitud activa de la Diputació provincial la de les Balears que per 

una banda en preparà directament dues de ben prest: les celebrades a Palma els anys 

1848 i el 1849 i, ja més endavant, la del 1860; i per una altra part participà en 

l’organitzaciñ de la majoria d’elles. A les celebrades a Palma col·laborà cedint l’ús 

d’edificis com la Llotja, i fent aportaciñ de diners. En les universals, tal com establia la 

legislaciñ, s’encarregà de la tramesa dels objectes i d’altres aspectes organitzatius. A 

més a més, sovint seleccionà i envià objectes o obres d’artistes de les Illes a algunes 

d’elles.  

 Hi ha un conjunt d’entitats privades que varen desenvolupar una tasca especial 

en relació a alguna o a algunes de les mostres analitzades. El Centre Mercantil i 

Industrial de Palma, societat fundada l’any 1875, organitzà l’any 1876 una Exposiciñ 

Industrial, a la seu de la societat de Palma, que contribueix a posar de relleu els sectors 

industrials de Mallorca que en aquells anys es trobaven en una fase de fort creixement. 

Fou destacadíssim el treball realitzat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 

Navegació de Palma de Mallorca, sobretot durant l’etapa, 1907-1916, en la qual Ricard 

Roca Amorós fou el president de l’entitat, càrrec des del qual impulsà la mostra 

Regional de productes del 1910.  

Quant al paper de les institucions estatals, sobretot del Ministeri de Foment, se’ n 

cuidaren de difondre i de promoure la participaciñ a les exposicions universals 
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mitjançant la seva divulgaciñ i fent-se càrrec de les despeses de la tramesa dels objectes 

destinats a les mostres. Encara que tampoc en aquest darrer punt no sempre hi va haver 

acord i puntualitat en el compliment del compromís. Com a mostra podem recordar la 

disputa per aclarir qui s’havia de fer càrrec de les despeses de l’enviament dels objectes 

destinats a l’Exposiciñ Universal de Viena, concretament del trajecte des de Palma fins 

al dipòsit establert a la ciutat de Cartagena. Tot i que segons el reglament els dispendis 

anaven a compte de l’Estat central, a l’hora de la veritat, la liquidaciñ suscità una 

disputa entre la Comissiñ general espanyola i la Diputaciñ. Finalment la Comissiñ, 

argumentant la manca de recursos, obligà la instituciñ local a pagar la quantitat 

assenyalada.  

Pel que fa als productes es pot assenyalar el seu grau de representativitat de l’estructura 

econòmica de les Illes (3), el significat dels sectors econòmics i l’evidència de les 

innovacions que es produiren a cada sector (4 i 5), les absències (6), i el reconeixement 

dels productes (7). 

 

3. L’anàlisi dels productes exposats sñn un reflex de l’activitat econòmica i dels sectors 

destacats de cada una de les illes, ja que ens assenyalen moltes de les activitats agrícoles 

i industrials que s’hi feien en cadascuna de les etapes (conreus, varietats de vins, licors, 

conserves, robes, catifes, cordes i veles, models de sabates, mobles, etc.).  

A través dels elements presentats, es pot seguir el fil de les especialitats que es 

donaven tant a l’agricultura com a la indústria, així com de la valoraciñ que se´n féu a 

les diferents mostres al llarg d’un període de cent anys.  

Les especialitats, encara que algunes ben coincidents, es poden destriar de forma 

diferent per a cada una de les illes: 

 Eivissa hi estava representada amb la sal, conreus (com blat, ametlles, garroves, 

cotñ, blat de les índies i hortalisses), eines del camp i lliços metàl·lics, peces 

d’ebenisteria, productes químics, minerals, guix, joies, escorça de pi en pols, rajoles, 

licors i refrescos, conserves, espardenyes, sabñ, mitges i mitjons, col·leccions de 

premsa, fullets i fotografies. De Formentera, d’on hi va haver pocs expositors, s’hi 

presentaren licors, teixits i filats a mà, peix sec, formatge i alguns conreus (cereals, 

ametlles i tubercles).  

 Menorca demostra que tenia una economia molt diversificada, amb una gran varietat 

d’objectes industrials: vaixells i elements per a la navegaciñ com a eixàrcies i lones; 

pells, teixits, ruscs, una gran varietat de productes procedents de la indústria 
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alimentària (conserves, pastes, formatge i mantega, mel, torrñ, llet concentrada, 

vins, vinagre i licors), calçat i, ja en una etapa més propera, moneders així com 

aparells elèctrics i motors. Menorca a les exposicions estudiades ha quedat 

igualment ben representada amb productes del camp: blat, ametlles, garroves, lli i 

cotñ, moniatos i llegums. 

 De Mallorca trobam una major varietat de productes distribuïts per comarques i 

municipis: a través de les exposicions de Madrid del 1857 i del 1877 i de 

l’Exposiciñ Balear Agrícola i Pecuària de Manacor del 1897 es pot comprovar la 

riquesa de les varietats de productes presentats. 

També hem pogut comprovar, tal com feien constar alguns expositors als catàlegs, i tal 

com sovint es comentava a les memòries, alguns dels productes que es dedicaven 

especialment a l’ exportaciñ: oli d’oliva, oli d’ametlles dolces, ametlla, conserves, vins 

licors, flassades, teixits i rajoles, entre d’altres.  

 

4. Pel que fa a la presència del sector agrari, les mostres donen referències de la situaciñ 

del camp i de la seva evoluciñ. En aquesta qüestiñ algunes mostres resulten 

particularment útils per descobrir-ne algunes novetats. L’ Exposiciñ Agrícola del 1857 i 

l’Exposiciñ Nacional Vinícola del 1877, sñn fonamentals per a l’estudi d’un grup 

significatiu de persones de les Illes relacionades amb l’agricultura, la viticultura i la 

indústria de conserves i de licors. 

Ja de mitjan segle ençà s’aprecia un cert dinamisme pel que fa a conreus i a les 

activitats relacionades amb el camp. Junt amb els conreus més tradicionals: oli, cereals -

dins els quals el blat de xeixa de Mallorca i de Menorca sempre va ser molt valorat-, 

llegums i vins, també es presentaven varietats de conreus de caràcter més experimental, 

com la introducciñ de varietats de blat diferents i de noves indústries lligades al camp.  

A les primeres universals on concorregueren illencs s’identifica el pes de 

l’economia agrària i, dins aquesta, dels grans propietaris, tant de la noblesa com dels 

senyors de poble, així com d’alguns membres de la burgesia. Els guardons inicialment 

varen ser sobretot pels productes procedents del camp. La presència de l’oli de l’oliva, 

també del blat, dels llegums, tant a Mallorca com a Menorca, va lligat a diferents grups 

socials: als grans propietaris i, ja en menor mesura a burgesos de professions liberals, 

comerciants i industrials. L’Exposiciñ Universal de París del 1900 marca el declivi de la 

presència a les universals dels productes del camp illenc. 
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En un pla local, l’Agrícola i Pecuària de Manacor del 1897, resulta 

particularment útil tant per les referències dels materials presentats: eines, conreus, 

innovacions, com les que veiem reflectides en un conjunt de parlaments i en les tres 

conferències agrícoles impartides pel catedràtic Pere Estelrich, recollides en el catàleg, 

les quals palesen clarament els problemes que tenia l’agricultura de Mallorca en aquells 

moments, com era la fil·loxera, i de l’interès en trobar-hi alternatives. 

Les exposicions de Palma del 1903, i sobretot la del 1910, donen indicis dels 

canvis que s’havien produït en el sector agrari: nous propietaris, senyals de la 

diversificaciñ de conreus i de la importància creixent de l’ametller. I també de la 

mecanitzaciñ del camp i de la utilitzaciñ de nous tipus d’adobs, fet que confirmaria la 

presència d’expositors de maquinària i d’instruments agrícoles, com arades, 

sulfatadores, sembradores i també molins de vent, i d’adobs químics. 

També constitueixen un testimoni de la difusiñ de l’avicultura, mitjançant la 

presència d’expositors de Palma amb incubadores i aliments destinats a les granges 

d’aus i conills; així com de diferents races d’aviram. Cal remarcar també la presència de 

diferents tipus de caseres destinades a l’apicultura, activitat ben estesa a Mallorca i 

Menorca especialment.  

Es podria focalitzar l’estudi dels principals productes procedents del camp que 

s’exposaven més sovint: oli, vins i ceps, cereals, ametlles i garroves, llegums, conreus 

industrials (cànem, lli, estopa, cotñ), arròs, safrà, fruiters i cítrics, tubercles, i altres de 

més singulars com puguin ser els festucs, el pebre bord produït mitjançant la varietat 

local de pebre coneguda com a tap de cortí o la bleda-rave. 

Però l’amplitud de la tasca ens ha obligat a fer només una selecciñ. Tal com es 

veu en un dels apartats, i partint de la forma en què apareixen a les exposicions, ens hem 

decantat per l’anàlisi dels expositors de dos dels productes del camp que han tengut un 

gran pes en el sector agrari de les Illes, sobretot de Mallorca, i que per altra banda 

estigueren molt presents a les mostres: l’oli d’oliva i les ametlles. Hem localitzat els 

expositors d’aquests dos productes, les varietats, la valoraciñ que se’n féu i d’altres 

informacions, algunes procedents dels catàlegs i de les memòries, s’han ubicat 

socialment els expositors i la seva evoluciñ. Amb la qual cosa s’han pogut elaborar 

alguns resultats relacionats amb aquests dos grups d’expositors d’oli i d’ametlles.  

 

5. Les mostres confirmen l’existència d’un sector industrial diversificat i primerenc i 

que canvia al llarg del recorregut. S’han pogut identificar els titulars i donar 
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informacions diverses de les empreses més importants de cada una de les branques 

industrials i, segurament, dels que fabricaven els productes de més qualitat. Nosaltres 

hem procurat obtenir dels fabricants i de les empreses tota la informaciñ que ens ha 

proporcionat la consulta de fonts diverses. Per l’amplitud de la tasca, hem seleccionat 

l’estudi de dues de les diferents branques que apareixen destacades: les conserves i les 

pells i el calçat. La mateixa tasca es podria fer amb cada una de les activitats industrials 

i artesanes que també queden clarament presents: mineria, metal·lúrgia, química, que 

inclouria la de sabons, alimentària que abraçaria vins i licors, tèxtil, paper, materials de 

construcciñ i ceràmica, argenteria, que agafaria la fabricaciñ de moneders; mobiliari, i 

d’activitats més de tipus artesà, dins les quals sobresurt la dels tallers de brodats, 

treballs de palma, i de marisc o també de la fabricaciñ d’instruments musicals, com 

pianos i guitarres.  

Quant a les branques de l’activitat industrial que apareix a les mostres, se’n pot 

fer un seguiment de l’evoluciñ cronològica a través dels expositors i els objectes que 

presentaven: 

 Inicialment es veu el desenvolupament de la branca tèxtil, que s’anirà consolidant al 

llarg del segle. La trobam amb mostres de diferents apartats: eixàrcies, catifes i 

flassades, i de diferents tipus de robes (seda, llana i cotñ). Altres activitats que 

apareixen a les primeres etapes sñn les adoberies, la fabricaciñ de vidre, de paper, de 

sucre refinat, de foneria, de joieria, de brodats i d’instruments musicals. 

 A començaments de la segona meitat del segle XIX hi figuren noves indústries com 

la química, la de sosa a Eivissa, i, a Menorca, la indústria tèxtil maonesa. És també 

quan es desenvolupa a Menorca i a Mallorca la indústria de conserves, en el cas de 

la primera lligada al torrñ i, a la segona, a la de licors. A Eivissa, és palesa la 

importància de l’activitat salinera.  

 Devers els anys 70 del segle XIX es confirma, també mitjançant les mostres, la força 

del sector industrial: la indústria de conserves a les dues illes grans, vins i licors, 

xocolata, mel, així com la sal d’Eivissa, eixàrcies, tèxtil, pells i calçat, maquinària, 

sabñ, paper, vidre, teules i rajoles, mobiliari, argenteria, obra de palma.  

 A la darrera etapa, des de finals de segle XIX, es veu com la crisi afectà diverses 

activitats industrials, algunes que ja no es recuperen, i com n’apareixen algunes de 

noves. Es confirma com algunes de més tradiciñ, per exemple les del calçat, 
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s’adapten a les noves circumstàncies. L’Exposiciñ del 1910 és un clar exponent de 

les indústries que hi havia a les Illes en aquesta etapa.  

 L’anàlisi amb més profunditat de dues de les branques industrials, molt presents a 

les exposicions, per una banda la de conserves i, per l’altra, la de les pells i el calçat, 

ens ha permès fer-ne una aproximaciñ social i econòmica més detallada dels 

expositors. Pensam que al llarg del treball ha quedat demostrada la importància i el 

caràcter innovador que va tenir, tant a Menorca com a Mallorca, la indústria 

conservera, ja en una fase molt precoç, a partir de la dècada de 1850, que convertí 

les Illes en una de les primeres regions de tot l’Estat on es desenvolupà. Les 

conserves i les tècniques d’envasat, amb patents d’introducciñ i d’invenciñ, reberen 

un clar reconeixement a les diferents exposicions universals, internacionals i 

d’àmbit estatal on concursaren. Com succeí a la de Viena del 1873, on es premiaren 

aliments en conserva, la llet concentrada, de dos menorquins, de Francesc Riudavets 

i de Guillem Fàbregues, i les conserves de carn de Bartomeu Roca de Palma  

Pel que fa a l’altra branca que hem analitzat amb més detall, la dels expositors que 

presentaven pells adobades i sabaters, hem pogut identificar els fabricants destacats. 

A través de les mostres hem vist quins eren alguns dels principals fabricants 

presents, de Menorca i de Mallorca, així com diversos elements que caracteritzaven 

aquestes empreses i la seva evoluciñ.  

La indústria d’adobament i assaonament de pells, realitzada sobretot al barri de la 

Calatrava, era una de les més importants de Mallorca. Pel que fa a la presència de 

l’activitat figura a les exposicions abans que la fabricaciñ de calçat. Ja a l’Exposiciñ 

Pública dels productes de la indústria espanyola de Madrid de l’any 1828, s’hi 

presentava un menorquí, Francesc Anglès. Posteriorment diversos fabricants 

exposaren pells tant a les locals, com en algunes universals, com la de Viena del 

1873 i la de París del 1878. Uns dels expositors més destacats foren Sebastià Vives 

Monjo, de Ciutadella i Gabriel Pérez Ros, de Palma. 

Pel que fa als expositors de sabates de Menorca n’hi figuraren de Ciutadella i de 

Mañ, i entre els de Mallorca, de Palma, Sñller, Alarñ i Inca. Á més a més de les 

locals, participaren i obtingueren guardons elevats a diferents exposicions universals 

i internacionals (Viena 1873, París 1878, Barcelona 1888, París 1889, Buenos Aires 

1910 i Barcelona 1929). 

Tal com palesen els catàlegs molt sovint fabricaven models adaptats al gust del 

consumidor americà, especialment del de Cuba, però també es fabricava un tipus de 
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calçat destinat a un públic de gust refinat, com el francès. Hi havia calçat de les dues 

castes, tant fet a mà com a màquina. La pèrdua colonial del 98 provocà el tancament 

d’algunes empreses de calçat. Precisament a l’Exposiciñ Universal de París del 1900 

es presentà la cooperativa de producciñ de calçat Paz y Trabajo, creada el 1899 a 

Mañ com a resposta a la crisi i per cercar mercats alternatius als perduts per causa de 

la guerra.  

L’Exposiciñ de Barcelona de 1929 donava indicis que el calçat mallorquí es trobava 

en una etapa diferent, tant per l’origen del fabricants, sobretot d’Inca, com pel 

mercat on anaven dirigides les sabates: la Península, les illes Canàries, i el Marroc 

francès.  

 

6. S’ha de fer una referència a algunes de les absències notables a les mostres 

estudiades, les hem trobam a totes les activitats. Així i pel que fa a les absències de 

fabricants de les diferents branques n’hem trobat algunes molt remarcables:  

 Fabricants de sabñ, que en determinades mostres amb prou feines apareixen malgrat 

que, tal com ressaltava la memòria de l’Exposiciñ Industrial del 1848 de Palma, fos 

una activitat destacable tant en quantitat com en qualitat.  

 Adobadors de pells i de calçat importants tant de Menorca com de Mallorca, no 

participaren a les mostres o ho feren poques vegades. Sense anar més enfora els 

Maura, Bartomeu Maura Gelabert i Gabriel Maura Muntaner, com a adobadors de 

pells, només els hem vist participar a una de totes les mostres analitzades, a la de 

Palma del 1881. 

 De fabricants de sabates a les exposicions n’hi hem notat a faltar molts. Parlant dels 

pobles de tradiciñ sabatera, per exemple no n’hem trobat cap d’Alaior, ni de 

Llucmajor, ni de Lloseta i ben pocs d’Alarñ, només Sebastià Xalapeira i Josep 

Guardiola. 

 

Es pot contrastar i comparar els noms dels expositors que figuren en una o en diverses 

mostres amb els que apareixen a la relaciñ de fabricants d’un producte, la denominada 

matrícula de la contribuciñ industrial d’aquests anys, als municipis on hi ha la indústria 

en qüestiñ i hi descobriríem absències remarcables. Un altra font que permet creuar i 

contrastar aquesta relaciñ sñn els anuaris o almanacs del comerç, de la indústria i de 

l’administraciñ que es publicaven anualment i efectivament hi figuren aquells que es 
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presentaren a exposicions que sovint coincideixen amb els més importants del seu 

sector.  

Sabem que determinats fabricants no eren gaire donats a proporcionar xifres de 

producciñ. Per altra banda hi ha activitats, com el del calçat, dels licors i de polpa de 

fruita que en part, i sobretot en una època determinada, es varen fer en el marc d’una 

economia submergida, tal com hem pogut comprovar en el cas de fabricaciñ de polpa 

d’albercoc, a Santa Maria i, sobretot de licors, a Marratxí.
1132

 Per tant, molts dels 

fabricants, o part de l’activitat d’aquests no hi apareix. Però encara que n’hi manquin, 

els que hi participen, sñn qualque cosa més que un exemple. Hem pogut contrastar i 

comparar la informaciñ, a través de les contribucions industrials que els industrials 

satisfeien a l’Ajuntament, concretament dels fabricants de licors de tres municipis on 

aquesta activitat era important: Felanitx, Manacor, Santa Maria i Santa Margalida i 

podem assegurar que la font de les exposicions és molt útil per identificar els 

industrials, però, òbviament, també limitada. Pel que fa a Felanitx, la majoria de 

fabricants de licors, que n’hi havia d’importants, excepte Damià Prohens Lladñ que va 

concursar sovint a les universals, no varen participar gaire a les mostres. Pel que fa a 

Santa Maria les dues fonts, la municipal i els catàlegs donen la relaciñ dels mateixos 

fabricants, la segona confirma la qualitat i el reconeixement internacional de l’anís que 

fabricaven els licoristes Andreu Bestard i Miquel Jaume. 

I ja finalment en el cas de Santa Margalida, tant els catàlegs com la font 

municipal esmentada, coincideixen en posar de relleu la importància de l’activitat de la 

producciñ de vins, i més tard de licors, per part de diverses generacions de la família 

dels Felicià Fuster, emparentada amb el catedràtic Pere Estelrich Fuster, a qui tant hem 

anat citant al llarg d’aquest treball.  

 

7. La valoraciñ i el reconeixement d’aquests productes, sobretot quan havien competit 

amb els de fora, permeten situar el punt de competitivitat i de mèrit que tenien els 

treballs de cada un dels sectors de les Illes. Ja sabem que en la concessiñ de premis hi 

intervenien molts de factors i que mai no es tractava d’una valoraciñ del tot objectiva. 

En tot cas, i tal com aleshores mantenien persones experimentades com José Emilio de 

                                                           
1132

 Sobre la qüestiñ d’ocultaciñ de l’activitat de fabricaciñ de begudes alcohòliques per evadir el 

pagament d’imposts veure la informaciñ que aplega un lligall de l’Arxiu Municipal de Marratxí: 

AMM, Impost sobre alcohols 1888-1894. Sig. 2380/1. 
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Santos o José de Castro y Serrano, s’ha d’admetre que obtenir un premi en una 

exposiciñ universal, com pugui ser una medalla d’argent, comportava un gran triomf.  

De tal manera que els guardons que els illencs obtingueren sobretot a les mostres 

universals i internacionals palesen la qualitat innegable de determinats productes. S’han 

de destacar d’una manera especial: els llegums de Mallorca i de Menorca, especialment 

les mongetes de la Pobla i de Muro; els blats i pastes de sopa; nombroses varietats de 

vins; aiguardents anisats; les ametlles i garroves; l’oli d’oliva; les conserves; la mel i el 

torrñ; els brodats; les sabates; les eixàrcies; els teixits i les flassades.  

 

I finalment i en relaciñ als expositors hem volgut assenyalar diferents aspectes com la 

seva condiciñ social (8), la presencia d’empresaris i fabricants de fora de les illes (9), les 

relacions entre compromis polític i activitat econñmica (10), la implicaciñ a l’àmbit de 

la cultura (11) i la necessitat de recuperar alguns protagonistes de les exposicions que el 

temps sembla haver oblidat (12).  

8. Les mostres en els períodes en què hi participaren un relativament elevat nombre de  

productors, permeten assenyalar les activitats i la condiciñ social dels qui les 

realitzaven. 

 

Inicialment els expositors de productes agraris eren persones que pertanyien al grup que 

mantenia una posició econòmica, política i social dominant, sobretot grans propietaris 

de les tres illes majors. Alguns d’ells presentaven les innovacions que havien introduït 

al camp. Es posa de manifest una motivació per participar a les exposicions per part de 

determinades famílies de la noblesa.  

Un bon grapat d’ells es dedicava a la política com a parlamentaris, o també alguns 

ocupaven alts càrrecs a les diferents institucions locals: Ajuntament, Diputaciñ, Reial 

Societat Econòmica d’Amics del País.  

De Menorca, a les exposicions hi trobam la representaciñ de les famílies més riques, 

Narcís Mercadal, marquès d’Albranca, comte de Torresaura, els Esquelles, Bernat Josep 

Olives, Simñ Maria Cintes, Joan Saura, Antoni Carreres Olives entre molts d’altres que, 

sovint, es dedicaren a la política.  

Les mostres donen evidències d’experiències, d’iniciatives i de novetats realitzades 

per alguns senyors. Un cas destacat és el del menorquí Narcís Mercadal Penedès, gran 

contribuent, d’una de les famílies més riques de Menorca que es va dedicar a fer una 
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agricultura experimental, tant amb la introducciñ de conreus, com en l’aplicaciñ de 

noves tècniques, i que va col·laborar amb l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre.  

En relaciñ a Mallorca s’observa com en una etapa en què la noblesa es trobava en 

una situaciñ de declivi, alguns senyors realitzaren experiències modernes com la creaciñ 

de petites indústries amb els productes del camp. Les exposicions ens donen els 

exemples que a començaments del segle XX realitzaven per una banda el marquès de 

Vivot, que fabricava conserves vegetals, vins i formatges, entre d’altres, i per l’altra 

Joan Orlandis Despuig, que endemés de produir formatge i oli d’oliva, va bastir noves 

instal·lacions per elaborar llet condensada.  

 

Són molts nombrosos a les exposicions de la segona meitat del segle XIX els senyors de 

poble, també coneguts com a “senyors pagesos”. Alguns d’ells amb brillants carreres 

polítiques com Joan Massanet Ochando (1831- 1901) de Muro, que fou senador i 

diputat conservador per les Balears a través de diferents eleccions, o Miquel Socias i 

Caimari (1841-1904), nascut a la Pobla, advocat, i polític que fou diputat provincial 

entre 1873 i 1886 i president de la Diputació el 1883, així com diputat per les Balears 

entre 1886 i 1890. 

 

 Un altre grup que apareix a les mostres el constitueixen els amos de possessió. 

Un cas remarcable és el d’Antoni Oliver Gayà, amo dels Calderers de Sant Joan o els 

dos germans Homar, de Bunyola; Es tracta de Mateu i Andreu Homar Simonet, 

originaris d’Alarñ, que s’establiren a Bunyola on estigueren d’arrendataris de gran 

possessions, entre elles Biniforani. Així mateix el cas dels bunyolins Joan i Guillem 

Daviu Bibiloni, amos de diferents possessions de Bunyola. 

 

Les exposicions que s’han vist també mostren una burgesia, no només la 

industrial, força participativa en aquests esdeveniments. Hi trobam comerciants, 

advocats, polítics, professorat, que sovint eren propietaris de terres de les quals 

provenien els productes que exposaven. 

 En el cas de la burgesia industrial s’ha vist la seva importància i el seu paper 

avançat en els tipus de productes que fabricava i també en els dissenys dels diversos 

materials que utilitzava: cartells publicitaris, dissenys d’etiquetes, envasos, i dissenys 

arquitectònics. Potser un dels exemples més destacats seria el de la família de Francesc 

Roca Paretes (Barcelona 1827-Palma 1898), i sobretot dels seus fills, Eduard, Ricard i 
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Concepció Roca Amorós. Eduard i Ricard Roca el 1902 organitzaren un concurs de 

cartells per anunciar les seves marques de paper de fumar en el qual participaren 

cartellistes de reconegut prestigi. Els cartells foren exposats a la Sala Parés de 

Barcelona. Per altra banda els Roca foren promotors d’edificis i obres per els que es 

triaren arquitectes connectats amb el modernisme. Ricard Roca, com a president de la 

Cambra, contractà l’arquitecte Gaspar Bennàssar per fer el pavellñ central de 

l’Exposiciñ Regional de Palma del 1910, l’edifici on hi intervingué en la decoraciñ 

interior el pintor Antoni Gelabert, del qual hi havia obres exposades.  

Ricard Roca, encarregà obres de caràcter privat que mostren les seves 

preferències pels corrents arquitectònics d’avantguarda, tal com ho confirma la 

monumental tomba que es feu construir al cementiri de la Vileta, indret d’estiueig de 

l’època prop de Ciutat, de l’arquitecte Francesc Roca Simñ (1874-1939).  

Hi ha altres exemples d’obres arquitectòniques d’estil modernista encarregades 

per membres o famílies de la burgesia industrial, que apareixen sovint a les mostres del 

segle XIX i començaments del XX. Una de les obres és el panteñ modernista, en aquest 

cas al cementiri de Santa Maria, destacat sovint als estudis sobre aquest corrent, que fou 

encarregada per Margalida Bestard Canyelles, per a la família dels licoristes.  

 

L’estudi ha donat indicis del protagonisme de les dones de diferents grups socials. 

Sovint com a viudes, encara que quasi mai apareguessin en nom propi, només com a 

viudes amb el llinatge del marit difunt. També hi trobam algunes dones fadrines que 

apareixien com a titulars dels negocis o de determinades activitats. Dones que 

participaren amb productes del camp n’hi ha dels diferents grups de propietaris; 

noblesa, propietaris rurals.  

Hi ha nombrosos exemples de dones de la burgesia industrial que, durant la 

segona meitat del segle XIX i primers anys del segle XX, eren titulars de les empreses 

que enviaven mostres a les exposicions, de totes elles se n’ha parlat al llarg del treball. 

Les brodadores tenen un paper destacat a les mostres, tot i que molt sovint en 

lloc del seu nom figura el de la persona que dirigia el taller i comercialitzava les peces: 

Bonaventura Aran o Manuel Bonet, per exemple; o el nom de la instituciñ d’on 

provenien; així i tot tenim dues brodadores professionals que, amb nom propi, 

obtingueren premis importants en algunes exposicions universals de la segona meitat 

del segle XIX: Catalina Prats Ribot, i Maria Esperança Llull Martorell. 
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9. Es interessant assenyalar, un nombre elevat de fabricants i empresaris, de diferents 

branques, d’origen peninsular, especialment del Principat, que havien establert factories 

i tallers a Mallorca, a Menorca, també a Eivissa, ben probablement atrets per la barator i 

la destresa de la mà d’obra, en gran part femenina. A vegades algun estranger com va 

ser el cas del francès Pere Vergely, que a la dècada de 1840 va obrir una fàbrica de sucre 

refinat a Palma.  

A vegades es tractava de negocis independents i en altres casos formaven part 

d’un conjunt d’empreses d’un sector, com el tèxtil, situades a diferents lloc i que 

pertanyien al mateix propietari o a la mateixa companyia. L’arribada d’aquest grup 

d’emprenedors que trobam a les exposicions, l’hem detectat al segle XIX, però repetides 

vegades a començaments del segle XX.  

Podem citar diversos exemples d’empreses fundades pel grup d’empresaris del 

Principat, que ben aviat es consolidaren com algunes de les més importants entre les 

diferents rames industrials: 

 Seria el cas de la Industria Mahonesa, en funcionament des del 1857, creada per una 

societat d’accionistes entre els quals, endemés de maonesos, hi havia els barcelonins 

Josep Plandolit i Pau Maria Tintoré.  

 D’Eivissa es podria citar el cas de Pere Ventosa, que hauria introduït a l’illa la 

maquinària per a la fabricaciñ de calcetins a la segona meitat del segle XIX. 

 En el cas de Mallorca sñn un exemple les indústries del barceloní Francesc Roca 

Paretes, que el 1850 fundà la fàbrica de mistos de cera i, més endavant, l’any 1876 

la de llibretes de paper de fumar, de Palma. Dues cases de brodats de Palma, molt 

presents i premiades a les exposicions, foren fundades per dues persones d’origen 

extern que s’establiren a Palma, on hi tengueren un gran arrelament tan social com 

polític. Un d’ells és Manuel Bonet Codina, originari del Principat, que juntament 

amb el mallorquí Joan Pons, l’any 1862 creà l’empresa de brodats Pons i Bonet, i 

que poc després d’obtenir el gran Premi d’Honor a l’Exposiciñ Universal de París 

del 1900, es dividí en dos tallers diferents. L’altre cas destacat és el de Benigne 

Palos Fabregat (Mirambel-Terol 1855- Palma 1936), que al darrer quart del segle 

XIX fundà el taller i comerç de roba blanca i brodats a Palma, que també rebé 

importants guardons.  

Per altra banda un dels períodes en què aquest moviment sembla força destacable és 

a començaments del segle XX. Hi sobresurt el cas de l’industrial barceloní Climent 

Verdaguer Terradelles que a la primeria del segle XX, i fins a la seva mort el 1933, 
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passà a ser el principal accionista i gestor i de la fàbrica més gran de flassades 

d’Esporles. Verdaguer no només tenia la fàbrica d’Esporles, en tenia d’altres, també 

tèxtils, a diferents municipis del Principat, per exemple a Mura, a la comarca del 

Bages.  

Per la seva banda, trobam un altre exemple en el sector del calçat. Es tracta de 

Sebastià Xalapeira Amorñs (1876-1939), originari de la comarca de la Conca de 

Barberà, de Montblanc concretament, que el 1899, juntament amb el seu sogre, 

Pedrero, fundà una fàbrica de calçat a Alarñ. Posteriorment la societat es dissolgué. 

Sebastià Xalapeira mantengué la fàbrica, especialitzada en models amb sola de 

cautxú, pel seu compte. L’empresari el 1925, juntament amb un soci, fundà una 

fàbrica de goma a Montblanc.  

Un altre exemple és el de Lambert Juncosa Massip, originari de Barcelona (1872-

1941), que als primers anys del segle XX, va fundar a Palma, juntament amb altres 

socis, una fàbrica de mobles. Durant uns anys, almenys entre el 1904 i el 1912, la va 

regir juntament amb el seu soci Ramon Mancebo Piris, de qui s’independitzà i, 

després de participar en diverses societats, pel seu compte, continuà al davant de la 

fàbrica de mobles que va gaudir d’un gran prestigi.  

D’empresaris procedents d’altres llocs que s’instal·laren a Mallorca posarím 

l’exemple dels germans, nascuts a Aquisgrà, Karl Hugo i Edward Heusch, fabricants 

de perles artificials, de la societat Hugo Heusch i cia., constituïda a Barcelona, que 

s'establiren a Manacor l'any 1902 i que presentaven les perles, les futures perles 

Majòrica, a la mostra de Palma del 1910. 

Un darrer exemple que posarem és el de la societat madrilenya dels germans 

Fernández que devers 1909 va obrir a Palma, un gran taller de catifes i tapissos nuats 

a mà, treballats per mà d’obra femenina, adreçats especialment a una clientela de 

Madrid i Buenos Aires, on hi tenien sucursals. Les catifes i tapissos fets a Palma es 

presentaren a exposicions com la València del 1909, la de Buenos Aires del 1910, on 

tragueren Gran premi d’Honor. 

 

10. La coincidència entre moltes persones que participaren a les mostres i la seva 

significaciñ política. Molts dels expositors eren o havien estat parlamentaris, sobretot 

diputats, a les Corts espanyoles.  

Alguns d’ells eren membres de la noblesa. També un grup nombrñs d’expositors, 

de la burgesia (majoritàriament advocats) que varen ser parlamentaris. També hi ha un 
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grup significatiu d’expositors que foren batles de Palma, Eivissa, o de diferents pobles 

de les illes. D’altra banda resulta significatiu que els expositors de la burgesia industrial 

que es dedicaren a la política sñn menys nombrosos.  

 

11. Un fet rellevant és el seu compromís cultural, la qual cosa contribueix a conèixer 

persones de les Illes que treballaven per difondre uns valors de caràcter social i cultural 

i de conservaciñ del patrimoni. Un nombre significatiu d’ells contribuïren a la creaciñ, 

presidiren o formaren part de diverses entitats culturals i científiques. Se’n poden donar 

alguns exemples, d’un conjunt de molts d’altres. Així una persona de la qual n’hem 

destacat el protagonisme en les exposicions de les Illes, Francesc Manuel de los 

Herreros, a part dels càrrecs que ja hem esmentat, el 1848 fou elegit Acadèmic de la 

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, entitat fundada el 1764, restringida pel 

nombre i selecciñ dels seus membres, que tenia i té per finalitat la promociñ de les 

Ciències i les Arts. Un bon grup d’expositors que participaren activament a les mostres 

del segle XIX foren socis de l’Ateneu Balear: 
1133

professors, grans propietaris, artistes 

(Ricard Carlotta), així com un nodrit grup de membres de la burgesia industrial i 

comercial: Josep Astier, Joan Billon, Bernat Cano, Antoni Marroig, Guillem A. Puerto, 

Bartomeu Roca Estades, els germans Pericàs Sastre o Eduard Roca Amorós, tots ells 

citats repetidament al llarg del treball. Altres foren membres actius o presidiren entitats 

com la Societat Arqueològica Lul·liana (Benet Pons Fàbregues i Miquel Fluxà Palet) o 

la Societat Arqueològica Ebusitana (Bartomeu Ramon Capmany), per citar només 

alguns exemples. 

 

12. Les mostres han remarcat el paper de persones que individualment feren una 

activitat destacada i reconeguda en la seva època i que sovint el temps ha esborrat tot i 

tenir prou mèrits per ser reivindicades. Seria reiteratiu parlar altre cop de cadascuna 

d’elles. Sols es fan algunes referències de qui consideram foren més representatives: 

 Així el paper que el grup de les dones brodadores i professores de diversos centres 

de Palma tingueren en les exposicions, segurament les fonts usades poden contribuir 

a desempolsar la seva vàlua. 

                                                           
1133

 L’Ateneu Balear era una entitat cultural independent que agrupava, durant la seva primera etapa 

(1862-1873), els cercles més dinàmics d’aquells anys. MAS i VIVES, Joan: “Josep Lluís Pons i 

Gallarza i el primer Ateneu Balear (1862-1873)”, Randa, 25, 1989, p. 116-130. 
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 O el grup de professionals de les Illes que destacaren dins el mñn de diferents 

branques de la ciència. S’ha parlat reiteradament dels professors de l’Institut Balear, 

i alguns d’ells, sobretot Francesc Manuel de los Herreros i, en menor mesura Pere 

Estelrich Fuster, ja tenen un just reconeixement públic més o menys notable. En 

canvi d’altres, sobretot Pere Josep Tries i Sampol, amb prou feines ha rebut cap 

mena de recogniciñ, ni tan sols un carrer a Esporles, on, a la possessiñ des Coll, 

mantingué el jardí botànic que havia creat el seu pare Pere Vicenç Tries i que en el 

seu dia havia visitat Jacques Cambessèdes. Quant a la seva participaciñ com a 

organitzador i com a expositor ja n’hem parlat repetidament al llarg d’aquest treball. 

Per altra banda, Pere J. Tries, ja el 1840 impartia classes d’agricultura a l’Institut 

Balear de Palma, abans de la seva reglamentaciñ d’acord amb la llei Moyano, 

convertint-se en el primer institut de tot l’Estat espanyol que introduí estudis 

d’agricultura. 

 Una altra persona que les mostres contribueixen a ressaltar i a reivindicar és l’ 

odontòleg Domingo Casanovas, persona important dins la història de l’odontologia. 

L’hem vist participar, amb col·leccions de materials dentals, a més de les locals, a 

exposicions universals, com la de Barcelona del 1888 i la de Xicago, A més de ser 

autor de publicacions sobre la matèria, va formar part de diferents iniciatives de 

dentistes per impulsar la formaciñ de societats d’aquest col·lectiu. Ell presidí tant la 

Uniñn Dental Espaðola com la Societat Odontològica Balear. Fou un dels impulsors, 

i en fou un ponent habitual dels congressos d’odontologia que entre 1905 i 1911 es 

celebraren a diferents ciutats de l’Estat. Contribuí que el III Congrés Odontològic se 

celebràs a Palma.  

 Finalment, també com a exemple remarcable en el camp científic esmentaríem el 

farmacèutic Jaume Torrens Calafat, que va tenir un laboratori on va elaborar 

diferents medicaments, entre els quals el més popular era un vi medicinal, el vi 

uranat pèpsic, el mateix que va presentar a l’Exposiciñ Universal de París del 1900, 

i que distribuïa a les Illes, a la Península, a Cuba i a Mèxic. Un dels seus 

competidors era el Vino Uranado Pesqui que es fabricava a Sant Sebastià. L’estudi 

recent sobre l’apotecari de Mª Carmen Francés i Maria Lñpez González ens 

confirma l’interès que té l’expositor esmentat.  

Els citats serien només uns exemples de persones que destacaren en diferents camps i 

que gairebé no han estat reconegudes. 
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13. Per acabar voldríem apuntar les línies d’investigaciñ que queden obertes gràcies a la 

font que hem utilitzat. Ha quedat quasibé al marge de l’estudi l’anàlisi dels expositors 

de diferents matèries per a les quals consideram que la informaciñ que forneix el tema 

estudiat pot suposar un punt de partida per altres treballs 

 

Una d’elles és la referida a les persones que exposaven obres d’art, d’arquitectura i de 

disseny. Un bon nombre de les mostres que s’han treballat inclou un o diversos apartats 

destinats a les obres de pintors, escultors i d’arquitectes, fotògrafs, així com de diferents 

tipus d’ obres que es poden veure des del punt de vista del disseny, tal com seria el cas 

de les peces de ceràmica, de joies, de mobiliari, de brodats i de dissenys industrials. Les 

mostres constitueixen una font de gran interès per fer l’estudi dels artistes i de les 

tendències estilístiques que es donaven a les Illes en cada una de les èpoques. Ja a la 

memòria de l’Exposiciñ del 1837, hi apareixen comentades les obres d’artistes d’aquell 

moment. També una mostra que ofereix molt d’interès des d’aquest punt de vista és la 

de Sñller del 1897. Les valoracions i les crítiques que se’n fan a les memòries, així com 

les cròniques sobre les mostres que apareixien a diaris i revistes de l’època en 

constitueixen bones referències.  

 

Un altre apartat que per la nostra banda no s’ha treballat i que valoram com a important 

és el dels expositors, ja sigui com a docents o bé en representaciñ dels seus centres 

d’ensenyament, que presentaven treballs escolars i mètodes de pedagogia. Ja els trobam 

a la de Palma del 1837, l’exposiciñ organitzada per la Societat Econòmica Mallorquina 

d’Amics del País, concretament a la memòria hi ha un bon grapat de referències a 

alumnes premiats, dins el qual sobresortia el grup de nines de la Puresa, dirigit per 

Maria Ferrer. Un altre centre que apareix a diferents mostres és el Col·legi de la 

Consolaciñ de Palma, on Maria Obrador, que també va presentar els seus treballs a 

l’Exposiciñ de París del 1878, feia de mestra i de directora. Un altre exemple és el del 

conjunt que es presentà a l’Exposiciñ Universal de Barcelona, on hi hagué una 

representaciñ destacada d’escoles i de pedagogs de les Illes. La mostra de Sñller del 

1897 també va comptar amb la participaciñ d’educadors com Joan Benejam de 

Ciutadella, Jeroni Castanyo i Llull, el mestre de Llubí Joan Vidal Vaquer i Salvador 

Bover Lladñ que dirigia l’escola de Felanitx. Així com de diferents centres que 

presentaven treballs. A l’Exposiciñ Universal de Brussel·les del 1910 l’historiador i 
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professor Rafel Ballester Castell de Palma presentava un tractat sobre història 

d’Espanya. 

 

Un altre aspecte que es pot desenvolupar és la font per a estudis de gènere en diferents 

matèries, creiem que algunes brodadores es mereixen treballs monogràfics. Per altra 

banda l’Exposiciñ de Xicago del 1893 i la del 1903 que inclouen un apartat específic del 

treball de la dona permeten investigar dins diferents camps, pintores, escriptores i dones 

que presentaren peces musicals.  
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VI.-FONTS I BIBLIOGRAFIA  

Per a la classificació dels materials consultats s’ha distingit entre materials de l’època i 

posteriors. Dins el primer grup s’ha diferenciat entre fonts arxivístiques, publicacions 

periòdiques de l’època i bibliogràfiques. El segon grup agrupa la bibliografia posterior. 

 

1.- Fonts 

1.1.- Fonts arxivístiques 

Arxiu del Regne de Mallorca  

SEMAP: Caixa 34 / Premis.  

SEMAP 16/2 / Exposición de los productos de industria de todas las naciones. Londres 

1851. 

SEMAP “1857 Exposiciñ Agrícola de Madrid”. Caixa 16/2 

 

Arxiu General del Consell de Mallorca 

X-773/1 /Exposició Industrial 1848-1849.  

X-773/1 /Expedient referent a l’exposiciñ industrial de dia 19 de novembre de 1848 i 

1849 

X-887/133 /Sol·licitud de recursos per a remetre els objectes que presenta la província a 

l’Exposiciñ Agrícola de 1857.  

X-784/60 /Comunicacions relatives a l’Exposició de Viena (1872). 

X-775/41 /Documents relatius a la presentaciñ d’Espanya a l’Exposició de Viena 

(1873). 

X-792/47 /La Diputació Provincial envia a Francesc Satorras, com a representant per a 

l’Exposiciñ vinícola de Madrid. 1877. 

X-794/32 /Informe dels treballs realitzats per a l’Exposiciñ Universal de París, i Catàleg 

dels expositors d’aquesta província, Palma (1878”). 

X-796/7 /La Junta Provincial d’Agricultura, Indústria i Comerç remet la llista de premis 

atorgats pel Jurat de l’Exposiciñ Universal de París, als expositors de les Balears (1879). 

X-900/16 /Nomenament de Domènec Coll Morro representant de Balears en 

l’Exposiciñ Internacional d’Amberes. 1885. 

X-915/153 /La Diputaciñ Provincial acorda la cessiñ de l’edifici de La Llonja a 

l’Ajuntament de Palma per L’Exposiciñ Agrícola e Industrial Balear i concedir 5000 

pessetes per a despeses d’instal·laciñ. 1903. 

X-947/38 /Concurrència de l’Excma. Diputaciñ de Balears a l’Exposició Internacional 

de Barcelona 
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Arxiu Municipal de Palma  

FOMS/POS 65, 67, 515, 542, 588 / Exposició 1910, Fotografies: 

 FOMS POS 65. (Núm. Registre 68). Autor: Bernat Castell de Soto. “Pavellñ en 

construcciñ per a l’Exposiciñ Regional de Productes de Balears, 1910. Al fons, la 

Seu”.  

 FOMS POS 67. (Núm. Registre 69). Autor: Bernat Castell de Soto “Vista de 

l’Exposiciñ de Productes de Balears de 1910”  

 FOMS, 542 (Núm. Registre 515). “Plànol de la Ciutat de Palma de Mallorca fet per 

Pere d’Alcàntara Penya, publicat com a Record de les Fires i Festes de l’any 1881”.  

 FOMS POS 588 (Núm. Registre 562). Autor: deconegut.” Esplanada de la Llonja 

poc abans de construir-se el Passeig Sagrera. A la dreta es construeix el pavellñ per a 

l’Exposiciñ de productes Balears que s’inaugurà el 26 de juny de 1910”.  

LP 385-4 / Foment Exposicions. 

1662 XIII /Exposición Balear Agrícola e Industrial 1903 

LN 2035/48 (c) /Exposición Balear Agrícola e Industrial agosto 1903 

1536 LII /Reglamento Exposición Balear: 1903  

“Plano General de la Plaza de Palma. Capital de las Yslas Baleares” (Leopoldo 

Scheidnagel, teniente coronel comandante de la plaza). Escala 1:1.250. Palma, 29 de 

novembre de 1871. Manuscrit sobre tela. El plànol té dos fulls de 95’5x230cm. El full 

inferior és a l’Ajuntament de Palma; el full superior a l’Arxiu General Militar de 

Madrid. 

 

Arxiu de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i 

Formentera (1886-1975)  

122/6 /Registro de los Señores concurrentes a la Exposición Universal de París de 1889 

123/36 /Informaciñ sobre l’Exposiciñ de Buenos Aires 1910-1916  

116, 117, 118, 119 i 120 /Expedients de l’Exposiciñ de productes de les Illes Balears de 

1910. 

 

Arxiu Històric Municipal de la Ciutat de Barcelona 

Exposició Internacional de Barcelona de 1929: Dictàmens. Memòries. Projectes:  

Caixes 47087, 47088, 47089, 47090, 47094. 

 

Arxiu Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 

Primera Exposició Nacional d’Indútries Artístiques i Internacional de Reproduccions. 

Barcelona, 1892-1893. Caixa: 2: Comissió Organitzadora i Gestora i Caixa 3: Jurats. 

 

Biblioteca Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

Exposició minera celebrada a la nau central de l'antiga Exposició Universal de 

Barcelona, organitzada pel Foment del Treball Nacional (1904): Id0531. 

 

Arxiu Foment Treball Nacional  

Acta 23 de març de 1905 de la Junta Directiva del Foment del Treball Nacional. 
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Arxiu Municipal de Felanitx 

956 /Matrícula Industrial 1845-1867  

957 /Matrícula Industrial 1868-1900. 

 

Arxiu Municipal de Manacor 

VI 37B /Festejos 

 

Arxiu Municipal de Marratxí 

2247/2 /Contribució industrial i de comerç 1879-1928. 

2380/1 /Impost sobre alcohols 1888-1894.  

 

Arxiu Municipal de Santa Maria: 

516 /Contribució Industrial i de comerç , altes i baixes 1854-1908. 

 

Arxiu Municipal de Sóller 

2752 /Exposició Balear 1897. 

 

1.2.- Publicacions periòdiques  

Diario Balear 

“Palma”, 27 de gener de 1836, p. 4. 

 

El Balear 

“Esposiciñn Pública”, 20 de nov. 1849, p.1.  

“Nuestros vinos en la última Exposiciñn”, Full agrícola i comercial de El Balear, 22 

abril de 1886. 

 

El Mallorquín 

CORRO Y COLL, J.:“Palma 2 de septiembre”, 2 de setembre de 1857, p. 4. 

 

El Diario de Palma 

“Palma. El Diario de Palma”, 7 de gener de 1876, p. 3. 

 

El Genio de la Libertad. Periódico de la tarde 

“Exposiciñn Industrial de las Baleares”, Palma,11 de desembre de 1848, p. 2-4. 

 

Diario de Barcelona 

 

MIQUEL I BADIA, Francesc: “Exposiciñn Universal de París. Parte artística” durant 

l’any 1867, especialment l’article del dia 15 de maig de 1867. p. 4595-4599. 
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JUSTO VILLANUEVA, Luis: “Exposiciñn Universal de París”, 25 de juny de 1867, p. 

4965-4968; 22 d’agost 1867, p.7971-7974; 27 d’agost 1867, p. 8115-8119. 
 

Gaceta de Madrid 

“Exposiciñn pública de los productos de la industria espaðola”, 31 de desembre de 

1829, p. 676-678. 

“Continua el articulo de la Gaceta anterior sobre la Exposiciñn de los productos de la 

industria espaðola y premios concedides” 2 de gener de 1830, p. 6 i 7. 

“Continua el articulo de la Gaceta anterior sobre la Exposiciñn de los productos de la 

industria espaðola y premios concedides”, 5 de gener de 1830, p. 3. 

“Relaciñn por provincias de los objetos remitidos á la Exposiciñn universal de Viena – 

Provincia de Baleares”. 29 de setembre de 1873, p.1871-1872. 

“Relaciñn por provincias de los premios concedidos á Espaða en la Exposiciñn 

universal de Viena de 1873”.7 de setembre de 1875, p. 651-656. 

“Relaciñn de los premios concedides por el Jurado Internacional de la Exposiciñn 

Universal de París de 1900 a los expositores de Espaða”, 9 de gener de 1901, p. 107-

112. 

“Real Orden resolviendo en la forma que se indica el expediente de visita de inspecciñn 

al Instituto de Baleares”.7 d’abril de 1910, p .182-183. 

 

Diario Oficial de Avisos de Madrid 

“Relaciñn de los premios directos otorgados por el jurado de la Exposiciñn de Minería, 

Artes Metalúrgicas, ceràmica, cristalería y aguas minerales”, 17 de novembre. de 1883, 

p. 1; 18 de nov. de 1883, p. 1; 19 de nov. de 1883, p. 1.  

 

Boletín Oficial de la Provincia de las Baleares  

Convocatòria i programa de la exposiciñn pública, 10 de setembre de 1849, p.2-3.  

Reial Orde per promocionar l’Exposiciñ dels productes de la indústria de totes les 

nacions, de Londres de 1851. 12 de juny de 1850, p 1-7. 

“Relaciñn de los objetos que ha remitido esta Comisiñn a la de Barcelona para su envío 

a la Exposiciñn de Viena”, 14 d’abril de 1873, p.2; 16 d’abril de 1873, p.2 i 19 d’abril 

de 1873, p.3.  

“Relaciñn de los objetos remitidos por esta provincia a la Exposiciñn internacional de 

Filadelfia con expresiñn de los nombres de los seðores expositores”, 29 de febrer de 

1876, p.2. 

“Relaciñn de expositores premiados en l’Exposiciñ Vinícola de Madrid de 1877”, 8 de 

setembre de 1877, p. 2.  

“Relaciñn de los premios concedidos por el Jurado Internacional de la Exposiciñn 

Universal de París de 1900 a los expositores de Baleares” 7 de febrer de 1901, núm., p. 

2.  

 

La Ilustración Española y Americana. Madrid 

URGELLÈS DE TOVAR, A.: “Exposiciñn General catalana, 5 de nov. 1871. p. 538-

539. 

CASTRO SERRANO, José De, “Viaje alrededor de la Exposiciñn Universal de Viena, 

por un Caballero Espaðol”, 1873. Cròniques. 
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EROSECA, F.: “Exposiciñn Regional de las provincias del Este de Madrid”, 15 de maig 

de 1874, p. 278. 

EROSECA, F.: “Exposiciñn Regional de las provincias del Este de Madrid. II Flores”, 

22 de maig de 1874, p. 294-295  

EROSECA, F: “Exposiciñn Regional de las provincias del Este de Madrid III: Vinos y 

conservas”, 8 de juny de 1874, p. 327. 

EROSECA, F: “Exposiciñn Regional de las provincias del Este de Madrid. IV 

Materiales, Mobiliaro, Imprenta”, 30 de juny de 1874, p. 375-376  

EROSECA, F: “La Exposiciñn de Burdeos”, 22 d’agost de 1882, p. 99 i 108. 

EROSECA, F: “Exposiciñn general de Burdeos”, 3 d’agost de 1882, p. 115 i 124. 

EROSECA, F: “Espaða en la Exposiciñn de Burdeos”, 15 d’octubre de 1882, p. 230. 

IOB: “Crñnicas de la Exposiciñn de París”, 15 de maig de 1889. p. 284-287. 

IOB: “Crñnicas de la Exposiciñn de París”, 8 d’agost de 1889. p. 67-71. 

IOB: “Crñnicas de la Exposiciñn de París”, 30 d’agost de 1889. p. 123-126. 

SERRANO FATIGATI, Enrique: “La Exposiciñn de Zaragoza, impresiones generales”, 

15 de juny de 1908, p. 355. 
 

La Ilustració Catalana. Barcelona 

OLLER, Narcís: “La Exposiciñ Nacional d’Industrias Artísticas”, 15 de desembre de 

1892, p. 362-363. 

 

Anuaris 

Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administraciñn: o 

Directorio de las 400.000 seðas de Madrid, de las provincias, de Ultramar, de los 

estados hispano-americanos y de Portugal. Madrid (Bailly-Bailliere), 1881-1911. Títol 

posterior: Anuario Riera y Anuario General de Espaða. 

 

VIÑAS I CAMPÍ: El Indicador de Espaða y de sus posesiones de Ultramar, o sea, la 

inscripciñn general de todas las clases comprendidas en el Subsidio Industrial y de 

Comercio, las de la Magistratura y Administraciñn. Aðo econñmico de 1864 a 1865, 

primero de su publicaciñn. Barcelona (Narciso Ramírez), 1865.  

 

Anuario de Palma para 1908 arreglado por Miguel Capñ perito mercantil. 

indispensable en todo escritorio. Palma, (Tipografía de Sebastián Pizá), 1907. 

 

El Fomento de la producción Nacional. Barcelona (Imprenta de Leopoldo Domenech) 

publicaciñ setmanal 

SANTOS, J. Emilio De: “Los vinos en la Exposiciñn de Viena, 31 de gener de 1874, p. 

7-26.  

“Inauguraciñn de la Exposiciñn Regional de Madrid”, 16 de maig de 1874, p. 2 i 3. 

“Exposiciñn Regional de Madrid”, 23 de maig de 1874.  

“Exposiciñn de vinos en Londres”, 20 de juny de 1874, p. 4. 

“Exposiciñn Regional de Madrid”, 31 d’octubre de 1874, p.7.  
 

Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. Barcelona  

 “Los vinos en la Exposiciñn de Viena”, núm. XXIII (1874), núm.XXXV(any 1886), 

núm.XXXVI (any 1887)  
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El Trabajo Nacional. 

“Exposiciñn de Minería y trabajos hidráulicos de Cataluða e Islas Baleares”, 16 de 

febrer de 1905, p. 130-131. 

 

Revista de la Exposición Universal de 1867. Madrid (Librería de Duran) 

CASTRO SERRANO, José D: “Espaða en París”, 1867. 

 

Revista de Agricultura Práctica, Barcelona, 1859 

CATÁLOGO: “Catálogo de los objetos que han figurado en la Exposiciñn Agrícola 

celebrada por el Instituto en los días 28, 29, 30 y 31 de octubre” 1859, VIII, p. 303-326. 

 

Revista Europea 

SANTOS, J. Emilio De: “La Exposiciñn de Viena”, 7 de novembre del 1875, p. 18-24. 

SANTOS, J. Emilio De: “La Exposiciñn de Viena, cont”., 28 de novembre del 1875, p. 

121-127. 

SANTOS, J. Emilio De: “La Exposiciñn de Viena, conclusiñn”, 12 de desembre del 

1875, p. 201-207. 

 

El Porvenir de Mallorca, Palma (Imprenta Bartolomé Rotger), 1876-1877 

ESTELRICH FUSTER, P. : “La 1ª Exposiciñn celebrada por el Centro Mercantil e 

Industrial de Palma”, 1876, núm. 1, p. 12; núm. 4, p. 45-50; núm. 5, p. 53-56. 

ESTELRICH FUSTER, P. :“Los vinos tintos de Binissalem i los blancos del Sr. 

Bisellach”, any 1876, p. 159-162. 

ESTELRICH FUSTER, P. : “Los vinos de la bodega Galdent”, 1876, p. 381-383. 

ESTELRICH FUSTER, P. : “La Exposiciñn Vinícola de Madrid”, 1876, p.435-437. 

ESTELRICH FUSTER, P. : “Mallorca en la Exposiciñn Vinícola de Madrid”, 1877, p. 

122-123 i 409-410. 

ESTELRICH FUSTER, P. : “La fabricaciñn de jarcias y lonas en Mallorca”, any 1877, 

p.129-132. 

 

El Porvenir Balear. Revista de Ciencias, Letras y Artes, Palma, (Imprenta de Pedro 

José Gelabert) 

ESTELRICH FUSTER, P. : “La Exhibiciñn de la Lonja”, 1878, p. 49-53. 

 

Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes, Palma, (Imp. de Pedro 

Gelabert) 

 

FERRÀ PERELLÓ, Bartomeu: “La primera Exposiciñn celebrada por el Centro 

Mercantil e Industrial de Palma”, Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y 

Artes, Any II, núm. 2, 31 de gener 1876, p .41-48; núm. 4, 9 de febrer de 1876, p. 143- 

154.  
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Revista Balear de Literatura, Ciencias y Artes. Palma (Felip Guasp Vicens) 

 “Exposiciones Extranjeras”, 30 d’abril del 1873. p. 127-128.  

 

El Isleño  

 “Palma”, 2 de setembre del 1857, p. 4. 

 “Las Baleares en la Exposiciñn Universal de Viena”, 19 d’abril de 1873, p. 2. 

 “Palma 15 de setembre de 1875”, 15 de setembre de 1875 p.3.  

 Relaciñ que proporciona la Junta provincial d’Agricultura, Indústria i Comerç 

dels d’objectes de les Illes remesos a l’Exposiciñ de Filadèlfia, 26 febrer del 

1876, p.3. 

 “Comisiñn Provincial para la Exposiciñn Vinícola de Madrid”, 16 de febrer 

1877, p. 3. 

 Diari El Isleðo del mes de setembre i octubre de 1881, especialment els dies: 3, 

9, 17, 21, 23, 24 29 de setembre, 1, 3 i 29 d’octubre i 14 de desembre de 1881: 

 “Exposiciñn de Agricultura, Industria y Bellas Artes presentada en Palma en el 

mes de setembre de 1881” del dia 17 de setembre de 1881, on es fan referències 

al discurs de Francesc Manuel de los Herreros sobre exposicions, p. 7. 

 “Exposiciñn de Agricultura, Industria y Bellas Artes presentada en Palma en el 

mes de septiembre de 1881, lista nominal de los expositores a cuyo favor se han 

adjudicado los premios”, 14 de desembre del 1881, p. 2-3.  

 “Crñnica local”,17 setembre de 1889, p.3. 

 “Crñnica local”, 8 de març de 1897, p. 2-3. 

 LÓPEZ, J.: “Crònica local” de Almanaque Balear per a l’any 1891 per a El 

Isleðo, 1890, p. 194-213. 

 

 

La Vanguardia 

 LA IBERIA :“Exposiciñn de Minería”, 26 de maig de 1883, p. 3-4. 

 “Exposiciñn Nacional de Industrias Artísticas e internacional de 

reproducciones”, 9 d’octubre de 1892, p. 2; i 24 de desembre de 1892, p. 4 

 Exposiciñ 1903 de la Revista Mercurio, 10 de gener de 1903, p. 2. 

 “Viaje del ministro de Fomento”, 25 de juny 1910, p. 2-3. 

 “La Exposiciñn Nacional 1930, los actos de ayer”, 16 de gener del 1930, p. 8-10. 

 

La Exposición. Órgano Oficial de la Exposición Universal de Barcelona 1888. 

Barcelona (Establ. Tip. De los Suc. de N.Ramírez y Ca) 

En varen sortir 75 números; el primer es va publicar el 27 d’agost de 1886 i l’últim, el 

30 de setembre del 1889. 
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Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana 

FERRÀ PERELLÓ, Bartomeu: “Instalaciñn del Museo Arqueolñgico Luliano en la 

Exposiciñn Universal de Barcelona. Catálogo de los objetos que contiene acopiados y 

distribuidos por su director, D. Bartolomé Ferrà y Perellñ”, 1888, p.3-12 i 76-77.  

 

Tiroler Bote, Innsbruck. 

“Internationale Austellung”, 23 de juliol de 1896, p. 8. 

 

Bote für Tirol, Innsbruck. 

“Internationale Austellung”. Juliol del 1896. 

 

La Unión Republicana 

“Sñller. Ferias y Fiestas” Palma, 11 maig del 1897, p. 2. 

“Sñller. Ferias y Fiestas” Palma, 17 maig del 1897, p. 2.  

 “Las Ferias de Sñller. La Exposiciñn Balear” Palma, 20 maig del 1897, p. 2 i 3. 

 

Sóller Semanario Independiente 

1, 22 i 29 de maig de 1897; 5,12, 23 i 30 de juny i 3, 7 i 21 de juliol del 1897. 

 

El Heraldo de Baleares 

BARCELÓ, Andrés: “Notas de la Exposiciñn”, 20 de maig del 1897, p.1. 

 

Boletín de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca  

 “Extracto de las actes de las sesiones celebrades por la Junta de Gobierno de esta 

Cámara”, 28 de febrer, de 1899, p. 23. 

 “Invitaciñn a los Industriales para concurrir a la Exposiciñn de París de 1900”. 

15 de març de 1899, p. 33-34. 

 “Las industrias Baleares. La Rosa Blanca”. 15 d’octubre de 1903, núm. 113, 

p.283-285. 

 “La fabricaciñn de la casa Juan Suau”, 15 de desembre de 1903, núm. 117, p. 

349-351. 

 “Exposiciñn de productos de Baleares”, 31 de gener de 1910, p.54-55; 28 de 

febrer de 1910, p. 67-74; 31 de març de 1910, p. 115-117; 31 de juliol de 1910, 

p. 155-160; 24 d’octubre de 1910, p. 195-197; 31 d’octubre de 1910, p. 211-213; 

30 de novembre de 1910, p. 228-230; 31 de desembre de 1910, p. 241-244; 31 

de gener de 1911, p.25-27; 31 de març de 1911, p. 57; 30 d’abril de 1911, p. 76-

77.; 31 de maig de 1911, p. 85-86; 31 de juliol de 1911, p. 136-140. 
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 Indicador de la Cámara de Comercio de Palma de Mallorca, 31 de maig de 

1910.  

 

Hispania Literatura y Arte, Barcelona, Hermenegildo Miralles, Barcelona, 1900. 

PUIG I VALLS, Rafael: “Crñnica de la Exposiciñn de París. Secciones de Espaða”. 30 

d’agost de 1900, p. 297-298. 

 

La Ilustración Artística, Barcelona, Impremta de Montaner i Simón, 1900. 

ENSEÑAT MORELL, Joan Baptista: “Crñnicas de la Exposiciñn de París”. Entre els 

mesos de gener i novembre de l’any 1900. p. 26, 90, 122, 154, 186, 218, 282, 314, 346, 

378, 410, 458, 490, 522, 586, 650, 682, 714, 730, 762.  

 

La Llumanera de Nova York. Revista catalana de novas y gresca. Nova York  

 ”Lo centenari de la República”, novembre del 1874, p. 2-3. 

 “Catalunya en la Exposiciñ”, octubre del 1876. p. 2. 

 “Catalunya en la Exposiciñ”, 15 d’octubre del 1876. p. 1. 
  

Boletín de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 

Necrologia dedicada a Francesc Manuel de los Herreros: “Reseða de los Trabajos 

efectuados, y principales hechos ocurridos en la Corporaciñn durante el aðo académico 

de 1903 a 1905, leída en la solemne sesiñn pública inaugural del aðo 1904 a 1905”. 

Gener de 1905, núm. 7. p. 256.  

 

El Liberal. Periódico de información y noticias, Palma  

 “Exposiciñn Agrícola Industrial Balear”, 12, 13, 14 d’agost del 1903, p. 3 

 “Exposiciñn Balear”, 18 d’agost del 1903, p. 2. 

 “Exposiciñn Balear”, 20 d’agost del 1903, p. 3. 

 

La Tarde, Palma. 

 “Alrededor de las fiestas. En la Lonja”, 6 d’agost de 1903, p.2; 8 d’agost de 1903, p.3; 

9 d’agost de 1903, p.1; 10 d’agost de 1903, p.2; 11 d’agost de 1903, p.2; 12 d’agost de 

1903, p.1; 13 d’agost de 1903 p.1-2; 14 d’agost de 1903, p.2; 17 d’agost de 1903, p.2; 

18 d’agost de 1903, p.4; 19 d’agost de 1903, p.4; 21 d’agost de 1903, p.3.  

 

Revista Comercial Ibero-Americana Mercurio. Barcelona, 1901-1938 

 El número 18 de la publicaciñ, del 4 de març de 1903, estava dedicat 

íntegrament a la mostra organitzada per la revista. Especialment l’article 

“Exposiciñn al vice-presidente de la República Argentina” p. 52-57  

 “Exposiciñn Internacional de Higiene, Artes, Oficios y Manufacturas de Madrid 

a 1907” 1 de novembre del 1907, p. 1334-1335.  

 AMENGUAL ANDREU, Bartomeu: “Mallorca Industrial”, 15 d’abril de 1906, 

p. 775-777. 

 “Exposiciñn de Buenos Aires”, 3 de nov. 1910, p. 487-488. 
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 “La Exposiciñn del Centenario en Buenos Aires”, 15 de desembre de 1910, p. 

543-544. 
 

Revista aragonesa, publicación mensual, Literatura, Historia, Arte, Derecho, 

Sociología, medicina, cuestiones agronómicas y financieras. Saragossa 1907-1908 

 

 Els números del 16 al 21 del segon volum estan dedicats a l'Exposiciñ hispano-

francesa.  

 Al volum 2 hi ha un article de Miquel dels S. Oliver: “Mirando a Zaragoza”, p. 

3-5. 

 

Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro  

 ANDREU, Francesc: “Apicultura a la inglesa”, 1886, p. 279 i 313-314.  

 ANDREU, Francesc “Apicultura moderna. El mobilismo en las Antillas y 

Baleares”, 1887, p. 7-9  

 

Revista Hispano-americana ilustrada: industria, comercio, agricultura, ciencias, 

higiene, educación. Barcelona 

 Número 91. Set. 1910. Monogràfic dedicat a l’Exposiciñ de Balears de 1910. 

 Número 107. Agost 1911. Monogràfic dedicat a l’Exposiciñ de Matarñ de 1911. 

La revista en aquest any es deia: Revista Hispano-Americana Ilustrada: eco de 

las exposiciones en el siglo XX. 

 

Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Menorca.  

 Memoria Comercial, aðo 1928.”Industria del Calzado”, juliol-desembre, 1929. 

 Memoria de los Trabajos realizados en el aðo 1929, “Concurrencia a las 

exposiciones de Sevilla y Barcelona”, gener-juny, 1930, p. 4-5 

 

La Almudaina, Palma 

 AMENGUAL ANDREU, Bartomeu: “Desde Barcelona. Los mallorquines en la 

Exposiciñn I”, 8 de gener de 1893, p.1. 

 AMENGUAL ANDREU, Bartomeu: “Desde Barcelona. Los mallorquines en la 

Exposiciñn II”, 10 de gener de 1893, p.1-2. 

 AMENGUAL ANDREU, Bartomeu : “La Exposiciñn de productos de 

Baleares”, 25 i 26 de juny, 22 de juliol de 1910, p.1. 

 OLIVER, Miquel S.: “Nuevo aliento”, 25 de juny, 1910, p. 1. 

 “Exposiciñn de productos de Baleares”, 27 de juny, 1910, p 1-2. 

 

La Última Hora 

 “La Exposiciñn Balear de Sñller”, 21 de maig del 1897, p.1. 

 RUL·LAN, Josep: “La Exposiciñn Balear de Sñller. Enseðanza Elemental y 

Superior”, 28 de maig de 1897, p. 1.  
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 “Exposiciñn de productos de Baleares. Recorriendo la Exposiciñn”, juliol de 

1910.  

 “Industrias de Baleares, fabricaciñn de bolsillos de plata”, 9 de juliol de 1910, p. 

3. 

 

Diario Oficial de la Exposición de Barcelona. 

Publicaciñ setmanal. 56 números (1929-1930). Barcelona (P. Yuste Impr.) 1929-1930. El 

maig de 1929 surt diàriament durant una setmana. Canvià dues vegades de títol, canvi 

d’empresa a partir del núm. 57.Un dels títols fou: Barcelona Gráfica. Gaceta oficial de 

la Exposiciñn de Barcelona. 

 “El correo diario con Palma de Mallorca”, 24 de maig de 1929, p. 1.  

 “La Exposiciñn de Barcelona y el turismo”, 25 de maig de 1929, p. 10. 

 “La participaciñn de Mallorca en la Exposiciñn Internacional de Barcelona”, 2 

de juny de 1929, p. 17. 

 MILLÁN GONZÁLEZ, José: “La Exposiciñn, como se engendrñ, su retraso: la 

realizaciñn, la post-exposiciñn”, Barcelona Gráfica, gaceta oficial de la 

Exposiciñn de Barcelona, 11 de juny de 1930, p. 8-10.  

 

El Agricultor Balear 

“Catálogo de las variedades de la almendra común presentades en la Exposiciñn de 

Barcelona”, El Agricultor Balear 1892 . Vol. I, núm. 2, p. 26-28. 

 

Revista de Menorca 

RUIZ I PABLO, A: “Memoria acerca de la industria del calzado en Menorca con 

respecto a la reforma arancelaria.” Revista de Menorca, 1906, p. 182-193.  

 

Blanco y Negro 
“ Blanco y Negro en Baleares. Un mes en Mallorca”, 28 juliol de 1935, p. 3-50. 

 

1.3.- Fonts Bibliogràfiques 

1.3.1. Fullets 

CENTRO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PALMA: Estatutos del Centro Mercantil 

e Industrial de Palma. Palma (Establecimiento tipográfico de Juan Colomar), 1875. 

CRESPÍ BOSCANA, Sebastià: Instantáneas. Impresiones recibidas en París y en su 

Exposiciñn Universal de 1900. Palma (Est. Tip de Francisco Soler), 1901.  

EXPOSICIÓN DE LABORES DE 1874-75: Memoria de la Junta Directiva y 

dictámenes de los Jurados leídos en el acto del reparto de premios a las seðoras 

expositoras celebrado en 11 de julio de 1875. Barcelona (Establecimiento tipográfico de 

Narciso Ramírez y Cia), 1875. 
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Exposición Internacional de las Artes de la Mujer. Marsella, 1906. Barcelona (Album 

Salon), 1906. 

Ferias y fiestas de 1903: Exposiciñn balear de agricultura, industria, bellas artes, 

antigüedades y labores de la mujer. Palma: (s.n.), 1903. 

FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL: Exposiciñn de labores que se 

celebrará en el Fomento de la Producciñn Nacional desde el 20 de diciembre de 1874 

al 10 de enero de 1875. Barcelona (Leopoldo Domenech), 1874. 

Himno de la Exposición Balear. Reducción para piano, letra de música de F. Blanes Viale. 

Música de A. Gelabert. Barcelona (casa editorial de Música Boileau), 1910. 

London International Exhibition for the year 1874. Foreign wines. “Albaflor” wine, 

from the Barony of Banyalbufar, the property of General Cotoner, Marquis de la Cenia. 

London ( Printed by Metchim and son), 1874. 

LO NIU GUERRER: Catalech de la exposició cosmopolita, de bunyol y otras yerbas. 

Barcelona (Establ.Tip. de Narcís Ramírez y Compª), 1874.  

Guia-catalech de la Exposició Universal, nacional, regional y local de 1880/pensada, 

organitsada, preparada, arreglada y acabada per Lo Niu Guerrer. Barcelona 

(Tipografia Española), 1880.  

Guia y catàlech de la muy vista gran exposició universal que celebra aquesta 

humorística societat en l'any 1889 . Barcelona (Estampa de Lluís Tasso), 1889.  

 

1.3.2. Llibres 

ALCOVER, Antoni Maria: Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana. Vol. XIII 

(1923-1924). Palma (Viuda de Pizà), 1924. 

ALFONSO DE BERAZA, J.M.: Memoria acerca de la Exposiciñn Regional del Este de 

Espaða celebrada en Madrid en 1874. Madrid (Imprenta de la Sociedad Tipográfica), 

1874. 

ALFONSO, Luis: La exposiciñn del centenar: noticia del certamen universal de 

Filadelfia en 1876. Madrid (Tipografía y Estereotipia Peroj), 1878.  

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BARCELONA: Catálogo de la 

Exposiciñn Nacional de Industrias Artísticas e Internacional de reproducciones. 

Barcelona (Imprenta de Henrich y Cia), 1892. 

BANCROFT, Hubert Howe: The Book of the Fair. Xicago (The Bancroft Company 

publishers), 1893. 

 Company publishers), 1893. 

Barcelona artística e industrial 1917. Ediciñ facsímil, Barcelona (Edicions de la 

Central), 2010. 
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BÉNARD, Charles: Histoire des Expositions de Bordeaux. Bordeus (G. Gounouilhou, 

Imprimeur-Éditeur), 1899. 

BENEDITE, Léonce (et al): Exposition Universelle de 1900. Les Beaux-Arts et les Arts 

Décoratifs. París (Gazette des Beaux –Arts), 1901. 

BORDOY OLIVER, Miquel: Historia de la Ciutad de Felanitx. Felanitx (Imp. de 

Bartomeu Reus), 1919. 

BOVER, J.M.: Memoria biográfica de los mallorquines que se han distinguido en la 

antigua y moderna literatura. Palma (Imprenta Nacional a cargo de D. Juan Guasp y 

Pascual), 1842. 

BOVER, J.M.: Biblioteca de escritores Baleares. Palma (Imp. de P.J.Gelabert), 1868. 

BRAVO, Luís: América y Espaða en la Exposiciñn Universal de París de 1889. París 

(Imprimerie Administrative Paul Dupont), 1890. 

Breve Noticia de la Exposiciñn Agrícola Industrial y de Bellas Artes, organizada por la 

Diputaciñn Provincial de las Baleares y celebrada en la Ciudad de Palma a mediados 

del mes de setiembre del aðo 1860. Palma (Imprenta de Pedro José Gelabert), 1861. 

CAMBA, Francisco/ MAS PI, Joan: Los espaðoles en el centenario argentino. Buenos 

Aires (Imprenta Mestres), 1910.  

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA, EIVISSA I 

FORMENTERA: Exposiciñn de productos de Baleares: Catálogo. Palma (Impremta de 

J. Tous), 1910. 

 

CANUT, Basilio: Memoria sobre los medios de promover el incremento de la riqueza 

agrícola y pecuaria de Mallorca, atendidos los recursos y las condiciones de su 

territorio, Palma (F. Guasp), 1865.  

CARRERAS Y GONZÁLEZ, Mariano (1863): La Espaða y la Inglaterra agrícolas en 

la Exposiciñn Industrial. 1862. Saragossa (Imprenta Agustín Peirñ), 1863.  

CASTRO Y SERRANO, José de: Espaða en Londres: correspondencias sobre la 

Exposiciñn Universal de 1862. Madrid (Imprenta de T. Fortanet), 1863.   

Catálogo de la Secciñn Espaðola en la Exposiciñn Universal de París de 1889 

publicado por el Comité General de Espaða. París (Imp. Chaix), 1889. 

Catálogo de los productos de la industria espaðola por el orden que han llegado para 

la Exposiciñn Pública de este aðo de 1828. Madrid (Imprenta de D. José del Collado), 

1828.  

Catálogo de los productos de la industria espaðola, por el ñrden que han llegado para 

la exposiciñn publica de este aðo de 1850: con la indicaciñn de los pueblos donde han 

sido elaborados, sus precios al pié de fábrica y nombre de los fabricantes. Madrid (Imp. 

del Colegio de Sordo-mudos), 1850.  
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Catálogo de los productos de la industria espanyola, por el orden que han llegado para 

la exposiciñn pública de este aðo de 1845. Madrid (Imprenta del Colegio de Sordo-

mudos y Ciegos), 1845. 

Catálogo Histñrico y Bibliográfico de la Exposiciñn Internacional de Barcelona 1929-

1930. Duc de Berwich y Alba (Coord.), 2 vols, Madrid (Tipografía de archivos 

Olñzaga), 1931-1933. 

CHEVALIER, Michel, dir. , Exposition universelle de 1867 à Paris. Rapports du Jury 

international. París (Imprimerie administrative de Paul Dupont), 1868.  

COMITÉ DE CATALUÑA Y BALEARES PARA LA EXPOSICIÓN DE PARÍS: 

Memoria-Informe de su gestiñn. 1889. Barcelona (Imprenta de Henrich y Cia en 

comandita), 1891. 

CORTÁZAR, Daniel de: Memoria acerca de la Exposiciñn Universal de Filadelfia en 

1876. Madrid (Tipografía-Estereotipia Peroj), 1878 

CRESPÍ BOSCANA, Sebastià: Instantáneas. Impresiones recibidas en París y en su 

Exposiciñn Universal de 1900. Palma (Est. Tip de Francisco Soler), 1901. 

DAMETO, J.; MUT, V. ALEMANY, G.: Historia general del Reino de Mallorca. 
segunda edición corregida e il·lustrada con abundantes notes y documentos, y continuada hasta 

nuestros días por el D. Miguel Moragues Palma (Imprenta Nacional a cargo de Juan Guasp 

Pascual), 1841. 

DURAN, Francesc: “Memoria sobre la fabricaciñn de calzado en la provincia de 

Baleares” a Memorias sobre la industria fabril redactadas por los ingenieros al servicio 

de la investigaciñn de la hacienda pública. Madrid (Imprenta de la Sucesora de M. 

Minuesa de los Ríos), 1900, p. 356-379.  

El Arte en Espaða. Guía del Museo del Palacio Nacional. Barcelona (Imprenta de 

Eugenio Subirana), 1929. 2ª Ediciñ revisada pel catedràtic Manuel Gñmez Moreno. 

ENSENYAT, J.B.: Guide Illustré des Îles Baléares. Guide-Album du turiste aux Iles 

Balears. Palma (J. Tous), 1900. 

ESTELRICH PERELLÓ, J.L.: Páginas Mallorquinas. Palma (Tous editor), 1912.  

EXPOSIÇAO INTERNACIONAL DO PORTO 1865: Catalogo official da Exposiçao 

Internacional do Porto em 1865. Porto (Typographia do Comercio), 1865. 

Exposiciñn Balear Agrícola y Pecuaria celebrada en Manacor en septiembre de 1897. 

Documentos relacionados con la misma, corporaciones que la llevaron a cabo, 

Convocatoria, Catálogo, Jurado, Premios, etc. Palma (litografía de Amengual y 

Muntaner),1898. 

Exposiciñn Balear de Sñller 1897: Reglamentos y Catálogos. Palma (Imprenta de José 

Tous), 1897. 

Exposiciñn Industrial de las Baleares bajo la direcciñn de la Excma Diputaciñn 

Provincial. Aðo 1848. Palma (Imp. de P.J.Gelabert), 1848. 
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EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 1862 EN LONDRES: Medals and honourable 

mentions awarded by the International Juries, with a list of jurors, and the report of the 

Council of Chairmen. Londres ( George E.Eyre and William Spottiswoode), 1862. 

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 1862 EN LONDRES. Departamento espaðol: 

Catálogo oficial. Texto en espanyol e inglés. Londres (Spottiswoode and Co), 1862.  

Exposiciñn Internacional de Alcholes y aparatos para su aplicaciñn. Madrid (Tipo-

litografia de F. Rodríguez Ojeda), 1903. 

Exposiciñn Internacional de Barcelona 1929: Catálogo Oficial. Barcelona (Ed. Joaquín 

Horta), 1929. 

Exposiciñn Internacional de Londres para el aðo 1874, vinos estrangeros. Vino albaflor 

de la Baronía de Baðalbufar propiedad del General Cotoner, Marqués de la Cenia. 

Londres (Metchim and son), 1874.  

Exposiciñn Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cristalería y Aguas Minerales: 

Catálogo general. Madrid, Ministerio de Fomento (Est. Tip. de los sucesores de 

Rivadeneira),1883. 

Exposiciñn Nacional de Mineria, Arts Metalúrgicas, Cerámica, Cristaleria y Aguas 

Minerales de 1883. Palma (Impremta de la Casa de la Misericòrdia), 1883. 

EXPOSICIÓN NACIONAL VINÍCOLA DE 1877: Catálogo general. Madrid (Aribau y 

Cia), 1877. 

EXPOSICIÓN NACIONAL VINÍCOLA: Estudio sobre la Exposiciñn Nacional 

Vinícola de 1877, publicado, en cumplimiento del Real Decreto de 15 de setiembre de 

1876, siendo ministro de Fomento el Excmo Sr Conde de Toreno. Madrid ( Impr. y 

Fundiciñn de Manuel Tello), 1878. 

Exposiciñn pública de las Islas Baleares celebrada el día 19 de noviembre de 1849. 

Palma (Imprenta Balear), 1849. 

EXPOSICIÓN REGIONAL VALENCIANA 1909: Guía y Catálogo Oficial.Valencia 

(Agencia Anunciadora de Genaro Vicente), 1909. 

EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE CHICAGO: Catálogo de la Secciñn Espaðola 

publicado por la Comisiñn General de Espaða. Madrid (Imprenta de Ricardo Rojas), 

1893. 

EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE CHICAGO: Relaciñn de los expositores premiados en 

la Exposiciñn Universal de Chicago de 1893 publicada por la Comisiñn General de 

Espaða. Madrid (Imprenta de Ricardo Rojas), 1894. 

EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 1867: Catálogo General de la Secciñn Espaðola 

publicado por la Comisiñn Regia de Espaða. París (Imprenta General de Ch. Lahure), 

1867. 

Exposiciñn Universal de Barcelona 1888. Catálogo General Oficial. Barcelona 

(Imprenta de Sucesores de N. Ramírez y Cia), 1888. 
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EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE FILADELFIA: Expositores de Espaða y sus 

provincias de Ultramar recompensados en la Exposiciñn Universal de Filadelfia en 

1876:con la relaciñn nominal de los Jueces, informes acordados por el Jurado 

Internacional y estado demostrativo de las recompensas por grupos y provincias. 

Barcelona (Establecimiento Tipográfico de Narciso Ramírez y Cia), 1877 

EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE FILADELFIA: Lista alfabética de los premios 
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ACRÒNIMS 
 

Acrònims  Noms sencers 

ARM:   Arxiu del Regne de Mallorca. 

AGCM:  Arxiu General del Consell de Mallorca. 

AMB:   Arxiu Municipal de Barcelona. 

AMF:   Arxiu Municipal de Felanitx.    

AMManacor:  Arxiu Municipal de Manacor. 

AMMarratxí:  Arxiu Municipal de Marratxí. 

AMP:   Arxiu Municipal de Palma. 

AMSM:  Arxiu Municipal de Santa Maria. 

AMNAC:  Arxiu Museu Nacional d’Art de Catalunya 

IACSI:   Institut Agrícola Català de Sant Isidre. 

AHOEPM:  Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

SEMAP:  Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País. 

SEBAP  Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País. 

BCOCIN Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Navegación de Palma de Mallorca.  

BOPB Boletín Oficial de la Provincia de Baleares. 

BSAL Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. 

DCVB   Diccionari català- valencià- balear. 

DLC   DIEC2 Diccionari de la llengua catalana. 

EEIF   Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera. 

GEM   Gran Enciclopèdia de Mallorca 

 





 

 

ISABEL MOLL BLANES                                               APOL·LÒNIA NADAL MUT 

Signatura                                                                           Signatura  



 

 

  



 

 

 

 

 


