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ANNEX 1: El Tricentenari de la caiguda del Regne de Mallorca a 

activitats del panorama cultural mallorquí del 2015 

Si prenem la xarxa com a primer motor de recerca, escrivint els mots 

“Tricentenari” i “Mallorca”, el primer enllaç que el cercador proposa és la web 

1715tricentenari2015.cat creada per una Comissió Cívica que vol “recordar i 

divulgar el coneixement d’un fet que va capgirar traumàticament el curs de la 

història de Mallorca i del que, a escala popular, se’n saben poques fites”. 

Efectivament, aquesta web és útil per als ciutadans, tant per una completa 

cronologia de la Guerra de Successió i les seves repercussions a Mallorca, 

com per l’agenda actualitzada d’esdeveniments que proposa en commemoració 

del Tricentenari.  

Algunes de les xerrades i conferències informatives que venen publicades a 

l’agenda de la web de la Comissió Cívica són les que es realitzen per iniciativa 

privada al Club Diario de Mallorca. Exemples en són: 

- Tricentenari 1715-2015. Del Decret de Nova Planta al dret de decidir. 

Del 22 d’abril, el 7 d’abril i el 26 de març. 

 

- “El Decreto de Nueva Planta” i les mesures contra la llengua catalana. 

Del 2 de març. 

 

- La política fiscal implantada a Mallorca per la monarquia borbònica 

(1715-1850). Del 16 de febrer. 

 

- Menorca i la Guerra de Successió. Del 29 de gener.  

 

- El País Valencià i la Guerra de Successió. Del 22 de gener. 

 

- La Guerra de Sucesión Española. ¿Fin del Reino de Mallorca? Del 

desembre de 2014. 
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Una altra important acció a destacar és l’entrena del documental “La 

Resistència”, dirigit per Pere Sánchez i produït pel Grup Blanquerna i Al Vent 

Produccions, estrenat el 4 de març al Cine Ciutat de Palma. 

 

“La Resistència” narra, a partir d’entrevistes a quatre historiadors (Guillem 

Morro, Pere Morey, Tomeu Mestre i Oriol Junqueras) com Mallorca, després de 

la caiguda de Barcelona a la qual subministrà durant tot el setge, decideix 

resistir davant les tropes filipistes i com, després de caure també, pateix segles 

de represàlies contra els rebels, reflectides en durs impostos (sobretot a les 

salines, les duanes i el tabac, amb un 75% del volum recaptatori que se’n va a 

Madrid i mai no torna) i amb la implantació d’una guarnició militar pagada pels 

mateixos mallorquins amb l’objectiu de vigilar l’ordre a l’illa. 

Progressivament, en termes econòmics, es van implantant nous impostos; 

sobre l’aiguardent, el vi, el segell (s’havia d’usar un paper segellat pel govern 

per qualsevol transacció comercial), i després sobre la indústria, el comerç i els 

lloguers. 

El Decret de Nova Planta també tingué greus repercussions en termes polítics. 

El Regne de Mallorca, que es trobava en un moment predemocràtic amb els 

seus òrgans d’autogovern (amb representants de tots els estaments socials – 

cavallers, mercaders, forans, ciutadans i menestrals–), passa a dependre 

d’Ajuntaments amb regidors vitalicis amb 20 representants de la noblesa i 4 

dels ciutadans.  

Sobretot, en matèria social, el Decret de Nova Planta suposà una 

castellanització de les noves institucions, un enorme retrocés en les llibertats i 

una pretensió de desmallorquinització dels mallorquins, considerats com uns 

fanàtics per parlar una llengua pròpia i per mantenir la seva cultura. 

En definitiva, el documental “La Resistència” vol recordar a la societat 

mallorquina els fets del 1715 rere tres segles en els quals, segons l’autor, “s’ha 

sembrat la sal de la memòria”. 
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Per part de les entitats culturals institucionals de les Illes destaquem el 

Seminari “El final del Regne de Mallorca. El final d’un sistema polític pels 

territoris hispànics”, organitzat pel Govern de les Illes Balears i la UIB, amb la 

col·laboració de l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Arxiu del Regne de Mallorca, 

realitzat a les instal·lacions de l’Arxiu del Regne de Mallorca els dies 23, 24 i 25 

de febrer de 2015. 

 

Interessant també l’exposició de documents dels segles XVIII i XIX a les 

instal·lacions de l’Arxiu del Regne de Mallorca els mesos de febrer, març i abril 

del 2015. 

 

Finalment cal dir que per motius de dates de realització del present projecte, no 

és possible enregistrar totes les activitats que es porten a terme en motiu del 

Tricentenari al llarg d’aquest any 2015, però es té constància de futures 

accions, com les que realitzen les múltiples delegacions de l’Obra Cultural 

Balear a Mallorca: xerrades i conferències dels historiadors de la Comissió 

Cívica del Tricentenari i la projecció dels documental “La Resistència” arreu de 

l’illa. 
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ANNEX 2. Dades històriques: Mallorca i la Guerra de Successió 

Entre els anys 1702 i 1714 el tron espanyol es troba immers en una batalla 

entre els dos aspirants a la corona: Carles III d’Àustria (amb el suport 

d’Anglaterra, Holanda i Portugal) i Felip V de Borbó (amb el suport de França). 

És el que històricament s’anomena Guerra de Successió Espanyola. 

 

Amb respecte als territoris de la Corona d’Aragó, Barcelona es declara 

austracista des d’un primer moment. Les Illes Balears també es troben en mans 

de les tropes aliades des del novembre del 1706.  

Segons l’historiador i escriptor Bartomeu Mestre Sureda, Mallorca es mostrà en 

tot moment del bàndol de l’Infant Carles d’Àustria, arribant fins i tot a plantejar 

un projecte (llavors rebutjat) de cessió de les illes a la corona anglesa (que ja 

posseïa Menorca) si els britànics se sumaven a la defensa de la ciutat comtal 

amb l’objectiu de salvar el Principat. Barcelona, però, no sacrificà les Illes, que 

també rebutjaven com ells la invasió borbònica.  

És el mateix Bartomeu Mestre qui indica que el percentatge de població que 

seguia a Felip V (xuetes, alguns nobles i comerciants, dominics i jesuïtes) era 

considerablement menor als seguidors de Carles III (resta de la noblesa, 

pagesos, menestrals i franciscans). 

 

Els suport dels artillers mallorquins i eivissencs fou molt ben rebut a Barcelona, 

que resistia davant les tropes borbòniques. Cent artillers arribaren l’any 1705, i 

tres-cents cinquanta més n’arribaren l’any 1707, en nombroses naus 

carregades de pólvora i armes, però també de farina, vi, llegums i productes 

bàsics. D’aquí la dita Arriba el rebost de Mallorca, que podia sentir-se en aquell 

moment pels carrers de Barcelona, la qual patia un profund setge i rebia de 

l’’illa de Mallorca el seu principal sosteniment.  
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El maig de 1707 València claudica i el 29 de juny Felip V aboleix els furs 

valencians i promulga el Decret de Nova Planta; un conjunt de mesures 

polítiques, jurídiques i administratives dictades per organitzar els territoris forals 

de la Corona d’Aragó. 

Després d’anys de resistència, el 1711 una conspiració filipista a Mallorca 

intenta atemptar contra el domini aliat, però no serà fins a la Pau d’Utrecht 

signada el 11 d’abril de 1713 que no es posarà fi a la Guerra de Successió 

Espanyola.  

El Conveni de l’Hospitalet, signat el dia 22 del mateix mes i any, fa que les 

tropes austracistes abandonin el Principat, Mallorca i Eivissa.  

Mallorca, no obstant això, encara confereix resistència a les tropes borbòniques 

fins al dia 11 de juliol de 1715, data quan els borbònics entren a Ciutat. 

El 1713, el duc de Berwick abolí la Generalitat i el Consell de Cent, il’any 1718 

és abolit per Reial Ordre el Gran i General Consell de Mallorca, constituint-se el 

primer consistori borbònic a l’illa. S’ha instaurat a l’illa el Decret de Nova Planta.  

L’historiador José Luis Bermejo es queixa, en certa manera, de que falta 

encara una interpretació general que vagi més enllà de la simple descripció 

dels decrets. És coneguda la interpretació de partida: el dret i la antiga 

organització dels territoris de la Corona d’Aragó queden suprimits i, al seu lloc, 

s’imposen les lleis i els esquemes d’organització castellans.  

Però aquesta és una interpretació que només atén a resultats finals, sense 

valorar que la Nova Planta va tenir una intensa evolució fluctuant amb uns 

resultats diferents als esperats. 

Al decret redactat per a Aragó l’abril de 1711 es proposen uns esuemes 

d’organització innovadors, sense referènies a l’organització anterior, com no fos 

el manteniment del dret privat. És com si es comencés de bell nou, una vegada 

abolits una bona part del Dret i les antigues institucions.  
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La Nova Planta a Aragó es vol estructurar a base de conceptes nítids i ben 

perfilats, acomodant les institucions a uns models conceptuals: per una banda 

el Comandant General (a càrrec del govern militar, polític, econòmic i 

guvernatiu) i per altra banda, l’Audiència (a cura de l’administració de justícia). 

A Mallorca i Catalunya hi haurà un plantejament distint al d’Aragó i València, ja 

que la guerra havia acabat i l’organització no s’havia de basar en estrictes 

esquemes militars, sinó que es posarà accent en l’administració de justícia, 

amb la potenciació de les Audiències o “Chancillerías”, que depenien en última 

instància del Consejo de Castilla, al qual s’havia incorporat l’antic Consejo de 

Aragón.  

Els mecanismes per a l’elaboració dels decrets és a través del tradicional 

esquema de les consultes: el rei envia un decret pel qual demana informe al 

Consejo de Castilla sobre la Nova Planta que s’ha de dar als diversos territoris 

recentment incorporats a la corona.  

Dèiem que el cas de Mallorca havia estat diferent, i això és en gran part gràcies 

a la intervenció del cavaller d’Asfeldt.  

Si bé la idea última era acomodar la legislació de les Illes als plantejament 

castellans, també es té present el fet de que les Illes donaren suport a la causa 

dels Àustries, produint-se fins i tot importants tumults i sublevacions de tipus 

popular. Serà precís doncs utilitzar una política rigorosa enfront les Illes, però 

suficientment flexible com per a no crispar els ànims i no fer possibles noves 

sublevacions.  

El cavaller d’Asfeldt és un militar que té molt present la dificultat de la defensa 

de les Illes, subjectes a atacs tant dels contingents europeus com africans, pel 

que sempre hi ha un perill latent de sublevació i d’ajuda prestada per altres 

països.  

Per això, la dulcificació de les mesures del Decret de Nova Planta a Mallorca i 

Eivissa, essent molt més el que es mantén que el que queda anul·lat o derogat. 
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Les derogacions i l’establiment de la Nova Planta a Mallorca serà quelcom que 

vendrà després, de manera progressiva. 

Recordar doncs les instruccions secretes dictades a Madrid el 1712 per als 

corregidors del territori català: Pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua 

castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para 

que se consiga el efecto, sin que se note el cuidado. 
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ANNEX 3. Proposta educativa i eines TIC 

La proposta educativa es desenvoluparà segons l’estructura proposada a la 

memòria a l’apartat 3.1 Característiques i estructura de la memòria. 

Com també s’ha dit a la memòria, tots els continguts poden trobar-se publicats 

a la xarxa, a la web mallorcaseglexviii.jimdo.com. Les direccions web i els 

recursos TIC es faran paleses al present annex. 

 

 

Test d’avaluació dels coneixements previs dels alumnes  

(a testmoz.com) 

 

testmoz.com és una web lliure per a crear tests i proves on-line. Té dues 

opcions; administrador i alumne. La direcció concreta per al test d’avaluació 

dels coneixements previs dels alumnes és: testmoz.com/494527 

Inserint aquesta direcció al cercador, la web proposa dues opcions: entrar com 

a alumne (sols introduint el nom de l’alumne) o com a administrador (pels 

docents, amb contrasenya). La contrasenya per a entrar com a administrador 

és tfm2015. 

 

 

Entrant com a alumne pot accedir-se al test on-line, del qual s’adjunten 

seguidament les captures de pantalla. 
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Les solucions a les preguntes del test inicial, així com es presenten a les 

captures de pantalla, són: 

1 – V   6 – V 

2 – F   7 – F 

3 – V   8 – V 

4 – F   9 – V 

 5 – V   10 – F 
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De totes maneres, cada vegada que es carrega el test, les preguntes apareixen 

per ordre aleatori, el que dificulta, per altra banda, que els alumnes es copiïn 

les respostes durant el test. 

 

En pitjar el botó “Submit” (lliurar) el test s’autocorregeix i el professor rep un 

informe dels resultats al qual pot accedir des de l’opció d’administrador: 

 

 

Els resultats de les proves tenen l’opció d’exportar-se a un full de càlcul “Excel” 

i és interessant que, per a cada qüestió, es genera automàticament un càlcul 

del percentatge d’alumnes que han respost correctament, el que suposa també 

una eina per autoavaluar la tasca docent.  
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Introducció al Treball Cooperatiu mitjançant la visualització d’un 

vídeo educatiu (vídeo realitzat amb www.powtoon.com) 

 

Per a introduir la metodologia d'Aprenentatge Cooperatiu als alumnes pot usar-

se el vídeo educatiu realitzat expressament per a la proposta educativa. 

Al vídeo, realitzat amb l'aplicació web Powtoons, s'explica la composició del 

material i dóna unes pautes sobre com l'han de treballar els alumnes. 

El vídeo està publicat a Youtube i s'hi pot accedir amb el següent enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=qFMsuRrzgzQ o introduint al cercador de 

Youtube les paraules «art»,«cultura»,«segle XVIII» i «Mallorca».  

També està publicat a la web de continguts http://mallorcaseglexviii.jimdo.com/ 

 

Amb respecte al vídeo educatiu, els docents també poden triar entre visualitzar-

lo a l'aula amb els alumnes o usar la metodologia de Flipped Classroom, és a 

dir, que els alumnes el vegin a casa abans d'iniciar el projecte a l'aula per 

dedicar-se dins l'aula directament a treballar amb els grups d'Aprenentatge 

Cooperatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qFMsuRrzgzQ
http://mallorcaseglexviii.jimdo.com/
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BLOC: ARQUITECTURA 
 

 

Bloc teòric: 

Tot l’equip l’ha de llegir i identificar-ne les idees principals. 

Entre tots els components hauran d’elaborar un mapa conceptual 

amb el programa CmapTools. 

 

1. Introducció. Tipologia i estil 

L’arquitectura, segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, és l’art de 

construir edificis. Segons la funció que aquests edificis tenen, sorgeixen les 

tipologies o, el que és el mateix, edificis amb característiques diferents que 

respondran als usos que les persones en fan d’ells. 

Amb respecte a l’estil arquitectònic, que ve marcat pel gust predominant de 

cada època, és el conjunt de característiques visuals (definides pels elements 

arquitectònics i la decoració) que fan que un edifici segueixi una línia estilística 

determinada. Per exemple: l’ús de formes geomètriques pures i l’absència de 

decoració és característica de períodes clàssics (Renaixement, 

Neoclassicisme), mentre que les línies sinuoses i les decoracions molt 

carregades són típiques d’altres moments històrico-artístics (Barroc, 

Modernisme). 

 

 

 

 

 

 

Teatre principal de Palma (Neoclassicisme)  Gran Hotel (Modernisme) 
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El teatre principal de Palma és neoclàssic (segle XIX) i l’edifici del Gran Hotel 

és modernista (s. XX) 

A Mallorca, al segle XVIII ens trobem en un moment de transició i trobarem 

edificis d’estil Barroc (amb formes orgàniques, decoració molt profusa) i d’estil 

Neoclàssic (tornada a les formes geomètriques pures i senzillesa en 

l’ornamentació). Tot i això, cal destacar que hi haurà algunes solucions 

constructives que, al llarg dels segles i encara ara, beuen de la tradició 

arquitectònica medieval, per ser formes que donen solució d’una manera molt 

eficaç, que es transmeten de manera oral i que la societat mallorquina 

pràcticament ha assimilat com a pròpies (per exemple, l’ús d’arcs de mig punt). 

2. Arquitectura civil 

És la tipologia arquitectònica que respon a les necessitats dels humans com a 

societat. La casa és l’exemple per excel·lència de l’arquitectura civil, però n’hi 

ha d’altres com les termes o banys, dels quals encara conservem els Banys 

Àrabs a Palma, o els edificis polítics o administratius, com els Ajuntaments de 

cada municipi o el Palau de Congressos, que encara avui s’està edificant. 

 

Banys àrabs de Palma (segles X-XII)  -  Projecte del Palau de Congressos de Palma (inacabat). 

 

Amb respecte al segle XVIII, destacarem com a mostres d’arquitectura civil els 

fantàstics palaus que els nobles es construïren a Ciutat (Ca’n Vivot, Ca’n 

Solleric) o les possessions a la ruralia. S’ha de tenir en compte que no tot el 

conjunt de població tenia accés a aquests tipus de cares vivendes i que la 
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major part de habitava a vivendes unifamiliars, més petites i humils, les quals 

no conservem a l’actualitat. 

Les cases senyorials i palaus, així com les cases de possessió, s’estructuren 

entorn d’un pati, a través del qual s’hi pot accedir a la resta d’estances, com la 

cuina, la bodega, la tafona, la capella.. i normalment amb una gran escala 

d’accés al pis principal. Les habitacions privades dels senyors es troben a les 

plantes altes, a la“planta noble”, enfora de les zones comuns.  

Els patis solen esser quadrats, rectangulars o circulars i són porticats, el que 

vol dir que estan envoltats per pòrtics d’arcs, generalment de mig punt, que 

s’alcen sobre pilars, com indica la tradició insular. 

Citarem dues residències com a exemples d’arquitectura civil mallorquina: Ca’l 

Marquès de Vivot, a Palma, i la finca de Son Berga a Establiments. 

Ca’n Vivot: 

Construïda cap al 1725 per Joan Sureda i Villalonga, primer marquès de Vivot, 

sobre bases medievals. Casa de la família Sureda des del segle XVII i abans 

de la família Villalonga. En aquesta casa es tramà la conspiració filipista en 

favor dels Borbons durant la guerra de Successió.  El pati d'aquesta casa 

correspon a una reforma general de l'edifici dirigida pel valencià Jaume 

d'Espinosa. És un dels models que s'afanyaren a seguir amb diferent escala i 

fortuna la majoria dels patis de Ciutat. 

 

Pati de Ca’n Vivot 
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Son Berga: 

Durant el segle XVIII la residència rural pren gran importància, per dos motius: 

l’enyorança del camp per part de 

l’aristocràcia (la finca com a lloc d’oci i 

evasió) i el camp com a lloc 

d’experimentació agrícola. 

És interessant destacar de les 

residències rurals la creació de jardins 

per a l’oci de la recent aristocràcia, 

influència del pensament humanista. 

Els conreus seran els típics 

mediterranis (vinya, olivera, ametllers, 

pins), però l’organització de les 

formes beu de les influències de les 

villes italianes. 

Jardins de Son Berga, segons Byne. 

 

 

3. L’arquitectura religiosa i Fra Miquel de Petra: 

 

Ja havíem esmentat que, al segle XVIII ens trobem en un moment de transició 

entre el Barroc i el Neoclassicisme. Per entendre això, veurem un exemple de 

Barroc amb l’excepcional Església de Sant Antoni de Viana de Palma i un 

exemple de Neoclassicisme amb l’Església dels Caputxins, de la qual en 

coneixerem també l’arquitecte; Fra Miquel de Petra. 
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Esglèsia de Sant Antoni de Viana o Sant Antoniet: 

L’obra del segle XVIII correspon a una remodelació, ja que l’església i el 

claustre estaven en runes. El disseny s’atribueix a Lluc Mesquida i Rosselló, i 

l’església s’acabà el 1768. És aquesta una església excepcional per la forma de 

la seva planta, que és el·líptica, tret exclusivament Barroc.  

A la imponent cúpula el·líptica hi trobem pintures de la vida de Sant Antoni. 

 

Cúpula de l’església de Sant Antoniet, 1768 

Església i convent del Caputxins: 

Es construí entre 1775 i 1791 a 

causa de la demolició de 

l’església i convent anteriors. En 

aquest cas destaca l’ús de les 

formes rectangular i 

semicircular, més de caire 

Neoclàssic, contrastant amb la 

forma el·líptica que havíem vist 

a Sant Antoniet. 
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Gravat de l’Arxiduc on es veu l’església dels Caputxins 

L’arquitecte que dissenyà les traces per a l’església dels Caputxins de Palma, 

fou Fra Miquel de Petra. En aquell moment, encara no s’usava la paraula 

arquitecte, per a referir-nos a les persones que dissenyaven edificis, però és 

precisament en aquest segle quan comença la transformació. 

És a la Itàlia del segle XV quan els arquitectes reivindiquen la seva feina com 

un art que requereix una alta implicació intel·lectual. A Mallorca encara els 

denominarem però, durant tres segles més, picapedrers. No és que un mestre 

picapedrer no gaudeixi de bona consideració social pel fet de dir-se picapedrer 

o arquitecte, però no és fins al segle XVIII quan es reflexiona sobre la 

necessitat de formar-se en certes disciplines, com el dibuix o les matemàtiques, 

per a ser un bon arquitecte i construir edificis resistents, a més d’estètics. 

És un cas excepcional el manuscrit del mestre Josep Gelabert, del 1653, “Les 

Vertaderes traces de l’art del picapedrer”, el primer text sobre construcció a 

Mallorca destinat a servir d’eina teòrica per als mestres picapedrers. De totes 

maneres, la construcció s’aprèn encara a les obres, no a les escoles, de 

manera pràctica i oral, de mestres a picapedrers, i de pares a fills.  

 

El segle XVIII porta a Mallorca la corrent de pensament de la Il·lustració i els 

mestres picapedrers surten de les obres per entrar a les aules. És clau per a 

això la creació de l’Escola de Matemàtiques (1777) i l’Escola de Dibuix amb 

sales d’Escultura (1796) i d’Arquitectura (1797), totes promogudes per la 

Societat Econòmica d’Amics del País. 
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El primer mestre de l’Escola de Matemàtiques fou Miquel Ribot i Serra, conegut 

com Fra Miquel de Petra. 

Miquel Ribot i Serra (1741-1803) frare caputxí 

de Petra qui prengué l’exemple d’estudiós i 

predicador del seu oncle, fra Juníper Serra. En 

entrar a l’ordre dels caputxins, rebé el nom de 

Fra Miquel de Petra i es dedicà a l’estudi de la 

filosofia, de les matemàtiques, de les belles 

arts i de la teologia moral i dogmàtica. 

Fou nomenat Lector (= professor) i fou el 

primer que ensenyà la filosofia experimental 

segons el beat Ramon Llull. 

Quant a la seva activitat arquitectònica, la 

desenvolupà especialment en àmbit religiós i 

destaca la construcció del convent caputxí el 

1775. 

Fra Miquel de Petra coneixia el Cardenal Despuig, i el 1985 es trobava ajudant-

lo en el seu gran mapat de Mallorca. 

 

Fra Miquel fou un enamorat de l’art de Grècia i Roma, que considerava sinònim 

de perfecció i bellesa: d’aquí el seu abandó del gòtic i l’assimilació d’una 

arquitectura clàssica mallorquina en la qual, segons ell, “la vertadera perfecció 

d’un edifici consisteix en ajustar-se exactament a lo que està destinat”. 
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Activitat de conceptes: 

Definiu els conceptes proposats cercant les definicions a 

diccionaris en línia. Potser alguns conceptes requeriran 

més d’una recerca, per ser composts de dos o més mots. 

 

Per a això, podeu usar: 

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: http://dlc.iec.cat/  

Diccionari català-valencià-balear Alcover-Moll: http://dcvb.iecat.net/ 

Diccionari del Grup Enciclopèdia Catalana: http://diccionari.cat/ 

Diccionari del Centre de Terminologia de Catalunya: http://termcat.cat/  

 

CONCEPTES D’ARQUITECTURA: 

a. Pati porticat: 

b. Arc de mig punt: 

c. Columna: 

d. Pilar: 

e. Il·lustració: 

f. Barroc: 

g. Neoclassicisme: 

h. Cúpula el·líptica: 

 

 

 

 

 

 

http://dlc.iec.cat/
http://dcvb.iecat.net/
http://diccionari.cat/
http://termcat.cat/
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Activitat de recerca: 

Realitzeu una petita investigació a la xarxa sobre el tema que 

es proposa. No us oblideu de citar les pàgines web visitades.  

 

Al bloc teòric s’ha esmentat el Teatre Principal de Palma com a edifici 

Neoclàssic, però no és del segle XVIII sinó que és una reforma del segle XIX 

de l’edifici anterior (del segle XVII).  

Investiga sobre la història del Teatre Principal i explica com es trobava al segle 

XVIII i si li va afectar la Guerra de Successió. Pots usar, per a això, la web del 

teatre www.teatreprincipal.com 

 

 

 

 

 

http://www.teatreprincipal.com/
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Activitat de síntesi 

Demostreu el que heu après amb el bloc teòric i apliqueu 

els coneixements adquirits a la següent activitat.  

 

Observa les plantes de les següents esglésies de Palma i enumera 3 

diferències principals. Després, fes una recerca a la xarxa i respon les 

qüestions. 

 Planta de Sant Antoni Abat 

 Planta de l’església dels Caputxins. 

 De quin estil és cada una de les plantes? 

 Quines formes geomètriques predominen en cada una d’elles? 

 Usant l’escala, calcula el perímetre del claustre de Sant Antoni Abat. 
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Activitat de reflexió: 

Juntament amb el que heu après al bloc teòric i, amb una petita 

investigació a la xarxa, reflexioneu sobre les qüestions que es 

proposen. 

 

Fra Miquel de Petra, arquitecte mallorquí del segle XVIII tingué contacte amb 

altres personatges il·lustrats de l’època. Fes una recerca a la xarxa i explica, en 

un màxim de 4 línies, perquè són cèlebres aquests mallorquins del segle XVIII i 

quina relació tingueren amb Fra Miquel de Petra. 

 

  

 

 

a. Fra Juníper Serra  

 

 

 

 

 

 

b. Cardenal Despuig  

 

 

 

 

I ara, reflexiona: 

 Creus que tots els personatges il·lustrats de l’època es coneixien entre 

ells? Perquè? 

 Creus que es coneixen molts o pocs noms de persones del segle XVIII 

que fossin importants per alguna qüestió? 

 Perquè creus que tots els il·lustrats mallorquins del segle XVIII són 

homes? 
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BLOC: ESCULTURA 
 

 

Bloc teòric: 

Tot l’equip l’ha de llegir i identificar-ne les idees principals. 

Entre tots els components hauran d’elaborar un mapa conceptual 

amb el programa CmapTools. 

 

1. Introducció: què és l’escultura i per a què serveix? 

Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, l’escultura és l’acció o art 

d’esculpir o modelar.  

Quan puguem rodejar una escultura, voldrà dir que és una escultura exempta. 

Quan no puguem veure la part de darrere, perquè l’escultura està inserida dins 

una arquitectura, parlarem d’un relleu. 

                

Sabaters en bronze a Inca, 2003           Relleus del portal de Sant Francesc, Palma, s. XVIII 

 

Les escultures poden fer-se de múltiples materials. Els més comuns són el 

bronze, el marbre o la fusta, però també la pedra o el fang. 

L’escultura és un llenguatge artístic amb moltes possibilitats. Pot aparèixer tota 

sola, en cas de les estàtues commemoratives, però moltes vegades apareix en 

diàleg amb altres arts: amb l’arquitectura (a les portades) i la pintura (als 

retaules). 
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2. Escultura arquitectònica: les portalades. 

Les portades de les esglésies són el lloc per excel·lència per a l’escultura en 

relleu, essent el primer que els fidels veuen quan van al temple. A les portades 

s’hi esculpeix generalment la imatge del titular i tota una sèrie de motius 

simbòlics o, de vegades, simplement decoratiu. L’estil dependrà del gust 

predominant en l’època. 

 

Ben igual que passa en arquitectura, en l’escultura del segle XVIII ens trobarem 

en un moment de transició entre l’estil Barroc (de formes carregades i 

decoracions florals) i Neoclàssic (amb un gust marcat per la senzillesa, les 

formes geomètriques i la simetria).  

Per a conèixer un exemple de cada tipus veurem la portada de Sant Francesc 

de Palma i la portada de Sant Jaume, també de Palma. 

 

Portalada de Sant Francesc de Palma: 

 

Relleus de la portalada de Sant Francesc de Palma 
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El bloc superior, el que veiem a la imatge i considerat el de major qualitat, és 

realitzat pel l’escultor navarrès Francesc Herrera, convidat el 1697 pels 

franciscans a Mallorca per a acabar-lo, ja que estava incomplet des de la mort 

de Jaume Blanquer Florit, l’escultor mallorquí que l’havia iniciat. És a dir, és 

una continuació de principis del segle XVIII d’una obra iniciada al segle XVII per 

un altre escultor. 

Al centre de la composició hi trobam la Immaculada, amb àngels als dos 

costats, i una profusa decoració de rocalles i elements vegetals, característica 

del Barroc tardà. 

Francesc Herrera va ser molt famós, també per la seva producció de retaules 

però sobretot per la entrada a la Sala Capitular Barroca de la Seu, feta als inicis 

del segle XVIII. 

 

Portalada de Sant Jaume de Palma: 

 

Relleus de la portalada de Sant Jaume de Palma 

 

L’església parroquial de Sant Jaume és una construcció del segle XIII, però la 

portalada va ser esculpida per l’escultor Miquel Tomàs el 1776. 
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Les figures de Tomàs depenen encara de la tradició barroca (es diu que va ser 

deixeble de Francesc Herrera), però es caracteritzen per les proporcions gràcils 

i un tractament delicat del material, més classicista. 

En contraposició amb la portada de Sant Francesc, a la portada de Sant Jaume 

hi trobam una composició més senzilla, molt clara amb Sant Jaume al centre, i 

unes decoracions més moderades.  

 

3. Escultura i pintura: els retaules. 

A les esglésies trobam capelles i, a les capelles, hi trobam els retaules.  

Així doncs, els retaules són una part de la decoració de les esglésies que 

barregen arquitectura (ja que estan inserits dins l’edifici), escultura (en relleu) i 

pintura (estan generalment daurats i pintats).  

L’estructura i composició dels retaules es va anar complicant al llarg dels 

segles. Si bé als segles XIII i XIV trobam retaules díptics (dos panells de fusta 

units), aviat avançam cap als tríptics (tres panells) i als políptics (múltiples 

panells). 

Per a descriure un retaule s’utilitzen dues lectures:  

 Vertical: cada una de les columnes que forma un retaule és un carrers. 

Normalment hi ha un carrer principal central i altres de laterals. 

 Horitzontal: cada un dels blocs, de baix a dalt, que configuren els 

retaules reben el nom de cossos. Segons la seva posició tenen un nom 

diferent: 

o Basament. 

o Brancal. 

o Cos principal. 

o Àtic. 
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Una qüestió interessant al segle XVIII amb respecte a la realització de retaules 

és el tema del comitent, és a dir, qui mana a fer els retaules i qui els paga. 

Si als segles anteriors generalment el comitent és la mateixa església, els 

nobles o la burgesia, és interessant al segle XVIII la figura de la confraria. 

 

Entenem la confraria com l’associació de persones que volen rendir culte a un 

Sant concret. Per exemple, a Muro, per a la construcció de la capella i el 

retaule de Sant Josep al segle XVIII, el comitent va ser la confraria de Sant 

Josep, sant considerat protector del rovell del blat i de les collites. 

La font principal d’ingressos d’una confraria eren les almoines del poble en 

general i les quotes dels seus membres. No hi havia festa ni celebració litúrgica 

sense la corresponent col·lecta; d’aquí a l’expressió emprada pels darrers 

baciners que hi hagué a Muro quan anaven a captar pel poble: “Sant Josep fa 

la capta!” 

Com a conclusió, dir que tant en el cas de Sant Josep de Muro com altres 

casos a Mallorca, el qui pagà finalment el retaule fou el poble. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Retaule barroc de Sant Josep 
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4. Els betlems: 

La paraula “betlem” és un terme propi de les Balears que designa la 

representació plàstica o figurada del naixement de Jesús. A Catalunya i a 

determinades zones del País Valencià també es fa la representació del 

naixement, però rep el nom de “pessebre”.  

Els betlems eren representacions gràfiques típiques de Nadal i, fins ben entrat 

el segle XX, fou tradició de les famílies mallorquines anar a veure betlems a les 

esglésies, essent objectes de devoció popular. 

Al segle XVIII es posen de moda els betlems dels convents de clausura i són 

d’aquest segle dels més antics que conservam a Mallorca.  

 

Betlem de Sant Antoniet 
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Activitat de conceptes: 

Definiu els conceptes proposats cercant les definicions a 

diccionaris en línia. Potser alguns conceptes requeriran 

més d’una recerca, per ser composts de dos o més mots. 

 

Per a això, podeu usar: 

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: http://dlc.iec.cat/  

Diccionari català-valencià-balear Alcover-Moll: http://dcvb.iecat.net/ 

Diccionari del Grup Enciclopèdia Catalana: http://diccionari.cat/ 

Diccionari del Centre de Terminologia de Catalunya: http://termcat.cat/  

 

CONCEPTES D’ESCULTURA: 

a. Escultura exempta: 

b. Relleu: 

c. Retaule: 

d. Carrer (d’un retaule): 

e. Cos (d’un retaule): 

f. Portalada: 

g. Comitent: 

h. Confraria: 

i. Betlem: 

 

 

 

 

 

http://dlc.iec.cat/
http://dcvb.iecat.net/
http://diccionari.cat/
http://termcat.cat/
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Activitat de recerca: 

Realitzeu una petita investigació a la xarxa sobre el tema que 

es proposa. No us oblideu de citar les pàgines web visitades.  

 

Al bloc teòric s’ha esmentat que l’escultor navarrès Francesc Herrera és 

conegut per l’entrada a la Sala Capitular Barroca de la Seu, de principis del 

segle XVIII. Fes una recerca a la xarxa i fes-ne una catalogació, tal com indica 

la següent taula: 

Títol de l’obra     Sala capitular de la Seu 

Autor  

Cronologia  

Estil  

Material  

Tècnica  

Iconografia  

Iconologia  

 

Adjunta, a tota aquesta informació, una bona fotografia de l’obra que se’t 

sol·licita. 
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Activitat de síntesi 

Demostreu el que heu après amb el bloc teòric i apliqueu 

els coneixements adquirits a la següent activitat.  

 

Al llarg del bloc teòric s’ha parlat de l’església i el claustre de Sant Antoni Abat i 

del seu betlem, però no del seu retaule. El retaule de Sant Antoni Abat és d’estil 

barroc i data de 1748. 

L’any 1997, quan el varen voler restaurar i traslladar al museu, es trobaren amb 

que hi havia una sèrie de parts que hi mancaven. La següent fotografia mostra 

un esquema de com es trobava: 

 

Tenint en compte la llegenda de la fotografia i la informació donada a la lliçó 

sobre les parts d’un retaule, identifica el nom de les parts que es conserven i 

les que s’han perdut. Pots usar la xarxa si ho necessites. 

 

Esquema de l’estat de conservació del retaule de Sant Antoniet 
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Activitat de reflexió: 

Juntament amb el que heu après al bloc teòric i, amb una petita 

investigació a la xarxa, reflexioneu sobre les qüestions que es 

proposen. 

 

Al bloc teòric s’ha parlat de la confraria com a comitent artístic i s’ha esmentat 

la confraria de Sant Josep de Muro com a exemple, la qual va encarregar i 

pagar la capella i el retaule de Sant Josep. La següent taula mostra quines eren 

les principals despeses de la confraria, extretes del “Libre de Comptas de Sant 

Joseph”: 

 

Principals despeses de la confraria de Sant Josep de Muro 

Elabora un gràfic amb la informació proporcionada (pots usar Microsoft Excel, 

Libreoffice Calc o similar) i reflexiona: 

- En la realització d’un retaule hi intervenen artistes i treballadors de molts 

oficis diferents. Alguna vegada, hi havia discrepàncies entre ells. Com 

devien solucionar els seus conflictes? 

- Què aporten a la capella i al retaule cada un dels oficis apareguts a la 

taula? 

- Hem vist que el preu de la capella i el retaule els pagaven les donacions 

del poble, els qui ho feien per religiositat. Tenim nosaltres algun deure 

actualment en quant a la cura del patrimoni, tot i que la nostra religiositat 

sigui ara diferent? 
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BLOC: PINTURA 
 

 

Bloc teòric: 

Tot l’equip l’ha de llegir i identificar-ne les idees principals. 

Entre tots els components hauran d’elaborar un mapa conceptual 

amb el programa CmapTools. 

 

1. La pintura i els gèneres pictòrics 

La pintura és l’art de crear imatges sobre una taula, un llenç, una paret, o 

qualsevol altra superfície susceptible de ser pintada.  

Les tècniques pictòriques són diverses i depenen del material que s’usi per 

pintar: oli (colors mesclats amb oli), fresc (colors mesclats amb aigua i pintats a 

una paret), tremp (colors mesclats amb goma o ou)... i ja més actuals, 

aquarel·la, encàustica i acrílic. 

El gènere pictòric fa referència al que hi ha representat a la pintura. La 

iconografia serà el que estrictament podem veure (per exemple, una dona amb 

el ventre inflat) i la iconologia serà el que simbolitzin els elements que 

apareguin representats (per exemple, la dona amb el ventre inflat és símbol de 

fecunditat). 

Els gèneres pictòrics tradicionals a Mallorca són la pintura religiosa (Crist, la 

verge Maria, els Sants...) i el retrat (a personatges privats). Poc a poc, es van 

introduint nous gèneres, però no és fins al segle XIX que ja trobarem paisatges, 

marines i escenes de gènere/costumistes (les que representen una escena de 

la vida quotidiana). 

 

 

 



 
 

107 
 
 
 
 

 

2. Pintura religiosa i retrat, del segle XVI al XVIII 

A Mallorca hi ha una gran tradició en el tema 

pictòric del retrat i se sap que, ja al segle XVI se’n 

fan, encara que sembla no conservar-se’n cap. El 

que sí que es conserven són pintures religioses 

(retaules i altars) d’influències principalment 

italianes, destacant la nissaga dels Homs i els 

López. 

 

Crist amb el calze, de Mateu López, ca. 1597. 

 

Al segle XVII la situació és més 

encoratjadora, és a dir, es fan molts de 

retrats per encàrrec privat, tot i que en 

aquest cas el que no es conserven són els 

noms dels artistes que els fan. De nou la 

temàtica que predomina i de la qual sí tenim 

informació dels artistes és la religiosa.  

 

Enterrament de Ramon Llull, Miquel Bestard, ca. 1620. 

 

La temàtica pictòrica que dominarà el segle XVII és la hagiogràfica i les 

escenes de la Bíblia. Destaca el pintor Miquel Bestard. 

 

Al segle XVIII ja identifiquem alguns retratistes i serà l’inici de l’auge d’aquest 

gènere i d’altres en pintura. En aquest moment hi haurà una sèrie de pintors 
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que decoren les parets dels palaus urbans i rurals de la noblesa mallorquina, 

així com també les esglésies. No obstant això, pocs han estat artistes de primer 

ordre i és difícil determinar amb exactitud la seva obra artística, per provenir la 

majoria del mateix tronc o per les confuses tendències de l’època. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereseta Cotoner i Despuig, nina, ANÒNIM, ca.1765. 

 

L’any 1787 el militar andalús Vargas Ponce va viatjar a Mallorca i va recórrer 

els pobles i vil·les, als quals va veure algunes obres d’art. També va conèixer el 

Cardenal Despuig i va veure la seva col·lecció d’art clàssic a Raixa. 

Després del seu viatge va escriure el llibre de viatges Descripciones de las 

Islas Pithiusas y Baleares, el 1787, al qual diu que “los siete mallorquines 

célebres en este arte (la pintura) son: Conca, Bestard, Bauzá el Mudo, 

Mesquida, Ferreira, Ferrer i Coto”. 

D’aquests pintors que Vargas Ponce esmenta, en coneixerem un: Guillem 

Mesquida i Munar. 
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3. Guillem Mesquida i Munar (1675-1747) 

Si bé deiem que hi havia pocs artistes de primer ordre a la Mallorca del segle 

XVIII, la gran excepció és la figura clau del pintor Guillem Mesquida i Munar, 

cèlebre internacionalment a la seva època, treballant a Roma, Venècia i 

Colònia, abans de tornar-se’n a Mallorca el 1739 i obrir un taller, al qual hi 

assistiren el seu fill, Francesc Mesquida i Massoni, així com Bonaventura Serra 

i el Marquès de Campofranco, aquests dos últims es declaren deixebles seus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoretrat de Guillem Mesquida 

Mesquida, així com altres artistes de la seva època (Dardarone i Muntaner) 

manifesta l’estreta relació del moment entre Mallorca i Itàlia. 

Guillem Mesquida és un pintor prolífic que no aturà mai de produir pintures de 

primera qualitat: dibuix correcte, composició perfecta, empast en el seu brillant 

colorit i cromatisme, de pinzellada llarga i fresca, segura i àgil, sense insistir en 

el traç. 

Pel temps que va viure a Itàlia, es diu que Mesquida té influència clàssica, el 

que es pot observar sobretot en la temàtica: fa pintures mitològiques, una gran 

novetat als pintors mallorquins de l’època.  
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4.  Cristòfol Vilella Amengual (1742-1803) 

És l’altra figura interessant a destacar en la pintura del segle XVIII. Cristòfol 

Vilella, naturalista i il·lustrador s’allunya de totes les temàtiques tradicionals que 

hem vist fins al moment (pintures religioses o retrats, i fins i tot pintura 

mitològica). Vilella era aficionat a la història natural, pel que presenta unes 

col·leccions d’il·lustracions d’animals, plantes i minerals, així com d’objectes 

artístics realitzats amb productes marins a la junta acadèmica del Real 

Gabinete de Historia Natural, el 1773. La seva tasca és molt admirada i se’l 

pensiona per dibuixar al natural des de Mallorca i recopilar col·leccions per al 

dit gabinet. Per a les col·leccions, les etapes del seu treball eren les següents: 

1. Obtenció de les peces. 

2. Dissecació de les peces. 

3. Enviament de les peces en caixons de pi o pots amb alcohol, tot 

enumerat i acompanyat d’una relació “noticias naturales a lo histórico 

con los nombres propios de esta isla”. 

 

Des del Gabinete se l’aprecia molt i es 

diu d’ell que tiene gran mérito y habilidad 

en la pintura al temple y en la iluminación 

y en imitar y pintar navíos, aves, peces, 

conchas, caracoles y mariscos, me 

parece ser el primer profesor que hemos 

tenido en España en ese género y pocos 

o niguno mejores que él en Europa. 

Il·lustració de peixos de Cristòfol Vilella 

Vilella però, no era ben acceptat a totes bandes a Mallorca i se’l denominava 

botifler. Entre els que sí l’apreciaren li feren encàrrecs de temàtiques diferents, 

com algunes pintures religioses i una sèrie de vestits tradicionals de Mallorca. 
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Activitat de conceptes: 

Definiu els conceptes proposats cercant les definicions a 

diccionaris en línia. Potser alguns conceptes requeriran 

més d’una recerca, per ser composts de dos o més mots. 

 

Per a això, podeu usar: 

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: http://dlc.iec.cat/  

Diccionari català-valencià-balear Alcover-Moll: http://dcvb.iecat.net/ 

Diccionari del Grup Enciclopèdia Catalana: http://diccionari.cat/ 

Diccionari del Centre de Terminologia de Catalunya: http://termcat.cat/  

 

CONCEPTES DE PINTURA: 

a. Pintura al fresc: 

b. Pintura al tremp: 

c. Pintura de gènere: 

d. Hagiografia: 

e. Retrat: 

f. Pintura mitològica: 

g. Pintura al natural: 

h. Cromatisme: 

 

 

 

http://dlc.iec.cat/
http://dcvb.iecat.net/
http://diccionari.cat/
http://termcat.cat/
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Activitat de recerca: 

Realitzeu una petita investigació a la xarxa sobre el tema que 

es proposa. No us oblideu de citar les pàgines web visitades.  

 

Al bloc teòric s’ha dit que el pintor Cristòfol Vilella Amengual no era apreciat a 

tot arreu de Mallorca i que alguns el denominaven botifler.  

Defineix què és un botifler i, rere una investigació a la xarxa sobre la figura de 

Cristòfol Vilella, argumenta per què se’l considerava. 

La mateixa investigació et servirà per omplir la taula de catalogació sobre la 

següent il·lustració de Vilella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor  

Datació (aproximada)  

Material  

Tècnica  

Funció  

Destinatari/s  
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Activitat de síntesi 

Demostreu el que heu après amb el bloc teòric i apliqueu 

els coneixements adquirits a la següent activitat.  

 

El pintor Guillem Mesquida i Munar era internacionalment famós a la seva 

època. Es destacava d’ell la seva pinzellada segura i els colors brillants de les 

seves obres. 

També s’ha dit que Mesquida va estar molt de temps a Itàlia, d’aquí la 

influència que va rebre dels pintors italians. La imatge superior és una pintura 

del segle XVIII de Guillem Mesquida i Munar que representa l’escena 

mitològica del Rapte d’Europa. La imatge inferior és també una representació 

del mite del Rapte d’Europa, feta pel pintor italià Il Veronese l’any 1573. Hi 

trobes algunes semblances? En què trobes que es va influenciat Guillem 

Mesquida per a la seva pintura? 
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Activitat de reflexió: 

Juntament amb el que heu après al bloc teòric i, amb una petita 

investigació a la xarxa, reflexioneu sobre les qüestions que es 

proposen. 

 

El següent quadre anònim del segle XVIII és un retrat de la senyora Dioníssia 

Mesquida i Sastre-Mulet amb la seva filla Francina. Observa atentament la 

imatge i respon a les següents qüestions: 

 

a. Quin creus que és l’estatus social de les retratades?  

b. Què t’ha fet pensar que pertanyen a una família acomodada? 

c. Creus que totes les faccions de la societat mallorquina del segle 

XVIII tenien possibilitats de fer-se un retrat? 

d. Perquè creus que una persona del segle XVIII voldria ser 

retratada? 

e. Pots saber alguna cosa de la personalitat de les retratades a 

través dels seus rostres? 

f. Pots identificar-hi alguns símbols al retrat? Explica’n el seu 

significat. 
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BLOC: ARTS DECORATIVES 
 

 

Bloc teòric: 

Tot l’equip l’ha de llegir i identificar-ne les idees principals. 

Entre tots els components hauran d’elaborar un mapa conceptual 

amb el programa CmapTools. 

 

1. Què són les arts decoratives? 

Les arts decoratives fan referència a tot allò que és ornamental i que intenta 

produir plaer a la vista i a l’oïda, aplicant algun tipus de decoració als objectes 

de la vida quotidiana. Generalment s’aplica aquest terme per a la ceràmica, el 

vidre, el tèxtil, la fusta i el metall, però és extensible a altres camps, com 

l’orfebreria (joies) o la glíptica (l’art de tallar pedra). 

Durant tota l’Edat Mitjana i fins al segle XVIII en que apareixerà l’Acadèmia de 

Nobles Arts de Palma, l’escultura i la pintura eren considerades oficis i 

depenien del gremi. A partir d’aquest moment, en que aparegui l’Acadèmia de 

Nobles Arts, la pintura i l’escultura es revaloren però, què passa amb les arts 

decoratives? 

És precisament en aquest segle XVIII, l’any 1746, quan el filòsof francès 

Charles Batteaux publica el seu tractat Las Bellas Artes reducidas a un único 

principio, al qual volia fer una unificació dels conceptes de bellesa i gust, i on 

feia una diferenciació entre les “Belles Arts” i la resta, considerades “artesania” 

o “arts menors”. 

Les Belles Arts, segons Batteaux són: l’arquitectura, la pintura, l’escultura, la 

dansa, la música, la poesia i l’eloqüència. 

Tot i que aquest filòsof es trobava a França i que les seves idees no arribaren 

directament a Mallorca (i si hi arribaren, no fou al mateix segle XVIII), és 

interessant constatar com, efectivament, a l’illa també es fa una diferenciació 

de les “arts nobles” i la feina dels artesans. 
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Aquesta consideració en certa manera pejorativa de les Arts Decoratives anirà 

canviant al llarg del temps i aquestes es revaloraran també a Mallorca, però no 

serà fins ben entrat el segle XIX. 

No obstant això, tant al segle XVIII i fins i tot a l’actualitat, serà necessari a 

Mallorca fer una diferenciació entre l’artesania produïda únicament amb 

finalitats funcionals i aquella que ja incorpora una vessant estètica i decorativa. 

 

2. La ceràmica 

La ceràmica és un producte d’argila cuita. Mallorca produeix peces de 

ceràmica, o terrissa, més comunament denominada, des de l’època 

prehistòrica. Aquest fet respon a la necessitat de certs usos: el transport 

d’aliments (gerres i gerretes), objectes per cuinar (olles, pelles), el servei de 

taula (plats, escudelles) i altres molts usos (abeuradors dels animals, cossiols i 

teules).  

Aquestes peces són normalment d’ús comú i s’espenyen sovint, per l’ús, pel 

que per fer-les més econòmiques, apareixen sense vidriar (excepte si han de 

contenir aliments) i sense decorar. És el que denominarem “ceràmica comú”. A 

mesura que es vol fer més estètica, a la ceràmica se li pot afegir un esmalt 

(anomenat vidriat) i decoracions pintades. Les restes ceràmiques del segle 

XVIII a Mallorca poden dividir-se en tres grans grups: 

a. Ceràmica comú (sense decoració) pel servei de cuina i d’higiene, amb 

tota seguretat fabricada a Mallorca, a Inca o a Felanitx. 

 

Ceràmica comú 
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b. Ceràmica decorada del servei de taula (vaixella), vidriades en blanc i 

decorades “a pinzell”, són obra local i generalment provenen d’Inca.  

 

Ceràmica “a pinzell”, fabricada a Inca. 

 

c. Ceràmica de luxe importada d’Itàlia, generalment de Pisa i Gènova. 

 

Ceràmica de luxe importada d’Itàlia 

 

Així doncs, les relacions amb Itàlia són molt importants durant el segle XVIII en 

múltiples aspectes artístics i en ceràmica no n’és una excepció. 

No obstant, hi ha altres contactes importants en ceràmica com són Barcelona i 

València, dels quals ens queden algunes rajoles. 
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El principal motiu decoratiu seran les representacions fitomòrfiques (vegetals i 

florals), en colors blaus, verds, grocs, melats i marrons, com a les següents 

rajola valenciana: 

 

Rajola valenciana del segle XVIII. 

 

3. El vidre 

El vidre està format per potassi, silici i calcària. Aquests tres materials, 

esmicolats i barrejats, es fiquen al forn a 1500ºC, on es fonen i es tornen 

líquids. Quan aquesta massa líquida es refreda, es torna sòlida i té les qualitats 

de vidre. 

Hi ha tres maneres de treballar el vidre: 

a. El bufat: bufant amb un tub metàl·lic es creen bombolles amb el vidre 

fos. Serveix per fet ampolles, llànties, tassons, pots... 

b. El premsat: s’obté abocant la massa a un motlle metàl·lic. Serveix per a 

fer vidrieres, rajoles... 

c. El laminat: s’obté amb la unió d’una o diverses làmines de vidre. 

 

A Mallorca es produeix vidre des del temps dels fenicis, però és el segle XVI la 

seva època de major esplendor, amb la imitació dels famosos vidres venecians. 
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El segle XVIII la indústria del vidre viu un període de decadència, per l’arribada 

d’artistes forans, però tot i així és l’inici de la fabricació de vidre de la família 

Gordiola, fàbrica que avui en dia encara continua en marxa. La principal 

producció de la família Gordiola al segle XVIII foren les llànties, que servien per 

a l’enllumenat dels palaus i cases senyorials de la noblesa mallorquina. 

Tot i que hagi una fabricació local, el més comú al segle XVIII pels aristòcrates 

era l’adquisició de peces de vidre importades d’Itàlia, sobretot de Venècia i de 

Murano, els grans nuclis de vidre per excel·lència. 

 

 

Tassó del segle XVIII fet a Mallorca amb la tècnica de vidre 

bufat. És incolor i la decoració es redueix a línies verticals, 

fetes amb el mateix vidre. 

 

 

Gerreta del segle XVIII fabricada a Venècia, amb la 

tècnica de vidre bufat. És de color blau amb fils a penne 

de color blanc. Tenia dues anses, una de les quals està 

trencada a l’actualitat. 
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4. Els teixits 

Els materials principals per a la producció de tèxtils a Mallorca són: el lli i el 

cànyom (més casolans i barats, els generalment usats per la pagesia) i la llana 

i la seda (de major qualitats, usats per la noblesa).  S’ha de tenir en compte 

que, al igual que ens passava amb altres productes com la ceràmica i el vidre, 

hi havia producció pròpia i importacions.  

De robes de llana que es duien de fora, es venien: cordellats  i paños de 

València; Paños, escots i escarlates de Flandes, de Segòvia i de França. De 

les produccions pròpies de llana, es venien: burells, cordellats, frisetes, 

sarjetes, escots i estamenyes. 

Pel que fa a la seda, venien mantells i tafatenet de València¸mantells d’Itàlia; 

tabí d’aigües de Palerm i de Gènova; i altres robes. 

Els productes d’importació eren més cars que els locals, però no amb una 

diferència aclaparadora. Tot i que era una fabricació artesanal i estava lluny de 

la fabricació en sèries, la diversitat de teixits que es produïen a Mallorca al 

segle XVIII fou nombrosa. Els noms dels teixits corresponien a la manera en 

com es lligaven els fils, però quasi sempre se’ls denominava amb qualificatius 

que feien referència al seu color, el pes, l’amplada o l’ornamentació. 

Exemples de teixits són: 

Teixit de cànyom. Molt apte per a davantals i estovalles. 

 Drap de cànyom llistat en blau. 
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 Tela de llengües de cotó i lli, tintada en blau. 

 Teixit de burrell, amb lligadura de sarja. Provinent de 

l’hàbit d’un ermità. 

 Detall de seda estampada a mà, molt de moda al segle 

XVIII. 
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Activitat de conceptes: 

Definiu els conceptes proposats cercant les definicions a 

diccionaris en línia. Potser alguns conceptes requeriran 

més d’una recerca, per ser composts de dos o més mots. 

 

Per a això, podeu usar: 

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: http://dlc.iec.cat/  

Diccionari català-valencià-balear Alcover-Moll: http://dcvb.iecat.net/ 

Diccionari del Grup Enciclopèdia Catalana: http://diccionari.cat/ 

Diccionari del Centre de Terminologia de Catalunya: http://termcat.cat/  

 

CONCEPTES D’ARTS DECORATIVES: 

a. Artesania: 

b. Ceràmica: 

c. Vidriat: 

d. Vidre bufat: 

e. Teixits: 

f. Sarja: 

g. Cànyom: 

h. Orfebreria: 

i. Glíptica: 

 

 

http://dlc.iec.cat/
http://dcvb.iecat.net/
http://diccionari.cat/
http://termcat.cat/
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Activitat de recerca: 

Realitzeu una petita investigació a la xarxa sobre el tema que 

es proposa. No us oblideu de citar les pàgines web visitades.  

 

Figura que t’ha agradat molt la part de ceràmica del bloc d’arts decoratives. Per 

això, t’agradaria veure algunes ceràmiques en viu i en directe, però no saps on. 

Fes una recerca a la xarxa per obtenir una llista dels museus i exposicions de 

Mallorca on pots trobar peces de ceràmica. 

Si no saps per on començar, et donam una pista. La primera web que pots 

visitar i que t’anirà enllaçant amb les altres, és la web del Consell de Mallorca: 

www.conselldemallorca.org . Fes clic a l’apartat “Cultura”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.conselldemallorca.org/
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Activitat de síntesi 

Demostreu el que heu après amb el bloc teòric i apliqueu 

els coneixements adquirits a la següent activitat.  

 

Entra a Youtube i insereix al cercador “Vidre bufat”. 

Visualitza el primer vídeo que el cercador proposa, “Família vidre”, publicat pel 

Consell de Mallorca: 

 

Després de visualitzar-lo, sigues amb quina tècnica estan fetes les següents 

peces de vidre del segle XVIII i explica perquè: 

                  

Ampolla feta a Mallorca Tassó fet a Venècia 
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Activitat de reflexió: 

Juntament amb el que heu après al bloc teòric i, amb una petita 

investigació a la xarxa, reflexioneu sobre les qüestions que es 

proposen. 

 

Observa la fotografia i respon les qüestions: 

 

 

 Segons el que has vist a la lliçó, de quin tipus de teixit està feta la peça 

de roba que porta la jove? 

 Quin nom rep aquesta peça de roba? 

 Creus que totes les joves tenien accés a aquesta peça de roba? 

 Com creus que eren els rebosillos de les pageses? 

 Perquè creus que la societat del segle XVIII volia fer una diferenciació 

del seu status social segons la seva vestimenta, com a eina de poder? 

 Trobes que aquesta diferenciació per la indumentària es dóna també a 

l’actualitat? 
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BLOC: LA SEMAP 
 

 

Bloc teòric: 

Tot l’equip l’ha de llegir i identificar-ne les idees principals. 

Entre tots els components hauran d’elaborar un mapa conceptual 

amb el programa CmapTools. 

 

1. L’ambient il·lustrat. La fundació de la Societat Econòmica d’Amics 

del País 

La SEMAP (Societat Econòmica d’Amics del País) es fundà a Ciutat de 

Mallorca el 25 de setembre de 1778 i va tenir una existència regular fins al 

1813. 

Durant els seus 31 anys de vida, aquesta institució va dur a terme un conjunt 

d’activitats enfocades a quatre sectors: 

a) l’educació 

b) el comerç 

c) l’agricultura 

d) la indústria 

L’economia insular en el segle XVIII es trobava assentada en l’agricultura i 

oferia un panorama deplorable que la Societat Econòmica d’Amics del País va 

intentar subsanar. La actuació de la SEMAP està present a qualsevol projecte 

de millora que es dugui a terme tant en sector agrari, industrial o comercial.  

Amb respecte al punt de vista social, la noblesa ha anat perdent potestat. Les 

seves facultats es veieren minvades amb les noves institucions creades a partir 

del 1716 amb el Decret de Nova Planta, i en aquest moment tornen a intentar 

afermar-se com a classe social rellevant, sense aconseguir emperò, situar-se a 

la situació anterior.  

És així com l’antiga confraria de Sant Jordi (formada per nobles) és substituïda 

per la SEMAP, per ordre reial. 

Per altra banda, cal destacar que la influència cultural i artística de la SEMAP 

va tenir ressò, especialment a la segona meitat del segle XVIII. 
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A part de l’estament eclesiàstic, trobam el que podríem denominar una “classe 

mitja alta” que ostenta un pes cultural, amb relacions amb la noblesa. Cultural i 

econòmicament, la nova classe mitja anirà prenent lloc a l’aristocràcia. 

Les circumstàncies polítiques foren un factor amb pes considerable en els 

canvis socials, el que es manifesta en diverses qüestions: 

 La lluita entre lul·listes i marrells: o el que és el mateix, entre partidaris o 

contraris de la figura de Ramon Llull. Aquesta lluita es donà durant tot el 

segle XVIII i tingué el punt àlgid en el 1772, quan el bisbe gadità 

nomenat per Felip V, Díaz de la Guerra, prengué mesures per eliminar 

qualsevol record del Beat Ramon Llull. Com a conseqüència, el col·legi 

de la Sapiència fou transformat en un hospici, i la Universitat Lul·liana 

canvià el seu nom pel de “Universidad Real y Literaria”. 

 Eliminació de tradicions i llengua: el català quedà prohibit a les 

institucions i la llengua castellana fou obligada. Fou el mateix bisbe Díaz 

de la Guerra qui s’esforçà al màxim per eliminar el català de la vida dels 

mallorquins. 

En aquest aspecte, és essencial que existís la SEMAP, ja que “conservaren la 

tradició local” i fundaren la bibliografia literària i científica de Mallorca. 

No obstant això, fou també gràcies a ells que arribaren les influències 

franceses, propagant les idees de la Il·lustració i l’ambient enciclopedista. La 

mateixa SEMAP diu que vol “mejorar la agricultura, perfeccionar y promover las 

Artes, la Industria y el Comercio, la pesca, marinería y todo marco político, 

económico y lucrativo de la isla de Mallorca”.  

D’acord a tot això es pot veure el seu emblema, dissenyat i gravat per Josep 

Muntaner, il·lustratiu del floriment de les arts, el comerç i la indústria baix la 

llum de la raó. 
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Emblema de la SEMAP, per Joan Muntaner, 1778. 

 

La SEMAP també va publicar el “Semanario Económico” a partir del 1779, el 

primer diari de Mallorca 

 

2. L’Acadèmia de Nobles Arts de Palma 

En matèria educativa, la SEMAP fundà escoles primàries, a Palma i als pobles. 

També organitzà una Escola de Dibuix (1796) i una Escola de Matemàtiques 

(1777), el que són la llavor de la futura Acadèmia de Nobles Arts. 

A l’Acadèmia de Nobles Arts s’impartia dibuix, escultura i arquitectura. L’escola 

de dibuix fou la primera que es creà, el 1778, i se li encarregà el projecte a 

Joan Muntaner i Cladera, qui la dirigí fins la seva mort el 1802.  

Són també obra de Muntaner les medalles que donava als alumnes de dibuix. 

 

 Medalles per als alumnes de dibuix. Joan Muntaner, 1797. 
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3. Bonaventura Serra i Ferragut (1724-1784) 

 

El fet de que hi hagués un grup d’il·lustrats a 

Mallorca propiciar que aparegués aquesta 

institució, però un personatge de pes fou 

Bonaventura Serra i Ferragut. 

Serra tenia un salonet on es reunia amb un 

grup d’amics – la majoria nobles – per tractar 

de temes filosòfics, poètics i científics: es feien 

projectes per millorar la situació de l’illa; es 

llegien els clàssics llatins i els llibres de la nova 

ciència econòmica; es discutien qüestions 

internacionals i, quan estaven una mica 

cansats, es feia música, francesa, naturalment.  

Retrat de Bonaventura Serra,  

fet per Josep de Pueyo, s. XVIII. 

 

Bonaventura Serra formà una excel·lent biblioteca amb les obres estrangeres 

més significatives, ja que parlava diferents llengües i tenia contacte amb 

il·lustrats d’altres països. Plasmà l’afany col·leccionista de l’època en la 

confecció d’un monetari, i demostrà l’interès científic amb el seu gabinet de 

ciències naturals.  

En el seu moment, Bonaventura Serra fou molt criticat per Caietà de Mallorca 

(1707-1767) ja que, segons el darrer, Serra no tenia una visió crítica de la 

història i a la seva obra Glorias de Mallorca y Recreaciones Eruditas és 

superficial i no narra la història tal com és. 
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4. El Cardenal Antoni Despuig i Dameto (1745-1815) 

El Cardenal Despuig exemplifica de manera especial la repercussió il·lustrada 

en el plànol artístic. Despuig venia d’una família noble i la seva professió fou la 

religiosa, pel que va néixer en un sí privilegiat, el que va fer que arribés a ser 

Cardenal. 

A Despuig li agradaven les tasques de diplomàcia, però també era mecenes 

artístic, tenia afició per l’arqueologia i per la museística.  

Posseïdor d’àmplia cultura, havia viatjat a França, Alemanya, Suissa i Itàlia, 

essent sobretot a Roma on descobrí la seva afició per l’art. 

A Mallorca, creà una gran col·lecció d’art amb obres que adquirí per Europa, 

així com una biblioteca  de 12.500 volums i la realització d’un gran mapa de 

l’illa, executat el 1784, pel qual comptà amb l’ajuda del geògraf Ballester, el 

pintor i gravador Josep Muntaner i l’arquitecte i matemàtic fra Miquel de Petra.  

La tasca de Despuig és interessant en plànol artístic ja que va tenir repercussió 

a l’art mallorquí: en la reforma de la finca de Raixa (Bunyola), en els projectes 

museogràfics i per la quantitat d’obres que va dur (arqueològiques, pictòriques i 

numismàtiques, així com curiositats i col·leccions d’objectes). 
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El cardenal Antoni Despuig i Dameto 

 

Activitat de conceptes: 

Definiu els conceptes proposats cercant les definicions a 

diccionaris en línia. Potser alguns conceptes requeriran 

més d’una recerca, per ser composts de dos o més mots. 

 

Per a això, podeu usar: 

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: http://dlc.iec.cat/  

Diccionari català-valencià-balear Alcover-Moll: http://dcvb.iecat.net/ 

Diccionari del Grup Enciclopèdia Catalana: http://diccionari.cat/ 

Diccionari del Centre de Terminologia de Catalunya: http://termcat.cat/  

 

CONCEPTES APAREGUTS AL BLOC DE LA SEMAP: 

 

a. Il·lustració: 

 

b. Lul·lisme: 

 

c. Marrells: 

 

d. Col·leccionisme: 

 

e. Enciclopedisme: 

 

f. Gravat: 

 

g. Arqueologia: 

 

h. Museística: 

http://dlc.iec.cat/
http://dcvb.iecat.net/
http://diccionari.cat/
http://termcat.cat/
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Activitat de recerca: 

Realitzeu una petita investigació a la xarxa sobre el tema que 

es proposa. No us oblideu de citar les pàgines web visitades.  

 

Al bloc teòric s’ha dit que el cardenal Despuig era un gran col·leccionista i que 

tenia una biblioteca de 12.500 exemplars. 

Fes una cerca a la web i esbrina, de què eren les col·leccions que el cardenal 

Despuig tenia i de quins temes eren els llibres de la seva biblioteca. Esbrina 

també on es troben actualment aquestes col·leccions i si estan obertes al públic 

o no. 
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Activitat de síntesi 

Demostreu el que heu après amb el bloc teòric i apliqueu 

els coneixements adquirits a la següent activitat.  

 

Al bloc teòric s’ha esmentat que el cardenal Despuig, l’any 1785, es trobava 

treballant amb Joan Muntaner i Fra Miquel de Petra per l’elaboració del Gran 

Mapa de Mallorca. 

Cerca el mapa a la web, el trobaràs molt fàcilment. 

Quan el tenguis, cerca un mapa físic actual de Mallorca. 

 

Digues les diferències que hi trobis i raona: 

- Perquè està en castellà? 

- Qui era el destinatari o destinataris d’aquest mapa? 

- Quines dades aporta de certs pobles de Mallorca? 

- Perquè sols figura el cardenal Despuig com a autor? 
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Activitat de reflexió: 

Juntament amb el que heu après al bloc teòric i, amb una petita 

investigació a la xarxa, reflexioneu sobre les qüestions que es 

proposen. 

 

Llegeix el següent fragment publicat per l’historiador Jesús García Marín a 

l’article Buenaventura Serra (1728-1784) y la tradición científica en el XVIII 

mallorquín. 

Després de llegir el fragment, contesta raonadament les qüestions. 

 

1. A la historiografia de Mallorca, la SEMAP i els il·lustrats apareixen 

nomenats com els iniciadors del progrés a Mallorca, essent això gràcies 

a l’arribada al tron dels Borbons. Raona: hi podria haver hagut progrés a 

Mallorca sense els Borbons a la corona? 

 

2. Els il·lustrats i els membres de la SEMAP eren personalitats amb certa 

posició socio-econòmica... no tothom hi podia formar part. Estan també 

actualment el poder i la cultura en mans de persones riques? Què en 

penses de que això sigui així? Són ells els més adequats per prendre les 

decisions que afecten al poble? 
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BLOC: LLENGUA I LITERATURA 
 

 

Bloc teòric: 

Tot l’equip l’ha de llegir i identificar-ne les idees principals. 

Entre tots els components hauran d’elaborar un mapa conceptual 

amb el programa CmapTools. 

 

1. El Decret de Nova Planta i la repressió lingüística. 

A partir de la conquesta de Mallorca, Felip V abolí lleis i privilegis sotmetent els 

territoris catalans sota el pretext de “delicte de rebel·lió”, “el just dret de 

conquesta” i la conveniència de reduir tots els regnes d’Espanya a la uniformitat 

d’uns mateixos usos, lleis, costums i tribunals que seran els de Castella, 

“dignes en tot l’univers”. 

El Consejo de Castilla volia que Mallorca assimilés completament les lleis 

imperials i, per a poder dur-ho a terme, necessitava que la llengua que es 

parlés a Mallorca fos la seva: la castellana. 

 

El Decret de Nova Planta de Mallorca i Eivissa, amb data de 28 de novembre 

de 1715, disposava la imposició en tots els àmbits: poder polític, la guerra, el 

dret, la justícia, la hisenda i fins al govern interior i municipal. 

Per això, des del Consejo de Castilla es va ordenar que el castellà s’introduís a 

l’educació i a l’ensenyança de primeres lletres (les escoles), per anar eliminant 

progressivament la llengua catalana a l’illa de Mallorca. I diu: 

El idioma general de la nación para su mayor armonía y enlace recíproco (...). 

Mando que la enseñanza de primeras letras, latinidad y retórica se haga en 

lengua castellana. 
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Per tot això i altres qüestions, la lingüista Rosa Calafat arriba a les següents 

conclusions: 

1. Des del Consejo de Castilla  es dugueren a terme estratègies per a 

eradicar poc a poc la llengua catalana a Mallorca. 

2. El català doncs, s’elimina dels àmbits de poder: l’Administració, 

l’escola i l’Església, gradualment. 

3. La invasió militar del segle XVIII ve acompanyada d’una invasió d’alts 

funcionaris i polítics, procedents majoritàriament d’Andalusia, i que 

arraconaren els funcionaris i polítics mallorquins. 

4. El poder eliminà el català de la cultura usant dues eines bàsiques: 

l’escola i els intel·lectuals. 

5. Alguns polítics locals i mallorquins amb pretensions de govern s’afanyen 

6. A partir del segle XVIII les llengües són qualificades moralment. És a dir, 

les llengües no estatals com ara el català són qualificades de jargons 

barbares font de problemes i violència, fent entendre progressivament 

als catalanoparlants que són producte d’una història i cultura inferiors. 

Així l’espanyol és una llengua normativitzada i científica, mentre que el 

català és un “dialecte” en estat de caos. 

7. El Consejo  elabora un pla a partir del 1715 per eliminar el català i una 

de les eines és la Societat Econòmica d’Amics del País, producte de 

la nova política borbònica il·lustrada. 

8. La Real Academia de la Lengua Española  és creada per Felip V no 

només per a normativitzar i estandarditzar l’espanyol, sinó també per 

eliminar el català. 
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2. La nova llengua culta: el castellà. Jeroni de Berard 

Dins aquest ambient d’ensenyança del castellà i pèrdua progressiva del català 

per a les qüestions cultes creixé Jeroni de Berard, nascut a Palma el 14 de 

juliol de 1742, es formà en llengua castellana i tingué inclinació per les belles 

arts i el dibuix, pel qual fou admès a Madrid a l’Acadèmia de Belles Arts de San 

Fernando.  

Quan tornà a Mallorca ja s’havia establert la Societat Econòmica d’Amics del 

País, pel qual el nomenaren director de l’Escola de Dibuix. 

Per ser noble, se li atorgà el càrrec de regidor perpetu de l’Ajuntament de 

Palma el 1794. 

 

Amb respecte a la seva obra literària, la més famosa és el “Viaje a las Villas de 

Mallorca”, del 1789, però es creu que també en va escriure d’altres, les quals 

resten inèdites o perdudes, ja que els seus fills no se’n varen cuidar bé de 

protegir-les després de la seva mort. 

Al “Viaje”, Berard va reunir informació dels municipis de les Mallorca: informació 

de la seva història, el seu art, dades econòmiques... també feu múltiples 

il·lustracions i plànols d'alguns pobles, aprofitant els seus coneixements en 

matemàtiques i geografia. 

Finalment, cal a dir que l'obra de Berard quedà inacabada a causa de la seva 

mort sobtada. 

En quant a la llengua, el subjecte que ens ocupa a aquest apartat, és important 

a dir que «Viajes a las Villas de Mallorca» està escrit en llengua castellana, 

seguint l'estil dels il·lustrats mallorquins del segle XVIII. Per desgràcia, tot i la 

valia d'aquesta obra en quant a la informació que dóna de la Mallorca del segle 

XVIII, és una contribució més a la separació de la llengua catalana de la 

vessant culta i de l'assimilació de la castellana per a qüestions importants 
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3. La llengua del poble: el català. En Tià de Sa Real 

 

L'aplicació de l'Ordre Reial que manava parlar en llengua castellana era 

complicada, ja que el poble no entenia ni poc ni molt la llengua imposada. Per 

això, els jurats de la Universitat del Regne de Mallorca adreçaren un dubte als 

membres del Consejo de Castilla, demanant: 

<<Que habiéndose introducido por la nueva Audiencia el despachar las letras y 

provisiones (...) en lengua castellana, quando antes se despachaba en lengua 

mallorquina, se cree será muy nociva esta práctica al público y particulares, por 

no encontrar en la mayor parte de las villas personas que entiendan la lengua 

castellana; y será muy conveniente, que yo mande que las letras y provisiones 

se despachen, como por el pasado, en lengua mallorquina, como también que 

se reciban los testigos, así de causas criminales como civiles, en el mismo 

idioma mallorquín, para evitar el inconveniente que se ha de seguir, de 

equivocar en muchas ocasiones los escribanos el hecho del declarante por no 

entender la lengua castellana, no habiendo inconveniente en que se reciban en 

mallorquín, por ser del cuidado, por ser del cuidado de los relatores la 

traducción al idioma castellano.>> 

La contestació fou rotundament clara: l’espanyol s’havia d’introduir 

<<mañosamente>>, és a dir, tot i que es partia gairebé de zero, l’objectiu era 

d’imposar-lo i d’utilitzar-lo a tot arreu. 

De totes maneres i per sort, no va ser possible eliminar la llengua catalana per 

complet. EL català va ser i és encara actualment la llengua de la pagesia i dels 

pobles de Mallorca. Al segle XIX va viure una gran recuperació gràcies a la 

Renaixença i guanyà força com a llengua per a la literatura i per a la vida 

política insular. 

Al segle XVIII també tenim excepcions i és importantíssima (així com poc 

coneguda) l'obra de Sebastià Gelabert Riera (1715-1768) conegut 

popularment com en Tià de Sa Real. 
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Sebastià Gelabert fou un pagès, dramaturg, poeta i glosador popular de 

Manacor, que de nin va estar amb la seva família a la possessió de sa Real 

(actualment a Sant Llorenç des Cardassar), d'aquí el malnom. 

En Tià de sa Real és un personatge llegendari de les rondalles mallorquines 

(apareix a 31 rondalles del recull d'Antoni Maria Alcover), pel que sovint s'ha 

pensat que mai va arribar a existir, tot i que les fonts i les seves obres escrites 

han demostrat que sí que va viure i va ser un personatge cèlebre ja al segle 

XVIII. 

Les rondalles el presenten com un glosador enginyós que sempre sortia 

victoriós dels combats de picats amb altres glosadors, sobretot els que venien 

de la muntanya (de Sóller o d'Alaró), que eren els que més fama tenien de 

glosar bé. També se li atribueixen tota mena de fets inversemblants: 

prediccions, petits miracles domèstics, telecinesis o capacitat d'endevinar 

l'autoria d'uns robatoris.  

Al seu temps ja devia tenir aquesta fama, ja que fins i tot va ser interrogat per la 

Inquisició, però no l'arribaren a processar mai.  

De Sebastià Gelabert es conserven set peces de teatre i dos glosats, tots 

escrits en llengua catalana, característica ja del període de decadència de fi de 

segle i amb algunes castellanades.  
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Activitat de conceptes: 

Definiu els conceptes proposats cercant les definicions a 

diccionaris en línia. Potser alguns conceptes requeriran 

més d’una recerca, per ser composts de dos o més mots. 

 

Per a això, podeu usar: 

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: http://dlc.iec.cat/  

Diccionari català-valencià-balear Alcover-Moll: http://dcvb.iecat.net/ 

Diccionari del Grup Enciclopèdia Catalana: http://diccionari.cat/ 

Diccionari del Centre de Terminologia de Catalunya: http://termcat.cat/  

 

CONCEPTES DE LLENGUA I LITERATURA: 

a. Repressió: 

 

b. Imposició 

 

c. Decret de Nova Planta: 

 

d. Llibre de viatges: 

 

e. Glosa: 

 

f. Combat de picat: 

 

g. Rondalla: 

 

 

 

 

http://dlc.iec.cat/
http://dcvb.iecat.net/
http://diccionari.cat/
http://termcat.cat/
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Activitat de recerca: 

Realitzeu una petita investigació a la xarxa sobre el tema que 

es proposa. No us oblideu de citar les pàgines web visitades.  

 

Al bloc teòric s'ha esmentat en Tià de sa Real com a autor mallorquí del segle 

XVIII que té obra literària en català, però n'hi ha més. 

Fes una recerca a la web i troba altres autors mallorquins del segle XVIII que 

escriuen en català. Digues també quin tipus d'obra literària varen produir.  

 

Pista: un filòleg que ha publicat informació sobre literatura mallorquina del 

segle XVIII en català és Joan Miralles i Montserrat.  
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Activitat de síntesi 

Demostreu el que heu après amb el bloc teòric i apliqueu 

els coneixements adquirits a la següent activitat.  

 

Llegeix les següents gloses pertanyents al glosat La temporada dels mals anys, 

den Tià de sa Real, on conta com a Mallorca hi va haver una sèrie de males 

anyades entre els anys 1744 i 1750, a més d'unes epidèmies que van matar 

molta gent.  

Troba, al text, els símptomes de castellanització de la llengua catalana. 

 

78 Los pares predicadós 

Cad'hora m avisavan  

que nostros pecats causaven 

un càstig tan rigurós; 

y qu'en no esmenar-mós 

de majors nos n'esperaven. 

 

79 D'en hora en hora avisats 

del gran perill que corríam, 

no per axò avorríam 

nostras malas amistats, 

antes bé, habituats,  

en los mals vicis viviam. 

 

80 Per axò Déu se mostrava 

de Mallorca tan irat 

i amb aquella sequedad 

tota l'isla castigava: 

a moltes parts no's trobava 

herba viva ni sembrat. 

 

 

 



 
 

143 
 
 
 
 

 

 

Activitat de reflexió: 

Juntament amb el que heu après al bloc teòric i, amb una petita 

investigació a la xarxa, reflexioneu sobre les qüestions que es 

proposen. 

 

La pel·lícula Capità Escalaborns, escrita i dirigida per Carles Benpar l'any 

1991 és una història de pirates ambientada en la Mallorca del segle XVIII en la 

qual un nin, Joan, ha de trobar el capità Escalaborns i entregar-li un mapa del 

tresor. 

Cerca «capità» «Escalaborns» a Youtube i mira el fragment de la pel·lícula, en 

la qual el Senyor de Sa Tafal ofereix unes matances als invasors, capitanejats 

pel Coronel Ruiz. 

Després de visualitzar el fragment de la pel·lícula contesta les següents 

preguntes: 

- Perquè crida Don Ferran, el Senyor de Sa Tafal, a na Bel per parlar amb 

ella a l'inici del fragment? 

- Quina és l'actitud de na Bel amb respecte als «convidats»? 

- Quina és l'actitud del Don Ferran amb respecte als «convidats»? 

- Quina és l'actitud del Coronel Ruiz? Quines diu que són les seves 

intencions? 

- Quin regal té Don Ferran per al Coronel Ruiz? 

- Què en pensa el Coronel Ruiz de les costums dels mallorquins? 

- Perquè està de tan mal humor na Bel, al final del fragment? 
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BLOC: MÚSICA I DANSA 
 

 

Bloc teòric: 

Tot l’equip l’ha de llegir i identificar-ne les idees principals. 

Entre tots els components hauran d’elaborar un mapa conceptual 

amb el programa CmapTools. 

 

1. Música culta i música popular 

 

En la música i la dansa, ben igual que amb altres arts, hi ha hagut una 

progressiva separació entre la vessant culta i la vessant popular. 

Quan parlem de "musica culta", ens referim a aquelles composicions musicals 

amb una estructura complexa i que requereixen d'unes consideracions 

teòriques avançades. Generalment, es relaciona el terme de música culta amb 

la música clàssica, però això no sempre és així i hi ha altres músiques que 

també s'hi consideren, tals com el jazz, la música experimental o la música 

oriental. La via de difusió de la musica culta sol esser la via acadèmica i 

generalment arriba a un públic minoritari. 

El terme "musica popular" fa referència a tots aquells estils musicals que 

resulten atractius per al gran públic i que es difonen per mitjà de la indústria de 

la música, com el rock o el pop. 

El terme de “música popular” ha estat usat també sovint per a referir-se a la 

"musica tradicional" o folklòrica d'una comunitat, com seria la mallorquina, per 

exemple. Això és així, perquè la música tradicional fou música popular en algun 

moment: era la música que el poble sentia a les celebracions i que, 

normalment, es ballava, essent doncs part de l'oci i la socialització de la 

comunitat. 
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Aquest tipus de música, a diferència de les altres dues, es transmet per via oral 

i de generació en generació, per la qual cosa és difícil de documentar. 

2. La musica i ball tradicionals de Mallorca 

 

Parlarem de musica tradicional de Mallorca lligada al ball, ja que les músiques 

que actualment es consideren tradicionals tenen el seu reflex en un ball, també 

considerat tradicional. Diem que es “considerat” tradicional, perquè és música 

de composicions senzilles, popular i de transmissió oral... però, per altra banda, 

no es coneix amb certesa el moment exacte en el qual aquest tipus de 

musiques i danses es començaren a desenvolupar a l'illa, el que ens fa pensar 

que no venen d’una tradició tan llunyana i que possiblement, abans de que 

arribessin, hi havia hagut altres músiques i altres balls que avui en dia no 

conservam. 

Farem una classificació entre músiques i balls de pageses, i musiques i balls 

rituals: 

a) Musiques i balls de pageses: La documentació escrita més antiga que 

tenim d’aquests tipus de balls pertany a dos manuscrits escrits entre 

finals del segle XVIII i principis del XIX, dos aplecs de música de ball, als 

quals apareixen per primera vegada escrites les boleres, copeos, 

fandango, una Jota Aragonesa, una Contradanza, "La Valenjera" i un 

"Balz". Que no hi hagi documentació anterior ens fa pensar que 

aquestes danses varen arribar a Mallorca quan aquesta s’incorporà al 

territori espanyol, a partir del 1715, i que s’han assimilat com a pròpies al 

llarg d’aquests tres segles, amb les adaptacions a la cultura mallorquina. 

Estem parlant del fenomen del fandanguisme, és a dir, l'arribada i 

expansió a les Balears d'una onada cultural/musical provinent del mon 

hispànic i que s'hi instal·la acompanyat d'un creixent sentiment patriòtic 

d'espanyolitat. D’aquestes músiques i danses, encara sonen i es ballen 

avui en dia: 

a. El copeo 
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b. La jota mallorquina 

c. El bolero 

d. El parado 

e. La mateixa 

f. El fandango 

 

b) Les músiques i balls rituals: Amb respecte a les músiques i danses 

rituals, també anomenades “balls de figura” sí que hi ha documentació 

escrita anterior, dels segles XVII i XVIII, el que ens indica que són les 

més antigues. No obstant això, no són de caràcter tan popular perquè no 

tothom al poble les podia ballar, sols un grup reduït de persones, i 

tampoc no es podien ballar a diari, sinó que són músiques i danses 

relacionades amb una festivitat religiosa. Possiblement per això, per la 

seva relació amb l’Església, es varen poder mantenir després del Decret 

de Nova Planta. Durant alguns anys, del segle XIX principalment, varen 

deixar de ballar-se, però al segle XX es varen recuperar. Les que 

continuen vigents avui en dia són: 

a. Les àguiles: Es ballen a Pollença dia 2 d’agost, festa de la 

Patrona Mare de Déu dels Àngels. Dues joves vestides de blanc i 

engalanades amb joies són les àguiles fan dues danses; una dins 

l’església i l’altra en processó, juntament amb Sant Joan Pelós. 

b. Sant Joan Pelós: es balla a Pollença, però també a Felanitx, 

Sant Llorenç, Son Carrió i Son Servera (el 14 de juny, per la 

festivitat de Sant Joan Baptista). 

c. Els cavallets: Es ballen a Pollença (el 20 de gener, per Sant 

Sebastià), a Artà (el 13 de juny, per Sant Antoni de Pàdua) i a 

Felanitx (el 20 de juliol, Santa Margalida, i el 28 d’agost, per Sant 

Agustí). Un grup de nins joves van vestits de cavallets, amb unes 

peces de cartró, i ballen en contraposició al dimoni, que els 

arruixa amb una barra. 

d. Els cossiers: Es ballen a Montuïri (el 25 de juliol, Sant Jaume), 

Algaida (el 16 de gener, Sant Honorat), Alaró (maig, pel Corpus 
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Christi i el 16 d’agost, per Sant Roc) i Manacor (el maig, per la 

festa del Corpus). Són un grup de joves amb robes de colors que, 

normalment ballen en cercle entorn a la dama. A vegades, també 

hi apareix el dimoni. 

e. Els indis i moretons: Es ballen a Manacor (el maig, per la festa 

del Corpus Christi). 

 

Després d’aquesta anàlisi de les músiques i balls tradicionals pot sorgir una 

pregunta: va fer l'arribada dels Borbons i la implantació del Decret de Nova 

Planta que les músiques i balls tradicionals anteriors quedessin eliminades i, 

per això, avui en dia, oblidades?  

 

3. Els instruments musicals 

 

Els instruments per excel·lència a Mallorca són les xeremies, el flabiol i el 

tamborí. Aquests instruments poden combinar-se amb la veu, i també amb 

altres instruments, generalment cordòfons, com el violí i, ja al segle XIX, la 

guitarra. 

Es freqüent que els balladors sonin les castanyetes, en ballar. 

Dins l’església, a part dels càntics religiosos, l’instrument principal és l’orgue, 

adquirint-ne molts al llarg del segle XVIII, ja que els que hi havia estaven en 

mal estat. És per això que a moltes esglésies parroquials d’avui en dia 

conserven l’orgue del XVIII i no anteriors. Generalment, hi havia una plaça 

d’organista per església, i aquests cobraven un sou fix per la feina de músics a 

la parròquia, que havien de combinar amb classes de música als nins del 

poble. 

A les esglésies també hi havia cors, formats pels nins del poble, que cantaven 

a les misses i oratoris. 
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4. Música culta del segle XVIII: Antoni Lliteres 

 

Antoni Lliteres i Carrió nasqué a Artà el 1673. L’organista de l’església 

parroquial d’Artà, Mossèn Joan Martí descobrí el seu talent per a la música i el 

recomanà per a que anés a la Cort de Madrid a estudiar música i així fou com 

entrà al “Real Colegio de Cantorcicos”.  

Quan Antoni Lliteres tenia 20 anys fou nomenat “Músico Violón” de la reial 

capella, fins que el Rei Carles II d’Àustria li donà una plaça com a músic a la 

Cort. A partir d’aquell moment, treballà com a sonador de la viola baixa i es feu 

molt famós, considerat un dels millors, però serà com a compositor pel qual se’l 

coneixerà internacionalment al segle XVIII. 

L’any 1703 arribà a Madrid una companyia d’òpera italiana, que volia obtenir la 

protecció de la Cort del Rei Felip V, en la qual parlaven francès i italià, pel que 

no varen parar atenció al músic artanenc. No obstant això, Lliteres no es va 

mantenir inactiu i realitza múltiples composicions de sarsueles.  

 

La seva obra més famosa és la “Opera Armonica al Estilo Ytaliano”, coneguda 

internacionalment com a òpera d’estil barroc italià, també baix el nom de “Los 

Elementos”: 
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Activitat de conceptes: 

Definiu els conceptes proposats cercant les definicions a 

diccionaris en línia. Potser alguns conceptes requeriran 

més d’una recerca, per ser composts de dos o més mots. 

 

Per a això, podeu usar: 

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: http://dlc.iec.cat/  

Diccionari català-valencià-balear Alcover-Moll: http://dcvb.iecat.net/ 

Diccionari del Grup Enciclopèdia Catalana: http://diccionari.cat/ 

Diccionari del Centre de Terminologia de Catalunya: http://termcat.cat/  

 

CONCEPTES DE MÚSICA I DANSA: 

a. Música tradicional: 

 

b. Fandanguisme: 

 

c. Xeremies: 

 

d. Balls de figura: 

 

e. Flabiol: 

 

f. Tamborí: 

 

g. Orgue: 

 

h. Òpera: 

http://dlc.iec.cat/
http://dcvb.iecat.net/
http://diccionari.cat/
http://termcat.cat/
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Activitat de recerca: 

Realitzeu una petita investigació a la xarxa sobre el tema que 

es proposa. No us oblideu de citar les pàgines web visitades.  

 

Investiga a la xarxa sobre el músic Antoni Lliteres. A part de la seva biografia, 

esbrina quines són les seves obres més famoses i de quina és la temàtica de la 

que es parla a les seves composicions. Esbrina si va ser ell mateix qui va 

escriure la música i la lletra de les cançons. 

Si és possible, escolta alguna peça de Lliteres (Youtube, Spotify). 
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Activitat de síntesi 

Demostreu el que heu après amb el bloc teòric i apliqueu 

els coneixements adquirits a la següent activitat.  

 

L’escola bolera és una dansa desenvolupada paral·lelament a la dansa 

clàssica i a les danses tradicionals de cada lloc. Les seves coreografies es van 

estendre per tota Europa als segles XVIII i XIX, essent freqüents als 

espectacles d’òpera i teatre. 

L’any passat, el 2014, l’Institut del Teatre de Catalunya va filmar una sèrie de 

danses del 1714, en motiu del Tricentenari. 

Insereix les paraules “escola bolera” al cercador de Youtube i visualitza el 

primer vídeo que se’t proposa, el que porta com a títol “Les danses del 1714. 

L’escola bolera”. 

 

 

Hi trobes algunes similituds amb els balls tradicionals de Mallorca? 

Si la resposta és sí, quines? 

Si no en trobes cap, quines són les diferències? 

 

 

 

 



 
 

152 
 
 
 
 

 

Activitat de reflexió: 

Juntament amb el que heu après al bloc teòric i, amb una petita 

investigació a la xarxa, reflexioneu sobre les qüestions que es 

proposen. 

 

Al bloc teòric s’ha parlat del fenomen del fandanguisme com una corrent 

cultural/musical que arriba d’Espanya a les Illes Balears al segle XVIII i que fa 

que les músiques i danses s’interrelacionin. 

Amb ajuda de la xarxa, cerca doncs, a quin llocs del territori hispànic també 

tenen els següents balls: 

- La jota. 

 

- El fandango. 

 

- El bolero. 

 

- El copeo. 

 

I reflexiona:  

 Te sembla que abans de la incorporació a Mallorca l’any 1715 ja es 

ballaven aquestes danses? 

 Creus que es devia ballar alguna altra dansa i que avui es troba 

oblidada? 
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BLOC: GASTRONOMIA I VIDA QUOTIDIANA 
 

 

Bloc teòric: 

Tot l’equip l’ha de llegir i identificar-ne les idees principals. 

Entre tots els components hauran d’elaborar un mapa conceptual 

amb el programa CmapTools. 

 

1. La vida quotidiana de les diferents classes socials 

Al segle XVIII a Mallorca encara hi havia una mena de societat estamental, 

amb unes enormes diferències entre rics i pobres.  

Per suposat, l’estil de vida és completament diferent depenent de l’estament 

social, així com també afecten altres condicionants, tals com el gènere o la 

religiositat. 

a. La classe alta, noblesa i aristocràcia  La noblesa sempre ha 

estat la classe privilegiada de Mallorca; els homes tenien accés a 

alts càrrecs polítics i controlaven grans extensions de terreny amb 

cases de possessió, les quals arrendaven per obtenir-ne 

ingressos. A partir de la Guerra de Successió, s’atorguen 

privilegis als nobles que havien estat de part del vencedor Felip V, 

així com es duen a terme represàlies cap als nobles carlistes.  

Els nobles viuen a grans palaus i cases senyorials a les ciutats i 

als pobles: a Ciutat, a Inca, a Manacor... però també solen tenir 

cases de possessió a la ruralia i durant el segle XVIII es posa de 

moda anar-hi per a passar el temps d’oci amb la família. 

Respecte a les seves ocupacions; si tenen algun càrrec polític s’hi 

ocupen i, si no, s’ocupen dels seus negocis i de socialitzar-se 

amb altres aristòcrates. 

Són els que accés tenen a la cultura i els hi agrada fer-se retrats, 

sentir música i passejar pel Born amb les seves millors gales, 

vestits i joies, fent ostentació de la seva posició social. 
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Amb quant a les dones de la noblesa, el seu paper en la família 

és contraure matrimoni amb un altre noble, assegurant així la 

posició familiar, així com donar fills al matrimoni i criar-los, amb 

l’ajuda de les serventes.  

Els nobles tenien al seu servei tota una sèrie de criats que els 

facilitaven la vida.  

b. Classe mitja  La classe mitja guanya força al segle XVIII, en 

detriment de l’aristocràcia. Es tracta de propietaris d’obradors (de 

vidre, de ceràmica, de teixits), de mercaders i comerciants, de 

metges i mestres... que sense ser nobles, gaudeixen de bona 

posició socioeconòmica. Al principi, intenten imitar els costums i 

estil de vida de la noblesa, però finalment s’adonen de que 

l’aristocràcia és un cert punt rància, i es creen diferències, 

sobretot entrat el segle XIX.  

La classe mitja s’ha guanyat la posició social amb la seva feina i 

generalment, tenen equips de persones que treballen per a ells i a 

les quals paguen un sou. 

També tenen fàcil accés a la cultura i comencen a retratar-se per 

fer deixar constància a les futures generacions dels èxits 

obtinguts amb el treball. 

Els matrimonis a la classe mitja són molt més lliures i la dona, 

madona de la casa, és l’encarregada de l’educació dels fills i 

gestiona l’economia familiar. Sovint, en cas de quedar vídues, les 

dones gestionen els negocis i n’esdevenen les propietàries. 

c. Els religiosos  els religiosos del segle XVIII (dominics, jesuïtes, 

franciscans, teatins, mínims...), frares i monges, viuen als 

convents. La vida conventual, tant masculina i femenina, està 

normalment dedicada a l’oració. Els convents són moltes vegades 

autosuficients i produeixen pel seu consum, tot i que també reben 

donatius de la comunitat. 

Per la seva banda, els convents funcionen també a vegades com 

a hospitals i farmàcies, als quals s’acudia en cas d’estar malalt, la 
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qual cosa els portà problemes al segle XVIII amb el gremi dels 

Apothecaris. 

Els convents són importants també com a nuclis artístics, per ser 

els principals adquiridors d’obres d’art, llibres i centres musicals.   

d. Els xuetes  Els xuetes a Mallorca varen patir molt, i no sols al 

segle XVIII, sinó també als segles anteriors i posteriors, fins que 

molts varen partir de l’illa definitivament.  

Durant la Guerra de Successió, els xuetes van ser obligats a fer 

“aportacions voluntàries” amb diners, tant a la causa carlista com 

a la causa filipista. 

Una vegada acabada la guerra, els xuetes que havien estat del 

bàndol del vencedor Felip V reclamaren certs privilegis i, a alguns 

d’ells, se’ls concedí l’honor de poder dur espasa (privilegi reservat 

als nobles fins al moment). 

No obstant això, tampoc tingueren gaire sort i la seva situació 

d’inferioritat feu que no es trobessin en condicions de demanar 

més. La història dels xuetes a Mallorca és dolorosa, ja que per a 

la resta de societat, esser xueta era pitjor que estar malalt, el que 

reflexa el profund racisme de la societat mallorquina del segle 

XVIII. 

Els xuetes tenien negocis propis, tot i que normalment els 

cristians no hi acudien. També són una societat endogàmica, és a 

dir, que es casaven entre ells, per suposat, per la xenofòbia 

habitual de l’illa. 

 

e. Els pagesos, jornalers, la mà d’obra, criades i criats  Com 

sempre la classe baixa és el principal motor econòmic: els que 

treballen les terres i s’encarreguen de la collita, fan l’oli, el vi, fan 

conserva, ho tenen tot net, fan ceràmica, vidre, teixeixen i broden, 

se’n cuiden dels animals i fan les matances, s’encarreguen dels 

seus fills i dels fills dels Senyors, s’encarreguen de la neu, fan 
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carbó, fan sal, fan calç... I tot i així, són els que manco recursos 

econòmics tenen i els que pitjor ho passen al segle XVIII.  

La classe baixa rep directament les conseqüències dels durs 

impostos de la corona borbònica, fins a un punt en que a vegades 

no els surt a compte produir, ja que guanyen menys diners que 

els impostos que han de pagar. 

A més, a mitjan segle XVIII hi ha una gran epidèmia de tisis que 

mata a famílies senceres, així com una sequera i una sèrie de 

males anyades en que la terra no produeix aliment.  

Generalment, a part de cuidar-se’n de les terres i de servir als 

Senyors, els jornalers i criats han de realitzar activitats per portar 

un sobresou a la casa, i moltes vegades, aquestes activitats estan 

relacionades amb la producció tèxtil. 

La classe baixa no té accés a la “alta cultura”: no poden anar a 

concerts de música francesa, no es poden fer retrats i les seves 

robes són senzilles i de baixa qualitat. 

No obstant això, tenen una rica cultura pròpia, de música i 

danses, de celebracions i glosats.  

 

2.Què menjaven al segle XVIII? 

Després de veure els diferents estils de vida de la societat mallorquina del 

segle XVIII, és fàcil imaginar que allò que menjaven depèn estrictament de la 

seva posició socioeconòmica.  

Per suposat, l’aristocràcia menjava el que volia, i tant com volia. Fins i tot, es 

podien permetre luxes, com productes d’importació (la xocolata) i els gelats. Els 

gelats eren un producte molt apreciat i el comerç de la neu (que es guardava a 

la Serra de Tramuntana als clots de neu) va tenir el seu moment àlgid al segle 

XVIII. La neu també es donava als malalts, per les seves propietats medicinals. 
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Els religiosos, depenent de l’ordre a la qual pertanyien, tenien a vegades unes 

normes molt estrictes en quant a l’alimentació. Per exemple, els cartoixans són 

vegetarians i no poden menjar carn. De totes maneres, aquesta no és la tònica 

i podem imaginar que dins els convents no passaven gaire fam. 

Els xuetes tenen un tipus d’alimentació característica, molt relacionada a les 

seves celebracions. Es creu que molts dels plats típics xuetes varen esser 

adoptats pels cristians (amb variacions, com per exemple, afegint greix de porc) 

i han quedat als nostres dies com a plats de la gastronomia tradicional 

mallorquina, com per exemple, el cuinat de ciurons amb espinacs, i alguns 

dolços, com les coques bambes amb confitura. 

Els pagesos i criats, també per suposat, menjaven el que podien. La seva 

alimentació es basava en brous de vegetals i llegums, amb arròs, si en tenien. 

Si podien, menjaven ous i aus (gallines, tords, perdius...), així com conill i, si 

havien fet matances, porc. 

També si n’hi havia, menjaven peix (arengades, mussola...). Els plats dolços 

solen estar fets de les fruites de temporada (codonyat, cireres, fruita confitada) i 

també hi ha alguns pastissos i bunyols. 

 

És precisament del segle XVIII el receptari més antic que tenim a Mallorca. Fou 

escrit per Fra Jaume Martí i Oliver (1712-1788), frare agustí de Montuïri, on fa 

una classificació de receptes segons: aguisat, pastes i confitures.  
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Activitat de conceptes: 

Definiu els conceptes proposats cercant les definicions a 

diccionaris en línia. Potser alguns conceptes requeriran 

més d’una recerca, per ser composts de dos o més mots. 

 

Per a això, podeu usar: 

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: http://dlc.iec.cat/  

Diccionari català-valencià-balear Alcover-Moll: http://dcvb.iecat.net/ 

Diccionari del Grup Enciclopèdia Catalana: http://diccionari.cat/ 

Diccionari del Centre de Terminologia de Catalunya: http://termcat.cat/  

 

CONCEPTES DE GASTRONOMIA I VIDA QUOTIDIANA: 

 

a. Aristocràcia: 

 

b. Classe mitja: 

 

c. Pagesos: 

 

d. Sobresou: 

 

e. Impost: 

 

f. Epidèmia: 

 

g. Llibre de receptes: 

 

 

 

http://dlc.iec.cat/
http://dcvb.iecat.net/
http://diccionari.cat/
http://termcat.cat/


 
 

159 
 
 
 
 

 

Activitat de recerca: 

Realitzeu una petita investigació a la xarxa sobre el tema que 

es proposa. No us oblideu de citar les pàgines web visitades.  

 

Al bloc teòric s’ha esmentat als xuetes com a grup social marginat 

històricament a Mallorca. 

Els xuetes varen esser especialment perseguits per una institució: la 

Inquisició, que va estar assentada a Mallorca des del segle XV al segle XIX. 

Fes una petita investigació a la xarxa i esbrina què era el Tribunal de la 

Inquisició i quines funcions tenia a Mallorca. 

Si ho trobes, dóna algunes dades de la Inquisició a Mallorca durant el segle 

XVIII. 
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Activitat de síntesi 

Demostreu el que heu après amb el bloc teòric i apliqueu 

els coneixements adquirits a la següent activitat.  

 

Llegeix la següent recepta del Receptari de Fra Jaume Martí i respon les 

següents qüestions: 

Recepta 73. Escabetxo de peix o de carn 

Después de frit el peix o la carn, lo dexeràs refredar y axugar, en este temps 

fregiràs vi blanch ab oli, fullas de llorer y ays picats, preba bo, clavells y cañella, 

en ser el peix sech o axuta la carn lo compondràs dins una salsera o olla nova, 

y ben fet el such taperàs de ell el peix o la carn. Quant treuràs las tellades per 

menjar no hey poseràs la mà, si que lo treuràs ab cuyera o forqueta. Si lo 

escabetxo ha de durar molt poseràs pochs ays, si lo escabetxo és de carn no 

hay poseràs ay algun; y si en lo vi blanch hay mescles un poch de vinagre, serà 

més segur. En falta de vi poseràs vinagre amb aygua bollit tot junt ab lo llorer, 

espícias y oli, y sempre después de fret l’ey poseràs. 

 

Qüestions: 

- Creus que aquesta recepta estava a l’abast de totes les classes socials? 

- Hi dóna Fra Jaume Martí una alternativa per fer-la més econòmica? 

- Te sembla que és una recepta festiva o per a consumir un dia 

qualsevol? 

- Perquè podria ser important saber fer una recepta com l’escabetxo? 

- Hi veus a la manera d’escriure alguns símptomes de castellanització de 

la llengua catalana? Esmenta’ls. 
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Activitat de reflexió: 

Juntament amb el que heu après al bloc teòric i, amb una petita 

investigació a la xarxa, reflexioneu sobre les qüestions que es 

proposen. 

 

Els frescos de Can Vivot: 

Des de l’any 1719 i fins al 1734, Don Joan-Miquel Sureda i Villalonga, primer 

marquès de Vivot, va contractar al pintor italià Juseppe Dardanone per a 

decorar amb pintures al fresc set sales del seu magnífic palau “Can Vivot”. 

Les pintures al fresc d’aquesta casa tenen dues temàtiques: una temàtica 

mitològica de caire amorós i una temàtica històrica de caire polític.  

Les sales decorades al fresc són les següents: 

- Biblioteca, sala de la Temprança. 

- Sala de música. 

- Rebedor. 

- Sala del Tron. 

- Sala de Neptú y Anfítrite. 

- Sala d’Estacions. 

- Dormitori. 

 

Reflexiona: 

- Perquè volia decorar el marquès de Vivot tota la seva casa amb pintures 

al fresc? Pel gaudi personal o volia donar algun missatge a les visites? 

- Qui degué triar la temàtica, el pintor Josep Dardanone o el mateix 

marquès de Vivot? 

- Perquè es degueren triar aquestes dues temàtiques en concret 

(mitològica i històrica)? 
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PROPOSTA DE PRESENTACIÓ ORAL 

COMÚ A TOTS ELS BLOCS: 
 

 

Presentació oral: 

Tot l’equip ha de preparar una presentació visual per fer 

una exposició oral de 5 minuts davant tot el grup-aula. 

 

Una vegada apresa la part teòrica, fet el mapa conceptual amb CmapTools i 

lliurades les activitats al professor/a, és hora de demostrar a tot el grup-aula els 

coneixements adquirits, d’una manera clara i concisa, per a que tots puguin 

adquirir-los també abans de la Prova Final. Muntem doncs el Trencaclosques! 

Per a la presentació, teniu TOTAL LLIBERTAT per a triar el suport visual, 

sempre que es compleixin les següents condicions: 

- Que hi apareguin els continguts de la lliçó. 

- Que hi aparegui informació de les activitats. 

- Que s’usi el vocabulari específic de la lliçó. 

- Que hi hagi imatges. 

- Que duri màxim 5 minuts. 

- Que tots els components de l’equip hi intervinguin. 

Algunes idees per a la presentació poden ser: 

 Fer un vídeo educatiu, amb Powtoon, per exemple. És gratuït i molt fàcil 

d’usar. 

 Fer una presentació Power Point. 

 Fer una presentació Prezi. 

 Fer un mapa conceptual amb CmapTools i adjuntar-hi imatges. 

Deixau anar la vostra capacitat creativa i gaudiu de l’art! 



 
 

163 
 
 
 
 

 

PROVA FINAL (INDIVIDUAL) 

 

Prova final: 

Demostreu el que heu après de la resta d’equip amb la tasca 

d’Aprenentatge Cooperatiu amb aquesta prova final de tots els blocs. 

 

Per accedir a la prova, escriviu al cercador: www.educaplay.com i feu clic a la 

pipella “Directorio”. 

 

 

Una vegada aquí, tendreu la opció de cercar activitats dins el directori. Introduïu 

les paraules “Mallorca segle XVIII” al cercador i la primera activitat que es 

proposa és la prova final. 

 

La prova consisteix en escriure els buits de les paraules que falten. És una 

prova molt senzilla i el programa no és sensible a majúscules ni accents, el que 

facilita que no hi hagi confusions a l’hora de corregir-se. 

Quan hageu acabat la prova, enviau els resultats al professor o professora. 

http://www.educaplay.com/
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ANNEX 4. Solucions de les activitats 

El material que segueix són les solucions a les activitats de la proposta 

educativa d’Art i cultura del segle XVIII a Mallorca. 

Abans d’entrar al solucionari, s’han de tenir en compte una sèrie de 

consideracions: 

- Al solucionari es presenten les respostes de les activitats de manera 

senzilla, és a dir, no estan desenvolupades com un alumne ho hauria 

de fer sinó que s’aporten les dades bàsiques per a que això serveixi 

d’exemple per als docents en cas de dubte, o de guia per a corregir les 

activitats. 

- A l’hora de solucionar les activitats, per qüestions pràctiques, s’ha acudit 

als coneixements personals, motiu pel qual no apareixen les fonts a les 

quals acudir per a trobar les respostes. És a dir, sovint no s’ha seguit el 

procediment que seguiria un alumne fent una recerca a la xarxa per a 

solucionar les activitats. No obstant això, s’ha comprovat que totes les 

solucions poden trobar-se a la web, generalment de forma senzilla, tot i 

que algunes requereixen d’una recerca una mica més intensa. 

- Per qüestions d’economització de recursos, el solucionari no es presenta 

amb la mateixa estructura que s’han presentat els blocs (icona i part 

teòrica, icona de l’activitat de conceptes, icona de l’activitat de recerca... 

i així successivament a cada un dels blocs). L’estructura del solucionari 

és doncs: 

o Mapa conceptual de tots els blocs. 

o Activitat de conceptes de tots els blocs. 

o Activitat de recerca de tots els blocs. 

o Activitat de síntesi de tots els blocs. 

o Activitat de reflexió de tots els blocs.  

- El solucionari està pensat per a que el tinguin els docents, no els 

alumnes, pel que podran aparèixer comentaris en cursiva referents a la 

metodologia i als objectius conceptuals, procedimentals o actitudinals. 
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MAPES CONCEPTUALS DELS BLOCS TEÒRICS 

ARQUITECTURA: 

 

ESCULTURA: 

 



 
 

167 
 
 
 
 

PINTURA: 
 

 

 

ARTS DECORATIVES: 
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SEMAP: 
 

 

 

LLENGUA I LITERATURA: 
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MÚSICA I DANSA: 
 

 

 

GASTRONOMIA I VIDA QUOTIDIANA: 
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SOLUCIONARI DE L'ACTIVITAT DE CONCEPTES  

(TOTS ELS BLOCS) 

ARQUITECTURA: 
 

a. Pati porticat: espai obert rodejat per un pòrtic, que és un espai columnat 

adossat a un altre edifici. 

b. Arc de mig punt: un arc és un element de suport de les càrregues d’un 

edifici. Un arc de mig punt té forma semicircular. 

c. Columna: element de suport de secció circular. Té tres parts essencials: 

base, cos i capitells. 

d. Pilar: element de suport, igual que la columna, però de secció poligonal. 

e. Il·lustració: corrent filosòfic, polític i social que neix a l’Europa del segle 

XVIII, pel qual se l’anomena “Segle de les Llums”. Aquest corrent fa referència 

a la raó per a aconseguir un sistema ètic, com a llum i guia dels homes de 

l’època. El propòsit principal era guiar el món cap al progrés i educar a una 

societat culta, després de molts de segles de foscor, supersticions i 

irracionalitat (Edat Mitjana). 

f. Barroc: Estil artístic posterior al Renaixement i que es desenvolupa a Europa 

del segle XVI al XVIII. Visualment, el Barroc es caracteritza per les formes 

corbes i sinuoses, la novetat de les formes el·líptiques i la profusió decorativa.  

g. Neoclassicisme: Estil artístic posterior al Barroc i que es desenvolupa als 

segles XVIII i XIX. És una resposta al moviment de la Il·lustració, pel que la raó 

serà la dominant, creant formes geomètriques i pures, així com senzillesa 

decorativa. És una oposició absoluta a l’estil Barroc. 

h. Cúpula el·líptica: Una cúpula és una coberta formada per una superfície 

aproximadament semiesfèrica. La forma el·líptica a una cúpula serà un tret 

definitori de l’estil Barroc. Un exemple a Mallorca és la cúpula de l’església de 

Sant Antoniet de Palma. 
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ESCULTURA: 
 

a. Escultura exempta: és aquella obra escultòrica que no està adossada a cap 

mur, està descoberta per totes les bandes, és en tres dimensions. 

b. Relleu: escultura treballada de forma bidimensional, és a dir, adossada a un 

mur. Hi ha tres tipus de relleu: alt, mig i baix, depenent del volum de les figures 

que sobresurten. 

c. Retaule: Obra arquitectònica amb escultures i pintures que conforma la 

decoració d'un altar. Normalment està fet de fusta, pedra o altres materials, i 

representen escenes religioses. 

d. Carrer (d'un retaule): un carrer del retaule és cada una de les franges 

verticals per les quals està format. Generalment hi ha un carrer central i dos de 

laterals, o un carrer central i quatre de laterals (dos a cada costat). 

e. Cos (d'un retaule): un cos és cada una de les franges horitzontals que 

formen un retaule. Segons la seva posició rep el nom de: predel·la (a baix), 

pisos (al mig) o àtic (part superior). 

f. Portalada: portal principal de les esglésies que normalment està decorat amb 

relleus que representen al Sant patró de l'església i escenes religioses.  

g. Comitent: Persona que confia a una altra la cura dels seus interessos. En 

art, el comitent és la persona que encarrega una obra d'art a un artista i, 

normalment, li dóna instruccions sobre com ha de ser aquesta obra d'art 

encarregada (materials, tècnica, iconografia i iconologia). 

h. Confraria: associació de persones, generalment laiques però amb un 

patronatge religiós, unides per un fi de pietat o caritat, o de defensa o ajuda 

mútues, sovint amb el mateix ofici.  

i. Betlem: Conjunt de figuretes que representen el naixement de Jesucrist i la 

seva adoració pels pastors. 
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PINTURA 
 

a. Pintura al fresc: obra pictòrica feta a un mur amb la tècnica del fresc, que 

consisteix en aplicar capes de murtes al mur i pintar-hi quan encara està humit. 

b. Pintura al tremp: obra pictòrica feta amb la tècnica del tremp, que consisteix 

en aplicar pastes pictòriques aquoses i cobrents, constituïdes per una trempa i 

un pigment. Quan la trempa és de goma, aquesta tècnica rep el nom d'aiguada 

o guaix.  

c. Pintura de gènere: temàtica pictòrica que consisteix en representar escenes 

de la vida quotidiana o familiar. El gènere es consolida a Holanda al segle XVII i 

s'estén arreu d'Europa. 

d. Hagiografia: biografia d'un sant o d'una santa. La pintura hagiogràfica és la 

que representa escenes de la vida dels sants. 

e. Retrat: és la representació d'una persona per mitjà de la pintura o el dibuix 

(després també amb la fotografia, però no encara al segle XVIII). Els retrats 

representen les característiques físiques i psicològiques de les persones, però 

poden ser realistes o idealitzats.  

f. Pintura mitològica: gènere pictòric que representa escenes de la mitologia 

grecoromana. Aquest gènere es posa de moda a la Itàlia del Renaixement i el 

Barroc, tot i que és sempre un tema recurrent dels pintors i escultors. 

g. Pintura al natural: gènere pictòric que consisteix en dibuixar o pintar 

prenent com a model directament la natura, el paisatge, els animals o plantes.  

h. Cromatisme: característica de la pintura que fa referència a la paleta de 

colors que utilitza normalment un pintor.  
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ARTS DECORATIVES: 
 

a. Artesania: és la producció d'obres artístiques amb finalitats decoratives, 

fetes a mà i amb repetició de peces. 

b. Ceràmica: objecte fabricat d'argila cuita per a usos agrícoles i domèstics. 

c. Vidriat: coberta de vernís vítric que s'aplica a una ceràmica o una rajola. El 

vidriat es pot aplicar per dos motius: per higiene (si la ceràmica ha de contenir 

líquids o aliments) o per estètica, per fer l'objecte més bell i durader. 

d. Vidre bufat: tècnica per a la fabricació de peces de vidre que consisteix en 

bufar la pasta vítria a través d'un tub metàl·lic creant bombolles que quan 

refreden es solidifiquen. 

e. Teixits: entrellaçament de fil o fils que formen una tela. 

f. Sarja: tela formada d'un lligat quadrat de tres o més fils i passades, de 

manera que produeixen l'efecte de diagonals, més o menys gruixades.  

g. Cànyom: drap que usen les dones per eixugar-se les mans o per preservar-

se de la brutor en les feines casolanes. És també el nom que rep el davantal.  

h. Orfebreria: art i ofici de treballar els metalls preciosos, com ara l'or, la plata i 

d'altres. 

i. Glíptica: relatiu a l'art de treballar i gravar les pedres fines.  

SEMAP: 
 

a. Il·lustració: corrent filosòfic, polític i social que neix a l’Europa del segle 

XVIII, pel qual se l’anomena “Segle de les Llums”. Aquest corrent fa referència 

a la raó per a aconseguir un sistema ètic, com a llum i guia dels homes de 
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l’època. El propòsit principal era guiar el món cap al progrés i educar a una 

societat culta, després de molts de segles de foscor, supersticions i 

irracionalitat (Edat Mitjana). 

b. Lul·lisme: moviment ideològic dels deixebles de Ramon Llull entorn a les 

seves obres. La figura de Llull, amb el temps, esdevingué una figura mística i 

es creà tot un culte entorn a ell. Llull estava convençut de que Déu l'havia 

il·luminat per a que escrivís un llibre per convertir els musulmans en cristians.  

c. Marrells: Sobrenom que es donava a Mallorca als segles XVIII i XIX als 

antilul·listes. 

d. Col·leccionisme: fet de col·leccionar sistemàticament objectes d'un interès 

històric o artístic especial, o simplement rars. El col·leccionisme es va posar 

molt de moda al segle XVIII com una manera de crear coneixements, recuperar 

i conservar la memòria històrica, i com una mena d'expressió cultural. 

e. Enciclopedisme: conjunt de doctrines professades pels autors de 

l'Enciclopèdia de Diderot. L'enciclopedisme proposa recullir els sabers en 

llibres, per ordre alfabètic, el que s'anomenen «enciclopèdies». El corrent 

enciclopedista arribarà a Mallorca al segle XVIII. 

f. Gravat: Procediment d'impressió que consisteix en buidar una planxa, 

impregnar-la de tinta i estampar-la al paper, tantes vegades com es vulgui.   

g. Arqueologia: ciència que estudia la història de la humanitat a partir de les 

restes materials que aquesta ens ha deixat.  

h. Museística: relatiu o pertanyent als museus i les col·leccions.  

LLENGUA I LITERATURA: 
 

a. Repressió: acció exercida des del poder per a neutralitzar i eliminar la 

voluntat crítica dels col·lectius opositors o discrepants, mitjançant la limitació de 

les llibertats públiques.  
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b. Imposició: acció d'imposar, o bé, una cosa imposada. Imposar és obligar a 

complir, suportar, fer, acceptar, pagar, etc. una cosa. En aquest cas, una 

llengua.  

c. Decret de Nova Planta: conjunt de lleis sancionades per Felip V entre el 

1714 i 1715 cap als territoris de la corona d'Aragó, per les quals quedaven 

abolits tots els seus Furs i Constitucions. 

d. Llibre de viatges: és l'escriptura sobre viatges amb un valor literari. Amb el 

pas del temps, aquest tipus de literatura també cobra un valor històric com a 

font primària de documentació. 

e. Glosa: cançó o composició en vers, generalment curta i improvisada.  

f. Combat de picat: lluita entre dues persones, en aquest cas, per veure qui fa 

la millor glosa o qui contesta millor a la glosa anterior. 

g. Rondalla: narració generalment breu, popular, sovint de transmissió oral, de 

caràcter fantàstic, llegendari o amb elements reals, destinada especialment a 

l’entreteniment dels infants. 

MÚSICA I DANSA: 
 

a.Música tradicional: música que es transmet per via oral i de generació en 

generació, com a part de la cultura d’un poble. 

b.Fandanguisme: fenomen musical i cultural del segle XVIII que implica 

l’expansió d’una música i cultures del món hispànic, acompanyades d’un 

sentiment de patriotisme. 

c.Xeremies: instrument musical aeròfon de doble llengüeta, amb el pavelló 

ample i el tu lleugerament cònic. És un instrument de la música tradicional de 

Mallorca.  
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d.Balls de figura: tipus de ball tradicional de Mallorca  també anomenat “ball 

ritual” que es balla a determinades celebracions litúrgiques, tot i que és de 

caràcter popular. 

e.Flabiol: flauta de bec tradicional, de sons molt aguts, tocada generalment 

amb una mà. 

f.Tamborí: tambor petit que es toca amb una sola baqueta, generalment penjat 

al braç esquerre. 

g.Orgue: instrument de vent que consta d’un gran nombre de tubs que sonen 

insuflant-hi l’aire mitjançant una manxa, o un mecanisme anàleg, i es toca per 

mitjà d’un o més teclats. 

h.Òpera: drama posat en música per a ser cantat amb acompanyament 

d’orquestra i representat amb els elements propis del teatre. 

GASTRONOMIA I VIDA QUOTIDIANA: 
 

a.Aristocràcia: Estament dels aristòcrates. A més, forma de govern en què el 

poder està a les mans d’un grup social minoritari privilegiat, generalment per 

raons de família o llinatge. 

b.Classe mitja: classe social que es defineix per oposició als privilegiats i al 

baix proletariat. Està formada per aquelles persones amb ingressos regulars, 

però que no són rics, i que acostumen a tenir un treball assalariat.  

c.Pagesos: homes i dones del camp, que es dediquen al conreu de la terra. 

d.Sobresou: sou especial que s’afegeix a l’ordinari. 

e.Impost: quantitat de diners exigida sense contraprestació per les 

administracions públiques a cada ciutadà. En el cas del segle XVIII, no eren les 

administracions públiques que reclamaven imposts, sinó la monarquia 

borbònica. 
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f.Epidèmia: malaltia infecciosa accidental i transitòria que ataca un gran 

nombre de persones d’una regió. 

g.Llibre de receptes: llibre que recull receptes culinàries agrupades per 

tipologies segons els ingredients utilitzats, l’àpat on es consumeixen o el 

mètode d’elaboració. 

 

 

 SOLUCIONARI DE LES ACTIVITATS DE RECERCA 

(TOTS ELS BLOCS) 

 

ARQUITECTURA: 
 

El Teatre Principal de Palma es va inaugurar el 27 d’agost de 1667, amb el 

nom de Casa de les Comèdies, amb una capacitat per a 800 persones. Abans, 

s’havia reunit una junta de teòlegs per a determinar si la representació de 

comèdies era lícita 

En acabar la Guerra de Successió, el 1715, el Teatre es convertí en caserna de 

les forces partidàries del Felip V. Després de passar diverses penalitats, l’edifici 

entrà en decadència. 

El 1854 comencen les obres del nou teatre, que durà el nom de Teatre de la 

Princesa i s’amplia també el solar en el qual s’ubicarà. La decoració interior és 

obra de l’escenògraf francès Fèlix Cagé, que també decorà el Gran Teatre del 

Liceu de Barcelona. El nou teatre s’inaugurà l’any 1857 però sols un any més 

tard, un incendi destruí completament el Teatre. 

Es tornà a reconstruir amb els mateixos plànols i decoració l’any 1860. 

Recuperat de: www.teatreprincipal.com 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Successió_Espanyola
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0231431&BATE=Gran%2520Teatre%2520del%2520Liceu
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0231431&BATE=Gran%2520Teatre%2520del%2520Liceu
http://www.teatreprincipal.com/
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ESCULTURA: 
 

Sala capitular barroca de la Seu : Francesc Herrera 

Cronologia: 1696-1701 

Estil: Barroc 

Material: marès de Lluchmajor 

Tècnica: Relleu 

Iconografia: al portal d'entrada de la Sala s'hi veuen tres figures. 

Iconologia: les figures femenines representen les virtuts teologals, i envolten la 

Verge Maria amb àngels nus i dofins.  

 

PINTURA: 
 

El nom de botiflers és el que es dóna, durant la Guerra de Successió i els anys 

consecutius, als Països catalans a aquella gent que havia estat del bàndol de 

Felip V de Borbó durant la guerra. 

A Cristòfol Vilella se li deia botifler per la seva afecció a la Cort de Madrid i no 

se l'apreciava gaire a alguns cercles de Mallorca, precisament perquè ell 

tampoc no era gaire afeccionat a l'illa i els seus habitants, ja que deia que eren 

incultes i que a Mallorca no hi havia possibilitats intel·lectuals. 

FITXA DE CATÀLEG: 
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Autor: Cristòfol Vilella 

Datació: 1770-1780 

Material i tècnica: pintura al temple. 

Funció: documentació de les flors i fruits de l'illa de Mallorca 

Destinataris: Real Gabinete de Historia Natural (Madrid). 

ARTS DECORATIVES: 
 

Partint de la web del Consell: www.conselldemallorca.org es pot extreure un 

llistat de tots els museus de Mallorca. Sols llegint la descripció i mirant les 

fotografies de cada un d'ells és fàcil d'extreure que els museus de Mallorca que 

tenen fons de ceràmica són: 

- Museu de Lluc. 

- Museu Cosme Bauçà. 

- Museu del fang. 

- Museu de Mallorca. 

- Museu etnogràfic de Muro. 

SEMAP: 
 

Una de les col·leccions principals del cardenal Despuig és la col·lecció 

d'escultura clàssica (d'època grecoromana) que va anar adquirint al llarg dels 

seus viatges a Itàlia. 

Actualment, una part d'aquesta col·lecció és accessible al públic i es troba 

exposada al Castell de Bellver. 

http://www.conselldemallorca.org/
http://www.conselldemallorca.org/
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Amb respecte a la biblioteca, a diverses pàgines web s'esmenta que Despuig 

tenia una biblioteca de gran valor, i que tenia, entre d'altres, la Carta Nàutica de 

Vallseca (segle XV). No obstant això, no s'esmenta enlloc on es troba 

actualment el fons bibliogràfic del Cardenal Despuig.  

LLENGUA I LITERATURA: 
 

Rere una recerca a la web, apareixen més textos mallorquins del segle XVIII 

escrits en català. 

Alguns exemples són: 

- Textos narratius 

Vide y pelegrinesió y mort del beneventurat Sant Alex, fill de Eufemiano, 

senedor de Rome, anònim (1745 ?). 

-Textos poètics 

Poesies, de Guillem Roca i Seguí (s. XVIII). 

Poesies, de Josep de Togores i Sanglada, comte d'Aiamans (s. XVIII). 

Coverbos, anònim (s. XVIII). 

El gat del convent de Sant Domingo , Albert Burguny, 1750. 

Glòries i miracles d'Antoni Aguiló, àlies Tonio menor, anònim, 1789. 

 

-Textos teatrals 

Entremès d'en Roagó florit y na Faldó, de Rafel Sastre i Clar (1772). 

Entremès d'en Llorenç Malcasadís y na Susaina des fil, anònim (s. XVIII). 

Comedia del misser miserable, de Guillem Roca i Seguí (s. XVIII). 
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MÚSICA I DANSA: 
 

L’obra més famosa d’Antoni Lliteres és la “Ópera al estilo italiano”, que també 

reb el nom de “Los elementos”. 

Els versos d’aquesta obra relaten la conversa dels quatre elements (terra, 

aigua, aire i foc), mentre esperen que arribi el dia. 

En el desenvolupament de l’obra es veuen dues parts en definides: la 

presentació de cada un dels elements i la descàrrega de les seves ires 

desitjosos que arribi la llum del dia a la primera part, i una segona part que 

comença vaticinant el temps anhelat.  

GASTRONOMIA I VIDA QUOTIDIANA: 
 

El Tribunal de la Inquisició va ser creat el segle XV pels Reis Catòlics amb 

l’objectiu de repressió de l’heretgia. 

A Mallorca, aquest tribunal es va establir i va tenir una presència notable ja des 

dels darrers anys del segle XV, arribant a acumular gran poder arribant fins a 

un punt en que les seves activitats anaven més enllà de l’estricta vigilància de 

l’ortodòxia catòlica. 

La Inquisició va ser abolida al primer terç del segle XIX. 

Amb respecte al segle XVIII, a Mallorca hi havia dos inquisidors: l’Inquisidor 

Major i l’Inquisidor Fiscal. Rebien diners de la corona i del Papa, a més de 

realitzar fortes confiscacions, especialment als xuetes. 
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SOLUCIONARI DE LES ACTIVITATS DE SÍNTESI  

(TOTS ELS BLOS) 

 

ARQUITECTURA: 
 

  

Planta de Sant Antoni Abat - Planta de l’església dels Caputxins. 

 De quin estil és cada una de les plantes? La planta de Sant Antoniet 

és barroca, mentre que l’església dels Caputxins és Neoclàssica. 

 Quines formes geomètriques predominen en cada una d’elles? A 

Sant Antoni Abat hi trobem la forma el·líptica com a més important, 

característica del Barroc, i la trobem a la cúpula i al claustre. L’església 

dels Caputxins és un sol cos rectangular amb capelles laterals, 

quadrades i rectangulars. 

 Usant l’escala, calcula el perímetre del claustre de Sant Antoni 

Abat. La fórmula més senzilla (però amb solució aproximada) per 

calcular el perímetre d’una el·lipsi és la següent: 
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Tenint en compte l’escala indicada a la planta de Sant Antoni Abat, s = 5 

(metres) i r = 7 (metres).  

 𝑝 ≈ 2𝜋√
25+49

2
   llavors,    𝑝 ≈ 2𝜋√37     i finalment, 𝑝 ≈ 37′6𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 

ESCULTURA: 
 

Retaule de Sant Antoniet. 

Parts que s'han perdut: 

- La predel·la dels carrers laterals. 

- Les dues columnes laterals i les dues columnes que separaven el carrer 

central dels laterals. 

Parts que es conserven: 

- La predel·la del carrer central. 

- Les tres taules del cos central. 

- L'àtic (central, ja que no està coronat als laterals). 

PINTURA: 
 

A les pintures es pot observar la influència que Guillem Mesquida va rebre de la 

llarga temporada que va passar a Itàlia. 

L'obra de Il Veronese és sols una obra triada a l'atzar (no vol dir que Mesquida 

sigui deixeble de l'estil de Il Veronese, sobretot tenint en compte l'enorme 

distància cronològica que els separa), però s'hi poden veure semblances: 

- La temàtica de «El rapte d'Europa». 

- La composició de l'escena. 
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- El fons paisatgístic i el cel. 

- La paleta de colors, tot i que a Mesquida semblen més brillants i a Il Veronese 

semblen més foscos. 

ARTS DECORATIVES: 
 

Les dues peces de la imatge (tant l'ampolla com el tassó) estan fetes amb la 

tècnica del vidre bufat. 

L'ampolla està feta d'una bufada al tub metàl·lic i el tassó, tallant la bombolla 

que apareix. 

La diferència entre l'ampolla (feta a Mallorca) i el tassó (fet a Venècia) són les 

decoracions, ja que l'ampolla no en presenta i el tassó presenta fils de lattimo 

(aquests conceptes es poden extreure de la lliçó). 

SEMAP: 
 

Les diferències del mapa de Despuig amb un mapa actual són evidents: els 

noms estan escrits en castellà, el mapa té una dedicatòria i l'envolten gravats 

il·lustratius de 36 municipis de l'illa, la qual cosa no apareix freqüentment als 

mapes actuals. 

El mapa està en castellà perquè va ser fer per a la princesa d'Astúries Maria 

Luisa de Borbón, dedicat pel Cardenal Despuig, qui apareix com a autor del 

mapa i Josep Muntaner com a gravador. NO obstant això, altres col·laboradors 

ajudaren al cardenal Despuig en la tasca, com l'arquitecte Fra Miquel de Petra.  

A les explicacions sobre els municipis apareixen dades com: l'origen, dades 

geogràfiques, principals collites i l'escut. 
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LLENGUA I LITERATURA: 
 

Símptomes de castellanització al glosat de Sebastià Gelabert: 

- Els finals amb «a» de la conjugació del pretèrit imperfet. 

- Les «y». 

- El pronom «nos». 

- La paraula «antes». 

- La paraula «isla». 

MÚSICA I DANSA: 
 

Les similituds amb la dansa tradicional mallorquina són: 

- L’ús de les castanyetes. 

- Alguns punts de ball: punta-taló, els bots. 

Les diferències són:  

- La barreja de l’escola bolera amb la dansa clàssica, el que no apareix a 

la dansa tradicional de Mallorca.  

GASTRONOMIA I VIDA QUOTIDIANA: 
 

La recepta de peix o carn escabetxada estava a l’abast de la noblesa i la classe 

mitja, però la pagesia no podia menjar carn i peix amb molts freqüència. Fra 

Jaume Martí aporta l’opció de fer-lo amb vinagre i aigua bullits, en cas de no 

tenir vi. No es descarta que pogués esser un plat per menjar a una celebració, 

tot i que sembla més un plat de diari, ja que implica també una conservació 

d’uns quants dies, el que és d’utilitat. Apareixen alguns símptomes de 

castellanització: “después”, “y”. 
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SOLUCIONARI DE LES ACTIVITATS DE REFLEXIÓ 

(TOTS ELS BLOCS) 

 

ARQUITECTURA: 
  

Fra Juníper Serra : (Petra, 1713 – Califòrnia, 1784), 

fou un pare franciscà mallorquí que fundà la missió 

de Califòrnia. Es dedicà a l’estudi i la docència de la 

filosofia de Ramon Llull i les humanitats. El 1749 

abandonà Mallorca per a partir com a missioner a 

Amèrica, on ensenyà religió catòlica, però també 

tècniques de cultiu, així com també creà escoles de 

treball. Fou oncle de Fra Miquel de Petra (germà de 

la seva mare) i l’ajudà molt en la seva carrera 

eclesiàstica. 

 

 

Cardenal Despuig : (Palma, 1745 – Itàlia, 1813), va 

ser un bisbe i cardenal mallorquí. Obtingué el títol 

d’humanitats i estudià la filosofia de Ramon Llull. Tot 

i que es volia dedicar a la carrera militar, el seu pare 

el destinà al clergat. Viatjà molt i estigué en contacte 

amb els pensaments il·lustrats de l’època, els quals 

dugué a Mallorca.  

Fra Miquel de Petra i el Cardenal Despuig eren 

amics i, professionalment, treballaren junt en la 

confecció del Gran Mapa de Mallorca. 
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Tots els il·lustrats es coneixien entre ells perquè eren una minoria dins la 

societat mallorquina, i tots eren homes perquè les dones no tenien accés a la 

vida política.  

ESCULTURA 
 

 

Generalment sí que hi havia discrepàncies entre els diferents artistes que 

participaven de la realització d'un retaule. Els motius principals eren: 

- El predomini de quin art: segons l'època, estava més de moda que els 

retaules tenguessin més pintures o més escultures, el que creava diferents 

situacions laborals. 

- L'intrusisme laboral: algunes tasques, com l'estufat o el daurat, tant les podien 

fer pintors com escultors, el que els creava conflictes. 

A la realització del retaule: l'argenter fabricava les peces litúrgiques, l'escultor 

feia els relleus, el fustes les estructures de fusta del retaule, el marbrista les 

peces en marbre (columnes), el picapedrer adossava l'estructura a la capella, el 

pintor pintava les taules, el ferrer assegurava les estructures i el teixidor 

aportava les teles de la litúrgia. 

 

(Reflexió sobre la protecció del patrimoni religiós) 
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PINTURA: 
 

a. Les retratades pertanyen a una classe social elevada, són nobles o 

aristòcrates. 

b. El seu vestuari i joies demostren la seva posició social. 

c. Sols les classes socials privilegiades tenien possibilitat de fer-se retrats: els 

nobles i els alts càrrecs religiosos. 

d. Al segle XVIII volien fer-se retrats per deixar constància de la seva posició 

social i exhibir-los a la casa, així com per deixar-los als seus descendents com 

a memòria i patrimoni familiar. 

e. La mare apareix amb rostre sever i la filla també té un posat seriós, tot i que 

més innocent.  

f. La mare apareix amb una clau a la mà, com a senyal de que ella és la 

madona de la casa. Ambdues porten un colgant al coll amb una creu, símbol de 

la seva religiositat, i es donen la mà, demostrant que estan unides l'una amb 

l'altra. 

ARTS DECORATIVES: 
 

- La jove porta un rebossillo fet de seda estampada de flors. 

- No totes les joves podien dur un rebossillo de seda, sinó que les pageses el 

duien de cotó o de lli, normalment de color blanc o cru. 

- Ben igual que avui en dia, la vestimenta és una eina per al reflex del estatus 

socioeconòmic. 

- Actualment també es dóna molta importància a les aparences a l'hora de 

vestir, especialment a l'època adolescent. 

(Reflexió sobre la indumentària) 
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SEMAP: 
 

Lamentablement, no ens és possible saber com hagués estat el transcurs de la 

nostra història si no haguéssim acabat en mans de la corona espanyola i si 

haguéssim format part, per exemple, de l'imperi britànic 

De totes maneres, la important tasca de reflexió arribats a aquest punt està 

enfocada de cap a la historiografia. Les notícies que ens arribat de la Il·lustració 

i del segle XVIII a Mallorca és que es donen els inicis del progrés, a una 

Mallorca fins al moment inculta i endarrerida. 

És molt important tenir una visió crítica amb respecte a aquestes qüestions, i 

tenir en compte que Mallorca, abans de pertànyer a Espanya, tenia un règim 

polític pre-democràtic amb representats al Consell de tots els estaments socials 

i que es renovaven cada any. L'entrada a una monarquia absolutista 

caracteritzada pel despotisme il·lustrat no és en absolut una passa cap al 

progrés, ben al contrari. 

Amb respecte a la crisi econòmica que patia Mallorca a mitjan segle XVIII, una 

part va estar provocada per unes sequeres una sèrie de males collites, però per 

altra banda, feren molt de mal a la pagesia els altíssims imposts sobre els 

productes, sobretot l'aiguardent i el vi, arribant a moments en que era més 

rendible deixar que produir que la feina de producció vitivinícola i el pagament 

d'impostos.  

Així doncs, la SEMAP, associació propiciada pels Borbons, dugué a terme 

activitats per a millorar l'agricultura a Mallorca, però s'ha de tenir en compte que 

abans els mateixos Borbons l'havien estat perjudicant.  
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LLENGUA I LITERATURA: 
 

- Don Ferran crida a na Bel per a dir-li de que sigui hospitalària amb la visita 

que tenen a Sa Tafal. 

- Na Bel no està contenta de tenir aquests «convidats» a casa, ja que són els 

invasors de Mallorca. 

- Don Ferran diu que tampoc està content però se mostra amable i hospitalari 

per guanyar-se el seu favor i evitar-se problemes. 

- El Coronel Ruiz es mostra amigable i diu que vol dur-se bé amb les gents de 

Mallorca. 

- Don Ferran li ha pres alguns rebels que hi havia a les seves terres i els té 

retinguts per entregar-los al Coronel Ruiz. 

- El Coronel Ruiz pensa que les costums dels mallorquins no són adequades ni 

convenients, ni tan sols per a Don Ferran. 

- Na Bel diu que no vol esser l'entreteniment dels invasors i no té ganes de 

gresca. 

MÚSICA I DANSA: 
 

La jota (variants) també es balla a: Aragó, Castella, Lleó, Comunitat 

Valenciana, Navarra, La Rioja, Cantàbria, Astúries, Galícia, Extremadura, 

Andalusia, Múrcia, Catalunya, Canàries i Filipines. 

El fandango es balla també a: Astúries, Castella – La Manxa, Extremadura, 

Catalunya, Múrcia, València, País Basc i Portugal. 

El bolero apareix com a “ball típic espanyol” a les webs, així com també 

s’esmenta que és un ball Cubà. 
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No sembla que hi hagi a altres indrets dels territoris hispànics un ball que tingui 

el nom del copeo, ben igual que la mateixa, essent balls únics de Mallorca.  

Amb respecte a la jota i el fandango, queda clara la seva arribada amb la 

onada del fandanguisme. Es té constància de que a Mallorca es ballaven 

també altres balls, com el ball redó. 

GASTRONOMIA I VIDA QUOTIDIANA: 
 

A part de pel gaudi personal, la plasmació de determinats programes pictòrics a 

les sales de la vivenda era reflex de la mentalitat  il·lustrada del propietari: una 

persona culta, amb coneixements d’història i de mitologia clàssica. 

Segurament fou el mateix marquès de Vivot qui trià la temàtica de les sales, tot 

i que Josep Dardarone era un artista culte i conreava la pintura mitològica. 

Possiblement, fou una tasca compartida. 
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SOLUCIONARI DE LA PROVA FINAL: 
 

1. La forma el·líptica que tenen la cúpula i el claustre de l'església de Sant 

Antoniet de Palma és molt característica de l'estil Barroc i marca una gran 

diferència amb el posterior estil Neoclàssic.  

2. De les manifestacions escultòriques del segle XVIII se'n destaquen 

principalment dues: els relleus de les portalades i, a dins les capelles, els 

retaules.  

3. Els dos gèneres pictòrics principals del segle XVIII són la pintura religiosa i 

els retrats, tot i que també apareix una temàtica nova: la pintura mitològica. 

4. Les arts decoratives es revaloren durant el segle XVIII i són molt importants 

les produccions ceràmiques i el vidre bufat. 

5. Mallorca és una gran productora de teixits i fins i tot s'exporten a Amèrica. El 

teixit de producció local més valorat és el teixit de seda. 

6. A nivell artístic, la tasca de la SEMAP va ser important perquè impulsaren la 

creació de l'Acadèmia de Nobles Arts de Palma, el 1789. 

7. A nivell lingüístic, Mallorca i la llengua catalana visqueren una profunda 

repressió per part dels invasors durant tot el segle XVIII i posteriors, palesa en 

el Decret de Nova Planta.  

8. Al segle XVIII es continuà fent literatura en català, de caire popular, com els 

glosats den Tià de sa Real. 

9. Algunes de les músiques de Mallorca que avui en dia consideram 

tradicionals arribaren del territori hispànic al segle XVIII, amb el fenomen del 

fandanguisme. 

10. Les diferents classes socials, al segle XVIII tenen diferents estils de vida i, 

per suposat, diferents dietes. El primer receptari conservat a Mallorca és 

precisament d'aquest segle, escrit per Fra Jaume Martí. 
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ANNEX 5. Material d’ampliació: ressenyes de llibres 

Algunes notes sobre... LA INSTITUCIÓ ECLESIÀSTICA. 

Xamena, P., i Riera, F. (1986). Història de l’Església a Mallorca. Palma: 

Editorial Moll. 

El Seminari Conciliar: 

El Concili tridentí havia disposat que prop de les catedrals fossin establerts 

col·legis per a la formació dels futurs sacerdots “ut hoc collegium Dei 

ministrorum perpetuum seminarium sit”.  

No obstant això, l’erecció d’aquests seminaris es retardà a Mallorca fins a 

principis del segle XVIII, augmentant poc a poc el nombre de seminaristes fins 

que, ja al segle XIX, la residència a aquest centre de formació era obligatòria 

per a tots els candidats al sacerdoci. Els seminaristes cursaven els estudis de 

llatí a les escoles menors del col·legi de jesuïtes de Monti-Sion, i els d’arts, 

Sagrada Escriptura, teologia i moral, a la Universitat.  

 

Els Bisbes del segle XVIII: 

Amb la declaració de guerra entre els dos pretendents a la corona, el clergat de 

Mallorca es dividí. El bisbe Francisco Antonio de la Portilla, franciscà burgalès 

presentat bisbe de Mallorca per Felip V (1701-1711) hagué de procedir contra 

els partidaris de l’arxiduc Carles. 

El 25 de setembre de 1706 es presentava davant Ciutat l’armada anglo-

holandesa i va intimar la rendició a l’arxiduc Carles, que finalment es produí el 

dia 27 del mateix mes i any. 

Els reis proposaran els bisbes per a la diòcesi de Mallorca, i aquests són 

nomenats pel papal. A partir del Concili de Trento (1545) es reformen alguns 

aspectes de la Institució i es nomenen bisbes que controlin el compliment de 

les reformes. 
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Els bisbes de Mallorca dels segles XVI i XVII són els següents: 

- Diego de Arnedo (1561-1572). Osca. 

- Joan Vic i Manrique (1574-1604). València. 

- Alfonso Laso y Sedeño (1604-1607). Sardenya. 

- Simó Bauçà (1608-1623). Mallorca. 

- Fèlix de Guzmán (1625). Valladolid. 

- Baltasar de Borja y Velasco (1625-1630). València. 

- Juan de Santander (1631-1644). Biscaia. 

- Tomàs de Rocamora (1644-1653). Alacant. 

- Miguel Pérez de Nueros (1654-1656). Calatayud. 

- Diego de Escolano y Ledesma (1656-1660). Madrid. 

- Pedro Fernando Manjanés y de Heredia (1660-1670). Sevilla. 

- Bernat Lluís Cotoner d’Olesa (1671-1684). Mallorca. 

- Pere d’Alagó i de Cardona (1684-1701). Sardenya. 

Els bisbes de Mallorca del segle XVIII són els següents: 

- Francisco Antonio de la Portilla (1701-1711). Burgos. 

- Anastasio de Estenipa y Tranajáuregui (1711-1721). Bilbao. 

- Juan Fernández y Zapata (1722-1729). Castella. 

- Benet Panyelles i Escardó (1730-1743). Catalunya. 

- José de Cepeda y Cortés (1744-1750). Toledo. 

- Llorenç Despuig i Cotoner (1750-1763). Mallorca. 

- Francisco Garrido de la Vega (1763-1772). Galicia. 

- Juan Díez de la Guerra (1772-1777). Cadis. 

- Pedro Rubio Benedicto y Herrero (1778-1794). Cuenca. 

 

La Seu: 

A principis del segle XVIII es construí el claustre: de planta rectangular i estil 

renaixentista; així com també la sala capitular, barroca de traçat ovalat i coberta 

amb cúpula ornamentada, on s’hi guarda el tresor artístic de la Seu, destacant 
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els candelers barrocs de plata massissa de 243 kg. Cada un i fets pel català 

Joan Matons a principis de segle. 

 

Les parròquies de Ciutat i Part Forana: 

En el segle XVIII, el cens de Ciutat de Mallorca pujà a 30.000 habitants, essent 

una de les ciutats més poblades d’Espanya. 

Esglésies acabades al segle XVIII: 

 Església parroquial d’Andratx (1773). 

 Església parroquial de Binissalem (primera meitat del s. XVIII). 

 Església parroquial de Bunyola (1756-1779). 

 Església de Capdellà (Calvià). 

 Església parroquial de Campanet (1717-1774). 

 Església parroquial d’Establiments (sufragània d’Escorca, 1772). 

 Oratoris de Cas Concos, s’Horta i es Carritxó (Felanitx). 

 Església de Santa Maria la Major d’Inca (1706). 

 Església parroquial de Llucmajor (finals del XVIII). 

 Església parroquial de Sant Marçal (Marratxí). 

 Església parroquial de Montuïri (1755-1771). 

 Església parroquial de Petra (1582-1724). 

 Església parroquial d’Ariany (acabada 1737). 

 Església parroquial de Pollença (1711-1790). 

 Església parroquial de Porreres (1667-1714). 

 Oratori de la Santa Creu (Porreres. 1722-1743). 

 Església parroquial de Puigpunyent (finals del XVIII). 

 Església parroquial de Santa Margalida (s. XIV-XVIII). 

 Església parroquial de Santa Maria (1718 beneïda). 

 Església parroquial de Santanyí (1786-1814). 

 Església parroquial de Sa Pobla (1697-1706). 

 Església de Caimari (Selva. 1746-1751). 
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 Església de Sineu (ampliació del XVIII). 

 Església de Sóller 

 

Els religiosos a Mallorca al segle XVIII: 

1. Els monjos cistercencs de la Real  destaca la figura del monjo Fran 

Ramon Pasqual i Fleixes, andritxol, 1708-1791. Ja doctor en Filosofia, 

anà a Magúncia (Alemanya) seguint al mestre lul·lista Ivo Salzinger, qui 

imprimí una esplèndida edició de 8 toms d’obres de Ramon Llull. 

2. Els cartoixans  Es troben a Valldemossa. El segle XVIII es troben 

construint el seu temple, que no fou beneït fins al 1801, amb les 

decoracions al frecs de Fra Manuel Bayeu, germà del pintor Francisco 

Bayeu. 

3. Canonges regulars de Sant Antoni  tenen cura de dos hospitals a 

Ciutat: el de Sant Antoni de Pàdua i el de Sant Antoni de Viana. 

Edifiquen entre el 1757 i el 1768 l’església i el claustre de Sant Antoni 

Abat, representatiu monument del Barroc Mallorquí.  

4. Els franciscans  tenen nombrosos convents arreu de Mallorca, 

construïts la majoria als segles XVI i XVII. 

5. Dominics  igual que els franciscans. 

6. Carmelites. 

7. Agustins 

8. Mercedaris 

9. Trinitaris  tenen el convent de Santa Catalina, derruït el 1771 per Reial 

Ordre, juntament amb altres construccions extramurs, consideració per 

un nou plantejament de la defensa de la Ciutat. 

10. Els hospitalers de Sant Joan de Malta  entre els cavallers de Malta hi 

abundaren mallorquins, com Ramon Despuig (1736-1741). 

11. Ermitans  devers el 1766 existien els següents cenobis: 

a. Ermita major de la Concepció del Desert de la Trinitat 

(Valldemossa), amb 7 ermitans. 
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b. Cel·la de Ternelles (Pollença), amb 3 ermitans. 

c. Son Seguí (Santa Maria), amb 2 ermitans. 

d. Son Fortesa (Puigpunyent), amb 1 ermità. 

e. Santa Llúcia (Manacor), amb 3 ermitans. 

f. Sant Honorat (Algaida), amb 3 ermitans. 

12. Jesuïtes  Vingueren a Mallorca a partir del Concili de Trento, fundant 

col·legis i esglésies durant els segles XVI i XVII. El 1767, el rei Carles III 

decidí expulsar els jesuïtes de tots els seus regnes i dominis. 

13. Mínims  ordre mendicants. 

14. Caputxins  per raons estratègiques, el 1771 el convent caputxí fou 

destruït i els frares passaren a viure uns al Temple i els altres al convent 

dels jesuïtes de Pollença que aleshores estava desocupat per l’exùlsió 

dels membres de la companyia de Jesús. L’any 1772, a instàncies del rei 

Carles III, els foren atorgats uns solars dins la ciutat, prop de la Porta 

Pintada, on bastiren de bell nou un convent i l’església (1775-1791) amb 

plànols traçats pel pare Miquel de Petra, el qual dirigí la construcció 

d’altres edificis religiosos i fou professor de matemàtiques de l’escola de 

la SEMAP.  

Un altre caputxí cèlebre fou el pare Gaietà de Mallorca (mort el 1767), 

historiador i erudit. 

15. Congregació de l’oratori de Sant Felip  a terme el 1712 per tres joves 

mallorquins. 

16. Teatins  s’estableixen a Mallorca el 1721 però no s’assenten 

definitivament fins el 1779 a l’església de Sant Martí dels jesuïtes 

(expulsats), finalitzant-la i dedicant-la a Sant Gaietà. 

17. Congregació de la Missió  funden a Mallorca el 1736 i beneeixen 

l’església el 1764, dedicada a Sant Vicenç de Paül. 
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Algunes notes sobre... INDÚSTRIA RURAL. 

Deyà, M. (1987). Indústria rural a Mallorca (s. XVIII). Manacor: Papers de Sa 

Torre. 

Les activitats manufactureres de Mallorca a l’Edat Moderna són poc 

conegudes, essent font de notícies esporàdiques els papers de la SEMAP i del 

Real Consulado de Mar y Tierra. 

El seu estudi palesa dos aspectes: 

1. L’estrictament manufacturer  la indústria rural ocupa un lloc important, 

no sols pel nombre d’artesans, sinó per la complementarietat que, en 

moltes ocasions, tenen les tasques urbana i rural. 

2. Socio-econòmic  activitats que engloben moltes persones i impliquen 

una no menyspreable penetració de capital. 

A la Part Forana es desenvolupen tres tipus d’activitats diferents, si ens atenem 

a la situació del menestral. 

a) Existeixen gremis independents a diverses viles. 

b) A les viles sense gremi propi, els artesans s’havien d’inscriure al gremi 

de Palma. 

c) Treball lliure de persones no agremiades que s’encarreguen d’etapes 

preparatòries de la producció manufacturera, com la filatura 

(l’endarreriment tècnic de la filatura respecte al teixit determina que per 

mantenir actius els telers cal intensificar la mà d’obra que fila. Aquestes 

tasques són secundàries i aporten una font d’ingressos complementària 

a l’economia familiar. 

 

Els centres rurals tèxtils més importants a la segona meitat del segle XVIII són 

Artà i Pollença, però hi ha altres viles amb gremis propis més o menys 

dinàmics: 
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Teixidors de lli Teixidors de llana Paraires 

Artà 

Pollença 

Sineu 

Inca 

Manacor 

Alcúdia 

Pollença 

Llucmajor 

Manacor 

Felanitx 

Artà 

Pollença 

Inca 

Llucmajor 

Felanitx 

Manacor 

Algaida 

A Mallorca, queda clar que el cicle agrícola és d’una importància singular, i que 

la terra es veu com el bé suprem: els beneficis assolits amb la indústria tèxtil 

s’esmenten en la compra de terres. 

Hi ha tres formes d’entrar en els canals de comercialització: 

1- Un artesà urbà rep les manufactures de la Part Forana quan els falta poc 

per enllestir el procés (per exemple, el tintat) i llavors es col·loquen les 

peces al mercat exterior. 

2- Els menestrals rurals venen directament els seus productes a Ciutat, a 

comerciants i agremiats, qui els despatxen. És un sistema econòmic 

equiparable al “Kaufsystem”. 

3- Els menestrals no posseeixen matèria prima, però sí els comerciants, qui 

la lliuren per recollir el producte acabat que vendran. Això és un “putting-

out”. 

Com a conclusió, la indústria rural mallorquina del segle XVIII es caracteritza 

per: 

1- Introducció a la xarxa gremial. 

2- Endarreriment tècnic a les primeres fases de producció. Augment de la 

mà d’obra en aquestes fases per a millorar les economies familiars. 

3- Primeres fases de la producció tèxtil a la Part Forana amb una 

finalització sovint a Palma (tintat o blanqueig). 

4- Una part d’aquesta producció entra dins els canals de comercialització, 

és a dir, no és tot just per a l’autoconsum. 
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Algunes notes sobre... ELS XUETES. 

Riera, F. (1973). Lluites antixuetes en el segle XVIII. Mallorca: Editorial Moll. 

Pàgs. 26-35. 

Els xuetes i la Guerra de Successió: 

Per explicar l’actitud dels xuetes davant la guerra, caldrà traçar un esquema 

dels esdeveniments que tingueren lloc a la nostra illa. El 13 de novembre de 

1700 el Gran e General Consell del Regne era assabentat de la mort de Carles 

II mitjançant una carta de la reina viuda, amb les clàusules que nomenaven 

hereu el duc d’Anjou. La proclamació fou jubilosa, si bé gran part del poble, del 

clergat i de la noblesa n’estaven en contra. El 1701 arriba don Francisco Miguel 

de Pueyo, virrei nomenat per Felip V. El 20 de juliol de 1702 es declara guerra 

contra les potències aliades. El 1703 arribava un virrei nou, don Baltasar 

Cristóbal de Híjar. El 1706 una esquadra anglo-holandesa ancorava davant el 

port de Ciutat, el poble s’esvalotà i, rere alguns intents de resistència filipista, 

Mallorca es retia a l’arxiduc Carles el 28 de setembre de 1706. Tres virreis 

carlins tingué l’illa, el compte de Zavellà el 1706, el marquès de Rafal, el 1709, i 

el marquès de Rubí, el qui veié caure l’illa el 1713, fet que donà per acabada la 

Guerra de Successió a favor de Felip V de Borbó. 

Amb tot aquest avalot governamental, les repressions d’un bàndol cap a l’altre, 

i viceversa, es donaven molt sovint.  

L’actitud dels xuetes durant la Guerra de Successió no fou gaire destacada. 

Molts d’ells estaven encara malmesos per la pallissa que el Sant Ofici els hi 

havia donat pocs anys abans, i no estaven en condicions de guerres, i manco 

per una lluita que, al cap i a la fi, poc els importava. 

Però les guerres, ara i llavors, necessiten de diners, així que l’any 1708 el Gran 

e General Consell del Regne, sota el govern de l’arxiduc Carles, en vista que la 

hisenda pública es trobava mal parada, decidí obrir una llista de donatius 

voluntaris a la qual, curiosament, hi contribuïren alguns xuetes de Ciutat. Els 

Gremis específicament xuetes ( i els xutes agremiats) aportaren sumes 

considerables tot i la seva mala situació econòmica: els Marxandos entregaren 

226 lliures, els Velluters (menys nombrosos) aportaren 15 lliures i els 

Argenters, 226 lliures. 
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Les contribucions personals dels xuetes no agremiats, com botiguers i 

negociants, són escasses i el més generós fou Guillem Tarongí, que entregà 

“per ell i son fill” 22 lliures, 13 sous i 4 diners. El 37 restants de la llista solament 

donaren 1 lliura o 2, per sortir del pas. A les llistes de la part forana sols trobam 

un xueta de Pollença i un d’Artà, amb petites contribucions.  

Allò que ens fa creure que els donatius no eren del tot voluntaris és que, dels 

xuetes que contribuïren, n’hi ha que no eren carlins i que inclòs s’atreviren a 

conspirar contra l’arxiduc  a la famosa conspiració filipista conjurada a Can 

Vivot, esperant “el feliz arribo de un otro Massias”. 

Tot just acabada la Guerra de Successió, el marquès de Lede en nom de Felip 

V concedí a Gaspar Pinya, Josep Pinya i Bernat Aguiló la gran distinció d’usar 

espasa, privilegi reservat als nobles, pels seus esforços en defensa del nou 

monarca. No obstant això, els privilegis dels jueus foren modestament 

passables. La seva situació d’inferioritat era tan gran que havien d’anar amb 

molt d’esment de no desvetllar suspicàcies ja prou alertades. 

Resumint, es pot afirmar que durant la Guerra de Successió, els xuetes de 

Mallorca també es dividiren entre botiflers (borbònic) i maulets (austríacs), i que 

els borbònics més destacats intentaren millorar de posició a base de petits 

privilegis personals i certificats de lleialtat a la nova dinastia. No obstant això, 

els mals averanys eren fàcils de detectar; el racisme serà la tònica dominant, 

més viu que mai, en una societat no disposada a cedir ni una mica en la seva 

política d’apartheid. El cercle de malfiances que els estrenyia era implacable i ni 

el rei Felip ni ningú es preocupava de fer-los justícia. Eren una minoria 

d’intocables dins aquella societat de castes rígidament estructurada, i no hi 

havia remei: un xueta contaminava. 
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Algunes notes sobre... ELS COMITENTS ARTÍSTICS. 

Riutort, S. (2000). Sant Josep fa la capta: religiositat, societat i art a la Mallorca 

del s. XVIII. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics. 

La consideració de la confraria com a promotor i client de l’art és estudiada a 

partir de la confraria de Sant Josep de Muro, la qual va iniciar l’any 1767 una 

renovació total de l’antiga capella de Sant Cristòfol a la parròquia de Muro. 

L’anàlisi organitzativa i dels mecanismes de finançament de la confraria 

permeten reconstruir les diferents seqüències de l’obra de la capella, del 

retaule i de la seva ornamentació, tot projectant els registres perceptius i els 

sentiments de religiositat d’un poble en el decurs del segle XVIII. 

La font principal de l’estudi de Riutort serà el Llibre de Comptes, entès com a 

document de caràcter econòmic on s’anoten les entrades i sortides de capital 

generades per les activitats de qualsevol institució, agrupació o persona 

particular. 

El “Llibre de Comptar de Sant Joseph de Muro” és un volum enquadernat en 

pergamí amb 122 folis numerats en llapis, dividits en sis pplecs i escrit en 

català, del 1742 al 1789. Els autors materials del llibre foren dos obrers 

capellans. 

La confraria: 

La devoció de Sant Josep va expandir-se tardanament, a partir del Concili de 

Trento, essent tingut aquest sant com a protector contra el rovell del blat i molt 

lligat a la pagesia. 

No es coneix exactament el moment de l’inici del culte a Sant Josep a Muro, 

però es pensa que al primer terç del segle XVII la confraria ja estava activa, tot i 

que no tenia capella, tenia un altar on cremaven cera els dies de festa davant 

una vella imatge del Sant, no conservada. 

La confraria de Sant Josep de Muro és purament cultual, pel que no apareixen 

altres facetes com l’adscripció a un gremi o el desenvolupament d’una tasca 
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benèfica. Es tracta d’una associació de fidels constituïda per fomentar el culte 

públic del propi patró i per a la pràctica de diverses obres de pietat. 

La confraria era conduïda per dos obrers, un capellà i un laic, nomenats pel 

rector i l’Ajuntament, renovats un pic a l’any, que havien de ser persones 

irreprensibles, cristians vells i de provada conducta catòlica. 

La font principal d’ingressos d’una confraria eren les almoines del poble en 

general i les quotes dels seus membres. No hi havia festa ni celebració litúrgica 

sense la corresponent col·lecta; d’aquí a l’expressió emprada pels darrers 

baciners que hi hagué a Muro quan anaven a captar pel poble: “Sant Josep fa 

la capta!” 

A part dels diners en metàl·lic, també es recaptaven cereals (blat) i altres coses 

que després eren venudes (cànem, seda i llegums).  

Les despeses de la confraria: 

Les principals despeses eren: la construcció de la capella, cera, les 

confessions, crèdit, el culte, els custos, l’escolà, les imatges, oli, l’orgue, 

ornaments, la plata, el retaule i els sermons.  

La següent taula mostra els ingressos dels artistes i menestrals que feren l’obra 

de la capella, el retaule i els ornaments (1767-1794). 
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Alguns consells per a... DESENVOLUPAR L’APRENENTATGE 

COOPERATIU AMB ELS ALUMNES. 

Johnson, D. I Johnson, R. I Holubec, E. (1999). El aprendizaje cooperativo en 

el aula. Barcelona: Paidós. 

La disposició de l’aula: 

La disposició i estètica de l’aula influeixen a les conductes d’alumnes i docents i 

poden facilitar o obstruir l’aprenentatge. És important per múltiples raons: 

- És indicatiu de la conducta que el docent considera adequada. 

- Ha de crear un focus d’atenció visual i auditiu que faciliti la concentració. 

- Influeix en la participació, en la creació de líders i en les formes de 

comunicació. 

- Influeix en les oportunitats d’establir contacte i amistats. 

- Influeix en la circulació i les interaccions en l’aula, així com les 

transicions d’una activitat didàctica a una altra. 

Consells per a una bona disposició de l’aula: 

a) Els membres d’un grup han de seure junts i s’han de poder mirar a la 

cara i parlar entre ells, així com també han de poder veure al docent. 

b) Els distints grups han d’estar prou separats com per no fer-se nosa. 

c) S’ha de facilitar la circulació dins l’aula i el canvi de posició ràpid i sense 

renou. 

d) Utilitzar rètols, signes, colors, llums o línies al terra i a les parets per 

definir àrees d’aprenentatge. 

L’assignació de rols: 

L’assignació de rols té diversos avantatges: 

- Redueix la probabilitat de que alguns alumnes adoptin actitud passiva o 

dominant. 

- Garanteix que el grup usi les tècniques grupals bàsiques i que tots les 

aprenguin. 
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- Crea interdependència, amb els rols complementaris i interconnectats. 

Els rols es classifiquen segons la seva funció: 

a) Rols que ajuden a la conformació del grup: 

a. Supervisor/a del to de veu. 

b. Supervisor/a del renou. 

c. Supervisor/a dels torns. 

b) Rols que ajuden al grup a funcionar i a assolir els objectius: 

a. Encarregat/da d’explicar idees o procediments. 

b. Encarregat/da de dur un registre. 

c. Encarregat/da de fomentar la participació. 

d. Observador/a. 

e. Orientador/a. 

f. Encarregat/da d’oferir suport. 

g. Encarregat/da d’aclarir. 

c) Rols que ajuden als alumnes a formular el que saben i a integrar-ho amb 

el que estan aprenent: 

a. Compendiador/a o sintetitzador/a. 

b. Corrector/a. 

c. Encarregat/da de verificar la comprensió. 

d. Investigador/missatger. 

e. Analista. 

f. Generador/a de respostes. 

d) Rols que ajuden a incentivar el pensament i a millorar el raonament: 

a. Crític/a d’idees, NO de persones. 

b. Encarregat/da de cercar fonaments. 

c. Encarregat/da de diferenciar. 

d. Encarregat/da d’ampliar. 

e. Inquisidor/a. 

f. Productor/a d’opcions. 

g. Verificador/a de la realitat. 

h. Integrador/a. 
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La intervenció del docent als grups d’aprenentatge: 

El docent no ha d’intervenir més que l’estrictament necessari. Molts docents fan 

via a ficar-se i a resoldre els problemes als alumnes. Amb un poc de paciència, 

però, els grups cooperatiu poden resoldre els seus problemes per ells 

mateixos.  

Quan el docent decideix intervenir, la de tornar el problema al grup per a que 

aquest el resolgui.  
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ANNEX 6. Rúbriques d’avaluació 
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    Graella d’autoavaluació 

 Molt 

bé 

Bé Poc  Gens 

He participat activament del grup d’Aprenentatge 

Cooperatiu 

    

He donat la meva opinió quan era necessari, de 

manera respectuosa 

    

He ajudat els meus companys quan ho 

necessitaven 

    

He llegit la teoria i participat en la realització del 

mapa conceptual 

    

He fet la meva activitat     

He entregat la meva activitat a temps     

He participat de la confecció de la presentació     

He participat a l’exposició oral     

He escoltat la resta de companyes quan feien 

l’exposició oral 

    

En general, la meva aportació al grup és...     
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   Graella de coavaluació 

NOM DEL  MEU COMPANY O COMPANYA:  

DE L’EQUIP: 

 Molt 

bé 

Bé Poc  Gens 

Ha participat activament del grup d’Aprenentatge 

Cooperatiu 

    

Ha donat la seva opinió quan era necessari, de 

manera respectuosa 

    

Ha ajudat els altres companys quan ho necessitaven     

Ha llegit la teoria i ha participat en la realització del 

mapa conceptual 

    

Ha fet la seva activitat     

Ha entregat la seva activitat a temps     

Ha participat de la confecció de la presentació     

Ha participat a l’exposició oral     

Ha escoltat la resta de companyes quan feien 

l’exposició oral 

    

En general, la seva aportació al grup és...     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

215 
 
 
 
 

 

  Graella d’avaluació de la metodologia d’AC i de la tasca docent 

Nom de l’equip en assemblea: 

Data: 

 SÍ NO 

Tots sabíem la feina que havíem de fer   

Tots sabíem com fer la feina   

Tots hem aportat idees per fer la feina    

Hem escoltat i respectat les idees de tothom    

Hem comparat idees i hem decidit entre tots quina era la correcta   

Hem ofert ajuda a qui l’ha demanat   

Hem après dels nostres companys/es   

Hem aconseguit que tothom fes feina     

Hem aprofitat bé el temps   

Hem treballat a gust   

El professor/a ens ha donat ajuda quan l’hem demanat   

El professor/a ens ha facilitat la feina i estava pendent de nosaltres   

Hem après: 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

  

 

Signatura de tots els membres de l’equip: 

 

 

 

 

 

 


