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1. INTRODUCCIÓ 

El segle XVIII mallorquí es caracteritza, en primer lloc, pel canvi en el sistema de 

govern amb la implantació del Decret de Nova Planta –en el context de la Guerra de 

Successió espanyola- després d’annexionar-se l’illa als territoris de Felip V i, en segon lloc, i 

en consonància amb el que passa a la resta de territoris europeus, per l’arribada de la crisi de 

l’Antic Règim. 

És dins aquest context en que s’emmarca el present treball. Ens ha semblat important 

agafar com a tema del treball els gremis tèxtils de Mallorca en el segle XVIII, ja que els 

gremis són una d’aquestes institucions pròpies d’Antic Règim i, en el cas mallorquí, els tèxtils 

són uns dels que més pes tenen dins l’esdevenir econòmic de la centúria illenca. Així, els 

gremis mallorquins implicats en el procés productiu del tèxtil –tot i que alguns amb molta 

major importància que els altres, com veurem- al segle XVIII eren els de paraires, teixidors de 

llana, teixidors de lli i cànem, teixidors de seda, capellers, torcedors de seda, sastres, boneters, 

tintorers, flassaders, velluters del carrer i velluters de fora del carrer, cordelers, manters, 

mercers, guanters, passamaners i marxants i calceters. 

Així, tractarem d’analitzar amb fonts secundàries l’evolució institucional i econòmica 

dels gremis del sector tèxtil, com també els aspectes socials relacionats i també, a manera 

d’epígraf final –tot i que no s’enquadri pròpiament dins el segle XVIII-, una breu referència 

sobre el debat de supressió gremial amb l’arribada del liberalisme, amb l’objectiu específic de 

conèixer de manera profunda si els gremis foren un obstacle per a l’aplicació de nous models 

industrials o si bé la seva tradició serví de base per a la consolidació del nou model.
1
 

Pel que fa a la bibliografia referent als gremis tèxtils mallorquins al segle XVIII, cal 

destacar, entre altres, els estudis d’Emilio Bejarano Galdino, els de Miguel José Deyá Bauzá i 

el d’Antònia Morey i Tous,
2
 entre d’altres, l’anàlisi i combinació dels quals ens han servit per 

elaborar el nostre treball. 

Per tant, i a manera de breu referència al context econòmic illenc, hem de destacar que hi ha 

durant aquesta centúria,  una voluntat ordenacista, de controlar la vida, la política i l’economia 

des del poder, car aquesta és una característica pròpia dels privilegis d’Antic Règim.
3
 Així, 

durant la segona meitat de segle i un canvi de tendència, es dóna una fort divulgació de les 

                                                
1 DEYÁ BAUZÁ (2009: 279) 
2 Per als títols, veure l’apartat de Bibliografia al final d’aquest treball 
3 DEYÁ BAUZÁ (2007: 54) 
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idees liberals i una aplicació d’aquestes al comerç.
4
 Aquestes idees, cap a final del segle, 

evolucionen una mica, i es passa de la tendència a seguir a Campomanes, que segons Vivens 

Vives pertanyia al sector innovador en matèria de moviment il·lustrat,a seguir els postulats de 

Jovellanos, que segons el mateix autor, pertanyia a un sector més revolucionari.
5
 

A més, s’advé, també en la segona meitat de la centúria, a uns canvis en l’economia 

illenca, produïts per un augment de la producció agrària, sobretot cereals i vi, l’augment de la 

renda i una forta dedicació a les activitats de l’oli per a l’exportació; però d’altra banda també 

s’advé a la forta competència de les robes de fora de l’illa, tant pel que fa a mercat interiors  

com exteriors, i a més, i aquest és un fet que podem provar al llarg del treball, a una creixent 

importància del paper de les fibres vegetals en el sector tèxtil mallorquí.
6
 Tant és així, que 

Morey i Tous, seguint a Manera, ens diu que a finals de segle XVIII, el sector tèxtil 

(encapçalat pel lli i el cànem), els destil·lats vitícoles i les activitats metal·lúrgiques 

constituïen els principals actius industrials.
7
 Segons Deyá Bauzá, aquests canvis suposarien 

el màxim productiu a què es podia accedir amb unes estructures velles i antiquades, pròpies 

d’Antic Règim.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 BEJARANO GALDINO (1981: 77) 
5 DEYÁ BAUZÁ (1988b: 142) 
6 DEYÁ BAUZÁ (2007: 57-58) 
7 MOREY I TOUS (2002: 78) 
8 DEYÁ BAUZÁ (2004b: 32) 
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2. INSTITUCIONALITAT DELS GREMIS 

Com bé hem explicat en el primer apartat, els gremis eren una institució heretada de 

l’època medieval, amb un fort component jeràrquic i una forta estructura inamovible que feia 

difícil qualsevol tipus de transformació racional i que posava traves a l’ascensió interna, a la 

creació de nous llocs artesans i qualsevol intent d’introducció de canvis.
9
 Aquest estructura 

jerarquitzada  feia difícil l’ascensió dins la pròpia corporació, i al llarg del segle XVIII 

veurem créixer les traves en aquest sentit. Anem a veure l’organització interna dels gremis. 

 

2.1. Estructura interna i funcionament 

Pel que fa a l’estructura, els gremis tenien una sèrie de figures que els composaven 

dins dues línies ben diferenciades: la representació i la pertinença a un determinat gremi, és a 

dir, les figures que tenien càrrec representatiu i els agremiats sense càrrec, entre els quals s’hi 

estipulava també una clara diferenciació. En el grup dels representants hi havia, per una part, 

els sobreposats, els quals solien ser dos –depenia del nombre de col·legis en què es dividissin 

els gremis, car si n’hi havia més d’un s’anomenava un sobreposats per col·legi. Un n’era el 

president de la prohomenia –que venia a ser com la junta que dirigia el gremi- i l’altre el 

vicepresident. El sobreposat era l’encarregat de convocar i presidir les sessions, també dites 

consells, de representar al gremi, d’imposar les multes i fer-les efectives, així com també 

vetllar per la bona obra dels mestres.
10

 Aquests eren elegits pel sistema insaculatori de “sach i 

sort”, establert a Mallorca 1447 per ordre del rei Alfons V el Magnànim i que tot i la 

implantació del nou sistema de govern amb l’arribada dels borbons després de la Guerra de 

Successió espanyola, sembla que es va mantenir al llarg del segle XVIII, això si, ja es 

procurava que els noms ficats dins el sac fossin de gent afina a la causa borbònica i al poder 

establert.
11

 Per altra banda, ens trobem amb la figura dels prohoms. Aquests, que per ser-ho 

havien de tenir taller propi, eren els qui formaven el consell del gremi i ajudaven als 

sobreposats en les seves tasques.
12

 El seu nombre variava en funció de la importància del 

gremi i els càrrecs també eren anuals, triats pel sistema insaculatori.
13

 Hi val a dir que amb el 

                                                
9 MOLL BLANES (1971:416) 
10 QUETGLAS GAYA (1980: 30) 
11 DEYÁ BAUZÁ (2004b: 17) 
12 DEYÁ BAUZÁ ( 2004a: 92) 
13 QUETGLAS GAYA (1980: 32) 
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transcurs dels segles es va impedir l’entrada a la prohomenia a aquells mestres agremiats més 

pobres així com a aquells que feia poc que havien adquirit el grau de mestre,
14

 per tant, 

aquesta devia ser la tònica natural al segle XVIII. A més, a aquestes dues figures 

representatives, hi hem d’afegir els càrrecs de clavari, incorporats als gremis en el segle XVI i 

que tenien la funció de vetllar per l’administració econòmica del col·legi i dels seus béns, amb 

un any de durada i certa retribució econòmica;
15

 i els d’oïdors de comptes, encarregats de 

fiscalitzar les comptes del gremi, i el síndic, encarregat d’escriure les actes dels consells, dels 

encartaments o exàmens.
16

 

En la segona línia hi trobem els agremiats que formaven part de cada gremi. Com ja 

hem dit, hi havia una jerarquització entre els seus membres. En aquest sentit, en l’esglaó més 

alt hi havia els mestres, amos de les botigues (tallers) i de les eines, encarregats de vendre els 

productes i d’ensenyar l’ofici;
17

 s’arribava al grau de mestre un pic superat l’examen i haver 

demostrat destresa en l’ofici. Per sota d’ells, hi havia els oficials o fadrins, què passats els 

anys d’aprenentatge treballaven amb i per al seu mestre durant un període de perfeccionament 

de l’ofici.
18

 En l’esglaó més baix dels confrares hi havia els mossos o aprenents, que passaven 

a treballar sota la supervisió i autoritat del mestre mitjançant contracte, anomenat carta. Per 

mitjà d’aquest el mestre estava obligat a donar instruccions en l’ofici als aprenents
19

 i aquests 

restaven obligats a viure en la casa del mestre i no tan sols treballar en el taller, sinó també 

ajudar en les tasques de la llar.
20

 Cada un dels membres del gremi havia de pagar una quota de 

confraria segons el seu lloc en la jerarquia, que com veurem més endavant, anaven destinats a 

pagar les nombroses i costoses despeses. Així, els mestres pagaven 8 sous i 8 diners, els 

oficials 4 sous i 4 diners –tot i que alguns com els sastres, tintorers i teixidors de llana 

pagaven igual que els seus mestres- i els mossos no pagaven quota.
21

 

Pel que fa al funcionament, els gremis es regien per les seves ordenances, on hi 

apareixia el seu reglament. Els propis gremis n’elaboraven la seva redacció què havia de ser 

ratificada pel Lloctinent i els jurats. Una vegada aprovada, tots els treballadors s’hi havien 

                                                
14 DEYÁ BAUZÁ (2004a: 92) 
15 QUETGLAS GAYA (1980: 32) 
16 QUETGLAS GAYA (1980:33) 
17 QUETGLAS GAYA (1980: 40-41). Com veurem més endavant, aquesta figura evolucionà al segle XVIII i hi 

hagué una forta diferenciació entre mestres rics i mestres pobres, que, degut al poc poder adquisitiu, havien de 

treballar en el taller d’un altre mestre artesà 
18 BEJARANO GALDINO (1981: 76) 
19 QUETGLAS GAYA (1980: 40-41) 
20 BEJARANO GALDINO (1981: 76-77) 
21 MOLL BLANES (1971: 419) 
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d’adherir com a col·legiats. Hem de remarcar que amb l’arribada dels borbons i els canvis en 

l’administració i règim municipal, les institucions gremials seguiren amb el vell sistema 

heretat de segles anteriors i no serà fins al regnat de Carles III que s’iniciaran una sèrie de 

reformes de les ordenances i drets d’indústria. 

Els gremis eren una institució de dret públic, és a dir, tot i el regiment per les seves 

ordenances, l’Estat hi intervenia. Cal remarcar que una de les intervencions més freqüents de 

l’Estat era en matèria de disputa, de plets ocasionats com veurem al llarg del treball, entre 

diferents gremis. En aquest sentit, els agremiats pagaven una quota de confrare, com veurem a 

continuació, per satisfer les necessitats del gremi. Però amb el nou règim implantat pels 

borbons, les disputes entre gremis es regirà pel Real Acuerdo, institució que sorgeix arran de 

la unió de la Reial Audiència i el capità general, encarregada de les qüestions polítiques i 

administratives. 

L’abastiment de productes havia de ser igualitari per a tots els agremiats restant 

prohibit l’acaparament de primeres matèries.
22

 Tanmateix, al llarg del segle XVIII i ja des 

d’abans és força habitual la pràctica d’acaparar productes –el nom rebut per aquests individus 

era el d’agabellador-  i no s’actuava per tant en favor del interessos col·lectius de la 

corporació, ja que s’atemptava en contra d’alguns sectors del procés productiu –en el cas del 

tèxtil, sobre la ramaderia de llana.
23

 Els mestres aconseguien dit grau  per mitjà d’un examen 

en què demostraven haver adquirit els coneixements necessaris per poder treballar els 

productes amb bona destresa. Eren ells els únics capacitats per obrir un taller. Baix les seves 

ordres entraven a treballar els aprenents, com ja hem explicat, per mitjà d’una carta o 

contracte on es regulava els drets i deures de cadascuna de les parts. Com ja hem dit, els 

exàmens passaren a ser força costosos, així es limitava la quantitat de membres amb títol de 

mestre i per tant, els tallers per poder elaborar els diversos productes. 

 

2.2. Drets sobre productes i drets sobre agremiats
24

 

Què succeïa en termes de fiscalitat? Quina era la intenció d’algunes mesures d’imposts 

interns? Hem d’entendre el tema de fiscalitat dins dues vessants ben diferenciades: la fiscalitat 

                                                
22 QUETGLAS GAYA (1980: 7-8) 
23 BEJARANO GALDINO (1979-1980: 283) 
24 Aquesta idea està extreta de DEYÁ BAUZÁ (1988a) 
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estatal sobre els productes i la fiscalitat interna sobre els drets dels confrares. Com es veurà a 

continuació, la política de fiscalitat seguirà una tendència a la baixa al llarg del segle XVIII. 

En primer lloc, farem esment a la primera d’aquestes dues vessants. Deyá Bauzá destaca una 

mesura entre totes com a fenomen de fiscalitat estatal que afectà de manera més important als 

gremis:
25

 la contribució de l’Utensili, que,  establerta al 1719, tenia la finalitat de recollir el 

màxim de recursos per poder proveir als exèrcits. El que succeí fou que per mitjà de 

l’Intendent, els gremis havien de pagar una certa quantitat com a corporació, és a dir, no 

pagaven segons els bens dels agremiats o dels seus ingressos, sinó que el gremi acudia a fer 

un repartiment entre els seus membres, de manera que s’agrupaven els membres per 

categories, i s’atribuïa un preu a pagar per cada categoria. El problema radica en què hi havia 

poques categories i en elles s’hi ajuntaven membres de diversa condició econòmica. L’autor 

basa el seu estudi en el període 1767-1772, per mostrar com encara a les darreries de la 

dècada dels 60, la contribució de l’Utensili afectava als gremis de manera conjunta i hi 

pagaven tots els seus membres, i a partir de 1772-1773 amb la reforma de Carles III en 

matèria de incentius fiscals i honorífics de les fàbriques i les arts –on es donen exempcions i 

franquícies per branques o classes de fàbriques dels tèxtils,
26

 i per tant deixen d’existir les 

classes internes de les corporacions perquè els seus membres s’equiparen amb la resta de 

població- es passa a una nova tendència on els membres que tenen béns i ingressos per sota de 

les 100 lliures es veuran fora de l’impost, provocant que el nombre d’agremiats que paguen 

passen a ser més pocs, com ho demostren els exemples dels teixidors de llana de Palma, que 

en 1768 paguen l’impost 35 dels seus membres i en 1773 es redueix a 25, i dels teixidors de 

lli de la mateixa ciutat, on les xifres passen de 375 a 157.
27

 Per tant, veim com l’evolució en 

aquest sentit duu una tendència a la baixa al llarg del segle XVIII, i també, que els gremis 

paguen unes quantitats desorbitades i són un instrument més de la fiscalitat estatal molt 

especialment en aquells anys.
28

 

Per altra banda, ens trobam amb els imposts interns que cada gremi exigia als seus 

membres. Deyá Bauzá ho atribueix al pes que suposen els cens passius i al mal estat de les 

hisendes gremials. En aquest sentit, hem de tenir en compte quines eren les despeses, tant 

ordinàries com extraordinàries, i a que es devien els imposts interns puntuals. Les despeses 

                                                
25DEYÁ BAUZÁ (1988a) . Això degut a que durant un bon grapat d’anys posteriors els gremis i els seus 

membres pagaren més que la resta de població 
26 LLOMBART ROSA(1994) 
27 DEYÁ BAUZÁ (1988a: 248 i 255) 
28 DEYÁ BAUZÁ (1988a: 248) 
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ordinàries anaven a pagar el sou dels sobreposats, la prohomenia, els advocats i els síndics, a 

més del pagament a l’escrivà de la Reial Audiència per els seus serveis prestats, pagar les 

festes, els aniversaris, dotació per als agremiats morts (que suposava una de les majors 

despeses).
29

 Pel que fa a les despeses extraordinàries, aquestes anaven encaminades, 

bàsicament, a pagar els plets que poguessin sorgir entre gremis. A més d’aquestes despeses 

ordinàries i extraordinàries, hi ha les referents a censos.
30

 El problema recau en què per a dur 

a terme tals despeses, la majoria de gremis es veren immersos en l’endeutament i a l’obligació 

de pagar censals. Alguns exemples podrien ser els endeutaments de diversos gremis del sector 

entre 1747 i 1750: teixidors de lli 3.874 Lliures, teixidors de seda 400 Ll., sastres 900 Ll., 

Velluters del carrer 200 Ll., torcedors de seda 450 Ll., marxants 2.000 Ll., tintorers de seda 

200 Ll.
31

 Per aquest motiu, es duran a terme una sèrie d’imposicions internes puntuals, com 

per exemple la que en 1746 duen a terme el gremi de sastres per anar reduint el deute.
32

 Per 

tant, ens trobam amb que els gremis tenen uns hisendes molt deteriorades degut al pagament 

de censals i endeutament en raó de censos i altres despeses. Davant aquesta problemàtica, els 

gremis provaran una ampliació dels seus recursos mitjançant, en primer lloc, una major 

vigilància i un major control dels membres que habiten fora de Ciutat i que eludeixen de 

manera més senzilla els pagaments de drets; en segon lloc, els intents d’acabar amb la 

independència dels gremis rurals, consistents en gravar, des de Palma, els drets dels de la Part 

Forana; i en tercer lloc, provar que els comerciants paguin als gremis en concepte d’algunes 

qüestions.
33

 Tanmateix, els recursos dels quals els gremis n’extragueren major profit foren el 

dret sobre les manufactures, les talles internes i el cobrament de moratòries i cartes.
34

 

Per concloure aquest apartat, no podem deixar de banda dos fets importants que 

caracteritzaran l’evolució dels drets gremials al llarg de la centúria. Primer de tot, els 

enfrontaments entre mercaders i negociants, ja que aquests duien a terme activitats que 

perjudicaven als gremis, com acaparament de matèries primeres, venda de productes elaborats 

per gent externa als gremis ciutadans, etc. A més a més, sovintejaren les disputes per la 

negació de dits mercaders a pagar els drets sobre matèries primeres importades. En segon lloc, 

el fet que també hi hagués gremis a la part forana, que des d’alguns segle abans –o en el 

                                                
29 DEYÁ BAUZÁ (1988a: 249) 
30 MOLL BLANES (1971: 419) 
31 DEYÁ BAUZÁ (1988a: 254) 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34DEYÁ BAUZÁ (1988a: 250) 
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mateix segle XVIII- havien vengut aconseguint el reconeixement com a tals. Així, els gremis 

de Palma intentaven sotmetre als forans al pagament de tributs interns.
35

 Aquests dos fets 

marcaren profundament l’evolució dels drets gremials. 

 

2.3. Reformes 

Durant el regnat de Carles III, sobretot, i també durant el del seu fill i successor Carles 

IV, i dins un context de marcat reformisme il·lustrat, els gremis tèxtils varen sofrir una sèrie 

de mesures imposades per llei que vendrien a suposar una reforma de les Ordenances 

gremials. Lluny d’imposar-se de manera taxativa en un mateix moment, aquestes reformes 

s’anaren introduint de manera paulatina durant la segona meitat del segle XVIII.
36

 

Així, algunes d’aquestes reformes foren: per Incentivos fiscales y honoríficos a las 

fábricas y las artes: gracias, exenciones y franquicias por ramas o clases de fábricas con 

progresiva generalización a todos los textiles (1772, 1773, 1778, 1779, 1780, 1781, 1784, 

1786, 1789); per “Liberalización gradual del proceso de fabricación y reforma de los 

gremios: obligación a los gremios de admitir maestros extranjeros y autorización de la 

movilidad de oficiales nacionales (1777); permisibilidad en variación del proceso de 

producción en fábricas de seda (1778), lino y cáñamo (1784), lana y seda (1786) y sector 

textil (1789); protección de la formación y libre trabajo de las mujeres y niñas frente a los 

gremios (1779 y 1784); pel “Fomento de la industria popular y de la industria militar: 

publicaciones oficiales estimulando la industria rural (1774-1777); Escuelas-fábrica de 

lienzo y de lana y Escuelas patrióticas de lino y cáñamo (1774-1786).
37

 Paral·lelament, cal 

mencionar que per una Reial Cèdula de 7 de març de 1783, s’atorgava la possibilitat 

d’ennoblir-se a totes aquelles persones que s’havien distingit per la creació de fàbriques.
38

 

Aquestes, varen ser completades amb: Real Cèdula de 1789 i 1798, derogació d’obligatorietat 

de fer de mosso i d’oficial i que els drets d’examen es limitessin a pagar el temps invertit pel 

mestre; Real Cèdula de 1799, que permetia el lliure treball de dones i nins fora dels gremis.
39

  

                                                
35 DEYÁ BAUZÁ (1988a: 246) 
36 MOLL BLANES (1971: 416) 
37 LLOMBART ROSA (1994: 16) 
38 MOREY I TOUS (2002: 85) 
39 DEYÁ BAUZÁ (1988a: 252) 
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Com podem veure, aquestes mesures introduïdes de caràcter liberal van dedicades a combatre 

l’estancament dels gremis de cara a la comercialització dels seus productes.
40

 

Tanmateix, es fa necessari un anàlisi de l’evolució del sector tèxtil mallorquí al llarg del 

XVIII per poder entendre millor les reformes de les ordenances gremials i l’evolució dels seus 

drets. 
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3. EVOLUCIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR TÈXTIL 

 

Hi ha hagut una visió generalitzada de què els gremis tèxtils mallorquins entraren en 

decadència al llarg del segle XVIII. Tanmateix, aquesta és una afirmació que s’ha de matisar i 

analitzar de manera detallada per a cadascun dels gremis que formen el sector tèxtil, ja que 

per una banda, amb una indústria pròpia d’Antic Règim, es feia dificultós poder plantar cara 

als problemes del futur, on els productes industrials anaren en augment, i per l’altra, cal dir 

que la decadència, sobretot, es donava en el plànol intern i social de les corporacions, tot i que 

també en l’economia de la llana. 

Si bé és cert que la manufactura de la llana entrà en declivi, hi va haver una tendència alta en 

la capacitat d’adaptar-se al mercat pel que fa als diversos gremis. L’economia mallorquina 

hagué de fer front a un augment de la producció agrària, un cert augment de la renda, al triomf 

definitiu de la dedicació a l’oli, etc. Així, hi va haver nombrosos canvis econòmics que 

afectaren específicament al sector tèxtil, com per exemple l’alta competència de teles 

estrangeres i el creixement del protagonisme de les fibres vegetals.
41

 

 

Els gremis que més  importància varen perdre varen ser els relacionats amb la llana. 

Paraires i teixidors de llana, que segles abans havien estat molt nombrosos i poderosos, anaren 

perdent paulatinament el seu protagonisme davant uns altres –com veurem més endavant. 

Tanmateix, hi va haver una decadència generalitzada de tots els gremis tèxtils. Seguint 

Bejarano Galdino, aquest fet era provocat per tres motius. En primer lloc, degut a una crisi de 

les relacions personals entre els agremiats, ja que aquests anaren progressivament agafant 

postures econòmiques i comercials més individualistes. En segon lloc, perquè el progressiu 

augment de la producció fabril de ciutats com la de Barcelona provocaren l’extracció de 

matèries primeres cap dita ciutat, duta a terme per acaparadors de dites matèries. En aquest 

sentit, la SEMAP se’n feia ressó i admetia que l’extracció de  l’excedent de producció de llana 

cap a Barcelona assegurava la supervivència del ramader, tesis a la qual els gremis 

s’oposaven. En tercer lloc, les mesures estatals, que de mica en mica va introduint reformes 

de caire liberal en temes econòmics i així es van eliminant duanes i taxes pròpies de l’Antic 

Règim, que tant caracteritzen les institucions gremials.
42

 

                                                
41 DEYÁ BAUZÁ (2007: 57-58) 
42 BEJARANO GALDINO (1979-1980) 
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Aquesta baixada d’importància també ve afectada per altres motius: estructura tancada 

de les corporacions gremials, amb fortes restriccions internes per a les promocions; 

impossibilitat de fer front a les demandes del mercat; un canvi en l’àmbit comercial, degut a la 

colonització d’Amèrica –des d’alguns segles abans- i a l’augment, per tant, del comerç 

atlàntic en detriment del mediterrani.
43

 

 

Ara bé, hi ha un fet força característic –per no dir el més important- que es dóna al 

llarg del segle XVIII –tot i que ja venia mostrant-se al XVII. Aquest no és altre que el de la 

substitució de fibres vegetals per a la fabricació del tèxtil. Davant la imminent decadència de 

la llana mallorquina, el sector va tenir un alt grau de capacitat d’adaptació en aquest sentit, i 

va irrompre en la producció gremial del tèxtil el lli i el cànem, sobretot, i també el cotó. 

Amb tot, hem d’explicar quins foren els motius per a que es succeís dita decadència de 

la indústria de la llana, a lo que autors com Deyá Bauzá, Bejarano Galdino, Morey i Tous i 

Moll Blanes no dubten en coincidir. Segons diu Bejarano Galdino, aquest fet es deu a 

“l’empobriment de la cabana de llana”.
44

 L’autor ens diu que aquest descens de la producció 

de llana mallorquina no es pot explicar per un sol motiu, sinó que són el cúmul d’una sèrie de 

circumstàncies negatives que la provocaren. Segons la SEMAP, la causa de tot el mal eren les 

taxes, per això aquesta la societat il·lustrada es partidària d’eliminar les taxes i deixar els 

productes lliures en el mercat, sense aranzels que els gravin. A més, l’autor assenyala com a 

causes d’aquesta decadència, la producció de formatges, car s’havien de llevar les cries de sa 

mare per a l’extracció de la llet i per tant feia que a la llarga minvés la llana –el formatge no 

estava gravat amb aranzel i es trobava dins el lliure mercat-; i la figura de l’agabellador, que 

aconseguia terres i bestiar a baix preu en temps de crisi, i es feia necessari l’accés a ells per 

obtenir productes. Una dada il·lustrativa al respecte és que al segle XVIII el nombre de bestiar 

s’havia reduït a la meitat en comparació amb el segle anterior.
45

 

 

Tanmateix, com ja hem avançat, el sector tèxtil es va saber adaptar a les dificultats de 

l’època. Davant la davallada explicada per a la llana, es començà a utilitzar la fibra vegetal, 

això és, lli i cànem, que sovint era barrejat amb cotó, importat a grans volums durant tota la 

centúria.
46

 

                                                
43 BEJARANO GALDINO (1979-1980: 284) 
44 Ibid. 
45 Ibid. p. 286-287 
46 DEYÁ BAUZÁ (2004b: 29) 
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Els grans centres productors d’aquesta matèria eren Sa Pobla i Muro, i paradoxalment, 

no foren els principals centres manufacturers.
47

 Però podem dir que l’activitat manufacturera 

d’aquestes fibres es va estendre, de manera molt més homogènia, arreu de l’illa, si ho 

comparem amb el venia succeint amb la manufactura de la llana. 

Els dos darrers decennis del segle es pot veure la gran quantitat de teixidors de lli que 

hi ha, tant a la part forana com a Ciutat, i que havia anat adquirint una importància 

progressiva de cara, sobretot, al consum intern i que era fomentada d’una manera especial 

pels il·lustrats per un doble motiu: pel fet de consumir primeres matèries procedents del 

sector tèxtil i resultar, alhora, especialment idònia per a la utilització de dones i nins com a 

mà d’obra.
48

 

Ara bé, tot i que la majoria de lli i cànem anaven dedicats a nodrir el mercat intern, hi 

trobem un gran problema en aquest sentit,  i no és altre que el del mal estat en que es trobaven 

els camins entre les viles, que dificultava aquest mercat intern. A més, la mancança de dies 

estipulats per a mercats i fires a final de segle –on tan sols Manacor i Llucmajor semblen 

tenir-ne- agreujava la situació.
49

 Tot i això, aquestes necessitats sovint hagueren de menester 

la importació de roba, sobretot per vestir a les classes altes de l’illa.
50

 Ara bé, la problemàtica 

de la mancança de bones vies de comunicació ha de ser matisada, ja que tot i que mancaven 

fires i mercats, existia la figura del “marxando” o comerciant, que es dedicava a vendre els 

productes per les diverses viles de manera ambulant, i per tant les vies de comunicació i el seu 

pèssim estat no pot estar al darrere de la manca d’intercanvis.
51

 

Per exemplificar l’augment de producció de manufacturers de lli i cànem i la tendència 

a l’alça enfront la llana, podem veure com en 1784, i segons les Memòries de la SEMAP, a la 

part forana hi havia 107 teixidors de llana amb 121 telers, davant els 631 teixidors de lli amb 

864 telers.
52

 O per altra banda, i també segons la SEMAP, el cas de Palma l’any 1802, on hi 

havia 593 operaris en 102 tallers pel total de 318 operaris dedicats a la llana –això és 

flassaders, capellers i teixidors.
53

 Tanmateix, aquest no és un procés que es doni cap a finals 

del segle XVIII, ja que a darreries del XVII i principis del XVIII, les xifres són encara més 

altes: l’any 1705 hi havia aproximadament 1500 membres en el gremi de teixidors de lli de 

                                                
47 MOREY I TOUS (2002: 72-73) 
48 Ibid. 
49 MOREY I TOUS (2002: 88) 
50 MOLL BLANES (1971:426) 
51 MOREY I TOUS (2002: 90) 
52 Ibid. 
53 MOREY I TOUS (2002: 79) 
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Ciutat.
54

 A més, una altra dada interessant és que a Inca, i també segons la SEMAP, hi havia 

al 1784, 46 teixidors de lli amb 61 telers, lo qual deixa entreveure una certa especialització del 

teixidors.
55

 

Un altre fet important és que la producció de teixits de lli i cànem era superior a la part 

forana que a Palma. A banda de les ja esmentades, hi ha vàries dades que també són 

significatives al respecte. Deyá Bauzá ens diu que al conjunt de les viles es produïen 536.180 

vares anuals, mentre que a Palma el nombre era de 506.520.
56

  

 

Pel que fa a la seda, Morey i Tous, seguint a Manera i Escartín d’una banda, i a Suau i 

Segura per una altra, afirma que aquesta té poca implantació a l’illa per la competència amb la 

seda valenciana, a més de per l’escassa demanda dels productes d’aquesta matèria a l’illa. Ara 

bé, en el seu estudi sobre els interrogatoris del ministre Soler, destaca la resposta que en fa el 

batlle d’Artà a la 4a pregunta de l’interrogatori, a la què contesta que hi ha nombroses 

moreres al terme i que la collita la fan les dones, tot i que sense sigui el seu ofici, recalcant 

que hi ha una gran quantitat de terra destinada a la dita espècie d’arbust.
57

 

Tot i que les xifres que en tenim al respecte de la manufactura de la seda són baixes -

20 torcedors de seda a Palma en 1784 i 68 teixidors de seda a Palma en 1802-
58

, el fet de que 

hi hagi alguns gremis que es dediquin a la manufactura de la seda i l’exemple del cas d’Artà, 

demostren que l’activitat de la seda, tot i ser de reduïdes dimensions en comparació amb el lli 

i cànem, per exemple, no era nul·la. 

 

Pel que fa al conjunt de l’activitat tèxtil, i seguint a Deyá Bauzá hem de destacar la 

seva extensió i concentració al llarg del segle XVIII, ja que alguns aspectes són força 

interessants al respecte. Així, les activitats de manufactura tèxtil tendiren a concentrar-se a 

Felanitx, Binissalem i Sencelles, viles que paradoxalment es dedicaven en major mesura a 

activitats agrícoles de viticultura: una vila sobresurt entre la resta per tenir major dedicació a 

la llana que al lli i cànem, Sóller, on els productes allà elaborats es venien a Ciutat; tot i el 

descens de la producció de la manufactura de la llana, aquesta seguia tenint un cert grau 

d’impacte en la mà d’obra, sobretot la femenina; hi ha un escàs nombre de telers per teixidor, 

                                                
54

 DEYÁ BAUZÁ (2007: 75) 
55

 DEYÁ BAUZÁ (2004a: 82-83) 
56 DEYÁ BAUZÁ (2007) 
57 MOREY I TOUS (2002: 81) 
58 MOREY I TOUS (2002: 76 i 79) 
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tant de llana com de lli, i de fet, les viles que presenten la relació més alta són les relacionades 

amb activitats vitícoles (Sencelles, Binissalem, Porreres), com hem dit anteriorment; en 

algunes viles, es concentren tots o la majoria de les fases del procés de producció, com passa 

amb els paraires de Pollença o Llucmajor, que a finals de segle també teixeixen; a més de 

ressaltar que hi havia algunes viles que concentraven tot el procés productiu i les peces 

arribaven a Ciutat ja elaborades, com és el cas de les viles d’Artà, Llucmajor, Felanitx, 

Pollença i Sóller.
59

 Tot i així, en la majoria de centres manufacturers tan sols s’encarregaven 

d’una part d’aquest procés, normalment les primeres, per després ser acabades a Ciutat.
60

 A 

més, hem de destacar també que en la majoria de casos, cada operari treballava al seu taller, 

és a dir, formaven unitats domèstiques i industrials –durant tot l’Antic Règim es confon 

habitatge amb taller, ja que sol ser el mateix lloc-
61

 molt petites. Un bon exemple d’això és 

l’anàlisi fet per Deyá Bauzá sobre els índexs de nombre telers per teixidor, tan de llana com 

de lli, de les diferents viles i de Palma. Així, la majoria estan sobre 1 taller per teixidor, i 

algunes no arriben, tot i que en destaquen alguns índexs, com els 3 telers de lli per teixidor a 

Esporles, 2’77 telers de lli a Binissalem, 2’15 a Porreres, 1’96 a Llucmajor, 1’74 a Felanitx, 

1’85 a Sencelles; i pel cas de la llana destaquen: 1’66 a Llucmajor i Sencelles.
62

 Per tant, veim 

com la tendència a arribar als 2 telers per teixidor es dóna en pocs casos, i ens trobem doncs, 

com ja hem remarcat, amb unitats domèstiques que fan de taller, és a dir, on cada teixidor té el 

seu propi teler. A més, una altra conclusió se’n deriva d’aquest anàlisi, i és que es confirma el 

que havíem anunciat anteriorment, que Felanitx, Binissalem i Sencelles, i també Porreres i 

Llucmajor, es converteixen en autèntics centres manufacturers, ja que el fet de presentar 

gairebé 2 telers per teixidor indica un cert grau d’especialització sobre la resta. Tot i poder 

veure que Esporles presenta 3 telers de lli per teixidor, la seva condició ve matisada pel fet 

que també té un alt índex d’habitants per teler, i per tant no ens dóna una xifra tan alta com les 

de les altres viles. 

Seguint amb el cas de la llana, veim com les manufactures d’aquesta no s’havien 

extingit, com bé ho demostra el fet que en 1788, fibra de llana cardada i filada a Algaida, 

Llucmajor, Sóller i Llubí, que seria convertida en faixes a Palma per a ser exportades, 

consumia en total de 28.490 kg de llana.
63

 

                                                
59 DEYÁ BAUZÁ (2007) 
60 DEYÁ BAUZÁ (2004a: 82) 
61 DEYÁ BAUZÁ (2004a: 83) 
62 DEYÁ BAUZÁ (2007) 
63 DEYÁ BAUZÁ (2007: 81) 
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Per tant, podem veure  com l’adaptació a la producció de manufactures de fibres vegetals és 

un procés que es podria associar a l’augment de les activitats vitícoles. Es redueixen les 

extensions de terra per dedicar al bestiar oví –que produeixen la llana- i aquestes es dediquen 

al vi, i en menor mesura, al cereal.
64

 Els exemples exposats de Felanitx, Binissalem i 

Sencelles són ben il·lustratius al respecte. 
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4. LA SOCIETAT EN L’EVOLUCIÓ ECONÒMICA I EN LES CORPORACIONS 

 

És ben conegut el sistema d’auxili mutu que processava la corporació gremial entre els 

seus socis, és a dir, la mutualitat era un dels fins del gremi. Ara bé, no és la nostra intenció 

aquí analitzar aquest tema, sinó que ens hem proposat de comprovar com influí el tarannà de 

la societat, amb totes les seves diferències, en el sí de les corporacions, i per altra banda, 

també veure que passava a la inversa, és a dir, com afectà el treball gremial a la societat. A 

més, hi ha un fet força interessant en aquest sentit, i no és altra que el de la família artesana 

que, com veurem, va jugar un paper rellevant en l’evolució dels gremis, sobretot pel que fa al 

període que ens ocupa, el segle XVIII. 

 

Pel que fa al primer aspecte citat, hem de partir de la idea que hi havia mestres rics i 

mestres pobres.
65

 En aquest sentit, de mica en mica el mestre artesà ric s’anava equiparant a 

un patró, mentre que el pobre quedava enquadrat com artesà obrer, car el ric era l’amo del 

taller i el pobre passava a fer feina per a ell. Per a entendre aquest panorama, basta dir que 

aquesta diferenciació augmentava per l’ascensió del ric en el món dels negocis comercials.  

Aquest fet de la diferenciació entre membres d’un mateix gremi va estretament lligat 

al fet de la importància de la família artesana, ja que la unió entre mercaders-fabricants i 

artesans-fabricants acabarà per esdevenir el triomf del capital sobre el treball.
66

 

Hem de remarcar que els arrtesans-fabricants eren aquells artesans que n’utilitzaven 

d’altres com a assalariats, és a dir, eren els artesans rics que posseïen el taller i les màquines i 

per a ells treballaven artesans  pobres com a assalariats, mentre que el mercader-fabricant era 

aquell que a més de dedicar-se a comerciar, entrava dins el procés productiu.
67

 

Al llarg del segle XVIII –tot i que es venia donant al XVII- es dóna l’ascens d’algunes 

famílies de menestrals a la condició de mercader, que acabaria per generar un creixement 

important per  a Mallorca.
68

Per al cas illenc, la importància de la família artesana no és un fet 

banal, ja que degut a la poca intervenció de l’estat, es convertiran en les principals 

planificadores de la política econòmica. A més, també invertien en processos manufacturers 

que no eren els propis del seu gremi.
69

 

                                                
65 BEJARANO GALDINO (1981: 77) 
66 DEYÁ BAUZÁ (2009: 294) 
67 DEYÁ BAUZÁ (2004a: 91) 
68 DEYÁ BAUZÁ (2009: 285) 
69 DEYÁ BAUZÁ (2009: 287) 



19 

 

Ens trobem doncs amb la forja d’un fet força característic del segle XIX espanyol: la 

consolidació dels règims econòmics liberals. Els gremis aporten a l’economia artesans i 

famílies, que amb els seus pactes (normalment es donaven per unions matrimonials), que 

incidien sobre el procés productiu, les matèries primeres, i la comercialització, sonaven el pas 

de menestrals a empresaris.
70

 

En aquest sentit, el sistema utilitzat arreu de l’illa era el verlagsystem. Un mercader 

proporcionava les matèries primeres a menestrals –o gent d’altres oficis- de les diverses viles 

(que s’encarregaven de cardar i filar) i després en recollia el producte manufacturat, que era 

duit a Palma per a ser confeccionat. Tot aquest entramat es feia fora de la corporació gremial, 

per tant, era motiu de queixa entre els agremiats,
71

 ja que afectava directament sobre els 

interessos de la corporació. Tanmateix, sovint aquest mercader que distribuïa les matèries i en 

recollia els productes era un agremiat ric vengut a més i transformat en mercader-fabricant, o 

bé un mercader-fabricant unit a un artesà-fabricant. Tant se val, ja que la seva unió, com hem 

dit, acabaria esdevenint cabdal per a nodrir el comerç d’empresaris. 

Tota aquesta explicació deriva en un aspecte gens menyspreable, que no és altre que el 

del procés d’industrialització. Com bé diu Deyá Bauzá, i tot i no ser la nostra intenció en 

aquest treball relacionar els aspectes socials dels gremis amb les futures indústries de patrons i 

obrers, si que és cert que el poder dels artesans-fabricants rics dels gremis es va associant al 

de les organitzacions de patrons, mentre que els artesans pobres quedaran reduïts a la condició 

d’advenir al que seran els primers treballadors de la indústria. És curiós com ambdós, 

empresaris i treballadors, tenen un origen comú: l’artesania gremial i les famílies artesanes.
72

 

Tanmateix, no sempre aquestes dues classes anaren de la mà –com ja s’ha explicat 

anteriorment-, i sovintejaren les disputes entre els artesans-fabricants rics que formaven una 

oligarquia gremial i els mercaders, com bé ho demostra el rebuig dels teixidors de lli,  mitjans 

segle XVIII, a la intrusió d’alguns mercaders comerciants en el procés de producció, el 

verlagsystem, car ara eren els mercaders qui feien el paper de verlager en lloc dels teixidors 

rics.
73
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Per una altra banda, no podem deixar d’analitzar el segon ítem exposat al principi de 

l’apartat: com afectà l’evolució dels gremis en la societat. Tanmateix, tot i ser analitzats 

separats, són dos aspectes que van lligats entre sí. 

Així, ens trobem amb que de gremis n’hi havia de molts diferents tipus, i degut a la 

seva naturalesa tenien una concepció social o una altra. Tant és així, que Molas Ribalta 

atribueix tres classes diferents de gremis: els de caràcter burgés, com puguin ser els platers o 

pintors, la classe inter-mitja que seria la dels purs menestrals, i una de baixa consideració 

social, com per exemple taverners o cuiners. 

Tanmateix, els gremis tèxtils són considerats com a menestrals, per tant no pensam 

que hi pugui haver un alt grau de discriminació entre aquests gremis, com si ocorria entre 

altres corporacions.
74

 

L’anàlisi feta per Morey i Tous respecta els interrogatoris del ministre Soler, també 

dóna peu a fer una interpretació referent a aspectes socials. Així, l’autora afirma que la 

majoria d’activitats manufactureres eren fetes per nascuts al país.
75

 Aquest fet consolida 

l’afirmació que en els gremis no s’admetien ni esclaus, ni “mulatos”, ni negres. I si bé aquest 

fet té poca transcendència per al cas mallorquí, ja que d’aquesta condició n’hi havia pocs al 

segle XVIII, agafa forta volada el fet que també es prohibís l’accés a la corporació als 

conversos, degut al seu gran nombre entre la població mallorquina.
76

 Tant és així, que hi ha 

un fet característic pel que fa als xuetes i als gremis. Aquest contingent de fills de jueus 

conversos varen formar un gremi de xuetes diferent als de la rests de població catòlica: els 

velluters del carrer, mentre que els velluters que no eren xuetes s’anomenaven velluters de 

fora del carrer.
77

 

Una altra característica  –que ja s’ha mencionat en el treball- de la societat que influïa 

sobre la producció dels artesans gremials era la de les modes i els canvis. Així, la SEMAP 

advertia als gremis que els seus productes estaven estancats pel que fa a la seva 

comercialització, que el tipus de roba que fabricaven no lliguen amb els gustos de l’època, 

que s’havien tornat més fins i refinats.
78

 La població mallorquina consumia teles fabricades en 

la pròpia illa, però la classe benestant –que residia a Ciutat- s’havia de nodrir, a més, dels 
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mercats exteriors, ja que la manca d’una indústria de teles fines no podia satisfer les seves 

necessitats.
79

 

Ara bé, hi ha un darrer aspecte a remarcar –no per això manco important- referent a 

qüestions socials: el tema del treball femení. Segons Morey i Tous, l’auge de la dedicació de 

les dones en el treball manufacturer anava lligat a al creixement de producció de teixits de lli i 

cànem, car la seva realització era idònia per a que dones i nins la utilitzessin.
80

 Deyá Bauzá 

ens diu al respecte que les dones es dedicaven sobretot a la filatura de la llana, i destaca el fet 

que les dones llucmajoreres treballen per als paraires locals i les de Mancor de la Vall filen 

per als paraires d’Inca i de Binissalem.
81
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5. DEBAT SOBRE LA SUPRESSIÓ GREMIAL 

 

Tot i què els gremis finalment s’aboliren en 1836 com una de les mesures de l’estat 

liberal, no podíem deixar de dedicar-li un petit apartat, ja que des del segle XVIII es venien 

donant intents –o més ben dit voluntats personals- per a la seva abolició. A més, és ja clàssic 

el debat sobre si la forta tradició dels gremis facilità la introducció de noves tecnologies per a 

una millora de les activitats industrials, o si bé –i de manera contrària- suposaren un entrebanc 

per a la industrialització.
82

 Anem a veure que ens diuen els diversos autors estudiats. 

 

Moll Blanes ressalta al llarg del seu treball l ineficàcia dels gremis d’adaptar-se als 

canvis. Ens diu que la SEMAP, societat patriòtica d’idees liberals originada en 1778, era 

partidària de la seva abolició. A principis de segle XIX, la SEMAP realitzà una sèrie 

d’enquestes (1799, 1801 i 1804), impulsades des del govern, amb la finalitat de conèixer 

l’estat de la indústria i poder-hi aplicar una reforma de les ordenances gremials. El secretari 

de la SEMAP, Bernat Contestí, fou l’encarregat d’elaborar les enquestes. Aquest mateix 

Contestí, ja en junta de 21 d’abril de 1798 era partidari de finalitzar amb les velles 

corporacions gremials.
83

 Tanmateix, ja en el segon qüestionari, Moll Blanes hi destaca la 

crítica situació en què es trobava el sector del tèxtil, la producció del qual minvava any rere 

any, igual que el nombre d’agremiats. A més, les tècniques antiquades dels gremis 

mallorquins no podien competir amb les més innovadores de Barcelona o València.
84

 De la 

tercera enquesta, l’autora constata el ja esmentat: decadència dels gremis tèxtils i 

estabilització del gremi de sabaters i fusters. 

 

Per una altra banda ens trobem amb l’estudi fet per Morey i Tous sobre els 

interrogatoris duts a terme pel ministre d’hisenda, Miquel Soler, entre 1800 i 1802. En aquest 

sentit, l’autora també detecta una certa decadència d’alguns dels gremis tèxtils –no així de  

teixidors de lli i cànem- així com d’altres gremis de sectors diferents. A més, l’autora ens diu 

que és un fet també àmpliament constatat que el caràcter restrictiu de les ordenances 

gremials s’arribà a convertit en un entrebanc per al desenvolupament de determinades 

activitats i els governants il·lustrats els arribaren a  combatre de la mateixa manera  que 
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altres institucions de caire feudal.
85

 Fins i tot ens cita el fet que tant Campomanes com 

Jovellanos criticaven la institució gremial i eren partidaris de que l’home, com a dret, és 

pogués dedicar a qualsevol ofici útil.
86

 

 

Bejarano Galdino, per la seva part –a partir de dos documents del gremi de paraires- 

constata una forta decadència dels gremis i de la llana, però no ens indica en cap moment que 

els gremis siguin cap barrera a la industrialització, sinó que més bé planteja la idea dels canvis 

en les relacions comercials i en les d’organització del procés productiu.
87

 

 

Seguint aquestes postures, ens trobem els estudis de Deyá Bauzá, que tot i incidir en el 

descens de la producció de la llana i també de les manufactures de dita matèria davant de les 

fibres vegetals de lli i cànem,
88

 remarca –com ja hem explicat- la importància de tenir en 

compte les relacions de les famílies agremiades, les quals actuant com a artesans-fabricants i 

unint-se als mercaders-fabricants, donaran pas a futurs empresaris.
89

 

 

Per tant, la idea de que els gremis eren institucions antigues, inflexibles i que ensopien 

la implantació de la industrialització ha de ser matisada, ja que com bé apunta Deyá Bauzá, si 

se analiza el papel de las familias más acaudaladas de algunos gremios corregiremos la 

visión estereotipada de esas corporaciones, les quals vengueren a convertir-se en les 

organitzacions de patrons, que dominaven als mestres i artesans més pobres, destinats a ser 

mà d’obra assalariada.
90

 

 

Per tenir-ne una idea més aproximada, hem de veure que en pensava la burgesia 

mercantil mallorquina. Així, ens basarem en l’estudi de Deyá Bauzá sobre l’ideari d’aquesta 

burgesia sobre la llibertat d’indústria. 

Ens trobem per tant amb una institució que hi tindrà un paper fonamental, el Reial Consolat 

de Mar i Terra, que creat en 1800, fou l’organisme del qual depenien les competències 

gremials i el que es preocupà per la decadència del sector de les manufacturers illenques.
91
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Segons el Reia Consolat, s’havien de liberalitzar les activitats de les manufactures per poder 

competir amb el comerç estranger, i per tant, era necessària una reforma de les ordenances 

gremials.
92

 

Així, la comissió d’indústria del R.C.M.T., va fer un informe per poder dur a terme 

dites reformes –tot i que hem destacar que en els dos primers punts que s’exposaran i jugà un 

paper important la SEMAP-: es reformaria el règim laboral gremial, abolint les cartes i 

l’obligació de ser oficial per a fer  l’examen; suspensió del dret de confraria, tan sols per 

aquelles que estaven endeutades, reduint així la fiscalitat gremial; per als gremis que es 

trobessin endeutats, reduir les despeses improductives, és a dir, per festes socials i religioses, i 

també reduir la fiscalitat interna i substituir-la per la venta de béns immobles propis; devaluar 

la importància de l’autonomia gremial, incloent en les seves juntes un representant del Reia 

Consolat, en els exàmens un representant del govern i que el mateix R.C.M.T. els hi 

fiscalitzes els béns i riqueses.
93

 

Per tant,  i seguint sempre les idees de Jovellanos resumides per Benet Capó, cònsol del 

R.C.M.T., aquesta institució era partidària que les institucions gremials i el seu sistema, en 

lloc de ser abolit, for reconvertit, transformat en una organització de productors, en què les 

reformes exposades, suposarien la seva dependència dels organismes estatals oficials.
94

 

Tanmateix, el programa revolucionari seguit per Jovellanos, com podem veure, va 

haver de ser matisat per un aspecte que tant afectà a la voluntat de dissolució dels gremis: el 

seu endeutament. I és que si els gremis eren abolits, qui pagaria els seus deutes? Aquesta era 

una pregunta que dugué als burgesia mercantil que formava el R.C.M.T. a dur a terme les 

reformes citades, que suposaven la consonància entre el capitalisme mercantil i el sistema 

gremial, car aquest reformat en les seves característiques medievals.
95

 

Per tenir-ne una idea més clara d’aquest endeutament, vegem-ne alguns exemples. El 

primer d’ells és el que fa referència als deutes d’alguns gremis a mitjans de segle.
96

. Una altra 

dada que és força representativa al respecte: el deute endarrerit per censos –forma acostumada 

dels gremis per pagar els deutes- del gremi de teixidors de llana era, en el període 1743-1744, 

de 1.005 lliures, 1 sou i 8 diners, mentre que per al període 1798-99, aquesta xifra havia 

augmentat a la de 3.851 lliures, 1 sou, 1 diner.
97

 Per tant, aquestes dades reflexen la 
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importància dels deutes per a l’abolició gremial. Així, la importància de les reformes del 

R.C.M.T és cabdal per a la reducció de la fiscalitat interna dels gremis, substituïda per la 

venta de béns immobles propis dels agremiats per a sufragar els deutes dels gremis i, així 

liberalitzar les activitats manufactureres. 
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6. CONCLUSIONS 

 

Arribats a l’apartat de les conclusions ens toca fer una reflexió sobre el que varen ser 

els gremis tèxtils mallorquins durant el set-cents. 

 

Davant la tradicional tendència de veure als gremis com a institucions que limiten el 

drets a la llibertat del comerç i de manufactures,  s’ha pogut veure com la importància de la 

família artesana passa a ser cabdal per a entendre el debat sobre si els gremis foren una 

barrera per a la industrialització o si l’existència d’una vella tradició pre-industrial n’afavorí la 

seva implantació. Així, tot i que durant el set-cents hi ha una decadència gremial, l’existència 

d’aquestes famílies d’artesans-fabricants, que es transformaren en vertaders empresaris cap a 

final del XVIII i principis del XIX ens ha ajudat a entendre aquest debat. Per tant, l’estudi de 

les famílies, de les seves relacions econòmiques i socials és imprescindible per a entendre els 

orígens de la industrialització. 

 

D’altra banda, hem pogut veure com en el segle XVIII s’assisteix a un canvi en de 

matèria en la producció. Davant la decaiguda de la llana, el sector tèxtil s’adapta a les noves 

exigències mercantils i posa en marxa la maquinària de la manufactura de teixits a partir de 

fibres vegetals, com el lli, el cànem i el cotó –aquest darrer  importat, i en gran volum, degut a 

l’escassetat a l’illa. Així, les dades sobre del gremi de teixidors de lli i el nombre de teixidors 

en la part forana presentades al llarg del treball presenten un creixement gens menyspreable. 

Fins i tot, per alguns centres manufacturers, com Inca, per exemple, s’ha demostrat la seva 

especialització. Per tant, la visió estàtica dels gremis ha de ser matisada. A més, hem pogut 

demostrar com, tot i que s’advé a una davallada de la producció de llana i per tant, també de 

les teixits manufacturats de llana, la seva caiguda no arriba a desaparèixer, si bé perd 

protagonisme davant els teixits de fibra vegetal. Així, encara en el segle XVIII, dones de 

Llucmajor i Mancor de la Vall filaven llana per al gremi de paraires, i també, hem presentat 

dades de teixits de llana exportats en el segle XVIII, fets que demostren que encara seguia 

havent-hi manufactura de llana. 

 

Així, la producció de la manufactura illenca en el segle XVIII es venia duent a terme 

per mitjà del conegut verlagsystem, on la mà d’obra rural que hi havia a les viles permetia el 

mercader s’introduís en el procés de producció. Així i tot, no podem oblidar que alguns 
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centres manufacturers tenien la capacitat de concentrar tot el procés de producció sense que 

Palma entrés en el procés per a acabar les peces. Tanmateix, és un fet que els centres 

manufacturers de teixits es trobaven precisament allà on es denotava un nivell més alt de 

producció agrària, sobretot del vi, com és el cas de Felanitx, Porreres, Binissalem o Sencelles. 

En aquest sentit, hi val a dir que les dones de les viles també treballaven per als gremis, i per 

tant, no tota l’activitat productiva la duien a terme els agremiats. 

 

Amb tot, el tema de la decadència gremial és un altre factor a tenir en compte quan 

volem parlar del debat sobre l’abolició gremial. En aquest sentit, pren importància el fet de 

l’endeutament dels gremis. Amb l’aplicació d’algunes primeres reformes il·lustrades, com 

hem pogut veure, de caire industrial que afectaren en menor o major mesura als gremis, les 

propostes d’alguns personatges immersos dins un ideari liberal d’abolir els gremis serà 

abastament dificultosa, ja que no es podien abolir els gremis amb un nivell tan alt 

d’endeutament. 

Aquí és on el Reial Consolat de Mar i Terra, format per la burgesia mercantil 

mallorquina, esdevé una figura importantíssima, amb el cònsol Benet Capó al capdavant, car 

les seves propostes de reforma de les ordenances gremials vendran a davallar l’endeutament 

dels gremis –a més de limitar-ne en el poder d’aquests- i enllaçaran la tendència a la baixa de 

la fiscalitat que venien presentant els gremis així com evolucionem cap a final de segle XVIII 

i principis del XIX amb la definitiva abolició d’aquesta institució pròpia d’Antic Règim al 

1836 amb la implantació de l’estat liberal a Espanya. 

 

Hem pogut demostrar com els gremis tèxtils mallorquins al segle XVIII tenen una 

gran capacitat d’adaptació als canvis del comerç, amb la producció de manufactures de lli i 

cànem, i tot i que la producció de manufactures de llana decau, no arriba a desaparèixer. Per 

tant, la seva evolució econòmica i social defuig de la tendència d’atribuir una decadència dels 

gremis tèxtils per aquest període, i l’evolució de les manufactures tèxtils s’ha de relacionar 

amb el creixement de la producció agrícola illenca i a la capacitat d’adaptació en els circuits 

comercials. 

 

 

 

 



28 

 

7. BIBLIOGRAFIA 

 

BEJARANO GALDINO, E. (1979-1980): “Dos documentos sobre gremios en el siglo

 XVIII en Mallorca”, a Fontes Rerum Balearum, vol. 3, p. 283-298. 

 

BEJARANO GALDINO, E. (1981): “Una aproximación a la historia de los gremios de 

 Mallorca en el siglo XVIII”, a Maina, vol. 4, p. 75-80. 

 

DEYÁ BAUZÁ, M. J. (1988a): “Gremios y fiscalidad en el final del Antiguo Régimen.  Los 

 gremios textiles mallorquines”, a VI Jornades d’Estudis Històrics Locals, Institut

  d’Estudis Baleàrics, Palma de Mallorca, p. 245-262. 

 

- (1988b): “La burgesía mallorquina y su ideario sobre la libertad de industria (1800-

 1820)”, a Estudis Baleàrics, núm. 29/30, p. 137-142. 

 

- (2004a): La manufactura  a Inca durant l’Antic Règim, Edicions Documenta Balear i  I.E.S. 

 Pau Casesnoves (Inca), Palma. 

 

- (2004b): “La vigència de la vela economia d’Antic Règim? Les limitacions del  creixement”,

  a  DURAN, M., MARIMON, A. (dir): Història de les Illes Balears.  Del segle

  XVIII borbònic a la complexa contemporaneïtat, vol. III, Edicions 62,  Barcelona, p. 

23-32. 

 

- (2007): “Manufactura i Antic Règim: una visió de llarga durada del cas mallorquí”, a 

 Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, núm. XVIII, p. 53-91. 

 

- (2009): “Gremios y familias artesanas en España. La producción de bienes de  consumo 

 (siglos XVI-XVIII)”, a CAVACIOCCHI, S.: La famiglia  nell’economia europea 

 secc. XIII.XVIII, Firenze University Press, p. 279-303. 

 

LLOMBART ROSA, V. A. (1994): “La política económica de Carlos III ¿fiscalismo, 

 cosmética o estímulo al crecimiento?”, a Revista de Historia Economica, any 12, 

  núm. 1, p. 11-39. 



29 

 

MOLAS RIBALTA, P. (1970): Los gremios barceloneses del siglo XVIII, 

 Confederación española de Cajas de Ahorros, Madrid. 

 

MOLL BLANES, I. (1971): “La reforma de las ordenanzas gremiales en Mallorca. 

 Análisis de tres encuestas realizadas por la Sociedad Económica Mallorquina de 

 Amigos del País a principios del siglo XIX”, a Revista de Trabajo, núm. 35-36, 

  p. 415-454. 

 

MOREY I TOUS, A. (2002): Els interrogatoris del ministre Soler (1800-1802).  L’economia

  mallorquina a la fi de l’Antic Règim, Edicions Documenta Balear, Palma. 

 

QUETGLAS GAYA, B. (1980): Los gremios de Mallorca. Siglos XIII al XIX, Edicions  Cort,

  Palma de Mallorca. 

 

 

 

 

 

 


