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Durant molts d’anys la indústria turística a Mallorca, s’ha centrat bàsicament 
en el turisme de sol i platja, però gràcies a la revaloració del patrimoni, s’han 
elaborat tot una sèrie d’estratègies per potenciar el turisme cultural, convertint-
se en una alternativa al turisme convencional. A més, la creació de productes 
turisticoculturals de qualitat aporten més competitivitat al destí.  
 
En aquest TFG, hem tractat de dissenyar una ruta turisticocultural sobre el Call 
de Palma, com a producte turístic fora de les típiques rutes, que ofereix la 
ciutat. El treball està dividit en sis apartats, a on l’anàlisi històric ha estat de 
vital importància per a poder elaborar la ruta. Tot el recorregut de la visita es 
centra en les vivències patides pel poble jueu, des de la conquesta del rei En 
Jaume fins el segle XX, fent una ruta pels dos grans Calls, destacant els 
principals esdeveniments que ocorregueren dins els barris. Un aspecte clau és, 
la incidència en la singularitat que envolta el tema i la perdurabilitat en el temps, 
fent-lo un fet insòlit i lamentable dins la nostre història, inclús es parla, d’un 
succés únic en el món. En definitiva, són un conjunt de fets històrics que mai 
s’han d’oblidar, ja que formen part de la nostra identitat cultural. 
 

RESUM DEL TREBALL 
 
RESUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
For many years the tourism industry in Mallorca, basically has focused on sun 
and beach tourism, but thanks to the revaluation of the heritage, various 
strategies have been elaborated to boost the cultural tourism, becoming an 
alternative to the conventional tourism. In addition, the creation of quality 
tourist-cultural products bring more competitiveness to the destination.  
 
In this final degree project, we have tried to design a tourist-cultural tour about 
the Call of Palma, as a touristic product outside of the typical tours that the city 
offers. The project is divided in six parts, where the historical analysis has been 
vital to elaborate the tour. All the tour of the visit is based to the experience 
suffered by the Jewish people, since the conquest of the King Jaume until the 
twentieth century, making a tour through the two great Calls, highlighting the 
main events that occurred into the quarter. A key aspect is, the incidence in the 
singularity that wrap the topic and the durability in the time, making it an unusual 
event and unfortunate in our history, even talking, as an event unique in the 
world. In short, are a set of historical events that we never have to forget, 
because it is a part of our cultural identity.  
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INTRODUCCIÓ 
 
Al llarg de la història de les Illes Balears, han sigut moltes les cultures que han 
deixat la seva petjada, fent de les Illes, un racó a la Mediterrània ple d’històries, 
llegendes i cultura. Un dels fets històrics més peculiars a Mallorca, ha estat la 
presència de la comunitat jueva, fent que sigui interessant elaborar una ruta 
turisticocultural del Call de Palma, degut a la singularitat que envolta al tema.  
 
Parlar dels jueus a ciutat, és tractar amb una de les parts més crues de la història, 
ja que durant molts segles, foren un col·lectiu molt perseguit, principalment per 
la  Inquisició, essent jutjats i condemnats. En alguns casos, molts d’ells, foren 
obligats a convertir-se al cristianisme, donant pas a les grans conversions; uns 
fets, que desglossaré al llarg del treball. Cal dir, que la principal causa de les 
conversions que es van dur a terme, varen esser per creences religioses, però 
amb els anys, es va donar pas, a una persecució de caire més social. A més, 
una de les paraules amb les quals es referien a cadascun dels descendents dels 
jueues conversos, era amb la coneguda paraula, “xueta”. 
 
El treball que es mostrarà a continuació, està estructurat en 6 apartats, el primer 
apartat està dedicat: als objectius, els continguts i la metodologia. Al segon 
apartat es parlarà de l’estat de la qüestió, centrat amb la bibliografia de 
referència. El tercer apartat està dirigit a l’estudi històric, fonamental per poder 
elaborar la ruta. El quart apartat, ha estat de gran ajuda, per poder identificar en 
quina situació es troba el turisme cultural tant a nivell nacional com a nivell local, 
i així, poder determinar a quins possibles mercats ens podem dirigir. La cinquena 
part del treball està dedicada a la ruta en si mateixa, a on s’explica el recorregut 
que es realitzarà, a través d’un índex, amb els seus corresponents plànols. 
L’apartat cinquè, va molt unit el sisè apartat, ja que està format per deu fitxes 
tècniques de cada un dels llocs que visitarem. Finalment, els darrers apartats fan 
referència a la conclusió, la bibliografia, la webgrafia i dos annexes adherits al 
treball.   
 
Com a curiositat final, la cultura sefardita a Mallorca ha deixat un llegat 
importantíssim dins el món de la cuina popular, són exemples; les panades i els 
crespells. En definitiva, treballar el tema dels jueus, és aprendre una mica més 
sobre la història de Mallorca, arribant a ser d’interès, no només per tots els 
turistes que ens visiten, sinó també pels propis ciutadans.  
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1. OBJECTIUS, CONTINGUTS I METODOLOGIA 

 
El treball es centra en tres objectius:  

 
En primer lloc, apostar pel turisme cultural com a mesura de 

desestacionalizació turística, minimitzant el monocultiu turístic, en el nostre 

cas seria el turisme de sol i platja. A més, apostant pel turisme cultural es 

podria allargar la temporada turística durant els mesos de temporada baixa, 

sempre d’una manera sostenible. En segon lloc, potenciar rutes 

turisticoculturals més enllà de les rutes convencionals. Donant a conèixer una 

altre part de la història de Palma. En tercer i darrer lloc, arribar a un públic 

ampli, creant una ruta que no tan sols estigui enfocada als turistes que ens 

visiten, sinó també per tots els residents de Palma, que tinguin curiositat per 

conèixer una mica més la història de la ciutat. 

 

En quant als continguts, el treball està estructurat en sis grans apartats:  

 

El punt número 1 està dedicat: als objectius, els continguts i la metodologia. 

Al punt 2, es parlarà de l’estat de la qüestió, centrat amb la bibliografia de 

referència. En el punt 3 el context històric, fonamental per poder elaborar la 

ruta. El punt 4, important per poder identificar en quina situació es troba el 

turisme cultural tant a nivell nacional com a nivell local, i així, poder 

determinar a quins possibles mercats ens podem dirigir. El punt 5 del treball, 

està dedicada a la ruta en si mateixa, a on s’explica el recorregut que es 

realitzarà, a través d’un índex, amb els seus corresponents plànols. El punt 

6 està molt unit a l’apartat anterior, ja que està format per deu fitxes tècniques 

de cada un dels llocs que visitarem. Finalment, els punt 7, 8, 9 i 10, fan 

referència a la conclusió, la bibliografia, la webgrafia i dos annexes adherits 

al treball.   

 
La metodologia seguida en aquest projecte ha estat: en primer lloc una 

recerca bibliogràfica relacionada amb la temàtica jueva a Mallorca, d’on s’ha 

estret tota la informació necessària per elaborar la part històrica. Per una altre 

banda, la utilització de recursos electrònics de diverses webs, tant 

d’organismes oficial com: la pàgina del Ministeri d’Educació Cultura i Esports, 

l’IBESTAT, l’OMT, etc., així com d’altres relacionades amb la temàtica jueva.  

 
2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

La història dels jueus a Mallorca, ha generat tot un seguit d’autors que han 

publicat obres ben interessants sobre el tema, cal destacar, que durant el 

segle XX, varen sorgir les obres de major rellevància. Els descendents dels 

jueus conversos, de Miquel Forteza, i la historia de los judíos mallorquines y 

de sus descendientes cristianos, de Gabriel Cortès i Cortès, són dues obres 

molt importants que parlen dels jueus a Mallorca. Del primer podem dir, que 

ha estat de gran ajuda per captar l’essència del cas d’estudi, ja que exposa 

moltes peculiaritats i la resposta de moltes preguntes com: Per quines raons 
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va perdurar tant en el temps, la problemàtica jueva a Mallorca?, aquesta 

qüestió d’entre d’altres, ho explica a la seva obra Miquel Forteza, en canvi, 

en el llibre de Cortès, fa tot un estudi històric molt detallat sobre els fets que 

succeïren a l’illa, que marcaren la història dels jueus. Altres llibres consultats 

també importants han estat: La fe vençuda. Jueus, conversos i xuetes a 

Mallorca de Miquel S. Font, els xuetes de Mallorca de Baruch Braunstein, un 

clàssic en la temàtica jueva, l’obra los chuetas mallorquines, de Baltasar 

Porcel, i la fe triunfante, del Pare Garau, un llibre que no deixa indiferent a 

ningú, degut a la descripció que fa dels actes de fe del 1691. En quant a la 

elaboració de la ruta destaquem, a més dels llibres ja comentats, el Call de 

ciutat de Mallorca per Margalida Bernat i Roca, la qual parla del Call de ciutat 

entorn a  l’any 1350, molt útil per determinar el recinte tancat del Call Major; i 

per tant poder elaborar una part del recorregut de la ruta, per una altre banda, 

el llibre de la guia judía de Mallorca, per Josep Francesc López, el qual 

plasma els llocs més rellevants de la Palma jueva. Pel que fa a les pàgines 

webs, han estat de interès: rutes de Palma i caminos del sefarad. 

 

A l’anàlisi sobre l’estudi previ del producte turisticocultural ens hem centrat en 

la recerca per  diverses webs de d’institucions autonòmiques, com l’IBESTAT 

d’on podem extreure dades molt concretes sobre la situació turística a 

Balears, també ha estat interessant l’estudi presentat per la Conselleria de 

Cultura i Transparència sobre el consum cultural a Balears, a més, de la 

pàgina del Ministeri de Educació, Cultural i Esports, d’on hem pogut 

comprovar en quina situació es troba el turisme cultural a nivell nacional. Tot 

un seguit de dades claus, que poden ajudar a determinar els principals 

segments de mercats als quals dirigir la ruta. Per un altre banda i per acabar, 

per poder entendre temes conceptuals en temàtica turisticocultural 

destaquem l’article de M. Arcila, J.A. López i A. Fernández sobre rutas 

turísticos-culturales e itinerarios culturales como productos turísticos, a més 

de la web de la OMT i les certificacions dels Itineraris Cultural del Consell 

Europeu. En quant a rutes relacionades en la temàtica jueva, tan sols trobem 

l’ajuntament de Palma, el qual realitza alguna ruta turisticocultural sobre el 

Call, i la resta són algunes empreses privades que es dediquen a fer 

recorreguts històrics, a on inclouen alguna visita pel Call, és el cas de 

rutasdepalma.com. Així hi tot, encara que el tema es d’una singularitat 

indiscutible, i que molts autors arriben a la conclusió que a Mallorca succeí 

un fet insòlit a la resta del món, a la ciutat de Palma no es fan moltes rutes 

sobre el Call de ciutat. 

   

3. CONTEXT HISTÒRIC DE LA COMUNITAT JUEVA 

 
En aquest apartat parlaré de la evolució històrica de la comunitat jueva a 

Palma, ja que per poder confeccionar una ruta de forma adequada, és 

necessari realitzar tot un estudi previ en quant a la història del tema en 

qüestió.  

Partint de la densitat considerable de la història dels jueus a Palma, sobretot 

pel que fa a la perdurabilitat en el temps, he extret el que he considerat més 
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significatiu. El context històric de la comunitat jueva està dividit en quatre 

apartats. 

 
3.1.Primera aproximació als jueus. 
 

Quan parlem dels jueus a Mallorca, majoritàriament es sol fer referència als 

descendents dels jueus conversos, els quals, es poden definir, com a una 

part dels jueus que foren convertits al cristianisme. Hi ha una paraula amb la 

qual s’identificava a aquest col·lectiu, i era amb el nom de “xueta” o en plural 

“xuetes”.  

 
Partint del sentit etimològic de la paraula, prové de “juetó” que seria un 

diminutiu de la paraula jueu, i que amb el pas del temps hauria derivat a 

“xuetó”. Cal destacar que hi ha una altre versió en quant al significat 

d’aquesta paraula, i fa referència a una expressió despectiva que prové de 

“xulla”, acudint als hàbits alimentaris dels conversos sobre el consum de 

porc, així per tant, de la paraula “xulla”, en podria haver derivat “xuia”, i 

d’aquesta “xuetó”. (Porcel, 1991: 55) 

 
Per anar una mica més enllà i per poder identificar l’origen real dels 

descendents de jueus conversos, hauríem de fer un anàlisi més exhaustiu 

per corroborar la descendència.  

 
Per una banda, haurien de complir una característica clau, que és: portar 

alguns dels quinze llinatges xuetes, que quedaren estigmatitzats des de la 

renovació dels sambenets del claustre de Sant Domingo, els quals són: 

Aguiló, Bonnín, Cortès, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Picó, Pinya, Pomar, 

Segura, Tarongí, Valentí, Valleriola i Valls. De fet al punt 3.4, en parlaré més 

detalladament. (Porcel, 1991: 56)  

 

Aquest fet, no vol dir que tots els portadors d’alguns d’aquest llinatges siguin 

xuetes. Sinó que, caldria verificar l’origen, a través d’un estudi més 

individualitzat de cada persona, realitzant l’arbre genealògic, i fent un estudi 

en profunditat de la família d’on es prové, per així poder esbrinar l’origen.  

Així hi tot, hi ha que dir, que la llista dels quinze llinatges probablement era 

molt més amplia prèviament al segle XV.  

 
3.2.Principals fets històrics. 
 

En aquest apartat, recolliré per ordre cronològic aquells esdeveniments 

històrics que van marcar la vida dels jeus i dels descendents dels jueus 

conversos a ciutat. 

 
3.2.1. Mallorca abans de la reconquesta cristiana 

 
Per parlar de la història dels jueus a Mallorca, és necessari anar una mica 
enrere en el temps, per poder entendre els moviments migratoris  que 
varen realitzar els jueus, i posteriorment acabar a l’illa; així hi tot, és una 
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mica difícil esbrinar la datació exacte del seu establiment a Balears. Es 
sap, que ja abans de Jesucrist, ja hi havia cèl·lules jueves a les ciutats 
més importants de la Mediterrània Oriental, a més, segons el que en diu 
l’autor Gabriel Cortés al seu llibre, argumenta que molt possiblement els 
jueus arribessin a l’Europa Oriental moguts pels negocis dels fenicis, i 
arribant a Espanya, inclús abans que els romans, per així establir els seus 
negocis, en el litoral tant de la Mediterrània Oriental com Meridional. A 
més, com diu Gabriel Cortés, <<Nada nos permite afirmar con certeza la 
venida de núcleos hebreos a Mallorca antes de la Era Cristiana, pero 
tampoco nada se opone a su posibilidad>> (Cortés, 2000: 36). 

 

La primera prova existent i confirmada que a Balears hi havia una 

important comunitat jueva, va ser a l’any 418 d.C., a on el Bisbe Severo 

escriu una carta a on parla de la conversió d’una sinagoga menorquina, la 

qual cosa fa pensar que ja hi havia comunitat jueva per aquells temps a 

Menorca, també podria servir de mostra pel cas de Mallorca. De totes 

maneres, el poble jueu sempre va aprofitar les possibles oportunitats que 

se’ls donà per potenciar les seves transaccions comercials, un tret molt 

característic del col·lectiu jueu.  

 

A les Balears, durant els inicis de la dominació àrab, fou un temps de pau 

i estabilitat per aquesta comunitat. Però amb la reconquesta  cristiana al 

segle XIII, es varen donar uns altres esdeveniments, que els suposà uns 

canvis. 

 

3.2.2. La conquesta de Jaume I i els privilegis als jueus 
 

Amb l’arribada del Rei Jaume I a la Ciutat de Mallorca a l’any 1229, es 

troba amb greus problemes, tals com: malalties, enveges pel repartiment 

del botí, entre d’altres; que mirà de solucionar de la millor manera possible, 

per començar el seu regnat. Amb la seva arribada es va trobar uns quants 

nuclis jueus a ciutat, situats als baixos de l’Almudaina, i d’un altre prop del 

temple. De fet al punt 3.3 sobre la ubicació dels calls, explicaré més 

detingudament la ubicació i la seva estructura.  

 

En un primer moment hi va haver una gran acceptació per part del regne 

sobre la convivència amb el col·lectiu jueu. De fet, se’ls prenen com a 

grans col·laboradors i ajudants de la corona, ja que tenen grans 

coneixements en idiomes, diplomàcia i finances, per tant, decideix tenir-

los baix la seva protecció, i fer-los partícips del Repartiment, establert 

arreu de tota Mallorca. Durant l’època de Jaume I, en destaca la extensa 

aljama jueva dins els territoris de la corona catalano-aragonesa, ja que fou 

un rei que apostà per la convivència entre cristians i jueus. (Cortès, 2000: 

47 – 48).  

 

El Rei En Jaume, atorgà tot un seguit de privilegis, alguns exemples foren: 

la concessió de privilegis sobre préstecs i forma judicial l’ any1250 i al 
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1252 establir una multa de 100 morabatins al qui profanés el cementiri 

dels jueus, entre d’altres. (Cortès, 2000: 53 – 54).   

 

Amb la mort de Jaume I a l’any 1276, Jaume II va ser el seu successor, 

però no va poder governar pacíficament fins a l’any 1299, degut a diversos 

enfrontaments que tenia el regne. Jaume II, va intentar seguir les passes 

del seu pare, per mantenir la pau entre cristians i jueus, en la mesura que 

li va ser possible. 

 

3.2.3. L’assalt al Call 1391 i la primera gran conversió 
 

Durant el regnat de Joan I d’Aragó ( que fou rei de Mallorca des de l’any 

1387 fins el 1396), va ser un període de conflictes, sobretot pel que fa al 

mal estar social, a més de patir una forta crisis econòmica, de la qual el 

rei, no va sabre conduir la situació gaire bé, ja que totes aquestes tensions 

de l’època varen desembocar en un greu conflicte l’any 1391. Les classes 

populars i molta part de la pagesia, necessitaven culpabilitzar a algú 

d’aquella situació, i com no, els qui sortiren més mal parats, foren els 

jueus. Més d’un segle i mig després de la conquesta, els jueus, de cada 

cop havien anat perdent més drets sobre els privilegis inicials que 

ostentaven. (Cortès, 2000: 79). 

 

Les confrontacions entre cristians i jueus, de cada cop eren un fet més 

evident, generat pel mal estar social que hi havia, malgrat que el regne 

intentava suavitzar les aigües, es varen decidir prendre certes mesures 

preventives, tipus: prohibir les armes dins el call, la prohibició de que cap 

jueu sortís de casa i anés sense llum, pels carrers del Call des de el 

fosquet fins la sortida del sol. Però al final, les mesures preses no varen 

servir de res, ja que com a resultat va dur a una vertadera massacre 

succeïda el 2 d’Agost del 1391: <<En este día las turbes desmandadas 

entraron en el recinto judaico. A las primeras horas de la mañana un 

improvisado ejército forense había acampado a las puertas de la Ciudad. 

El Gobernador intentó disuadir a los amotinados de sus siniestros 

propósitos sin que lograra más que resultara herido su caballo. Al poco 

tiempo los forenses juntamente con la plebe ciudadana entraba en el Call 

saqueándolo salvajemente y asesinando a trescientos judíos>> (Cortès, 

2000: 80). A partir d’aquest succés, molts dels jueus comencen a batiar-

se, la qual cosa es podria entendre com la primera gran conversió. A partir 

d’aquell moment, els jueus experimentaren una pèrdua de llibertat, 

aplicant-se noves mesures, tals com: prohibir la pràctica de la seva religió, 

la prohibició de realitzar contractes de compra i venda, disposar dels seus 

bens, llogar o comprar nous habitatges, etc. Totes les mesures a més de 

ser discriminatòries, que segons el regne eren per tornar la llibertat i la 

tranquil·litat als jueus, moltes no es compliren i el poble jueu continuà 

atemorit. 

  

3.2.4. La segona gran conversió de l’any 1435  



10 

 

 

Cap a l’any 1413, es publicà una Ordre Reial composta per setze capítols, 

totalment en contra dels jueus, que és poden consultar a l’annex II. Durant 

aquest any, es va esdevenir una etapa repleta de tensions entre cristians 

i jueus. (Porcel, 1991: 32 – 33). Segons relaten diferents autors, el que 

succeí aquell any fou molt significatiu a la història dels jueus, posant fi al 

Call.  

 

El 13 d’abril de l’any 1435, a la sinagoga del Call un grup de jueus, 

posteriorment detinguts, varen enginyar un pla de gran exaltació popular 

pels cristians. El pla va ser el següent: <<Durante este año fueron 

detenidos varios judíos por atribuírseles haber efectuado en la persona de 

un esclavo moro cierto remedo de la Pasión y Muerte de N.S. Jesucristo>> 

(Cortès, 2000: 109 – 110). Els detinguts foren alliberats als vuit dies, tenint 

en compte que tres d’ells s’havien declarat culpables, aquest succés 

generà un gran aixecament per part del poble cristià. Així doncs, el 

Tribunal va decidir que quatre dels que havien estat ja detinguts, fossin 

condemnats a mort. Vista la condemna, els quatre reus sol·licitaren el 

baptisme per evitar ser cremats vius. A rel d’ aquest esdeveniment, entre 

el 12 i 13 de maig foren batiats més de docents jueus a la Catedral i 

l’església de Santa Eulàlia. Amb les cerimònies baptismals es posposaren 

les execucions dels quatre condemnats. El dia següent, un grup de dones 

i els seus fills, es presentaren a la catedral demanant “misericòrdia”, 

gràcies a aquesta  actuació el Tribunal va decidir concedir la general 

gràcia als acusats, salvant-se de la condemna. (Cortès, 2000: 109 – 110). 

 

Aquesta època marca un abans i un després, ja que es podria considerar 

que a l’any 1435, ja no quedaven jueus com a tal al Call. 

 

Durant el segle posterior a la segona gran conversió, es va continuar 

perseguint als jueus, la gran majoria conversos, ja que de cada cop era 

més difícil trobar algú que mantingués la religió hebrea. A més, el Tribunal 

de la Santa Inquisició ja s’encarregava bé, de seguir perseguint a tot aquell 

que no combregués amb la religió cristiana, intentant enxampar a tot 

aquell que fos sospitós d’heretgia.  

  

3.2.5. Els actes de fe de 1675, 1679 i 1691 
 

Durant el segle XVII , l’illa va patir molta inestabilitat social, ja que tant la 

pagesia com les classes més baixes de la ciutat passaven fam i sempre 

havien d’estar atents als saquejos dels pirates; mentre, les classes altes 

tampoc n’estaven contentes, ja que hi havia moltes disputes entre famílies 

poderoses, com per exemple els de “Canamunts” i els de “Canavalls”. De 

fet al punt 3.4 sobre les causes de la permanència del fet històric, una de 

les causes precisament, fa referència a la participació activa per part de la 

aristocràcia mallorquina. (Porcel, 1991: 45). 
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Hi ha tres dates claus per parlar de nou, sobre la persecució cap aquest 

col·lectiu, centrat en els actes de fe de l’any 1675, 1679 i 1691.  

 

Des de l’any 1488 fins el 1675 la persecució dels jueus havia cessat. 

Durant tots aquests anys varen minvar les persecucions ja que el Tribunal 

ja no tenia casos d’heretgia, havent-se diluït per les fortes conversions 

anteriors, de fet en el cas d’Espanya varen acabar mesclant-se amb la 

resta de cristians, perdent-se així, la distinció entre uns i els altres; però a 

Mallorca va ser una mica diferent, encara que ja no es practicava el 

judaisme com a tal, si hi havia una separació de castes, probablement si 

aquí hagués succeït el mateix que a la resta del territori espanyol, ja 

s’hagués perdut aquest estigma que requeia sobre els descendents dels 

jueus conversos. 

 

El 2 de març de 1624, es va publicar un nou Edicte de fe, en el qual es 

demanava a la població catòlica que acuses a tot aquell sospitós 

d’heretgia jueva, duent incloses tot una sèrie de pautes per a que la 

població pogués detectar si hi havia heretgia possible. Un fet que va 

encalentir a les masses, ja el 13 de juliol de 1672, es va publicar un 

document amb un total de 33 punts amb acusacions similars als que 

s’establien a l’Edicte de fe del 1624. En són exemples: <<5.ª) Que no 

tienen en sus casas pinturas de Santos del Nuevo Testamento, y que 

llaman <<cananeos>> a los cristianos viejos; 9.ª) Que se ocupan en 

oficios de peso o medida, como son de mercader, plateros, 

velluteros...para mejor poder engañar a los vendedores católicos; 23.ª) 

Que guardan las fiestas del sábado no comiendo hasta el anochecer y 

hasta se abstiene del uso del matrimonio.>> (Cortés, 2000: 208 – 209).  

 

El 12 de gener de 1675 es va dur a terme un dels actes de fe, a on es 

realitzà tot una cerimònia organitzada per la Inquisició a on es llegien les 

sentencies dels acusats per heretgia. La parafernàlia del esdeveniment va 

durar pràcticament dos dies, fent tot una processó per diversos carrers de 

Palma, el primer dia la realitzaren el clero i el segon dia, la realitzaren els 

acusats. El recorregut passava pel carrer de la Plateria, Plaça Santa 

Eulàlia, carrer d’En Morei, carrer del Mirador, Plaça de Cort, carrer de Sant 

Domingo, Verí, plaça de Mercat, la Rambla, Sta. Magdalena, carrer de 

Sant Jaume i finalment el Born, a on hi havia un cadafal situat a la actual 

Can Alomar, fent cantonada amb el carrer de San Feliu a on es duia a 

terme l’acte. L’estructura estava composta per cinc grades, amb un replà 

i deu o dotze grades més, pels assistents. Hi va haver un total trenta-un 

acusats amb diferents condemnes. (Cortès, 2000: 216). 

 

Un altre any significatiu va ser el 1679, malgrat el fet que havia succeït tan 

sols quatre anys enrere, continuaven estant totalment vigilats per la 

Inquisició, sobre cada passa que donaven, inclús alguns volien intentar 

escapar de l’illa, però era pitjor perquè al final eren enxampats i acusats. 

Durant el mes d’abril d’aquest mateix any, es dugueren a terme moltes 
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condemnes per judaïtzar, a l’església de Sant Domingo, les acusacions 

de l’acte de fe, foren de molt diversa índole, des de presó fins a confiscació 

de bens. Durant aquest any l’església va poder recaptar 1.461.276 pesos. 

(Porcel, 1991: 48) Els qui pogueren continuar la seva vida, hagueren de 

assistir a la missa dels diumenges de forma obligatòria, vigilats òbviament 

pel algutzir del Sant Ofici, i a més, havien d’anar vestits de penitents.  

 

Finalment arribem a l’any 1691 a on Francesc Garau al llibre La Fe 

Triunfante, publicada el mateix any, narra amb una total crueltat els quatre 

actes de fe, que es dugueren a terme aquell any, un llibre impactant i que 

no deixà indiferent a ningú, ja que les seves descripcions foren molt dures 

sobre l’execució dels condemnats, fent inclús befa del patiment d’aquests 

mateixos.  

 

Així doncs, el primer acte de fe, es dugué a terme el 7 de març, 

condemnant alguns a presó, d’altres confiscant-los els bens, reconciliats 

en forma de abjuració formal o inclús desterrats i multats. 

 

El segon acte de fe dut a terme dia 1 de maig, podria dir-se que fou un 

dels més aterradors, realitzat a on avui dia es troba la plaça Gomila; allà 

s’ubicà una gran foguera a on cremaren molts del condemnats per 

judaïtzar. Arribats en forma de processó des del centre de Palma fins 

aquell lloc. Cremant a vint-i-una persones al fogó, un dels actes més 

tràgics d’aquella època. 

 

Cinc dies després es va continuar amb el tercer acte de fe, també amb 

penes molt semblants a les anteriors.  

 

El quart i darrer acte de fe, de la Inquisició mallorquina es va realitzar el 

més de juliol, amb condemnes de diversa indole i la corresponent 

confiscació de bens. Arribats a aquest punt, es podria dir, que fou el darrer 

acte de fe de la història mallorquina. Fou un període d’una crueltat extrema 

i devastadora pels descendents. 

 

3.2.6. La real cèdula de Carles III i l’inici de la igualtat 
 

El segle XVIII fou una etapa de canvis pels xuetes, o descendents dels 

jueus conversos, intentaren lluitar pels seus drets, acudint al poder del 

regne. Després de l’any fatídic al 1691. Hi trobem un període de relativa 

tranquil·litat, ja que molts dels descendents que havien patit, tant ells com 

les seves famílies, ja havien aconseguit tenir alguns drets civils com la 

resta de mallorquins. Però aquesta situació es va veure pertorbada per 

dos esdeveniments claus. A l’any 1735 la Inquisició continuava fent de les 

seves, i va publicar un altre Edicte de fe, per a què el poble tornés a acusar 

aquella pobre gent, pràcticament mig segle després de l’any de la 

cremadissa (com l’anomenen molts autors referint-se a l’any 1691), hi va 

haver dues publicacions que cruspiren els ànims dels xuetes, la publicació 
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de la relació dels sambenets del Pare Garau, i la reedició del llibre La Fee 

Triunfante, (Forteza, 1972: 40). Aquests fets feren que el col·lectiu dels 

xuetes prenguessin mesures ja d’una vegada per totes. Amb la pujada al 

poder del rei Carles III a l’any 1759 els xuetes veren un porta oberta, ja 

que era un monarca il·lustrat i més obert, així doncs, veren una oportunitat 

clau per aconseguir acabar amb tota aquella persecució de tants anys. 

Joan Bonnín, Tomàs Aguiló, Tomàs Cortès, Francesc Fortesa, Bernat 

Aguiló i Domènec Cortès dels del carrer l’any 1773, més concretament el 

12 de febrer, acudiren a la Cort de Carles III,  a on signaren el document 

a on defensaven els seus interessos, mirant d’intentar transmetre les 

injustícies que havien i estaven patint; sol·licitant així, que se’ls permetés 

poder tenir una vida normal i poder accedir a qualsevol tipus de ofici, 

honors, avantatges legals, entre d’altres coses. Els sis diputats del carrer, 

xuetes, que participaren a la firma del document se’ls anomenar els 

<<perruques>>, ja que com diu Miquel Forteza, <<així els anomenaven 

els descendents dels conversos, per haver-se vestit luxosament, ornats 

amb perruca i tot, com si fossin grans senyors>> (Forteza, 1972: 41). 

 

Òbviament varen sortir contraris, al que sol·licitaven els descendents, 

presentant a la Real Audiència de Mallorca les seves discordances sobre 

el tema. Varen ser nou anys de tira i afluixa amb la Cort, ja que encara 

que haguessin sortit contraris, els xuetes mai es rendiren. Finalment, el 10 

de desembre de 1782 es va imprimir la Real Cèdula de Carles III, a on es 

declarava als xuetes, aptes per qualsevol tipus d’activitat com la resta de 

ciutadans; tot hi així, durant els anys següents es varen anar publicant 

altres Real Cèdules que els s’hi anaven atorgant més drets, tals com el 

permís per fer el servei militar (1785), per desenvolupar qualsevol mena 

d’ofici (1788), d’aquest darrer en podem extreure un fragment, el qual diu:  

<<Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la que se declara á los 

individuos llamados de la Calle de la Ciudad de Palma en el Reyno de 

Mallorca, idoneos para ejercer las artes, oficio, y labranza del mismo modo 

que á los demás vasallos del estado general de dicho Reyno>> (Font, 

2007: 92)  . Encara que el tràmit es va allargar quasi deu anys, els xuetes, 

varen aconseguir la tan anhelada llibertat legal i civil. 

 
3.2.7. La situació xueta al segle XIX vista pels viatgers i els intel·lectuals.  

 

Amb la constitució de Cadis del 1812, es va abolir la Inquisició, la qual 

cosa produí una situació de canvi, pels descendents dels jueus conversos, 

però a la mateixa vegada, també va ser un període convuls pels xuetes, 

ja que varen sofrir una gran marginació social per part de la societat 

mallorquina, sobretot la primera meitat del segle.  

 

Durant el segle XIX, a les Illes Balears vàrem tenir una gran afluència 

d’intel·lectuals estrangers que visitaren les illes, i especialment Mallorca, 

a on a través de les seves obres donaren una visió molt clara del que 

visqueren i visitaren, de fet,  molts d’ells fan un estudi molt clar de la 
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societat mallorquina d’aquells temps. Alguns destaquen l’endarreriment 

de la societat mallorquina, ja que molts reflecteixen la singularitat de l’illa, 

mostrant encara una Mallorca rural. Cal destacar, les especials mencions 

que alguns fan sobre el tema dels xuetes, molt crítics,  i mostrant la seva 

incredulitat per la persecució que havia sofert aquella gent, i que encara 

fos un col·lectiu tan estigmatitzat. D’aquests autors de l’època en 

destaquen; Josep Antoni de Cabanyes i Ballester amb l’obra Notas y 

observaciones hechas en mi viaje a las Islas Baleares y Pitiusas, André 

Grasset de Saint-Sauveur a on destaca l’obre de Viatge a les Illes Balears 

y Pitiüses, Joan Cortada, Viaje a la Isla de Mallorca en el estío de 1845, i 

l’escriptora George Sand, que fou companya de Frederic Chopin, amb el 

seu llibre Un hivern a Mallorca. D’aquesta autora m’agradaria citar un 

fragment en el que parla d’una experiència que va viure sobre el tema dels 

xuetes, contat d’una manera dura i dolorosa: <<No olivaré no obstante, 

jamás, que un día, paseándome por el claustro de los dominicos, 

contemplaba con dolor aquellas tristes pinturas, cuando un fraile se me 

acercó y me hizo notar, entre los cuadros, muchos señalados con huesos 

puestos en cruz. Estos son, me dijo, los retratos de aquellos cuyas cenizas 

han sido quemadas y arrojadas al viento. Mi sangre se heló; salí 

bruscamente con el corazón afligido y el espíritu herido por esa escena>> 

(Sand, 2004: 112). 

 

Amb la aprovació de la constitució, els xuetes, que sempre havien estat 

partidaris d’ella, varen quedar molt satisfets ja que un dels punts que els 

generà més interès fou l’abolició de la Inquisició, però l’alegria durà poc, 

exactament fins l’any 1814. Amb el retorn de Ferran VII hi ha un 

retornament de la Inquisició, una noticia mal arribada pels partidaris de la 

Constitució. Durant el 16 de març de l’any 1820, a la ciutat de Palma, va 

ocorre un esdeveniment de certa rellevància, a on un grup de xuetes, 

alegres per la nova situació, durant el conegut trienni liberal (1820 – 1823), 

varen assaltar la antiga seu de la Inquisició, és a dir, el convent de Sant 

Domingo, cremant molts dels arxius de aquesta institució. Com a contra 

partida, es produí un segon assalt, el 5 de novembre de 1823, però en 

aquest cas, realitzat per un grup de persones favorables al absolutisme i 

en contra dels ideals liberals dels xuetes,  saquejant els comerços del 

carrer de l’Argenteria. 

 

Malgrat les dificultats per ascendir socialment, a principis de segle i 

coincidint amb els períodes progressistes, el xuetes s’organitzen i 

aconsegueixen entrar a les institucions de la mà de partits de caire més 

liberal, d’aquí tenim l’exemple a l’any 1834 Don Onofre Cortès, anomenat 

regidor del Ajuntament de Palma.  

 

Entre la meitat i finals d’aquest segle, destaca la intel·lectualització de la 

societat xueta, així com anaren ascendint socialment els permeté, adquirir 

un nivell cultural i un poder adquisitiu que anaren transmetent als seus 

fills, fent així, que alguns d’ells arribessin a tenir una paper fonamental en 
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un dels principals moviments de l’època, com va ser la Renaixença, un 

moviment de defensa de la llengua catalana, a on hi destacaren alguns 

escriptors i poetes xuetes, a la dècada dels 70 va ser la etapa de màxim 

esplendor, autors com Tomàs Aguiló Cortès, Tomàs Aguiló Fortesa i Marià 

Aguiló Fuster, entre d’altres; a més alguns dels intel·lectuals dels del 

“carrer” participaren als jocs florals de Barcelona.  

 

3.2.8. Segle XX, el final  
 

Durant el segle XX encara és difícil fer desaparèixer l’ estigmatització  dels 

xuetes, de cada cop comencen a sortir més autors i llibres que fan 

referència al tema, alguns amb més polèmiques que d’altres; són 

exemples Baruch Braunstein, Miquel Forteza Pinya, Gabriel Cortès 

Cortès, entre d’altres.  

 

Amb la proclamació de la Segona República (1931 - 1936), són molts els 

descendents que experimenten un període de calma i de estabilitat. Però 

amb l’esclat de la Guerra Civil (1936 – 1939), es produeix un creixement 

del feixisme, també coincidint amb el creixent feixisme europeu. El punt 

de connexió, va ser el següent: en acabar la guerra a Espanya l’any 1939, 

començava la Segona Guerra Mundial, de la qual Espanya no hi participà 

activament, però si envià tropes, recolzant els grups feixistes d’Alemanya 

e Itàlia.  

 

La qüestió va ser, que durant aquells anys s’establiren molts alemanys e 

italians a Mallorca, moguts per les afinitats amb el règim franquista. De 

vers l’any 1942 els residents alemanys e italians a l’illa, s’assabentaren de 

la problemàtica xueta, esdevenint un dels fets més característics de 

l’època. El cònsol italià a Mallorca, Ferruccio Ramondino, recolzat per 

altres alts càrrecs alemanys, va sol·licitar al Palau Episcopal de Mallorca 

una relació dels llinatges dels descendents de jueus conversos, provinents 

de l’antic arxiu de la Inquisició. Però gràcies a l’actuació del Bisbe de 

Mallorca en aquell moment, Don Josep Miralles Sbert, va fer tot el possible 

per llevar importància al tema, aconseguint no cedir les llistes, ja que si 

s’hagués dut a terme, segurament hagués estat devastador pels xuetes, 

un altre cop. Com a aspecte rellevant, no es va arribar a esbrinar el motiu 

pel qual es va fer pública aquesta informació a la comunitat xueta, podria 

haver estat, bé per fer por o simplement per crear una mica d’alarma social 

i seguir separant a la societat mallorquina. (Font, 2007: 156 – 157).  

 

Un dels altres fets importants va ser la neteja de sang, que sol·licitaven 

els consolats italià i alemany per poder-se casar amb mallorquines; ja que 

es tractava de poder demostrar que aquella persona que contreia 

matrimoni amb algú d’aquella nacionalitat, no tingués descendència jueva. 

(Font, 2007: 158).   

 



16 

 

Per finalitzar la història de tot aquest entramat de tants segles, podem 

posar el punt final, arribats a la meitat del segle XX. Durant els anys 50 i 

60, es va començar a desenvolupar el boom turístic, el qual generà dues 

coses ; per una banda l’arribada de turistes de diversos països més 

modernitzats que Espanya, servint d’obertura i ajudant a diluir el tema dels 

xuetes; i per una altre banda, la arribada de gent de la península per fer 

feina a Mallorca, sobretot al sector turístic, provocant una mescla social i 

fent que el tema en qüestió, fos perdent força entre la societat mallorquina. 

Probablement, gràcies al turisme es va perdre aquesta estigmatització al 

col·lectiu. A més, ja al segle XXI, ja hi trobem poca gent que conegui amb 

profunditat aquesta part tan obscura de la història de Mallorca, sobretot 

pel que fa a la gent més jove, ja que els més majors encara en tenen 

records. 

 

3.3.Ubicació dels Calls 
 

No es pot entendre la història dels jueus a Palma sense entendre la història 

dels Calls, barris a on duien a terme tota la seva vida quotidiana. Seria 

impossible realitzar la ruta de la qual va el treball, sense fer un estudi 

preliminar d’aquests barris tan interessants.  

 

El Call de Palma és entès com l’antic barri jueu. La ciutat ha tingut 

principalment dos Calls, en moments diferents de la història; el Call Major i el 

Call Menor. 

 

Quan arribà el rei En Jaume a la Ciutat de Mallorca, es trobà amb diferents 

nuclis jueus, ubicats entre els murs de l’Almudaina i prop del Temple. Encara 

que en un primer moment fossin ben acollits pel regne, l’any 1231 s’inicià 

l’abandonament forçat del barri de l’Almudaina per traslladar-se al que ja 

podem anomenar com el Call Major. Aquesta situació, es va donar pel 

manament del regne, de la construcció de l’antiga església de Sant Domingo 

i donar pas a noves construccions d’habitatges més apropiats confrontats al 

Palau Reial. (Cortès, 2000: 47).  

 

Arribats a aquest  punt, fa pensar que realment la ciutat de Palma va tenir 

tres Calls, però els més popularitzats han estat el Call Major i el Call Menor.  

 

Una altre aspecte rellevant és el lloc d’oració dels jueus, que també marquen 

un punt important per delimitar els seus barris. A la ciutat de Palma, hi havia 

dues sinagogues, però per mala sort, avui en dia no es té mostra 

monumental.  

 

En primer lloc,  la sinagoga del Call Major, que estava situada a on hi ha 

l’església de Santa Fe, i que posteriorment amb la construcció d’aquesta, la 

sinagoga fou traslladada, es pensa, entre el cantó del carrer Montserrat i la 

torre de l’Amor. Per una altre banda, la sinagoga situada al Call Menor, la 

qual es pensa, que ja els jueus de l’antic barri de l’Almudaina, ja s’hi 
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desplaçaven, estava situada al actual carrer de Sant Bartomeu, a on hi havia, 

precisament, l’església de Sant Bartomeu, i avui en dia, hi trobem la sucursal 

del Banc d’Espanya. 

 

Entrat l’any 1300, es podia parlar d’un assentament total per part dels jueus 

al barri de la Calatrava o Call Major, era un recinte tancat per murs i d’accés 

per quatre portes: la porta Major del Call, la porta de l’abeurador del Temple, 

la porta del camp de les Torres Levaneres i la porta de Santa Clara. A més, 

tot el Call estava  comprès per diversos carrers que en formaven el barri. S’ha 

de tenir en compte, que hi ha hagut alguns carrers que han quedat tancats 

per les modificacions urbanístiques que ha anat sofrint la ciutat fins 

l’actualitat. Tot hi així, la delimitació es recull de la següent manera: 

comencem per la plaça de Sant Francesc, a on trobem el carrer Ramon Llull; 

arribem al carrer dels Botons i el carrer Caldes, sense oblidar part del carrer 

Salom; per una altre banda, tancant la zona sud del Call, trobem el carrer de 

la Posada de Montserrat i el carrer de Sant Alonso, abans anomenat Born de 

Santa Clara; finalment, per acabar i tancar el Call hi ha el carrer de Santa 

Clara que l’hi segueix el carrer de Pare Nadal, desembocant a la volta, que 

arriba de nou, a la plaça de Sant Francesc. No es pot obligar que dins el Call 

també hi havia carrers amb molta rellevància, com és el carrer del Sol, que 

creua el Call d’est a oest i a la inversa , i els carrers Criança i de la Pelleteria. 

(Roca, 2005: 17 – 19). 
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En el següent mapa es pot veure la delimitació del Call. 

 

 
Figura 1. Plànol del Call jueu de Palma 

Font: Elaboració pròpia a partir del mapa de Google Maps. 

 

Una vegada abolit el Call Major de Palma, es va donar pas al Call Menor 

comprès per diversos carrers: Sant Bartomeu; Jaume II, també anomenat 

carrer dels Bastaixos; Argenteria, anomenat col·loquialment amb el nom de 

el <<carrer>>; Sant Domingo i altres carrers transversals. Aquest nou barri 

no va ser habitatge ja tan dels jueus sinó més bé dels jueus conversos, ja que 

als seus inicis, va ser un barri molt perseguit per la Inquisició, així ho exposa 

Miquel Forteza: <<No hi ha dubte per tant, que la llista dels processats per la 

Inquisició l’any 1675 és un empadronament dels habitants de l’antic Call 

menor>> (...) <<de manera que pot dir-se que actualment són tinguts per 

xuetes, no els descendents dels jueus conversos, sinó els descendents dels 

que habitaven el Call menor l’any 1675, que no eren tots descendents de 

jueus, sinó que eren del carrer>> (Forteza, 1972: 12).  

 

Hi va haver alguns conversos que es salvaren de les persecucions 

inquisitorials, però al final tornaren al seu barri, el Call. Dels carrers comentats 
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els qui tingueren major importància, foren el carrer de Jaume II i el carrer de 

l’Argenteria.  

 

Precisament parlant del carrer l’Argenteria, és el carrer que fins pràcticament 

la meitat del segle XX encara hi residien alguns dels  descendents de jueus 

conversos, de fet, de tots els carrers és la mostra física i real més recent del 

tema en qüestió. Per això crec que és important fer una breu pausa per 

explicar algunes coses més d’aquest carrer. 

 

L’Argenteria com el seu propi nom indica, durant molts anys va estar dominat 

per argenters o joiers; els quals a les plantes baixes de les finques hi tenien 

els seus negocis, i als pisos els habitatges. Molts dels propietaris d’aquests 

negocis tenien al manco un dels quinze llinatges comentats, al punt 3.1 sobre 

la primera aproximació als jueus. Antigament tothom es coneixia al barri, i era 

una via molt important d’accés entre la plaça de Cort i la Plaça Major, això va 

ser així, fins més o menys la meitat del segle XIX quan es va obrir l’actual 

carrer de Colom.  

 

A més, tots els qui vivien allà, els anomenaven de mal nom els del “carrer”, 

ja referint-se als residents del carrer de l’Argenteria. Així hi tot, a rel del 

augment del turisme entre els anys 50 i 60, va provocar que  de cada vegada 

s’anés perdent aquest caràcter peculiar del carrer de l’Argenteria, incorporant 

altres tipus de negocis que res tenen a veure amb el que eren abans. 

 

Com a sector econòmic diferencial dintre d’aquest col·lectiu, era la joieria, així 

ho mostra la següent taula: 

 

Taula1  

Distribució dels joiers de Palma segons el seu llinatge 

 
1893 1901 1909 

Joiers amb llinatges 

xuetes 73 97,4% 101 94,4% 78 91,8% 

Joiers amb llinatges 

no xuetes 1 1,3% 2 1,9% 1 1,2% 

Joiers amb un llinatge 

xueta  1 1,3% 4 3,7% 6 7% 

Total joiers de Palma 
75  107  85  

Nota. Font: La plata colpejada. Una mostra de l’argenteria xueta de Mallorca. 
2010. Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears. 

 

Com es pot observar a aquesta taula, des de finals dels segle XIX així com 

principis del segle XX, la gran majoria dels joiers de Palma eren xuetes, la 

qual cosa és un fet molt peculiar, ja que pràcticament no hi havia joiers d’altre 

origen que no fos xuetó. 
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A l’any 1893 és el punt a on hi trobem la major part de joiers amb llinatges 

xuetes, la qual cosa dona a entendre, que tant de pare com de  mare tenien 

dos dels quinze llinatges. D’aquí es pot extreure una petita conclusió, i és 

que, per a què es donés aquesta situació, les unions matrimonial entre 

xuetons eren molt fortes en aquells temps, propiciant a l’endogàmia. Però 

aquest fet no sempre ha esta així entre els descendents, perquè durant els 

segles XV fins el XVII, si hi va haver matrimonis mixtes. Tot canvià de nou, 

després del anomenat any de la cremadissa al 1691, en el qual  passaren 

uns anys sense matrimonis mixtes, donant pas a l’endogàmia fins ben entrat 

el segle XIX, però al segle XX, es va tornar a rompre el rol, trobant-hi, de cada 

cop més, matrimonis mixtes. (Forteza, 1972: 81 – 85).   

 

A més, segons la informació que s’ha utilitzat per realitzar aquesta taula, en 

destaquen dos aspectes: un és el fet de que totes les dades extretes són del 

cens de Palma sobre totes les activitats professionals relacionades amb el 

sector de la joieria: comerciants de joies, dissenyadors, artesans, 

diamantistes, gravadors, etc., i finalment que la major part dels negocis es 

troben ubicats al carrer de l’Argenteria i la resta a carrers ubicats a Jaume II 

i a altres carrers transversals al Call, tals com: Colom, Santa Eulàlia, Banc 

d’Espanya, Carrer de la Vidrieria, Sant Nicolau, la zona de sindicat més 

pròxima a l’Argenteria, etc.  

 

Per acabar el tema del Call Menor, és una mica difícil esbrinar exactament 

com es delimitava el dit Call, ja que per exemple, segons Gabriel Cortés i 

Cortés, pensa que al cap i a la fi, el Call Menor va ser una prolongació de 

l’antic Call de l’Almudaina. (Cortés, 2000: 48). Segons els autors consultats 

per determinar el Call Menor, tals com el citat just anteriorment, a més de 

Miquel Forteza i Josep Francesc López Bonet, s’arriba a la conclusió que el 

Call  Menor de Palma era una diversificació de carrers habitats principalment 

per descendents de jueus conversos, i òbviament obert i sense tancar, a 

diferencia de l’antic Call Major.  
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A través del següent mapa es delimiten els principals carrers que comprenen 

el Call Menor. 

 

Figura 2. Plànol del Call Menor de Palma 
Font: Elaboració pròpia a partir del mapa de Google Maps. 

 
3.4.Causes de la permanència del fet històric 
 

Per estudiar correctament la història d’aquest fet tant insòlit, cal pensar sobre 

quines han estat les causes per les quals ha perdurat generació rere 

generació la persecució als jueus, i posteriorment xuetes durant tants segles 

a Mallorca. Segons Miquel Forteza, es centre en tres possibles causes, les 

quals són ben interessants, ja que ajuden a comprendre un mica millor aquest 

fet tan insòlit a la història de Mallorca. En aquest punt, explicaré les tres 

causes per les quals durant tants anys va perdurar aquesta marginació i 

persecució dins la societat. 

 
En primer lloc, parla de la causa sobre la <<Permanència de l’Argenteria>>, 

quan els conversos es traslladaren al Call Menor, tots els processats per la 

Inquisició a l’any 1675 eren residents del Call Menor, la qual cosa demostra, 

que ja vivien tots concentrats al mateix lloc, i per una altre banda, tots aquells 

que havien fugit per poder-se salvar de la Inquisició, tornaren de nou als 

principals carrers del Call. Segons el que s’argumenta al llibre, es possible 

que tornessin al carrer i continuessin vivint allà; per no haver de desplaçar els 

seus principals negocis, que com no, la gran majoria es dedicaven a 

l’industria de la joiera, tot un referent. (Forteza, 1972: 12 – 14). 

 
En segon lloc, Miquel Forteza, fa referencia sobre la <<Reproducció parcial 

dels sambenets de la Inquisició Mallorquina>>.  
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Durant l’any 1693 la Inquisició va voler renovar tots els sambenets o 

gramalletes que hi havia penjats al claustre de l’església de Sant Domingo, a 

on hi apareixien  pintats els noms, llinatges, els delictes comesos i les penes 

aplicades, degut a què amb el pas del temps molt havien quedat deteriorats. 

La Suprema Inquisició de Madrid, va ordenar que no tan sols es renovessin 

els sambenets des de l’any 1675, sinó des dels inicis de la Inquisició a 

Mallorca. Evidentment, hi havia molta part de la població que estava 

mesclada, per tant era absurd renovar els sambenets, però així hi tot, es va 

dictaminar que es refessin els sambenets dels darrers quinze anys, és a dir, 

des de l’any 1675 fins l’any 1693. Una de les causes per les quals no es varen 

publicar els anteriors als actes de fe 1645, fou perquè la noblesa mallorquina, 

se n’adonà que hi havia alguns llinatges que ells portaven, tenint por a perdre 

privilegis i la neteja de sang, varen pressionar per a que tan sols es 

publiquessin els llinatges a partir de l’any 1645, on ells naturalment no hi 

apareixien, (Font, 2007: 86 – 87), provocant així l’estigmatització dels quinze 

llinatges. Segons la reflexió que fa Miquel Forteza, que és de sentit comú, va 

provocar una major persecució social, especialment als qui duien els llinatges 

dels darrers condemnats. (Forteza, 1972: 14 – 16).  

 
En tercer i darrer lloc, parla de <<l’acció de l’aristocràcia mallorquina>>. 

Durant molts d’anys la aristocràcia mallorquina va tenir molt de poder, tenint 

quasi tota la governació de l’illa, però això sobretot va canviar a finals del 

segle XVIII. Si parlem de la relació que existeix en aquest cas entre el 

descendents i l’aristocràcia mallorquina, durant els actes de fe de l’any 1691, 

molts dels aristòcrates mallorquins participaren a les cremadisses, ja fos 

col·laborant o fent de simples espectadors; a més, es té constància de la 

participació d’un dels aristòcrates més malèvols que tenim a la història de 

Mallorca, que va ser, el Comte de Santa Maria de Formiguera o més conegut 

com el Comte Mal, del qual s’han contat moltes històries sobre les seves 

trifulgues. Hi va haver molts aristòcrates mallorquins, que en un primer 

moment no varen estar d’acord amb el que s’expressava a la real cèdula de 

Carles III, ja explicat anteriorment, a favor de la gent del carrer, però al final 

els aristòcrates mallorquins varen claudicar fent una sèrie de publicacions a 

la Sociedad de Amigos del País recolzant als descendents dels conversos, ja 

que anava perdent sentit seguir amb les persecucions, com diu Miquel 

Forteza, <<això honora els nostres aristòcrates, que, en certa manera, venen 

a reconèixer que abans s´havien equivocat>> (Forteza, 1972: 17). 

 

4. ESTUDI PREVI DEL PRODUCTE TURISTICOCULTURAL 

 
4.1.Definició del producte turisticocultural 
 

Per parlar del producte turisticocultural que ens pertoca, podríem començar 

entenent el concepte de producte turístic: conjunt d’elements, tangibles e 

intangibles, que adequadament combinats, permeten satisfer les 

motivacions, expectatives i necessitats de la demanda turística; per tant, un 

dels principals objectius d’un producte turístic és: intentar satisfer la demanda 
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turística, oferint un producte que sigui adequat pels consumidors. Els 

productes turístics poden ser de molt diversa índole, en el cas d’aquest 

treball, és un producte turístic de caire cultural.  

 
Dos dels productes turisticoculturals més representatius són els itineraris i les 

rutes. Ja al segle XVIII, es duia a terme un gran viatge, conegut amb el nom 

de Grand Tour, realitzat pels fills dels aristòcrates europeus, per diverses 

ciutats, tals com: Venècia, Roma, París, Viena, etc., a través de les qual 

coneixien l’art, la ciència i la cultura. Així doncs, podem entrar a analitzar les 

dues definicions que poden ser antagòniques però a la mateixa vegada 

complementaries, en primer lloc tenim els itineraris turisticoculturals, els quals 

es poden definir com a: <<productos culturales territoriales originados por 

procesos históricos de intercambios que en la actualidad pueden ser usados 

como productos turísticos de calidad>>, per una altre banda les rutes 

turisticocultural enteses com a: <<productos turísticos que están basadas en 

la existencia de contenidos culturales vinculados con un espacio o territorio 

determinado y nacidas con el fin de la explotación turística>>.(Arcila, Garrido, 

Fernández, 2015: 464) Les rutes turisticoculturals, poden ser de carácter molt 

divers, tals com: històriques, artístiques, geogràfiques, religioses, literàries i 

etnogràfiques. En el nostre cas, podríem parlar de ruta turisticocultural 

històrica, ja que la ruta del Call jueu té un contingut cultural arrelat a un espai 

determinat, Palma, per ser ofert als turistes o visitants. 

 
 Cal destacar, que la ciutat de Palma forma part de la red de juderías de 

España, juntament amb 24 ciutats més, arreu del territori espanyol, són 

exemples: Segovia, Àvila, Toledo, Barcelona, Còrdova, etc. A més, l’any 2004 

el Consell Europeu en matèria d’itineraris cultuals, va atorgar a Espanya la 

distinció d’itinerari europeu del patrimoni jueu.     

  
4.2.Anàlisi del turisme cultural a nivell nacional i autonòmic. 
 

Es podria parlar extensament sobre la demanda turística, des dels diferents 

segments de mercats als quals es pot dirigir el producte, així com, des de 

quines son les motivacions principals que duen als turistes a visitar un lloc o 

un altre. Es sabut que a les Illes Balears rebem molts turistes sobretot a 

l’època estival, ja que les illes, són principalment un destí de sol i platja, 

aquest darrer any 2016 es varen comptabilitzar durant el mes de Juliol 

2.755.321 turistes a totes les Illes, i a Mallorca durant el mateix mes 1.837.125 

turistes, a on evidentment el turista alemany és el qui encapçala la primera 

posició amb 608.866, seguit del turista britànic amb 411.781, totes les dades 

estan extretes de l’IBESTAT. Cada vegada són més els qui aposten per altres 

tipologies de turisme com n’és el cas del turisme cultural, d’on centraré 

l’anàlisi. 

 
És interessant extreure dos possibles anàlisis: Per una banda estudiar la 

situació del turisme cultural a Espanya, i quina quota de visitants o turistes 

ens arriben a les illes, i així poder tenir una visió més clara, sobre la situació 



24 

 

del turisme cultural avui dia, per una altre banda, conèixer el consum del 

turisme cultural per part dels residents a Palma. 

 
Comencem per tant, analitzant la quantitat de turistes tant nacionals e 

internacionals que consumeixen productes culturals a Espanya. Analitzant els 

següents dos gràfics de barres:  

 
En primer lloc tenim la figura 3, extreta del Ministeri d’Educació, Cultura i 

Esports, la qual presenta dues principals dimensions: la despesa total i el 

consum cultural realitzat tant pel turista nacional com internacional. 

 

 
Figura 3. Viatges de residents a Espanya i entrades de turistes 

internacionals realitzats principalment per motius culturals i despesa 

total associada. 2015 

Font: Anuario de Estadísticas Culturales 2016/ Principales resultados. 

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Turismo de Residentes 

(ETR/FAMILITUR) i Encuesta de gasto turístico (EGATUR).  

 

A partir d’aquest gràfic de barres es poden observar dos aspectes claus: per 

una banda, trobem un major consum cultural per part dels turistes nacionals, 

que pel que fa als turistes internacionals, de fet és quasi el doble. Fent que el 

mercat nacional sigui un bon mercat al qual dirigir-nos. Per una altre banda i 

com a contraposició, la despesa és major per part dels turistes internacionals 

que pels nacionals, la qual cosa pot donar a entendre, que si es potencia més 

el turisme cultural a Espanya de cara al mercat internacional, es podrien 

arribar a obtenir uns bons resultats, en quant als ingressos obtinguts pel que 

fa a la despesa turística cultural. 

 

En segon lloc tenim el segon gràfic de barres, extret del Ministeri d’Educació, 

Cultura i Esport, el qual mostra les diferents dades numèriques sobre les 
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disset Comunitats Autònomes com a receptores de turisme nacional, a on la 

principal motivació del viatge és de caire cultural. 

 

 
Figura 4. Viatges de residents a Espanya realitzats principalment per 

motius culturals segons comunitat autònoma de destí. 2015 

Font: Anuario de Estadísticas Culturales 2016 / Principales resultados. 

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Turismo de Residentes 

(ETR/FAMILITUR) y Encuesta de gasto turístico (EGATUR).  

 

De les disset Comunitats Autònomes, les Illes Balears ocupen el lloc número 

catorze, la qual cosa indica que en quant a turisme cultural estem a posicions 

molt baixes. Madrid, en canvi, és la que obté major nombre d’ arribades per 

motius culturals, ja que és a la ciutat, allà a on es troben una gran varietat de 

museus, musicals, teatres, òpera, etc. Curiosament segueixen el rànquing: el 

País Basc, Navarra i Extremadura. Finalment, les qui ocupen les darreres 

posicions són: les Illes Balears, seguit de la Comunitat Valenciana, Murcia i 

les Illes Canàries, destacant que són unes de les quatre comunitats que més 

potencien i promocionen el turisme de sol i platja, aquest fet, explicaria les 

dades tan baixes en quant a turisme cultural. 

 

L’altre anàlisi, va dirigit als consumidors de productes culturals, residents a 

les Illes Balears. Gràcies a les dades publicades a l’estudi sobre <<el consum 

cultural a les Illes Balears>>, durant l’any 2016, realitzat per la Conselleria de 

Transparència, Cultura i Esport, juntament amb la Direcció General de 

Cultura; he pogut realitzar un anàlisi més precís sobre la situació del consum 

cultural a les Illes. Per començar, cal indicar, la metodologia utilitzada per part 

de la Conselleria per poder elaborar l’estudi, ha estat a través d’enquestes, 

tant telefòniques (1.300) com presencials (301). Del total de les enquestes 
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realitzades entre el 29 de Juny i el 20 de Juliol, a majors de 16 anys, 393 han 

estat a Palma, 407 a la resta de municipis de Mallorca, 401 a Menorca i 400 

entre Eivissa i Formentera.  

 
A continuació, mostraré una taula sobre la freqüència del consum cultural a 

la nostre Comunitat Autònoma segons l’activitat cultural realitzada, i la 

quantitat de vegades que es consumeix, cal dir, que les freqüències van d’un 

o dos cops per mes/os o any. La demanda cultural a balears, es pot agrupar 

en tres segments: el consumidor habitual amb un 25% de la quota total, el 

consumidor ocasional amb un 25%, i el consumidor esporàdic amb un 50%.  

 
Taula 2  

Freqüència de consum cultural a les Illes Balears segons l’activitat cultural. 

 ACTIVITAT CULTURAL 

SEGMENT DE 

DEMANDA 

Museus, 

exposicions, 

monuments i 

llocs històrics 

Concerts  Cinema  
Teatre i 

dansa 

C. habitual 1/mes 1/2 mesos 2/3 mesos 1-2/any 

C. ocasional 1/3mesos 1/6 mesos 2/3 mesos 0-1/any 

C. esporàdic 1/any 1/2 anys 1/3 mesos Cap 

Nota. Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi sobre el consum cultural a 

les Illes Balears del 2016, elaborat per la Conselleria de Transparència, 

Cultural i Esport juntament amb la Direcció General de Cultura.  

 
Cal destacar, que el consumidor habitual, és el qui consumeix més activitats 

culturals, així hi tot, el consum que en fa, no és gaire elevat. Per una altre 

banda, dels quatre grups d’activitats que es mostren, l’activitat més 

consumida és anar al cinema, tant pels ocasionals com pels esporàdics, en 

canvi, els consumidors habituals, com a primera opció tenen anar a visitar 

museus, exposicions, monuments i llocs històrics. L´activitat menys realitzada 

per qualsevol dels grups de consumidors, és anar al teatre o veure 

espectacles de dansa.  

 
A més, segons l’estudi, més de la meitat dels consumidors habituals i 

ocasionals són dones, amb un 54% i un 52%, per una altre banda, amb un 

54% pels habituals i un 41% pels ocasionals tenen estudis superiors. Aquests 

dos grups, tenen un grau de satisfacció d’entre un 60% i un 70% alhora de 

consumir activitats culturals. Finalment, quan parlem de consumidors 

esporàdics, podem dir que: hi ha més homes que dones amb un 51% i 49%, 

dels quals tenen estudis superiors tan sols un 19%, i un grau de satisfacció 

del 58% alhora d’haver consumit activitats culturals. 
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4.3.Anàlisi DAFO del producte turisticocultural 
 

A partir de l’elaboració dels altres apartats, he vist necessari la realització d’un 

DAFO per poder fer una valoració més concreta del producte turístic del 

treball. 

 

Taula 3  

Anàlisi DAFO 

DAFO 

DEBILITATS AMENACES 

 

- Ser la Comunitat Autònoma 

número catorze en el 

rànquing de turisme cultural 

nacional. 

- Monocultiu turístic, molt 

centrat amb turisme de sol i 

platja. 
 

 

- Destinacions mediterrànies 

molt competitives pel que fa 

al turisme cultural. 

- Sobreexplotació de les rutes 

culturals dirigides als 

turistes, creant saturació. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 

- Ruta del Call Jueu, com a 

producte cultural diferenciat. 

- Aprofitar l’alta demanda 

turística a Mallorca.  

- Turistes de cada vegada 

més formats amb interès pel 

turisme cultural. 

- Aproximadament la meitat 

dels residents de les Illes, 

són consumidors de 

productes culturals.   

 

 

 

 
 

 

- Potenciar el turisme cultural 

a Mallorca, a través de fires 

turístiques. 

- Apostar pels residents, com 

a consumidors de productes 

culturals locals.  

- Posar en valor el patrimoni 

històric de la ciutat a través 

de certificacions 

d’organismes autonòmics, 

nacionals e internacionals. 

- Oferir visites pel patrimoni 

històric de la ciutat als 

turistes durant els mesos de 

temporada baixa, ajudant a 

la desestacionalizació. 

Nota. Font: Anàlisi DAFO d’elaboració pròpia. 
 
5. CONFECCIÓ DE LA RUTA 

 
En aquest apartat parlaré dels principals llocs que es visitaran, a través d’una 

taula i dos plànols. Cal dir, que per poder elaborar aquest recorregut, ha estat 

de vital importància tot l’anàlisi històric. A l’apartat 6 faré una descripció més 

detallada de tots els llocs més rellevants. 



28 

 

 
La ruta està dirigida tant als turistes com als ciutadans de Palma. El punt de 

trobada es a l’Hort del Rei, als baixos de l’Almudaina a on es farà una 

introducció del recorregut, i es repartiran uns mapes de guia per a tots els 

participants, el punt final serà al passeig del Born. A més, la durada 

aproximada es d’una hora i mitja, òbviament, tenint en compte el ritme de 

cada grup. 

 
5.1.Distribució i plànols de la ruta. 
 

En aquest subapartat mostraré una taula, la qual reflecteix de manera 
ordenada tots els llocs a visitar.  
 
Taula 4  
Distribució numèrica dels llocs a visitar. 

DISTRIBUCIÓ NUMÈRICA DELS LLOCS A VISITAR 

Nombre al mapa Punt de la visita 

1 El Call de l’Almudaina i les lleis jueves del rei En Jaume 

2 Desaparegut Claustre de Sant Domingo 

3 Porta major del Call 

4 Cementiri jueu del Baluard del príncep 

5 La sinagoga i la Plaça de Sant Jeroni 

6 El Temple 

7 Call Menor – Església de Santa Eulàlia  

8 Carrer de l’Argenteria  

9 Antiga seu de la Inquisició – Plaça Major 

10 Actes de fe de 1675 i 1691 – Passeig des Born  

Nota. Font: Elaboració pròpia. 
 
A continuació, tenim dos plànols que mostren tot el recorregut que es 
realitzarà, el primer plànol fa referència al Call Major i el segon plànol fa 
referència al Call Menor. Cadascun dels punts numèrics corresponen als 
punts de la taula, formant un total de deu.   
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Figura 5. Primer plànol del recorregut.  

Font: Elaboració pròpia a partir del mapa de Google Maps. 

 
En aquest primer plànol tenim el recorregut del Call Major, el punt número 1, 
anomenat el Call de l’Almudaina, és el punt de trobada, als baixos de 
l’Almudaina, devora l’hort del rei, a on es farà una breu introducció de la 
història dels jueus a Palma i s’explicarà els tres grans Call que hi hagué a 
ciutat. A continuació seguirem pel carrer del Conquistador, a on al final del 
carrer veurem el carrer de Sant Domingo, a on s’explicarà el punt 2 de la ruta, 
referent al claustre de Sant Domingo i el que succeí referent als jueus. 
Seguirem pel carrer d’En Morei fins arribar al carrer del Call a on tornarem a 
fer una pausa per explicar el punt 3 de la ruta, referent a la porta Major del 
Call, a on s’explicarà que es trobava tancat per quatre portes, a més dels 
principals esdeveniments succeïts al Call, tals com l’assalt al Call de l’any 
1391. Ens endinsarem pels carrers de Monti-Sion, carrer de la Calatrava, fins 
arribar al carrer del Bastió del Príncep arribant al punt 4 de la ruta, a on es 
farà una breu menció sobre la ubicació de l’antic cementiri dels jueus utilitzat 
durant el segle XIV, tot seguit ens dirigirem a la plaça de Sant Jeroni, arribant 
al punt 5 de la ruta, aquí ferem referència a la Porta del Camp del Torres 
Levaneres, un de les portes del Call, l’església de Santa Fe, a on es trobava 
la segona sinagoga del Call i una breu menció als dos cartògrafs jueus 
Abraham i Jafudà Cresques. Per acabar aquest primer tram del recorregut, 
arribem al punt 6, pel carrer del Temple, a on es trobava la porta de 
l’Abeurador del Temple, finalment, creuarem pel carrer del Sol, fins arribar a 
la Plaça de Santa Eulàlia.   
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Figura 6. Segon plànol del recorregut. 

Font: Elaboració pròpia a partir del mapa de Google Maps. 

 

El Plànol 2 mostra la segona part del recorregut, centrat en el Call Menor. A 

la plaça de Santa Eulàlia hi trobem el punt 7 del recorregut, i parlarem dels 

principals carrers que formaven el Call, a més de les darreres conversions i 

el paper que tingueren els jueus entre el segle XVII i XVIII amb la reial Cèdula 

de Carles III. Tot just uns metres ens endinsarem pel carrer de Plateria, sent 

el punt 8, aquí farem una pausa per explicar que fou un dels carrers més 

importants del Call Menor, destacant: la vida comercial que tenia, a on el 

principal sector era la joieria. També, els diversos canvis polítics durant al 

segle XIX i XX, que afectaren als ja descendents de jueus conversos, fent 

especial menció al succés del cònsol italià, i les llistes dels jueus. El punt 9 

es troba a la plaça major, de fet allà s’ubicà durant molts anys la Inquisició 

de la qual parlarem. Tot seguit caminaren per altres carrers rellevants dins el 

Call Menor com el carrer de Sant Bartomeu i el carrer de Jaume II, fins arribar 

al carrer del Born, formant el punt 10 de la ruta, allà parlarem de les darreres 

grans conversions i com es dugueren a terme, posant punt i final al 

recorregut.  
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6. FITXES TÈCNIQUES DELS LLOCS ESMENTATS A LA RUTA 

 

 
Figura 7. Almudaina i hort del rei. 
Font: Elaboració pròpia.  
 

Nom: El Call de l’Almudaina i el les lleis jueves del rei En jaume. 
Data: anterior al segle XIII 
Estil arquitectònic:  
Context històric: A principis del segle XIII, el rei En Jaume, va arribar a la ciutat 
de Mallorca, trobant varis nuclis jueus, dels quals un d’ells va esser als baixos de 
l’Almudaina prop del carrer conquistador.  
Fets històrics: 

- La façana actual és la del segle XIV d’estil gòtic amb base musulmana.  

- Durant l’època de Jaume I, el regnat va protegir als jueus, fent-los partícips 

de la vida política del moment, ja que eren grans diplomàtics, comerciants, 

bons en les finances i alts coneixedors d’idiomes. 

- A l’any 1250, el regne els concedí privilegis sobre préstecs i formes 

judicials. 

- A l’any 1252, s’establia una multa de 100 morabatins a tot aquell que 

profanés el cementiri dels jueus.  
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Figura 8. Carrer de Sant Domingo 
Font: Carrer de Sant Domingo. Living Mallorca. 2015. 
 

Nom: Desaparegut convent de Sant Domingo 

Data: 1231 - 1837 

Estil arquitectònic: Estil gòtic 

Context històric: El convent de Sant Domingo fou fundat a l’any 1231, pel rei En 
Jaume, les obres finalitzaren l’any 1236. Fins pràcticament entrat el segle XVI, 
la Inquisició hi tingué la seva seu, de fet la majoria dels inquisidors eren 
dominics. Tots els actes de fe que es dugueren a terme en aquella època es 
realitzaren a Sant Domingo. El convent fou enderrocat a l’any 1837, i poques 
coses es salvaren d’ell, les que sobrevisqueren es repartiren entre la Seu i 
altres esglésies de la ciutat.  
Fets històrics: 

- Degut al manament de la construcció del convent de Sant Domingo per 

part de Jaume I, els jueus varen ser desplaçats del Call de l’Almudaina al 

nou Call, és a dir, el Call Major.  

- Durant l’any 1693, la Inquisició va sol·licitar la renovació dels Sambenets, 

penjats al claustre de Sant Domingo, a on hi apareixien els noms i llinatges 

dels condemnats, la renovació es va voler dur a terme perquè ja n’hi havia 

molts que havien quedat deteriorats amb el temps, així doncs, es decidí 

renovar els sambenets des de l’any 1675 fins l’any 1693, tan sols es varen 

renovar els d’aquests darrers anys degut a les protestes de la noblesa 

mallorquina, els quals s’entemeren que hi podia haver alguns del seus 

llinatges, tenint por a perdre alguns dels seus privilegis; com la neteja de 

sang, forçaren a només renovar els de a partir de1675. 

- Uns anys posteriors quan l’escriptora George Sand va estar a Mallorca, 

va fer una descripció molt detallada de l’experiència que visqué quan va 

visitar el claustre de Sant Domingo. (Lectura del fragment). 
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Figura 9. Carrer del Call, a on es trobava la porta Major del Call. 
Font: Elaboració pròpia.  
 
Nom: Porta Major del Call  
Data: entre 1231 i 1300 aprox. 
Estil arquitectònic:  
Context històric: Després de diversos regnats de curt recorregut, havien provocat 
una etapa molt convulsa a tota l’illa de Mallorca,  i òbviament, repercutint als 
jueus, amb una pèrdua de privilegis bastant considerable. Durant el regnat de 
Joan I d’Aragó (1387 – 1396), es va esdevenir un dels fets més repressius i cruels 
contra els jueus. 
Fets històrics: 

- A l’any 1231 s’inicià el trasllat dels jueus del Call de l’Almudaina al Call 

Major. 

- A l’any 1300, ja es pot dir que el Call Major estava totalment consolidat, 

tancat per quatre portes, de les quals una era la Porta Major de Call. 

- Període convuls entre la societat mallorquina, que desemboca amb la 

assalt al Call de l’any 1391, a on les masses populars entraren al Call, 

saquejaren i mataren a tres-cents jueus, els que es salvaren, es tingueren 

que batiar. A partir d’aquest fet parlem de la primera gran conversió.  
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Figura 10. Final de carrer de la porta de la mar amb sortida al carrer de 
Baluard del Príncep.  
Font: Elaboració pròpia. 
 

Nom: Cementiri jueu del Baluard del Príncep   
Data: Segle XIV 

Estil arquitectònic:  
Context històric: Període d’inestabilitat política, social i econòmica a Mallorca 
durant el segle XIV.  
Fets històrics: 

- La comunitat jueva establí als extramurs de la ciutat medieval, el 

cementiri, utilitzat durant el segle XIV.  

- Durant el regnat de Jaume III (1324 – 1343), s’havia autoritzat l’obertura 

d’una porta de sortida del Call pel Baluard del Príncep, ja autoritzada 

prèviament pel rei Sanç I (1311 – 1324), cedint un terreny per a que els 

jueus ho poguessin utilitzar com a cementiri.  

- La cessió d’aquell espai, va estar condicionat a que els habitants del Call 

s’encarreguessin de tancar la porta dia i nit.  

- Aquesta sortida fora dels murs del Call, també se l’hi va donar altres 

utilitats, com a carregador i descarregador de mercaderies, per 

descongestionar altres portes de les murades, les quals es veien molt 

saturades.        
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Figura 11. Plaça de Sant Jeroni.  
Font: Elaboració pròpia 
 
Nom: La sinagoga i la Plaça de Sant Jeroni  
Data: segle XIV – XV  
Estil arquitectònic:  
Context històric: Durant aquesta època es segueixen esdevenint molts conflictes 
judeocristians, a on el Tribunal de la Santa Inquisició era el gran encomanat per 
perseguir l’heretgia, duent a terme unes fortes persecucions. En aquesta època 
també trobem quasi pràcticament tres regnats diferents tots de la casa de 
Trastàmara. 
Fets històrics: 

- Abans d’arribar a la plaça de Sant Jeroni , es passa pel carrer de la Porta 

de Mar, i a mà dreta ens queda el carrer de Santa fe, a on precisament, hi 

ha l’església de Santa Fe, de fet es pensa que era a on estava situada la 

antiga sinagoga del Call, abolida per la construcció de l’església. 

- El 13 d’abril de l’any 1435, un grup de jueus varen ser detinguts per 

profanacions a la religió cristiana, fent una representació de la passió i 

mort de Jesucrist. Foren alliberats, però degut a la exaltació popular, que 

ho consideraren una injustícia pel que havien fet, varen pressionar al 

Tribunal, i entre el 12 i 13 de maig varen ser batiats docents jueus. De 

totes maneres els condemnats es salvaren gràcies a la valentia d’un grup 

de dones que foren a implorar misericòrdia a la Catedral. 

- Entre la plaça de Sant Jeroni i el carrer dels Botons s’ubicava l’altre porta 

del Call, anomenada la Porta del Camp de les Torres Levaneres. A més 

precisament el carrer del Botons, fou uns dels carrers importants dins el 

Call, ja que creuava de nord a sud. 

- Al solar de la Sapiència a la mateixa plaça, es pensa que probablement hi 

visqueren els dos famosos cartògrafs Abraham i Jafudà Cresques, el qual 

elaborà el conegut Atles de l’any 1375, gran obra cartogràfica.  
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Figura 12. El Temple 
Font: Torres de El Temple. Jordi Avellà/ V.Lillo. El mundo.es. 2014 
 
Nom: Almudaina de Gumera (El Temple)   
Data: Segle X – XI   
Estil arquitectònic: Art musulmà 

Context històric: Construcció de l’època musulmana constituint una fortificació 
integrada dins la Medina Mayurca, del qual avui en dia tan sols queden dues 
torres. Amb la conquesta cristiana de Jaume I fou cedit als templers, habità el 
Temple Fra Ramon Serra, comendador dels templers, durant l’any 1232. A més, 
de ser habitat pels templers es pensa que també hi residiren jueus, de fet quan 
el rei En Jaume arribà a ciutat uns dels dos nuclis jueus que es va trobar va ser 
als voltants del Palau de l’Almudaina i als voltants del Temple. A on es troba el 
Temple, hi havia una de les quatre portes d’entrada al Call Major, anomenada la 
porta de l’Abeurador del Temple.   
Fets històrics: 

- Segons alguns cronistes, es pensa que abans de la conquesta ja hi 

residien jueus. 

- Durant l’any 1311, va quedar dissolta l’ordre del Temple, passant a ser 

propietat de Sant Joan de l’Hospital, i posteriorment va passar a estar en 

mans de l’Estat, però no va ser així, fins l’any 1811. 

- Durant l’any 1885, el recinte va ser reformat, introduint elements 

neoromànics i neogòtics.  
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Figura 13. Plaça i Església de Santa Eulàlia 
Font: Plaça i església de Santa Eulàlia. Católicos alerta.  
 
Nom: Call Menor – Plaça de Santa Eulàlia 
Data: Segle XV  
Estil arquitectònic:  
Context històric: Amb la segona conversió de l’any 1435, ja es podria parlar de 
l’extinció del Call Major, donant pas al Call Menor. Els principals carrers que 
formaven el Call Menor eren: el carrer de l’Argenteria, carrer de Jaume II, carrer 
de Sant Bartomeu i carrer de Sant Domingo. Durant aquest període la 
Inquisició va continuar perseguint als heretges, però cal dir, que tots els que ja 
hi havia en aquesta època eren més bé descendents de jueus.  
Fets històrics:  

- A l’església de Santa Eulàlia, es dugueren a terme molts dels batejos, 

provocats durant la segona gran conversió de l’any 1435. 

- A meitat del segle XV, es podria parlar de l’inici del Call Menor, ja que 

molts es traslladaren als principals carrers que en formen el dit Call.  
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Figura 14. Carrer de l’Argenteria  
Font: Elaboració pròpia  
 

Nom: Carrer de l’Argenteria 

Data: d’entre els segles XVI i XX 

Estil arquitectònic: 
Context històric: El carrer de l’Argenteria fou un dels carrers més importants del 
Call, sobretot entre els segles XVI i XX, centre comercial de ciutat, que a més, 
serví d’unió entre la plaça de Cort i la plaça Major, el també anomenat 
<<carrer>>, va tenir moltes connotacions segons el període històric que visqué.   
Fets històrics: 

- Durant el segle XVII, fou un carrer molt perseguit per la Inquisició durant 

els actes de fe, recolzats per l’aristocràcia mallorquina. 

- Durant el segle XVIII, es dugué a terme un fet molt significatiu a la vida 

dels xuetes, i és que un grup d’ells, anomenats els <<perruques>>, es 

presentaren a la Cort de Carles III, per demanar que s’acabés amb la forta 

repressió que havien sofert i que seguien patint. Gràcies a la Real Cèdula 

de Carles III de l’any 1782, aconseguiren els drets i la llibertat tan 

anhelada.  

- Durant els segles XIX i XX , el sector dels argenters es trobava copat pels 

xuetes, de fet a l’any 1893 hi havia un 97,4% de joiers amb dos llinatges 

xuetes. 

- També durant el segle XIX, els xuetes s’inicien en el món de les lletres, 

tenint noms tan importants com Marià Aguiló. 

- Un dels fets més característics durant la IIGM a Palma, va ser que, el 

cònsol italià a Mallorca, recolzat per càrrecs alemanys també residents a 

l’illa, varen sol·licitar al Palau Episcopal una llista de tots els llinatges dels 

descendents dels jueus conversos, però gràcies al bisbe Asbert no varen 

aconseguir el seu propòsit. 

- Fins pràcticament mitjans del segle XX, encara hi residien descendents 

de jueus conversos, inclús mantenint la seva activitat comercial. 
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Figura 15. Plaça Major 
Font: Palma Film Office. 2014  
 

Nom: Antiga seu de la Santa Inquisició  
Data: entre els segles XVI - XIX 

Estil arquitectònic: 
Context històric: Des de l’any 1593 fins l’any 1823, la seu de la Inquisició es 
trobà ubicada a l’actual plaça Major de Palma. 
Fets històrics: 

- El Tribunal de la Santa Inquisició de la plaça Major fou batiada amb el 

nom de la Casa Negra. 

- El 13 de juliol de l’any 1672, la Inquisició va publicar un document amb 

un total de 33 punts, a on ajudava a la població a poder acusar, a tot 

aquell sospitós d’heretge.   

- L’enderrocament de l’edifici de la Inquisició es va iniciar al 1823. 

- L’inici de la construcció de la plaça Major, fou entorn a l’any 1838, a més 

a la plaça s’ubicà durant molts anys el mercat de peix i verdures fins 

l’any 1951.  

- Com a un altre aspecte curiós, a la part nord de la plaça Major, es va 

ubicar el carrer i la casa natal del beat Ramon Llull, avui en dia tan sols 

queda una placa commemorativa.  
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Figura 16. Passeig des Born i carrer de Sant Feliu. 
Font: Elaboració pròpia. 
 

Nom: Actes de fe de 1675 i 1691 – Passeig des Born  
Data: Segle XVII 
Estil arquitectònic: 
Context històric: Període de gran inestabilitat social ja que tant la pagesia com 
les classes baixes de ciutat passaven fam i sempre havien d’estar pendents dels 
possibles saquejos de pirates. A més, les classes altes Mallorquines tampoc 
n’estaven bé, ja que hi havia moltes disputes entre famílies poderoses del 
moment.  
Fets històrics: 

- L’Acte de fe del 12 de gener de l’any 1675, es va dur a terme a l’actual 

Can Alomar fent cantonada amb el carrer de Sant Feliu, la Inquisició va 

organitzar un esdeveniment que consistia en fer una processó per 

diversos carrers de ciutat, arribant al lloc abans citat, a on hi havia un 

cadafal preparat per dur a terme les condemnes dels trenta-un acusats 

d’heretgia.  

- Una dels fets més esgarrifosos, foren els quatre actes de fe de l’any 

1691, destacant el de l’1 de maig, a on avui en dia es troba la plaça 

Gomila, és va encendre una gran foguera, a on hi cremaren vint-i-una 

persones, que prèviament, havien arribat en processó des de el centre 

de Palma.  

- A l’any 1961, es va publicar el llibre la <<Fe Triunfante>>, pel pare 

Garau, el qual narra cada un dels actes de fe d’aquell mateix any amb 

una total crueltat.  

- El darrer acte de fe es dugué a terme el més de juliol del 1691, tancant 

una de les parts més obscures de l’historia dels jueus a Mallorca.  

 
 



41 

 

7. CONCLUSIÓ 

 

El tema que he tractat durant tot el projecte, ha estat prou interessant, ja que 

gràcies a la extensa bibliografia que he trobat sobre l’assumpte he pogut 

elaborar d’una manera molt documentada el treball. No tan sols pel que fa 

als llibres, tots esmentats a la bibliografia, sinó diverses webs d’organismes 

nacionals i autonòmics, que m’han ajudat a comprendre i poder plasmar al 

treball, la situació en la que es troba el turisme cultural avui en dia, del qual 

a les Illes encara queda molt de camí per fer. 

 

La principal raó per la qual vaig elegir elaborar una ruta turisticocultural va 

esser: per una banda, perquè hem vull especialitzar amb el turisme cultural 

com a tipologia turística de gran interès amb grans perspectives de futur, i 

per una altre banda, perquè penso, que una ruta d’aquestes característiques 

pot funcionar com a alternativa a les rutes convencionals. A més, degut a la 

singularitat i les peculiaritats que envolten al tema, se m’han vingut al cap 

l’elaboració d’altres possibles rutes relacionades, ja que és un tema ple 

d’històries dins la pròpia història, fent que parlem d’uns dels fets mes obscurs 

de la història de la nostre illa. Per això, a través d’una ruta turisticocultural pel 

Call, pot esser un gran element de difusió i d’aprenentatge.  

 

Per a mi ha estat una oportunitat el poder realitzar un treball de fi de grau 

sobre el Call de Palma, ja que no tan sols he aprés més sobre la història de 

cuiutat, sinó que ha estat una oportunitat per a conèixer la història dels meus 

avantpassats amb més profunditat. Per finalitzar m’agradaria incloure un 

fragment d’un poema que escrigué Guillem Fullana i Hada d’Efack, titulat 

<<el xueta>>: 

 

<<Ja fa tant de temps que vaig arribar 

que d’arbres i penyes me sembla ser part. 

Malgrat tant de temps de ser per aquí 

hi ha qui me nega de ser mallorquí; 

però la Història del nostre país 

no se pot escriure prescindit de mi. 

Si som d’orella alta o d’altra condició 

és el meu orgull de ser xuetó. 

Tant si som drapaire com xueta fi 

és el meu orgull d’esser mallorquí.>> 

(Font, 2007: 162) 
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10. ANNEXES   

 

ANNEX I 
 

Glossari de La Fe Triunfante 
 

En el següent annex s’exposa, un petit glossari sobre algunes definicions 
d’interès utilitzades al llarg del treball. Tota la informació està extreta de la 
versió que va fer Lleonard Muntaner i Mariano a l’any 1984 sobre el llibre “La 
Fe Triunfante” de Francisco Garau. 
 

Acte de fe: Lectura dels sumaris i sentències instruïdes pel Sant Ofici de 
la Inquisició presents els reus condemnats, precedida per una processó, una 
missa i un sermó. L’acte de fe era una manifestació religiosa de penitència i 
una manifestació pública de la justícia on l’església admetia els reconciliats 
que abjuraven dels seus erros i lliurava a la justícia secular els heretges 
reincidents, els quals podien esser cremats vius per impenitents, cremats 
morts després d’esser escanyats per heretges reincidents encara que 
arrepentits, i cremats en estàtua o en despulles si eren fugitius o havien mort 
mentre s’instruïa el procés. 

 
Algutzir: Oficial executiu del Sant Ofici de la Inquisició. D’ençà els orígens 

del Tribunal va tenir la presó al seu càrrec fins que el 1515 s’anomenaren el 
carcellers. Les seves funcions, no obstant, seguiren essent diverses però 
sobretot era l’oficial encarregat d’executar totes les exaccions i incautacions, 
procedir a arrestar els sospitosos i dirigir la persecució dels que havien fuit 
de les presons secretes. 

 
Carceller: Guàrdia de la presó. Després de l’any 1515 els carcellers del 

Sant Ofici es convertiren en oficials amb un sou fixe i posteriorment l’humil 
títol de carceller va esser substituït pel d’alcaït de les presons secretes.  

 
Cucurutxa (>>Coroza_): Mitra que té la forma d’un con llarg i estret. Els 

relaxats portaven les cucurutxes pintades amb bufarells i flames; els bigams, 
bruixots i falsos testimonis portaven les mitres còniques, llises. 

 
Edicte de gràcia: Ordre o decret publicat pel Sant Ofici de la Inquisició 

segons el qual tots els qui havien judaïtzat tenien quaranta dies per 
autodenunciar-se tornant al si de l’església mitjançant una penitència 
benigna. 

 
Gramalleta (>>Sambenito_): Escapulari o hàbit penitencial que eren 

obligats a vestir els heretges reconciliats i relaxats per la Inquisició. La 
gramalleta s’havia de portar durant el temps que durava la reconciliació i 
presó. Al llarg dels segles aquest costum experimentà canvis molt notables. 
Després de les <<Instrucciones>> del 1561 la gramalleta consistia en un llarg 
i ample escapulari de lli groc amb una creu de Sant Andreu al davant i una 
altre al darrera. Els qui abjuraven << de vehementi>> només portaven mitja 
creu de Sant Andreu consistent en una única banda en diagonal. Els relaxats 
assistien a l’acte de fe amb una gramalleta negra, en la qual apareixien 
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pintats bufarells llançant heretges a les flames de l’infern. Una vegada 
complida aquesta penitència les gramalletes amb el nom i llinatges de 
l’heretge reconciliat eren penjades a l’església amb la finalitat de perpetuar 
la memòria dels delictes i càstigs dels condemnats. 

 
Inquisidor: Jutge del tribunal de la Inquisició. Els inquisidors espanyols 

generalment foren elegits entre els clergues seculars i majoritàriament foren 
eminents juristes que procedien a administrar la justícia, a fer aplicar les lleis 
civils i religioses. Cada un dels tribunals de districte solia tenir dos o tres 
inquisidors. 

 
Presons secretes: Un dels llocs més importants de la Inquisició, on 

restaven detinguts els qui eren jutjats o els pendents de judici.   
 

Puresa de sang: Es considerava de sang neta tots aquells que mitjançant 
un expedient podien demostrat que no descendien de jueus, moros, o 
convictes per la Inquisició. Amb el temps inclús l’admissió a les ordres 
sagrades exigia una prèvia prova de <<puresa de sang>>, necessària a tots 
els aspirants a càrrecs civils o eclesiàstics. 

 
Reconciliació: Acció i efecte de reconciliar. El reconciliat per la Inquisició 

era l’apostata o heretge que havia estat reincorporat a l’església després 
d’haver abjurat dels seus erros i sol·licitar la reconciliació. La reconciliació 
com a càstig era inseparable de tot un enfiloi de penes: presó, gramalleta, 
confiscació, incapacitació i en algunes ocasions també assots i galeres. 

 
Relapse: En que recau en una heretgia de la qual havia abjurat. Al Sant 

Ofici de la Inquisició el reu relapse era condemnat a mort, i manat relaxar.  
 
Relaxar: Lliurament de l’inquisidor eclesiàstic al jutge secular d’un reu 

relapse generalment per a l’execució de la pena capital.  
 
Xueta: Nom en que són coneguts els membres d’un grup de famílies 

descendents dels jueus conversos de Mallorca. La paraula xueta no 
aparegué fins ben entrat el segle XVII i encara que amb algunes reticències 
sembla que es deriva de la paraula xuia (xulla) fent al·lusió a l’abstinència 
que guardaven els jueus de menjar cansalada.    
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ANNEX II 

 

Reial Ordre, del 20 de març del 1413, dictada a Barcelona sobre les 

restriccions al col·lectiu  jueu. 

 

Reial Ordre dictada a Barcelona per ordre de Ferran I, o també conegut com 

a Ferran de Trastàmara, per la gran dimensió que torna agafar la aljama. 

Aquesta Reial Ordre consta de 16 capítols, extret per pavorde Terrassa, 

grafòman setcentista; del llibre de Baltasar Porcel, <<los chuetas 

mallorquines. Quince siglos de racismo>>. 

 

<< Primero: que los jurados señalasen lugar cerrado de pared con una 

sola puerta, en cuyo recinto debiesen vivir los judíos, so pena de confiscación 

de todos sus bienes y de sus personas a merced.>> 

 

<< Segundo: Privó el comer y beber los judíos con los cristianos, y que 

éstos no les sirviesen de criados.>> 

 

<<Tercero: les privó toda especie de armas.>> 

 

<<Cuarto: mandó que ningún judío, ni judía, tuviesen escrita la oración, 

que puestos en pie, decían maldiciendo a los cristianos, a sus iglesias, y a 

sus difuntos, y se tachase y se borrase de sus Talmudes bajo diferentes 

penas.>> 

 

<<Quinto: privó a las mujeres cristianas de estar en el territorio acotado 

para los judíos.>> 

 

<<Sexto: mandó que no se impidiese al judío que quisiese ser cristiano.>> 

 

<<Séptimo: prohibió llamar “don”, de palabra o por escrito, a ningún 

judío.>> 

 

<<Octavo: mandó que para que fuesen distinguidos debiesen traer capillo, 

con capirote de un palmo a manera de embudo.>> 

 

<<En el noveno: prohibió el poder vender pan, vino, especias, harina, 

aceite, ni otros comestibles a los cristianos.>> 

 

<<Decimo: les privó de ser arrendatarios, amostacenes, mayordomos ni 

compradores de rentas reales.>> 

 

<<En el onceno: les privo que no excitasen a los cristianos, ni a otros de 

cualquier secta, a ser judíos.>> 
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<<En el doceno: les prohibió visitar a los cristianos enfermos, ni que les 

diesen ni propinasen medicinas, jarabes, etc., ni se bañasen en los baños de 

los cristianos, ni les enviasen comestibles ningunos.>> 

 

<<En el trece: les privó de vestir especie alguna de ropa preciosa.>> 

 

<<En el catorce: les privó de oro y seda en las tocas.>> 

 

<<En el quince: les prohibió el ser barberos ni coser ropa para los 

cristianos.>> 

 

<<En el dieciséis y último dice: que habiendo entendido que los judíos ya 

conversos pasaban a Berbería, y allí renegaban de su ley cristiana, volviendo 

después a la judaica, y sus hijos y descendientes volvían a Mallorca, y 

habilitaban entre los cristianos, lo que era grande menosprecio de la nuestra 

santa fe católica: para remediar esto, mandó a todos los oficiales regios, bajo 

pena de privación de oficios, no permitiesen salir de Mallorca a ninguno de 

los conversos, y si se hallaban tales judíos en sus dominios se procediese 

contra ellos, y contra los patrones que trajesen conversos con confiscación 

de bienes y barcos, sin gracia ni merced alguna.>> 


