
La crisi rural mallorquina els segles XV i XVI 

per Eulalia Duran 

Una de les característíques més significatíves de la societat mallorquina 
medieval és l'estreta vinculació entre la Ciutat i el camp, és a dir, la part fo
rana, de tal manera que es fa difícil d'aYIlar la problematica d'aquesta sense te-
nir en compte alhora la de la Ciutat. J. M. Quadrado destacava encertadament 
en el seuestudi sobre ds Forenses y ciudadanos) que la prosperitat de l'illa, els 
segles XIII i XIV, es degué prccisament al fet que els interessos d'ambdues parts 
no solament coincidien, sinó que es complementaven: del camp procedia una 
bona part de la riquesa que la Ciutat comercialitzava. Pero la vinculació no 
era només economíca, sinó també política: els jurats de la Ciutat tenien juris
dicció sobre tota l'illa; la part forana formava un organisme estructurat que tenia 
la seva representació en el sindicat fora que residía a la Ciutat i formava part, 
encara que minoritariament, del Gran i General Consell, amb jurisdicció sobre 
tota l'illa. El sistema impositiu establert el segle XIV distribuYa les dlrregucs se
gons la proporció fixada de 2: 1 entre la Cintat i el camp respectivarncnt. 

A aquest tot equilibrat s'afegia una aItra característica: la manca de domi
nis senyorials desapareguts practicament ja des del final del segle XIII. És per 
aixo que !vlaUorca ofereix a l'investigador un camp d'estudi bcn delimitat gco
graficamcflt i homogeni, on la jurisdicció reíal prevalía gaircbé arreu de rilla. 
La societat mallorquina, formada per pagesos, menestrals, mercaders, ciutadans 
i cavallers no comptava amb cap membre de la noblesa titulada que interferís 
en aquest conjunt amb jurisdiccions altes d'arrel feudal. 

Pero l'equilibri, favorable en epoques de prosperitat, esdevenia prccari quan 
la crisi apareixia. Les classes populars (pagcsos i menestral s) , semprc les rnés 
afectades en aqucsts casos, cercaven aleshores d'intervenir en el govern en con
tra del monopoli de ciutadans i cavallers per cercar noves vies de superació de 
la crisi; llur fracas, a mitjan segle xv i el primer quart del segle XVI, accentua 
llur empobriment. Al camp, aquest provoca el traspas de les propietats rústi
ques a mans de pagesos ríes i sobretot a mans de ciutadans i de gentilhomes 
residents a la Ciutat. EIs pagesos pobres derivaren vers una nova classe de jor
nalers que substituí la tradicional ma d'obra esclava, aleshores ja en franca 
decadencia. 

Aquest procés de concentració de petites propietats, característica del se
gle XIV, que deriva ·en la constitució de grans possessions, fou, amb tot, be-
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neficiós per a la recuperadó economica del carop mallorquí, en fer possible una 
major racionalització en el treball agrícola fet amb un esperit lucratiu grades 
a unes majors possíbilitats de mítjans economics i tecnics. L'ennobliment des 
del final del scgle XVI i alllarg del segle XVII d'aquests nous terratincnts dona 
un caire nou a la sodetat mallorquina, externament més similar a la del Prín· 
cipat de Catalunya o a la del País Valencia, pero basicament diferent perque 
aquesta nova nobles a ja no tenia practicamcnt res a veute amb la vella no· 
blesa d'origen feudal. 

El proposít d'aquestestudi és el d'analitzar de prop, Hns alla on sigui possi. 
ble, el procés d'empobriment deIs pagesos mallorquins i el traspas de les pro· 
pietats a ciutadans i gentilhomes fins a arribar de fet a l'absorció del camp per 
la Cíutat. 

L'evolució de la poblacíó mallorquina els segles XV i XVI 

La font principal per a estudiar l'evoludó de la població mallorquina és 
Pimpost del monedatge, per la seva regularitat -era pagat al rei cada set 
anys-, perque a Mallorca afectava practicament tota la pobladó (entre un 83 
i un 93 %) i perque els registres arxivístics s'han conservat. L'ímpost fou es· 
tablert ja el segle XIII en diferents regnes hisp?lllics per tal d'evitar al rei de 
fer lÍs de la seva regalía fent ·encunyar moneda i rebaixant-ne la l1ei pero 
mantenint en canvi el seu valor nominal. Fou aplicat igualment a diversos pai. 
sos europeus. Guy Bois l'estudia amb molt detall per a Normandia.1 Al regne 
de Mallorca fou establert de dret a les corts de Valencia del 1266 com a agraI. 
ment a la garantía donada pel rei de no encunyar moneda sinó ajustada a les 
condídons est@blertes, pero no fOil exigit de manera efectiva fins el 1301, en 
crear Jaume II de Mallorca la moneda mallorquina de bi1ló i d'argent. El nou 
impost consistia en el pagament cada set anys al rei d'un morabatí d'or de 
valor inalterable de 8 sous o rals menuts de Mallorca per cada foc que tingués 
béns per valor de 10 lliures o més (els 15 morabatins cstablerts el 1266 equi
valien a poc més de 5 lliures, és a dir, 105 sous) i n'eren exempts els eclcsias· 
tics iels membres de l'cstament militar. Era destinat a pagar els sous deIs oH· 
ciaIs i empleats de la seca de Mallorca, i més tard hom 1i dona també el nom 
de mm'abatí o de fogatge (que no equivalía, pero, als fogatges del Principat, 
que tenien un altre origen). Havia de persistir amb for~a regularitat fins a la 
seva supressió per reial ordre del 6 d'octubre de 1784 donada per CarIes In. 
El morabatí, moneda d'or arabiga o imitada per Alfons VIII de Castella-Lle6 
(mOl'abatí alfonsí), si bé era freqüent durant el segle XIII, tendí aviat a ésser 
considerada com a moneda imaginaria i sinonima de l'impost, d'equivalencia 
inalterable (8 SOUS).2 

1. GUY BOIS, fa cl'ise du féodalisme (1976), ps. 29-44. És interessant de constatar la 
similitud en molts deIs criteris de recaptació i també les divergcncies. 

2. Els capítols del monedatge atorgats per Jaume II el 1309 als jurats de Mallorca 
han estat publicats per F. SRVII-LANO COLOM, La demografía de Mallorca a través del im
puesto del mora batín, BSAL (1974), ps. 218-239. 
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Disposem de les dades for~a completes dels monedatges de Mallorca a par
tir del 1329 fins el 1573 publicades en part i rectificades i completades amb 
les fonts originals.s 

Vegem a continuació el grafie sobre l'evolució de la població mallorquina 
segons les xifres de l'impost del morabatí: 

Evolució de la població de Mallorca els segles XV i XVI 
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Un metode indirecte ha estat utilitzat recentment per a estudiar l'evolució de la po
blació mallorquina a partir de les necessitats de consum de blat. Anualment, a les actes 
del Gran i General Consell de Mallorca, hom feía constar la previsió de consum de blat 
«per sembrar i menjar» per tal de saber si la coIlita era suficient o si calia importar-neo 
Onofre Vaquer ha pogut confeccionar amb aquestes dades un quadre de l'evolució d'aques
tes necessitats l'evolució de les quals equival, com diu, a l'evolució de la població. La corba 
coincideix generalment amb la corba feta a base de l'impost de monedatge, paraHelisme que 
es trenca només en epoques de crisis economiques en les quals minva la recaptació del mo
nedatge (1524, 1566). Vaquer en dóna l'explicació: «Al no pagar morabatí els que tenien 
una riquesa inferior a 10 lliures s'explica el que minvas la seva recaptació els anys de 
males anyades, sense que minvas la població. D'aquí que el morabatí no sia valid pels anys 
de crisis economiques.» És un aspecte que cal tenir en compte en estudiar la població a 
base de l'impost del monedatge (Onofre VAQUER, Aspectes socioeconomics de Manacor al 
segle XVI, 1977, ps. 11-13). 

3. En general, tots els historiadors que s'han dedicat a la historia de la població de 
Mallorca han utilitzat a major o menor escala les dades procedents d'aquest impost, so
bretot F. SEVILLANO COLOM, Datos para la historia de Felanitx y de Mallorca, s. XV (Fe
lanitx 1973 L que aporta les xifres globals dels morabatins del segle xv per a la Ciutat i 
per a la part forana. Miquel FERRER FLÓREZ ha publicat els resultats de la seva tesi doc
toral (La evolución de la población de Mallorca y en especial de la Cordillera Norte, «Bo-
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Sí ens fixem ara en l' evolució de la cOl'ba feta a partir de les xifres deIs 
morabatins veutem que aquesta s'inícia amb un descens del 1421 al 1.427, pos
siblement continuació d)una tendencia que, malgrat possibles osdHaeÍons, s'ha
vía iniciat el segle anterior. A partir d'aquest any, tanmateix, degué iniciar-se 
una recuperaeÍó, segons les expressions dels jurats, que el 1440 parlaven de 
10.000 a 12.000 focs per a tota 1'i11a/ rec.:uperació, peto, que fOil truncada per 
la gran pesta del 1440, que provoca la mort d'unes 10.000 personcs:~ El mo
rabatí del 1444 presenta, efectivament, la xifra de població més baixa del se
gle xv. 

En canvi, a judicar pe! morabatí, la revolta dels forans del 1450 tinf;ué, 
demograficament, una importancia menor: la corba de la part forana baixa Heu
geramcnt del 1444 al 1451 (perd uns 121 Eoes), la de la Ciutat, on molts d'a
que11s es refugiaren,ó puja i en guanya uns 175; el total, per tant, és encara po
sitiu. 1 la recuperació continua, sempre en benefíci de la Ciutat fins el 1466. 
Des d'aleshores aquesta inicia una lenta i continuada dísminució fins el 1510, 
mentre que la població de la part forana no para d'augmentar. La pesta, que 
es presenta rcÍteradament a l'illa (el 1467, el 1475 i el 1493), degué afectar 
predominantment la Ciutat, i, d'altra banda, la implantació de la nova inqui. 
sició el 1488 fou seguida d'una gran fugida de conversos.1 

A partir del 1510, amb tot, la recupetadó demogtafica és espectaculnr, SO~ 
bretot a la part forana, i 1\lallorca arriba a tenir prop de 12.000 foes (:11.740), 
la xifra més alta aconseguida des del 1440, fet tan patent que féu exclamar als 
jutats clavant el Gran i General Consell el 13 d'octubre de 1518: «Un gran 

letín de la Cámara Oficial de Comercio», gener-juny de 1973), en la qual dedica una aten
ció important als morabatins deIs segles XIV, xv i XVI; amb tot, el nombre gran d'errors 
de lectura, de calcul, d'impressió i la manca en general de criteri i d'esperit ctític fa que 
la seva aportaóó, que hauria estat d'una gran utilitat, hagi d'ésser sotmesa a una continua 
revisió, i altnenys pe! que fa cls segles xv i XVI, és, sense aquesta, totalment inservible. 
Les xifres globals han estat represes per B. BARCELÓ PONS en la Historia de lvlallorca, co
ordinada per J. Mascaró Pasarius, 1, p. 134 (Palma 1973), F. SEVILLANO COLOM ha pu
blicat les xifres conectes, minuciosament revisaJes per eH i per mi en La demografía de 
Mallorca a través del impuesto del morabatín, BSAL (1974), ps. 233-265. Les xitres refe
rents al segle xv són exttetes del Liber morabatini Domino Regi pertinentis atztzi 
MCCCCLXXXXVIII; les referents al segle XVI es troben registrades als registres de re· 
bucles del patrimoní teial a Mallorca als anys corresponents llevat del 1517, que hi manca, 
pero que consta als llíbres de comptes de la mateixa serie. El morabatí del 1545 es troba 
també a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i aporta, a més de les xifres globals dds moraba
tíns 1'agats per pobhtdó, la nomina completa de tots els contribuents. 

4. AHM, AGC, 3, folis 95 i 122, citat per A. SANTAMARÍA, El reino de Mallorca en 
la primera mitad del siglo XV, p. 122. 

5. Aquesta pcsta del 1440 ha estat estudiada per F. SEVILLAl\O 1 COLOM, Vatos para 
la historia de Felanitx y Mallorca (Felanitx 1973). La seva importancia queda patent si con
siderem que la Pcsta Negra, el 1348, ocasiona 15.000 morts. 

6, El desplat;ament de la població del camp a la Ciutat, hab::tual després d'un pedo
de de pcsta, no pagué ésser aturat malgrat les diverses mesures preses (A. SANTAMARÍA, Le
vantamiento foráneo, Historia de Mallorca, III, p. 234, 

7. InstruccÍons donades a J oan Dusai en la seva amhaixada prop del reí el 1491 
(BSAL) xxv, 1934). 
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temps ha que per grada de Nostre Senyor Déu no se ha vista tanta gent en 
la illa.» a 

I fou en aquest moment optim des del punt de vista demografic que es
elata, pe! febrer de 1521, la guerra de les Germanies, que havia de durar 
fins el 1523. El 1524, en plena repressió de la postguerra, el morabatí aeusa 
una baixa brutal. Entre el 1517 i el 1524 la disminució de la població mallor
quina havia estat d'un 32)69 %; a la part forana representa un 38'01 %, i a 
la Ciutat un 22,17 %. Aquesta disminució de la població deguda a la guerra, 
a la pesta del 1523 i a la repressió continua, tanmateix, fins a arribar al punt 
més baix de la corba el 1531, potser perque el morabatí del 1524 no reflec
tia encara tot el procés sofert i aportava xifres endarrerides i perque el 1530 
la pesta, que provoca a Barcelona més de 6.000 morts, afecta també Mallorca. 
La disminució soferta per Mallorca entre el 1517 i el 1531 representa, pero, 
aproximadament un 41,06 % (un 35,55 % a la Ciutat i un 42,78 % a la 
part forana). Cal tenír en compte, pero, que en la baixa de la recaptació del 
monedatge podia ínfluir-hi la crisí economica, i, per tant, l'augment de pobres 
exceptuats com a tals de pagar. Els escrutinís del blat acusen igualment el des
cens de la població provocat per la guerra de les Germanies: el 1518 l'csti
mació de la necessítat de blat í ordí per a menjar i sembrar, que durant el 
primer quart del segle XVI era de 250.000 quarteres de forment i de 150.000 
quarteres d'ordí, fou considerada insuficient; doncs bé, el 1525 la necessitat 
declarada era ja només de 160.000 quarteres de forment i de 130.000 quarteres 
d'ordí anuals.9 

És a partir del 1531 que s'inicia la recuperació, després de la guerra. La 
població ana progressivament en augment al llarg de la segona mcitat del se
gle, pero no arriba a alterar l'estructura de la postguerra: les poblacions fo
ranes quedaren d'una població similar entre elles, i al llarg del segle només 
Inca aconseguí lentament de recuperar la capitalitat de la part forana. D'altra 
banda, l'als;a dernografica fou discontínua, pero arriba a un punt ah el 1559 i 
acusa una erisí greu el 1566, data a partir de la qual l'ascens demografic ar
ranca amb renovat vigor. La capital acusa les pestes del 1530 i el 1558, i aques
ta darrera sembla haver beneficiat la part forana. La greu erisi del 1566 féu 
baíxar la població circumstancialment (de 2574 foes el 1552 a 1.847 el 1566), 
pero des d'aleshores l'ascens fou també més frane: el 1573 tenía ja 2.701 foes, 
xifra que no havia estat ultrapassada des del 1503 (amb 2.784). 

La debilitat de les jurisdiccions senyorials 

La debilitat de les jurisdiecions senyorials fou una de les principals earac
terístiques de la societat mallorquina. Aquestes, tanmateix, havien existít, pero 
havíenexperimentat una lenta i gradual degradació al llarg de la baixa edat 

8. AHM, AGC, 1518, 89. 
9. AHM. AGC, 24, 6v. O. VAQUER, op. cit.) ha estudiat la població mallorquina a 

base deIs escrutinis deblat. 
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mitjana.10 Tenien l'origen en la conquesta de l'illa per Jaume 1 de Catalunya
Aragó i en el consegüent repartiment d'aquesta entre el rei i els principals 
magnats que hi havien participat: Nunó Sanc;, Gastó de Monteada, el bisbe de 
Barcelona, el corote d'Empúries, l'orde del Temple, el bisbe de Girona, l'orde 
de l'Hospital, Ramon Berenguer d'Ager, Bernat de Santaeugenia, l'abat de Sant 
Feliu de Guíxols, el sagrist?t de Barcelona, l'ardiaca de Barcelona, Gilabert de 
Crullles i altres. 

Quant a la jurisdicció que els magnats porcíoners tenien en llur part, era 
total, és a dir, alta i baixa i mer i mixt imperi i es regíen pels usatges de Bar
celona. Tenien llur cúria respectiva, amb un batIle i un saig com a mínimo Tan
mateix, amb la creació per part del reí del carrec de veguer a Mallorca s'ori
ginaren de seguida conflictes entre aquest i els batlles senyorials. Per aixo, les 
respectives jurisdiccions foren regulades a Barcelona pel juliol de 1231 per 
acord entre el reí, el bisbe de Barcelona Bcrenguer de Palou, el bisbe de Gitona, 
el COInte Nunó Sanc;, el comte d'Empúries, el p.rocurador del vescomte de Bearn 
i Bernat de Santaeugtmia, Ramon Berenguer d'Ager, Guillem de Monteada i Gi
labert de Crullles. El conveni disposava que el veguer, nornenat pel reí, en
tendría en la resolució de les qüestíons civils i criminals promogudes entre els 
VelflS de la Ciutat, ?tdhuc en els sectors urbans pertanyents a magnats, i en les 
causes greus que impliques sin penes corporals, a la part forana. En canvi, les 
diferencies sobre possessions o propietat pertanyerien als batIles de les corres
ponents porcions senyorials, els quals entendrien, en general, en casos de na
tura lIeu que no impliqué s l'aplicació de penes corporaIs. El veguer, com a re
muneració, rebria la decima part de l'import anual de les taxes judicials cobra
des i de les penes pecuniaries imposades; la resta seria repartida trimestral
mententre el rei i els magnats porcioners en proporció al nombre de cavalle
ríes eorresponent.1! Així, a canvi d'algunes concessions economiques, el reí 
aconseguí de salvar el principi de l'autoritat reíal i preservar la Ciutat de Ma
llorca, com un tot homogeni, de tota ingerencia jurisdiccional. 

L'erecció de la seu mallorquina el 1230 comporta, és dar, la seva dotació. 
El 5 d'abril de 1232 el reí cedí a la nova seu la decima par! de totes les seves 
possessions i drets a Filla] a més del de1me de tots els fruits i anímals de les 
sevcs terres. A imitació del rei, els magnats porcionets cediren igualment la 
decÍma part de llurs terrÍtoris i ds delmes; el bisbe de Barcelona Bcrenguer 
de Palou féu la seva donació el 15 de les kalendes de desembre de 1235.12 Tots 

10. No hi ha cap estudi de conjunt sobre el procés historie seguit per les jurisdiecions 
senyorials de Mallorca creades arran de la conque sta el segle XIII. EIs arxius patticulars de 
les clÍries senyorials han practicament desaparegut. EIs capbreus fets per aquestes o e1s es
tims generals de l'ilIa fets per a l'aplicació proporcionada de taxes -que afectaven també 
e1s tcrritoris senyorials- informen sobre la propietat territorial peto no sobre la propietat 
jurisdiccional, i ambdues propietats deixaren aviat de coincidir. Regim senyorial d'aplicació 
tarclana, no tingué, tanmateix, gaire for~a i tendí a desapareixer avíat clavant l'empenta de 
les noves comunitats urbanes i la creixent for~a de la reía1csa. 

11. El conveni, en llatí, ha estat publicat per E. de K. AGUILÓ, BSAL; V, p. 60, i 
extractat per A. SANTAMARÍA, op. cit.] ps. 46-47. 

12. J. B. ENSENYAT I PUJOL, Historia de la baronía de los señores obispos de Barce
lona en Mallorca, I, ps. 89-90. 
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aquests terrÍtoris cedits a la seu de Mallorca foren anomenats des d'aleshores 
la «porció temporal». Quant als deL1TIes, després de diverses transaccions, una 
quarta part fou destinada a les parroquies, una altra quarta part a la caw 

tedra1 i la meitat restant als senvors directes de les terres.l3 

En la «porció temporal», les -qüestions de jurisdicció entre el bisbe de Ma
llorca (que pretenia tenir-hi l'alta i baixa jurisdicció) i el rei foren contínues, 
fins que desembocaren en una concordia el 1315. Aquesta establía que el bisw 

be tenia tota la jurisdicció i execució en les causes civils, pero el rei es reser~ 
vaya el mer imperi i l'alta jurisdicció. A canvi d'aquest reconeixement, el reí 
dona al bisbe l'alqueria Aranjassa, al pla de Sant Jordi, amb tots e1s delmes. 

El procés seguít en la «porció temporal» de la seu de Mallorca no fou un 
cas a111a1. Les antigues jurisdiccions senyorials anaren retrocedint davant la 
creÍxent for~a del reí i de les universitats naixents. Els segles xv i XVI, en ge
neral, només quedaven com a reminiscencia, algunes jurisdiccions civils en les 
causes menors i l'obligació, que provenia ja del repartiment del segle XIII, se
gons la qual a cada 130 cavalleries corresponia mantenir un cavaller armat amb 
el seu cavall, que havia d'estar sempre disposat al serveí del reÍ. Aquesta ins
titució fou vigent fins a la Nova Planta. En el cas de donar una tetra en feu, 
l'obligació militar passava al nou propietario 

De la baronia del comte d'Empúries, per exemple, que comprenia des del 
Repartiment, part de Sóller, de Muro, de Santa Margalida i de la parroquia 
de Sant Jaume a la Ciutat de Mallorca, persistia només, al segle XVI, la juris
dicció civil sobre e1s béns emfiteutics en primera i segona instancia (la tercera 
era al rei), per a la qua1 funcionava una escrivania i un jutge particu1ar.14 El 
1501 la baronia era de Ramon de Santmartí, cavaller, i de Pere Joan de Sant
joan, donzen; el notari Bernat Parera era el senyor útil de l'escrivania.15 

Igua1ment tenia encara el seg1e XVI la jurisdicció civil per a les causes em
fitetiques, amb escrivania i jutge, la porció del pavorde de Tarragona als termes 
de la Selva, Petra, Inca, a s'Almudaina (a la Ciutat), al coll d'en Rabassa i a 
l'ilIa de Cabrera. Era un total de nou alqueries que el reí concedí de la seva 
porció reial, ja en el Repartiment.16 

Un cas similar era el del patrimoni del monestir cistercenc de la Real, donat 
arran de la seva fundació per Nunó San~ el 1239 a l'abat de Poblet i que 
comprenia la vila de Deia, l'alqueria de la granja d'Espodes i altres rafals; el 
1391 es plantejaren conflictes jurisdiccionals entre l'abat de la Real i el bat
lle de Valldemossa a Deia.17 

Més complexa havia estat l'evolució jurisdiccional en la porció de l'orde 
del Temple, heretada el 1314 per l'orde de l'Hospital, anomenat de Malta des 

13. J. BINIMELlS, Historia de Mallorca (Palma 1927), 1, p. 413. 
14. J. BINIMELlS, op. cit., p. 427. 
15. J. MUNTANER, Notaris de Mallorca l'any U01, BSAL, xxv, p. 246. 
16. J. BINIMELlS, op. cit., p. 431; A. SANTAMARÍA, op. cit.; G. LLABRÉS 1 QUINTANA, 

Reparto de Mallorca de 1230. La porción del prepósito de Tarragona, BSAL, XIX (1923-24), 
p.365. 

17. J. MUNTANER, De la jurisdicció del batlle de Valldemossa a Deia, BSAL, XXIV, ps. 
266-67. 
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del 1523. La comanda era constituIda basicament per quasi tot el terme de 
Pollen~a, i l'orde fruí, ja des del Repartiment, de la total jurisdicció. El comaM 

nador residía a la Ciutat de Mallorca, i a Pollen\a hi havia un Iloctinent seu. 
Per a exercir la jurisdicció hi havia un batlle (laic) assessorat pels prohams 
i jurats. El batlle reia! de Pollen~a no hi tenia cap jurísdicció (fet confirmat el 
1301 dcsprés d'una protesta per part del comanador d'un intent d'aquest tipus; 
nou conflicte similar en ésser dissolt l'orde del Temple amb el nomenament 
rapid per part del reí d'un «bade ... en la partida del Temple»). L'orde de 
l'Hospital, per tal de solucionar els continus conflictes amb la jurisdicció reíal, 
aconseguí del rei el 1400 d'implantar un sistema de pariatge, pero la universiM 

tat de Pollen~a n'aconseguí la revocació. El seg1e XVI la jurisdicció quedava ja 
redulda a les causes civils menors i hom podía apeHar a l'audiencia de MallorM 

ca.18 Pe! seu batlliu de Mallorca, l'orde estava obligat a 5 1/2 cavalls armats. 
Des del punt de vista eclesiastic, encara al final del segle XVI, la parroquia de 
Poncn~a era un priorat dependent de l'orde de Malta: el rector era anomenat 
prior, i el seu nomenament depenia de l'orde, pero pel que fa al ministcri de~ 
penia del bisbc de Mallorca.19 

Fins ad hem vist exemples de jurisdiccions derivades del Repartiment, 
deixant a part el cas de la baronía deis bisbes de Barcelona, que sera tractada 
amb més detcnció. En les concessions reíaIs postcriors, deis segles XIV i XV, és 
inclosa també algunes vegades la jurisdicció civil i adhuc la criminal. Aquest és 
el cas de la donadó a Jaume de Valaicis el 1310 de l'alquería des Palmcr: « .. . 
omnes justicias civiles tamen alcharia vocata Palmer ... in termino de Campos .. . 
in portione partita nostra ... et etiam justicias criminales.» 20 

La jurisdicció menor civil era corrent en les cavalleries, com consta en la 
donació reíal del 1313 a Assalt de Galiana de la cavalleria dJOrienl, en la qual 
s'especifica que, a més de l'obligació d'un cavall armat, podia gaudir de tates 
les «justicias minores quas tenere milites solent in suis cavalleriis» .21 La fórmu~ 
la és de nou repetida més de cent vint anys més tard en la donació fcta pel 
reí Alfons el 20 de juny de 1431 al donzell Jordí de Santjoan de la jurisdicció 
civil en la casa i honor que ja tenia en franc alou a Ariany, amb la facultat de 
crear i tenir un batlle i un saig per tal d'exercir la justícia «sicut et prout 
allii habentes cavallerias in dicto Regno in ipsis cavalleriis prefactam jurisdic
cionem civiles .. . » 22 Era un cas similar a la concessió feta el 1391 pe! Alfons 
de les cavalleries de l'honor de Sant Martí d'Alenzell (baronía de Sant Martí 
dJAlenzell, ara Vilafranca de Bonany) a Pau Sureda i Moia amb la jurisdicció 
civiI,23 

Un cas a part fou la seca de Mallorca, que tenia tribunal propi, presidit 
pe! mcstre de la seca (normalment un cavaller), amb judsdicció civil i crimi
nal, mer i mixt imperi.24 

18. M. ROTGER, Historia de Pollensa, I} ps. 19-46. 
19. G. PONS} op. cit.} p. 489. 
20. J. OLEZA 1 ESPAÑA} Las cavallerías de Mallorca, BSAL} XXIX, ps. 277-80. 
21. J. OLEZA I ESPAÑA} op. cit.} xxx, p. 66. 
22. J. OLEZA I ESPAÑA} op. cit.} BSAL, XXIII, ps. 183-184. 
23. J. MASCARÓ PASARIUS, Corpus de toponimia de Mallorca} VI, p. 3.025. 
24. J. BINIMELIS} op. cit.} ps. 414-415. 
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De fet, dones, a la baixa edat mitjana, les antigues o no tan antigues ju
risdiccions s'havien anat reduint a cefts actes de justícia o domini exercits -pe! 
batlle de la cúria respectiva. Només la baronia dels bisbes de Barcelona aCOD
seguí de mantenir-se com a únic reducte plenament senyoria1 de Mallorca i 
havía de persistir encara fins el segle XIX. 

La baronía o porció del bisbe de Barcelona comprenia la parroquia de la 
Santa Creu de la Cíutat de Mallorca, els termes d'Andratx, Calvi?t i Puigpu
nyent, amb Estallencs í Banyalbufar, Marratxí amb Bunyolí,2S el P1a d'En Catí 
(avui Pla de Sant ]ordí), que tenia el nom de cavalleria de les Arnaldes, unes 
alqueries a Rubines (Binissalem) i la vuitena part de l'albufera de sa Pobla. 
Del voltant de la Ciutat li pertoca l'Hort de les Parellades a la part occiden
tal, una altra porció de Poriental, set molins d'aigua i uns banys públics situats 
davant l'església de la Santa Creu. Aquesta danadó, amb a1gun canvi lleuger 
feta per Jaume 1 al bisbe de Barcelona Berenguer de Palou, fou confirmada 
i ratificada per privilegí reial per Jaume 11 de Mallorca el 1279, pel reí San~ 
el 1320, per Pere III el 1371, per Perran 1 el 1413 i ho fou encara per titol 
reial de Fclip 11 el 1567.26 

Com els altres porcioners de l'illa, el bisbe de Barcelona tenia, a la seva 
baronia la total i plena jurisdicció. El collet de ses Forques, a Andratx, testi
monia encara el record d'on estaven situades aquestes. Respecte al rei, els bis
bes de Barcelona estaven sotmesos, per Hur baronía, a alguncs obligacions fe u
datarics: la primera era l'obligació de presentar-se persona1ment a cada un dels 
monarques al comen~ament del regnat per a rendir-li fidelitat i obediencia per 
la baronia. Es conegut el reconeixement de fidelitat que el bisbe de Barcelona 
Arnau de Gurb féu e11279 al reí Jaume de Mallorca pel feu que tenia a l'illa.27 

Les succcssives controversíes per competencia d'atribudons entre e1s bis~ 
bes de Barcelona i els reís, el poder dels quals tendía a ampliar-se i a refor~ar
se, acabaren tanmateix en una fórmula de compromís entre ambdues parts que 
regula minuciosament la baronía fíns el segle XIX. Aquesta fórmula o pariatge 
fou firmat a Perpinya el 1323 pel rei San~ de Mallorca i el bísbe de Barcelona 
Pon~ de Gualba, pel qual establia, basicament, que tota la jurisdicció civil i 
criminal, el mer í mixt imperi de les parroquies i llocs que el bisbe de Barce
lona tenia a Mallorca, tant sobre els habitants d'aquestes com dels forasters que 
hi delinqüissin, fossin des d'aleshores meítat per meitat, per índivís del reí i del 

25. Bunyolí era al seu torn una baronia, pero sempre estigué subordinada a la. deis 
bisbes de Barcelona. Aquesta doble jurisdicció fou causa de nombrosos litigis. 

26. J. B. ENSENYAT} op. cit.} ps. 128-129. 
27. J. B. ENSENYAT} op. cit.) ps. 82-83: « ... Nos et successores nostros episcopos in 

Ecclesia Sedis Barchinonae et nomine ipsius Ecclesiae, profitemur et recognoscimus vobís 
Illustri Domino Jacobo} Dei gratia regis Ma;oricarum, tenere in feudum pro vobis, ad con
suetudinem Barchinonae, omnes honores et posessiones et jura et quidquid Nos et elehe
mosina sedis Barchinoae habemos et habere debemus et antecesores nostri habuerunt et 
tenerunt in civitate et regno Majoricarum; pro quo feudo promittimus vobis et successorí
bus vestris in dicto regno, esse fidelis vassallus et lacere omnia servicia pro dicto feudo ... 
Adhoc Nos Jacobus rex fidem recipientes a vobís venerabili episcopo memorato predictam 
recognitíonem promísionem el fidelítatem per Nos et successores nostros reges Majorica
rum) laudamus, concedimus et confirmamus vobis dicto episcopatu predictum leudum sub 
pactis et conventionihus predictis: salvo jure nostro in domino et in omnihus. 
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bísbe i llurs successors, a excepdó dels hornes d'honor i deIs ciutadans de Ma~ 
110rca el coneíxcment í provisió deIs quals, tant en les causes civils COln cri~ 
minals, el reí es rcservava per a ell, així com el coneixement en tates les se~ 
ganes apeRacions i a dictaminar quines condemnes pertanyien al pariatge. Tots 
els emoluments provinents d'aquestes segones apeHacions seríen meitat del rei 
i meitat del bisbe. Per al coneixement i aplicació d'aquestes jurisdicdons civil 
i criminal hí havia d'haver a les parroquies i 110cs batlles comuns nornenats 
pel rei i pe! bisbe, els quals podrien nomenar a llur torn un saig o diversos; 
aquests oficials portarien bastó marcat amb el segell del reí i del bisbe de 
Barcelona meitat per meitat.m 

Dos punts sobresurten de l'establiment del pariatge: grades a la ínstitudo
nalització del consell deIs prohoms de les parroquies, per a l'assessorament del 
batlle, Andratx, Calvia, Puigpunycnt i Marratxí pogueren constituir llurs res
pectius consells municipa1s com les altres poblacions reials de l'illa, cosa. que 
abrí unes esquerdes en el bloc monolític senyorial de la baronía: per llur ban
da, en canvi, els bísbes de Barcelona aconseguiren, a més del reconeixement 
i confirmadó de llurs drets sobre la baronía, de veure refor<;ada llur jurisdic
ció que, grades a l'autoritat reíal associada, aconseguia la categoría de suprema. 

Efectívament, la cúria del patiatge tenía preeminencia sobre totes les altres 
del regne de Mallorca, adhuc sobre la del procurador reíal de Mallorca, el tri· 
bunal de la inquisició, els oficials de la seca, el de la santa Croada i el con
solat de mar en fets rnarítims que ocorreguessin en lloc i aigües de la scva ju~ 
risdicció. Mantingué, a més, les antigues regalies de dret feudal, com ara tenir 
presons propies i corral per al bestiar a cada una de les parroquies i el dret 
de concedir llicencies per a forns i molins de servei públic, per a abrir tavernes 
i per a la carnisseria on tots els carnissers estaven obligats a vendrc la carn. 
Pero si bé el pariatge tenia tota l'autoritat jurisdiccional, l'eclesiastica, en canvi, 
depenia del bisbe de Mallorca.29 

Territorialment, el pariatge afectava les parroquies i els termes d'Andratx, 
Calvia, Puigpunyent, Marratxí, Pla d'En Catí i Santa Creu a la Ciutat, amb 
més o mcnys interferencies jurisdiccionals. Als termes de Puigpunyent i d'Es~ 
porles hi havia enclavada la baronía de Bunyolí (que havia estat concedida per 
Jaume 1 el 1232 al pordoner Ramon Saclusa), amb jurisdicció civil almenys, 
pero sempre en litigi amb la cúria del pariatge. Igualment tenia jurisdicció ci
vil, com hem vist, la cavalleria de les Arnaldcs, al Pla d'En Catí. El reí, per la 
seva banda, havia aconseguit, armn de la firma del pariatge, d'assegurar~se un 
cnclavamcnt entorn del port de la Palomera. 1 a la parroquia de la Santa Creu 
hi havia petits sectors que pertanyien al domini reíal í d'altres a l'abat de 
Sant Feliu de Guíxols. A més, cal recordar que el reí s'havia reservat, com hem 
vist, la jurisdicció criminal a la Ciutat, adhuc en els sectors pertanyents als por~ 
cioners, i sembla que aixo fou sempre vigent, tot i que el document del pa~ 
riatge no ho especifiqui, i fou confirmat per exemple en el procés de repressió 

28. J. B. ENSF.NYAT, op. cit., transcriu els diversos punts establerts en aquest pariatge. 
29. G. FONS, La cura de almas y la vida cristiana del pueblo de Mallorca bajo el 

pontificado de don Juan Vich y Manrique de Lara (1573-1604), «Anthologíca Annua», 18 
(Roma 1971), p. 494. 
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de la rcvolta de les Germaníes al comen~ament del segle XVI: els agermanats 
resídents al barri de la Santa Creu sofriren la matcÍxa sort que els deIs altres 
sectors de la Ciutat, és a dir, foren condemnats a mort o multats com els al
tres; en canvi, els de les parroquíes d'Andratx, Calvia, Puigpunyent i Marratxí, 
tot i haver participat en la guerra, no foren castigats de cap manera a conse
qüencia dels litigis de jurisdicció entre el jutge del pariatge i el procurador 
reial (només es veieren for~ades a participar en la taxa general imposada a tot 
Mallorca per a indemnitzar Alcúdia, pero aixo no fou fins el 1536, tretze anys 
després d'acabada la guerra). 

De fet, dones, la baronía dels bisbes de Barcelona a Mallorca fou scmpre, 
pel seu especial sistema jurisdiccional, un món tancat i en certa manera mar
ginat de la vida general de Mallorca i una curiosa i tardana reminiscencia feu
dal vigen t fíns el segle XIX. 

L' empobriment de la par! jorana 

La gran feblesa de les jurisdiccions senyorials a Mallorca ja des de la baixa 
edat mitjana fa que no es pugui parlar propiament de pressió senyorial contra 
els pagesos en el sentit en que aquella era exercida al Principat de Catalunya 
o al País Valencia, per exemple. No hi havía regim senyorial, pero sí que exis
tía, és cIar, pressió per part dels propietaris sobre els pagesos. Fins a mitjan 
segle xv predominava a Filla la petita propietat lliure, en contracte emfiteutic 
de curta durada, generalment en sistema de parceria.29 

bis EIs pagesos, que con s
titulcn l'anomenada part forana, tenien llurs representants, que elegien anual
ment i intervenien en el govern general de l'illa en defensa de llurs intcressos 
específics. Aquests es trobaven sovint contraposats amb els deIs dutadans hon
rats i cavallers residents a la Ciutat, i només si s'aliaven amb els menestrals po
dien aconseguir d'ésser escoltats al Gran i General Consell. L'equilibri entre 
les dues parts, Ciutat i part forana, era molt precari, i si una d'aquestes ex
perimentava la crisí amb major agudització que l'altra, l'equilibri es trcncava 
i el malestar envaYa la sodetat en general. 

Un d'aquests trencaments de l'equilibri esclata a mitjan segle xv amb l'ai
xecament dels forans i menestrals contra els ciutadans i en general els cavallers. 
L'aixecament fou sufocat per les armes i aguditza encara més l'empobriment 
de les classes populars més febles. AIgllns es beneficiaren d'aquestes circumstan
dcs: els [orans ríes, pero sobretot els ciutadans i cavallers, fins al punt d'ini
ciar un procés de transformacÍó radical de la societat agraria mallorquina. J. 
M. Quadrado ha estudiat amb agudesa l'inid d'aquest procés al llarg de la se
gona meitat del segle xv i principis del segle següent.30 

D'una banda, els forans ríes, aprofitant la penúria economica dels pagesos, 

29 bis. Aquestes són les conclusions a que han arribat per al segle XVI Isabel Moll i 
Jaume Suau en Senyors i pagesos a Mallorca (1718-1860/70), «Estudis d'Historia Agraria», 
2 (1979), p. 126. 19ualment, J. JUAN VIDAL, Las crisis agrarias y la sociedad en Mallorca) 
«Mayurqa» (Ciutat de Mallorca), 16 (1976), p. 93. 

30. J. M. QUADRADO) Forenses y ciudadanos (2.a ed., 1895). 
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havien anat comprant, sovint per mitja d'embargaments per impagament de 
deutes, llurs terres, procés que s'accelera vers el final del segle' xv. A més, 
roolts passaren a residir alcshores a la Ciutat. També els ciutadans i cavaIlers 
s'havien afanyat a invertir llurs capitals en la compra de terres a pagesos po~ 
btes amb Hnalitats lucrativcs, per tal de fer cara a la djsminució de la produe~ 
ció i a la decadencia del comcr~, procés no exclusiu de la Ciutat de Manorea, 
sinó molt gcneralitzat. 

D'altl'<l banda, els pagesos espoliats de llurs propietats havien continuat tre~ 
ballant-lcs no' ja com a propietaris, és dar, sinó coro a majorals o jornalers, 
feina feta abans majoridriament per esclaus, ma d'ohra en plena regressió. Una 
mesura inquisitorial afavorí el 1491 els pagesos cristians en afranquir no menys 
de cinc··cents esclaus propictat d'heretges (encara que posteriormcnt haguessin 
estat comprats per cristians de natura), malgrat que, com afirmaven els propie
taris, «pOi' la sterilidad de la tierra todo labor se ha de fazer con sclavos».31 BIs 
esclaus expulsats foren substitults per pagesos cristians, pero arriba a un punt 
que, a causa de l'increment de població forana, el mercat queda saturat. Així, la 
falta de feina esdevingué angoixant a les viles foranes: el 1507 els jurats no 
es cansaven d'exclamar-se: «lo pobla no troba feina que fa~a e no guanycn res» 
(l\lontulri), «lo poble sta en gran infortuni per causa de no trobar feirw» (Al
gaida), «los pobladós no traben qu·ls do un jornal» (Petra).32 

La telativa concentra ció de la propietat havia enriquit de fet els ciutadans, 
pero no ds forans: el 1512 aquests darrers constataven que «les més oppulen~ 
tes possessions) terres, alqueries o rafals de les parts foranes sien de ciutadans} 
qui solierz ésser [de] pall.esos Y encat'a gran nombre deis homens fOl'ans se 
sien ¡ets ciutadans y per so la dita part Im'ana hage disminu'it [econcltnicament] 
en dos tersos» .33 

La l'iquesa deIs forans havia així disminult -com ells argumcntaven-, al
hora que la població forana augmentava. La poblacíó total mallorquina havia 
passat d'uns 6.878 focs el 1444 a uns 11.740 el 1517, pero el guany responia 
a la part forana, ja que la Ciutat havia perdut prop de 500 focs entre el 1466 
i el 1.517. El fet era que, per tant, els forans, econoroicament afeblits, no po
dien -deien- pagar la proporció fixada d'un ter e; del total de les imposi~ 
cions generals i iniciaren el 1461 un plet contra els ciutadans per tal que la 
contribució d'aquestes imposicions fos fcta segons la l'iquesa de cadascú i no 
segons una proporció fixada que aleshores, argumentaven, ja no era valida. 
El 1477 ambdues parts s'esfor~aven a provar la «present» decadencia i l'an
tiga puixan<;a.34 Dos personatges, síndics de les dues parts en litigi, aconsegui-

31. SALAS BOSCH, La ambaixada de mossen Joan Dusay l'any 1491, BSAL, xxv (1934), 
p. 236. Vegeu P. de MONTANER, La esclavitud de Mallorca durante la Edad Moderna, BSAL 
(1979), ps. 291 í SS., sobre la vida deis esclaus «rústics». 

32. J. JUAN I VIDAL, Un estudio acerca de las Germanías de Mallorca, p. 81, í id, Las 
crisis agrarias, ps. 96-97, on afirma que l'existencia d'una ma d'obra barata disponible fou 
un fre per al millorament dcls conreus í una de les causes de 1'endarreriment tecnic de 1'a
gricultura mallorquina. 

33. La sentencia arbitral del 1512, on figura aquesta argumentació, ha estat publicada 
per J. RULLAN, Historia de Sóller, p. 918. 

34. J. M. QUADRADO, Forenses y ciudadanos, ps. 395-396. 
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ren el 1512 la conc1usió del plet amb una sentencia arbitral: Joanot Gual per 
part dels ciutaJans i Pau Casanoves per part dels forans, els quals tingueren, 
poes anys després, en la revolta de les Germanies una actuació molt destacada. 
La sentencia fou favorable a la petició forana i acorda que fos feta l'estima~ 
ció dels béns com a base impositiva i que per a les imposidons establertes an~ 
teriorment al 1461 tothom pagués com en el moment que foren carregades, en~ 
cara que la propictat hagués estat traspassada. La victoria queda pero sobre el 
papel' per l'oposició tacita dels ciutadans que fos Juta a terme l'estimació deIs 
béns i tot continua com abans. D'aquí que el malestar entre els forans ana 
augmentant a partir del 1512, i aquesta esdcvingué una de les causes princi
pals de l'adhesió dels forans a les reivindicacions dels menestrals a les Germa
nies mallorquines.35 

Un altre factor repercutí a Mallorca molt Jirectament damunt les capes po
pu1ars, i més perque aquestes es trobaven ja en plena crisí: la pressió fiscal, 
agreujada pe! greu problema del deute público Efectivament, Mallorca visqué 
durant tot el seglc xv una precarietat economica latent que s'havia agreujat d'u
na manera alarmant des de mitjan segle XIV; un tret característic d'aquesta fou 
la seva forta dependencia dels creditors del Principat de Catalunya, en Uur gran 
majoría barcelonins. Diverses mesures preses al llarg del segle intentaren d'e
vitar la fallida i paHiar aquesta dependencia convertint el deute exterior en 
interior. El control de l'administració de les finances fou el cavall de batalla 
entre els creditors i jurats d'una banda i entre aqucsts i els menestrals i forans, 
sobre els quals rcqueía el pes més feixuc deIs impostos que aliment~ven cls 
ingressos. BIs reís, sobretot Alfons el Magnanim i Ferran Il, intentaren frenar 
els abusos dels creditors i arrendador s de drets per mirar de sanejar l'econo~ 
mía, pero moltes de les disposicions reíaIs, com ara exempcions de privilegis 
o reducció dels interessos dels censals, eren de seguida compensades per mesu~ 
res de signe contrari i la situació quedava practicament inalterada. 

El segle xv s'inici?t sota l'espectre de la fallida: el 1405 hom establí un 
conveni, l'anomenat Contracte Sant) entre els jurats de Mallorca i els creditors 
de la universitat (en llur majoria barcelonins), en virtut del qual la major part 
dels ingressos quedaven consignats al pagamcnt dels interessos i al llulment del 
deute públic; l'administració d'aquest fons quedava sota el control directe dels 
creditors. 

El fons consignat, o consignació, com des d'aleshores fou anomenat, entra 
en vigor el día 1 de juliol de 1405. Afectava tots els drets ordinaris que gra
vaven tota transaccÍó o transmissió de béns i els articles de consum, els més 
ímportants dels quals eren la imposició (tant per cent sobre l'import total de 
la venda de propietats irnmobiliaries i d'efectes mobíliatis), el vectigal (sobre 
importació i exportació de mercadeties), el quint de vi (cinquena part del valor 
de la producció i venda), la cisa de les carns (sobre la venda), la molitja (sobre 
la producció i consum de fatina), el vectigal de fati (sobre el valor, a pagar en
tre venedor i comprador), el segell del drap (sobre la fabricació i compra de 

35. A. SANTAMARÍA, Levantamiento foráneo, dins Historia de Mallorca, !II, ps. 150-151. 
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teixits) i la gabella de la sal) creada el 1424 (1 sou per almud),311 particular
ment gravosa, ja que la sal era distribuida obligatoriamcnt a tots els velns, tant 
si aquests en tenien necessitat com no, i generalment era distribuIda en excés.J7 

El Contracte Sant preveía que el fans consignat seria administrat per un 
clavari elegit pels censalistes í pagat per aquests (no per la universitat) que 
havia de pagar íntegrament tates les pensions dels censalistes barcelonins i no
més després les dels residents a Mallorca. Si els diners no arribaven, calia bes
treure'ls d'aItres fens i els drets havien d'ésser venuts al millar postor. Els ju
rats entrants estaven obligats a jurar d'observar el Contracte a la parroquia 
de Santa Eularia a mans del batlle, i jurats i consellers obligaven els béns de 
la universitat i els propis per al compliment del Contracte.J8 Malgrat el seu 
rigor, o grades a aquest, el Contracte Sant aconseguí, no sense alts i baixos, de 
retornar el ctedít a la universitat de Mallorca. 

L'aixccament deIs forans, el 1450, contra les classes ciutadanes privilegia
des tingué com un dels motius primordials la fiscalització del fans de la con
signació i la revisió deIs comptes per tal de posar fi al desgavell administratiu 
accentuat els darrers anys. El 14 d'agost de 1450 cls forans comunicaren al go
vernador que les pensions ven~udes fossin tingudes per anuHades si l'import 
de les ja cobrades igualava el capital,39 argument que fou de nou esgrimit el 
1521 pels agermanats. L'octubre del mateix any els forans feren un nou pas 
en boicotejar els arrendaments deIs drets 40 i hom deixa de fet de pagar les pen
sions i de Huir els censals deIs creditors del Principat. 

Mentrestant, el 27 de marG de 1451, foren promulgats els capítols obtin
guts per l'ambaixador dels menestrals Pere Granyana, que acordaven, entre al
tres punts, la revisió dels comptes de la consignació des del 1405, el nomena
ment de dos assistents dels clavaris i la substitució de la molitja i la sal per 
impostas directes,41 capítols que, tot i aixo, Fagreujament de la revolta deixa 
en suspenso Sufocada aquesta, els forans aconseguiren tanmateix l'acord (14.54) 
de la revisió deIs comptes des del 1405. La comissió determina que biennal
ment hom elegiría dos assistents, un de fora í l'altre menestral, per ajudar c1s 

36. A. SANTAMARÍA, El Valle de Sóller y Mallorca en el siglo XVI (Sóller 1971), ps. 
153-154. 

37. J. RULLAN, Historia de Sóller en sus relaciones con la general de Mallorca (Palma 
1876), I, p. 374. 

38. Arxiu Historie de Mallorca (AHM), Llib1'e Verd, folis 72-76v. 
39. A. SANTAMARÍA, Forenses y ciudadanos, a Historia de Mallorca, IlI, p. 170. 
40. DAMIANS, BSAL, IX, p. 151, dtat per A. SANl'AMARÍA, op. cit.) p. 170. Els drets, 

amb tot, foren arrendats el 1450 per 41.325 lHures, el 1451 per 31.777 lliures i per 2.000 
Hiures la gabella de la sal, i el 1452 per 24.777 lliures, segons informa Joan Bosca, enviat 
pels consellers de Barcelona per a investigar els comptes de la universitat i mirar de co
brar les pensions del 1450 i del 1451. Aquestes, segons carta dels consellers a Joan Bosca 
del 24 de mar~ de 1452, pujaven 8.335 lliures 13 saus 6 diners barcelonins. En compa
ració de l'import de les pensions del 1432 (20.000 lliures) aquest havia estat reduit prac
ticamcnt a la meitat, fet que constata que el procés de conversió del deute exterior en 
interior continuava; al final del segle arriba a unes 10.000 lliul'es mallorquines (unes 7.500 
lliures barcelonines). El 27 de juny de 1452 hom arriba a una concordia entre els missat
gers de Barcelona i els procurador s deIs creditors ccnsalistcs pel lluiment dels 10.000 flo
rins. 

41. A. SANTAMARÍA, Forenses, p. 173. 
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clavaris en llurs funcions i fiscalitzar aquestes, rebre 1 mgressar les quantitats 
ingressades i distribuir-les d'acord amb les disposicions del 145l. 

La revolta forana havia aconseguit aixÍ, en definitiva, i malgrat la dura re~ 
pressió, l'objectiu de fiscalitzar, per mitja deIs assistents, els comptes de la con
signació. Pero el desgavell financer persistí i s'agreuja encara per un nou factor: 
la guerra del Principat de Catalunya contra Joan 11, durant la qual el rei con
fisca els béns dels catalans rebcls, incloses les pensions del censals que rebien 
de Mallorca, fet que origina nous conflictes entre Mallorca i els representants 
deIs creditors del Principat. 

La pragmatica reial de Granada, del 1499, cstablí un nou pla de sanejament 
de la consignació i una reorganització del seu aparell administratiu.42 La reot
ganització interna consistí en la suspensió per deu anys de l'ofici d'assistents 
menestral i fora (de fet, no foren reposats), suspensió que ja havia estat pro
posada en les ordinacions de Francese S agarra , acusats de no complir les fun~ 
cions del carrec, ja que no es presentaven maí a la casa de la consignació. Coro 
a contrapartida, fou ereat el cartec de sotlicitador, de nomenament reial í per 
10 anys, per tal «d'inquirir, investigar o ten ir a prop contínuamcnt tots los offi
ciaIs [de la consignació] perque millor e més legítimament facen les coses» i 
informar de tot el lloctinent general. Fou creat també un altre carree, el de 
quitador, biennal, destinat a dur a terme les Uu'icions. Estaven previstos tres 
quitadors: un de l'estamcnt militar i un del ciutada, elegits pel ConseU de la 
Ciutat, i un de fora, que seria el síndic clavarí de més cdat. 

En el pagament de les pensions, tanmateix, hom arrossegava encara un en
darreriment que s'havia originat amb la repressió de la revolta for~ma: així ho 
confirma el 1511 una declara ció feta per Bernat Albertí, HU del procurador 
reíal Joan Albertf: «Stigueren ad els cavalls dos anys a despesas de la univer~ 
sitat [vinguts per a reprimir la revolta] de que aquella se endarrerí sis anys, 
e vui [1511] ne van vui t anyades enderrídes.» 43 El pagamen t d' aquests vui t 
anys de pensions és soHicitat encara el 1519 per Joanot GuaI, procurador deIs 
creditors censalistes, el qua! aconscguí del rei una provisió reial, datada a BarM 

cclona el 30 de juny de 1519, que ordenava el pagament de les pensions degu
des abans de Uuir censals. En Fargumentació, Joanot Gual afirmava que «dicta 
consignatio est in maiori opulentia et facultate solvendi que alias fuerit tempore 
dicte Sententie arbitralis». Es refería a la sentencia arbitral feta per Fenan 11 
el 9 de febrer de 1512. Aquesta provisió havia de tenir greus conseqücncies, 
ja que fou un dels motius aHegats pels menestrals i fotans per aixecarqse pel 
febrer de 1521 en contra de la eonsignació, aixecament que havía de desembocar 
en la Germania.44 

En esclatar la Germanía, per tant, les finances municipals es trobaven en 
un moment d'equilibri i de capacitat per a procedír al llulmcnt dels censals 
carregats sobre la consignació, política preconitzada per forans i menestrals, ja 

42. A. SANTAMARÍA) Pragmática de Granada, una década de la historia de Mallorca 
(1495-1504) «Boletín de la Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma 
de Mallorca» (gcncr-juny de 1971), p. 32. 

43. J. M. QUADRADO, Forenses y ciudadanos, p. 380. 
44. J. M. QUADRADO, Islas Baleares, p. 292. 
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que equivalía a minorar les carregues impositives. Quedava, pero, un punt 
crític: el deutc de les 8 anyades endarterides que els censalistes rcdamaven 
que fas saldat abans de tot lluImcnt. 1 si bé aquests aconscguiren una provisió 
reial favOl'ablcen aquest sentit (26 de novembre de 1519), de l'altra, el privi~ 
legi reíal dd 10 de juliol de 1519 prorrogava per deu anys més la suspensió 
de franqucsa a l'estament militar. La política reial, per tant, més aviat origina 
o intensifica un descontentament general de totes les classes socials i l'enfron
taln.cnt d'aquestcs per la política a seguir per la consignació. 

Tanmateix, els dos punts basics de la política agermanada foren l'aplicació 
d'una política activa de llulment de censals, la Santa Quitació, com deien, i 
l'nplicació de la sentencia arbitral del 1512 sobre el sistema contributiu de 
Mallorca. La quitació havia de permetre de trenre alguns drets, com el de la 
gabella de la sal, molt gravosos per a les c1asses populars. 

La quitudó fon, per tant, el motiu més important que féu aixccar el poble 
de la Cintat: «Eta lur crit o motiu -,escrÍvien els jura1ts de Mallorca al rei 
el 14 de febrer de 1521-- ti viva el rey y qui deu que pach! /J, i as so per que·s 
diu que melts deuen a la universitat y que paguen, y volen que la terra sia 
quitada: y diu"se que prenen la ocasÍó de una provisió féu V. Mt. en Barcdona 
a suplícadó de micer Gual en favor dels crcditors, que deIs avan¡;os de In C011-

signació se paguen les pensions cessaoas per la universitat als dits creditots axí 
com se feya en virtut de dita provisió. Pretenen ells que dits avansos se dc
vÍan convertir en quitació y no en pagament de pensions cessadas, lo que axi
matex pretcnen 105 síndics de la part forana.» 45 «Dits avan\=os se havien de 
convertir en quitació», aquesta fou precisament la política seguida: retornar el 
capital als crcditots fent cas omís si quedaven pensions sensc pagar encara. 

El 7 de mar~ de 1521, per pressió' del poble, el governador !v1iquel de Gur~ 
rea dona autoritzacíó al bosser ele la consignació «que de las pecúnias té avan
sadcs de dita consignació que són en nombre de 5.000 lliures d'or lliure ~ls 
magnífichs quitadors dels ccnsals de dita consignació 3.000 lliures.» 4() Era l'i
nici d'una serie d'ordres de llulment de censals per part dels successius titu
lars de la govcrnació, un cop destitult ja el governador Gurrea, que duraren 
fins el 2.3 ¡(Pagost del matcix· any 1521, per un valor total de 22500 lliures.47 

El 12 d'abl"il, efectivament, Pere de Pacs, Iloctinent de governador, a instancia 
deis elcctcs del poble de la Ciutat i el regnc, mana al clavari de la consignació 
que no pagués més pensions endarrerides i que procerus a lluir censals.4~ Tot i 
r.ixo, tots aquests runers autoritzats per a quitar censals no sembla que fossin 
utilitzats sinó en una pedta quantitnt. Segons el Libre de rempsons e quita
cions fetes per los mago Miquel Sureda Ganglada) donzell} moss. Berna! de Ber
ga} ciutada, e Jacme Deya} de la parroquia de Sóller} síndic c!avat'i de la pa'rt 

45. Carta publicada per J. M. QUADRADO, Islas Balea1'es, ps. 292-293. 
46. AM, AH 553, foH 42v. 
47. AHM, AH 553, folis 42v, 60 v, 69, 77v, 98, 99v, 102v, 106v, 113v, 116, 120, 131tJ, 

140v, 166v} 180. J. JUAN VIDAL a La prohlemática de los celzsales: w incidcru.:ia en las 
Germanías 0521-1523), «Mayurqa», XIII (1975), p. 142, dóna la xifra e10bal de 2.5.000 
lliures, Sl~ma {cta a base de la mateixa font. 

48. AHM, Ms. 12, Llibre verd, folí 98tJ. 
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jorana) quitadors deIs censals) del 9 de mar~ al 8 d'octubre -a més d'un 
lluj'ment de 8 lliures al notari Pere Moranta el 10 de fehrer de 1522- només 
foren llults censals per valor d'unes 1.800 lliures.49 Els primers als quals foren 
quitats els censals foren Ferran de la Cavalleria i J oanot de Moia, dades de les 
quals es fa resso també el cronista Joan Binimelis.50 En que foren utilitzats els 
diners si no ho foren pct a lluil' més censals? La prcssió dels creditors dcgué 
ésser forta. Miqucl Surcda Sanglada, procurador, procurador d'aquests, aconsc
guí del reí una provisió, feta el 6 d'agost d'aquell 1521 a Gant ratificant la 
disposició reíal del 151.9. Aquesta provisió, que de moment no tingué efecte, fou 
esgrimida posteriorment i provoca una nova provisíó reíal, el 8 de febrer de 
1522, que anuHava tots els llulments fets.S1 En tot cas, aquest és un aspecte de 
la política de Joan Crespí, és a dir, de la primera fase de la Germania mallor
quina que no queda gens cIar i potset fou un factor determinant de la caiguda 
de CrespÍ i de la presa del poder de fet per Joanot Colom. 

Les Informacions judicials preses després de la rendició de la Ciutat testi· 
monien el caracter popular i la pressió que aixo exercia en aquest punt, ja que 
molts consideraven que la quitació no era duta a terme amb prou eficacia: el 
parail'e Llucia J aume «d.cía que si en Colom no fcia la quitació que el! la fa· 
ria»;52 el fuster Guillcm Font «dda que no's podia fer scns sanc la santa quiM 

tacÍó».S3 La propaganda era necessaria: el capeller Rafel Ripoll «tostemps ha 
pcrseverat sermonant de la quitació per plassas y per tota la tcrra»:14 Els gen
tilhomes mallorquins i Alcúdia, en molts s'havÍcn refugiat, es negaren a pros
sCLpir la guí tació i aixo desencadena els fcts be1:lics amb el setge de la vila per 
part dels agermanats. Malgrat que no es concixcn documentalment més qui· 
tacions des del febrer de 1.522, aquestes degueren continuar de forma popular. 
EIs qui la duien a terme, eren ara menestrals, com el sastre Joan Serra, que 
«seia a la taula de la quitació d'en Colom»,55 com hi seien també el famós fer
rcr Joan Damia Bogelles, o el moliner de draps Antoni Boscana o el sabater 
Antoni Plotit.só De l'actuació d'aquests degué quedar constancia notarial que 
segurament degué ésscr destruida posteriormcnt: El caraeter popular amb que 
fou duta a terme queda ben expressat segons cls testimonis que declararen des
prés de la rendidó: del blanquer Antoní Binimelis deien que «feía pintar les 
posts de la sala i escfÍure lo que Ínútilment deyan que quitaven»; 57 o de J aume 
Porteza, que «aportava les posts de la quitació per los catl'ers ah trompetes i 
atambors baIlant i saltant ab aquells».5s Totes aquestes quitacions populars fo
ren dcsprés anullades i Míquel Sureda Sanglada aconseguí del rei una nova rc-

49. AHM, 4541, on consten cls noms dels ccnsalistcs a qui foren quitats els censals. 
50. J. BINIMELIS, Historia de Mallol'ca, foH 157v (m/sBNM). 
51. ACA, 3904, 27v-29; AHM, mis 12, folis 97-99v, 
52. Informacions judícials, núm. 183. 
53. Id., núm. 197. 
54. Id., núm. 360. 
55. Id., núm. 323. 
56. Id., núms. 464, 552 i 1015. 
57. Id.) núm. 139. 
58. Id., núm. 182. 
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glamentació de la quitació el 15 de maig de 1524 que confirmava entre altres 
punts la provisió del 1519.5~ 

El segon punt del programa agermanat era el de l'aplicació de la sentencia 
arbitral del 1512 sobre el sistema distributiu de les ca.rregues comunes. Calia, 
per posar-la en practica, que fos feta una estimació dels béns immobles de l'illa. 
De la comissió elegida el 9 de gener de 1512 (Salvador Su red a , del brafí,: mili~ 
tar; Gaspar Bordils i Domenec Olesa, del de ciutadans; Antoni Dureta i Gas
par Reís, del de mercaders; i el paraire Jean Domenec, del de mencstrals) tres 
havien mort i no havien estat substitults. No fou fins el 17 d'octubre de 1.'521, 
sota el comandament dones de Joanot Colom, que fou feta l'clecció dels suc
cessors./.O La seva aplieació havia estat determinada pe! famós eonsell del 2.3 de 
setembre de 1521.61 1 fou seguida per la supressió dels drets dits pcrsonals 
(molitja, quint del vi, sisa de les carns, segell de les robes i gabclla de la sal), 
consignats al pagament dels censals. L'estimació fou duta a terme, i mentres
tant tothom fou pregat, més o menys coercitivament, a contribuir en les des
peses comunes segons les seves possibilitats i fou aplicat un sistema tributari 
eficient als mascarats.62 L'estimació feta seria presa com a base per a aplicar 
les multes arran de la repressió, i sembla que ja des del 1530 fou utilitzada per 
a l'aplicació d'algunes talles. D'una manera global no ho fou fins el darte! tcr\= 
dd segle XVI.

63 

Un tercer punt, característic només a Mallorca, fou la política seguida pet 
la segona etapa revolucionaria, controlada principalment pels forans, d'afran
quiment sÍstematic dcls csclaus, com a represalia contra eIs senyors. BIs textos 
proliferen: «En Colom [l'instador o cap de la revoha] los avía fets franchs»; 
«estava molt alegre per guant dehía que en Colom los havía fets franchs»; <di 
donaren entenén que·l feyen franch».64 En veure's 11iures, alguns escaparen, d'al
tres passaren a servir la causa agermanada a primera línía del setge contra Al
cúdia o bé passaren a ésser esclaus deIs caps agermanats. Passada la guerra, les 
reclamacions dels senyors d'escIaus que demanen d'ésser indemnitzats per la 
perdua, són mohes, senyal que encara n'hi havia. Amb aquesta política es 
cIola tanmateix una llarga etapa de l'anomenada per Verlinden societat esclavis
ta mallorquina. 

L' accentuació del procés d' absorció del camp per la Ciutat 

El fracas de l'aixecament dels forans i dcls menestrals aguditza el procés 
d'empobriment d'aquests i l'absorció de la part forana per la Ciutat. 

La pacificació de l'illa fou un procés lent i dificultó s , perque, després d'ha-

59. ACA, 3905, folis 37v41v; AHM, mis 12; Llibre verd, f9lis 101-104v. 
60. AHM, EU 29, folis 405v-406. 
61. Vegeu la meva tesi doctoral Les Germanies als FalSOS Catalan s (1979) al capítol 

«La dinamica deis esdeveniments». 
62. Idem. 
6.3. O. VAQUER, Aspectes socio-economics de Manacor al segle XVI, p. 21. 
64. Informacions judicials, passim. 
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ver capitulat la capital, la resistencia es mantingué latent en algunes viles, com 
ara Manacor. Per escapar a la repressió molts vilatans anaren durant molt de 
temps «alc;ats», segons la denominaci6 de l'epoca, és a dir, vivien refugiats a 
la muntanya per tal de no presentar-se a les autoritats i vivien del pillatge, con
vertits de fet en bandolers. EIs sentenciats a penes corporals passaren de 150, 
pero ningú no escapa a les composicions fixades pel lloctinent general de Ma
llorca, Miguel de Gurrea, vila per vila entre el novembre de 1523 i el juny de 
1524. Aquestes havien d'ésser garantides globa1mcnt pels consells municipals 
respcctius, segons uns terminis establerts. Les informacions foren preses casa 
per casa en presencia de les autoritats 10cals (batlle, jurats) i d'alguns testi
monis, entre els quals un notari. Rom precisava i feia constar el nom del cap 
de casa, la seva partieipació personal i, si s'esqueia, la dels altres membres de 
la família, en la Germania, a quina població s'havia sotmes al lloctinent (se
gurament per evitar duplicitats a l'hora d'establir la pena i per a verificar que 
s'havia sotmes) i l'estimació teoriea dels béns. Tendien, per tant, a precisar 
dos factors: el gran de participació en la Germania i de culpabilitat i les pos
sibilitats de cadascú. En les informacions fctes a l'estiu del 1523 hom feía 
constar el valor deIs béns de cada un, valor possiblement exagerat en molts 
casos, perque en prendrc les informacions pcrsonalment el lloctinent durant els 
seus viatges féu rebaixar diverses vegades la xifra primera i féu constar al mar
ge dret del nom la quantitat per la qual era composat. Les segones informa
cions eren preses en llad. Una darrera característica és que la informació fon 
presa de tothom, «bons e mals», perquc tots foren composats. Aixo fou en teo
ria, perque en mohes viles un bon nombre de persones aconseguí de no cons
tar cnliac, seguramcnt gracies a influencies i a compensacions pecuniaries. De la 
part forana manquen les informacions corresponen ts a les viles de la baronia 
del bisbe de Barrelona (Andratx, Calvia, Puigpunyent i Marratxí), subjectes a 
la junta de pariatge, i que escapaven per tant a la jurisdicció reial estricta. S'han 
perdut, a més, les corresponents a la part central de l'illa (Sencelles, Santa Mar
galida, Pollenc;a, sa Pobla, Campanet, Selva, Escorca, Inca, Binissalem, Alaró 
i Santa Maria del Camí), que foren segurament preses, ja que totes aquestes 
viles foren composadcs.6S 

Les composicions gIobals de les viles provocaren la protesta d'aquells que 
s'havien mantingut al marge de la Germanía o l'havien combatuda i que con
sideraven, per tant, que no era just que fossin composats. El procurador reial 
fou, pero, implacable i només consentí que des de la composició de Vallde
mossa hom establís dues llistes: una amb la relació de tots els qui havien estat 
clarament implicats en la Germania i una altra on constaven els quí pretenien 
haver~se mantingut fidcls pero que eren composats, «sien o no culpables» -deía 
la fórmula introductoria-, amb tarifes baixes, «haguda rahó y consideració 

65. Les confiscadons i penes personals consten al Llibre de lletres certificataries (AHM 
AH 4806), així coro també les composicions. Aquesta docurnentadó ha d'ésscr completada 
amb les Informacions judicials sobre els addictes a la Germanía, publicades per ]. M. QUA
DRADO el 1930, i les de Llucmajor publicades per B. FONT 1 OBRADOR, Historia de Lluc
major, I1I, ps. 374-408. Per als viatges efectuats pel lloctinent Gurrea per a rebre les in
formacions de les viles, vegeu AHM 4406, foli 142v. 
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deis servcys per ells fets a sa magestat».f~ A Algaida, tanmatcix, la fórmula 67 

dcixa de tcnir aquesta primitiva duresa i hom declarava diplomaticament que 
els «fidels ... attes que per la armada feta de manament de sa magestat són 
stats liherats de la oppressió y tirannia en que estaven voluntariament, són stats 
contents servir a la regia cort de les quantitats a cadascú d'ells desús assigna
des les quals són stades acceptades haguda rahó de llurs facultats» (25 de fe
brer de 1524). En l'assignació d'aquestes composicions, per tant, només comp
tava el factor l'Íquesa. 

L'impart de les composicions era ah, i els terminis per a pagar-les eren 
curts. Després de la guerra, amh les dcstruccions de collites, de bcsti~r, la pe sta, 
la disminució del nombre de la gent, el pagamcnt es féu impossible i la qiics
tió s'ana allargant fins a mitjan segle. Per exemple, a Santa Maria del Camí el 
darrer pagament no es féu fins el 1.548, malgrat les insistents tedamacions per 
part del procurador: el 1541 l'acta del conseIl de la vila féu constar que «lo 
senyor procurador real nos ha panyorats per la composició y ... no·ns vol donar 
temps ni taport de ninguna manera ... » EH A causa de la nova insistencia, per 
l'~!bril del mateix any, del procurador i clavant la impossibilitat de pagar, el cen
seU acm 'da de carregar un censal pe! dnes-centes lliutes, les quals dOl1Rrien 
al procurador.ó9 Sóller demana el 1535 prorroga per a complimcntar tot el pa
gament i la canceHació de les composicions dels ja morts. El 1541 cls llevador s 
de les composicions de Sóller foren posats en presó pel procurador reial, fet que 
fotc;a els jurats a anar a la Ciutat per mirar d'arribar a un aco1'd; 70 el 1555 la 
vila cncar~ devia 1.414 lliures 14 sons i 3 dincrs, import corrcsponent als 
«mcnysfaIHts», és a dir, els morts, contra el qual havia estat posat el plct cla
vant el lloctinent general.71 

A la part forana, un 40,21 % de la població del 1517 fou objccte de con'l~ 
posidons i corresponi.a a un total de 3.652 foes, que pagaren un imporl glohal 
de ll3.288 lliures; la mitjana per foc compasat era de 31 lliures. El tant per 
cent de pobladó composada més elevat correspongué a Algaida (66,07 %) i V all~ 
demossa (65,67 %), seguides de Bunyola (59,4.5), Santa Maria del Camí, 59,21), 
Alaró (58,53), Sencelles (57,65), Esporles (.52,19), Sóller (52,08), Llucmajor 
(51,94) i MontuJ:ri (50,72); aquestes pobladons constitulen la 7,ona més propera 
a la Cilltat. Quant a l'impott global de les composicions, sohresurten en primer 
lloc Sóller i Llucmajor, seguides de Pollen~a i Inca, i en menor gran per Selva, 
Muro, Algaida, Montu'irí, Porretes i tv1anacor. Les mitjanes per foc com.posat 
més baixcs corresponen a la zona de llevant, a Arta, M~macor, Campos, Porteres, 
Petta, Sant loan de Sineu i Sineu, llevat de Felanitx, que per la radicació al seu 
tertue del castell de Santueri tingué una actuadó rnés radicalit7.ada. L'import pagat 
per foc, en aquesta zona, de mitjana, no sobrepassava les 20 lliures. Era la part 

66. AHM AH 4806, folí 58. 
67. Id.) foli 65v. 
68. A. Andrés BESTARD MAS) Un documento inédito sobre las Germanías, BSAL) XXXIII 

(1966-67), ps. 557-.560. 
69. Id., p. 560. 
70. F. PÉREZ FERRER) Les Germanies i Sóller, p. 113. 
71. Jdem., el capital «Liquidació final», ps. 130-135. 
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més pobra i seca de l'illa. El cas contrari d'Escorea, de Bunyola i d'Andratx, 
zona molt rica pero poc habitada, contrasta fortament amb mitjanes que arriben 
a les 90 lliures per foc o les sobrepassaven.72 

Pe! que fa a la riqucsa dels agermanats forans, que després de la rendidó 
fou avaluacla com a base impositiva, factor tingut en compte per a les multes 
o aItres castigs infligits als rebels, les desigualtats entre les diverses viles són 
molt grans: així, mentre a Sóller la majol'Ía tenien béns de valor superior a les 
250 lliurcs, a Petra el 70 % no arribava a les 50 lliures, i en el mateix cas es 
trobavcn prop del 50 % deIs agermanats d'Algaida. En general, passaven la mit
jana de 200 lliures de béns per foc Sóller (236 lliures) i Llucmajor (203); se
guíen amb més de 100 lliures per foc Algaida (107), Esporles (144), Montulri 
fI05), ~1uro (119), Porreres (176) i Sineu (169).73 

Les refercncies a la pobresa i als deutes dels agermanats són freqüents a 
Arta, :Nlanacor, Petra i Sant Joan: GuiHem Burguny d'Arta «és obligat en gran 
suma a UlOsscn Togores per arrendaments»; "14 de Guillem Brotat d'Arta «no hi 
ha béns perque no basten de gran part a creditors»; 75 el teixidor de l1i M.i
queJ. Carrió «és molt pohre y viu ab gran traban, té molts infants y la muller 
contreta de mal de sanct men»; 76 Pe re Monjo, també d'Arta., «no ha dexat res 
sinó la muller e infants qui no tenen de que viure»; 77 Gabriel Soler «té un 
molí lo qual ha desamparat, deu molt a censalci"'s»; 73 Pete Crcspí <<no té res 
sinó un alberch carragat de censal»; 79 Bartomeu Maria «és obligat a mosscn 
Dameto per arrendaments en molta suma»;w a Manacor, Pete Ballcster «té 
molts deutes»,81 com també Joan Cerda,n2 i Damia Blanguer, que «és deutor 
a molts i signantment a mossen Angelats»,S3 o Miguel Valls, «que no té res ad 
sinó una casa y una vinya que ha retut per la rnultitut de creditors»,M o Jau
me Alsamora, de quí <<no basten los béns per los creditors»; 85 a Petra, al cat
nisser Jaumc Padró, mort «mossen Togores té seqüestrats los béns per crcdits 
que excedcxen en gran suma la valua dels béns»; G, el ta.mbé carnisser J oan Ar
mengol «no ha dcxat res, sa muller ha retut los béns als censalers»,37 com també 

72. El quadre detallat de l'import de les composicions i la mitjana per foe eomposat 
a l'illa de Mallorca consta al vol. 1 de la meva tesi Les Gemzanies als Palsos Catalans 
(1979), ps. 409-411. (en premsa). 

73. La informa ció sobre la riquesa dcls agcrmanats forans consta a les 1r4ormacüms 
judicials ja csmentades. 
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79. Jd.) núm. 239. 
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87. Id.) núm. 68. 
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els béns de Macia BOSC,88 de Bartomeu Ferrer,89 o Gabriel Pou, que «no té res 
que tot quan posehex és de la sra. Clapés y deu molt més a la vila que no té»,oo 
o Sebastia Galmés, que «té los béns seqüestrats y deu molt a mossen Pere 
Juan de Palot1»t o Pere Roca, que «ha retut los béns als creditors».n La llis~ 
ta és mol t llarga. 

Si considerem només la base impositiva de les poblacions coneguda per al 
1522, podero establir els índexs relatius i comparar~los en primer lloc amb els 
del 1581 i amb la població que coneixem: la del 1522, segons les Inlormacions 
judicials, i per tant parcials (no compren els mascarats), per a Arta, Manacor, 
Felanitx i Campos, la del 1545 segons el fogatge d'aquest any i la del 1591 se~ 
gons el cens de l'any esmentat/J el més acostat al 1581. Aixo ens permet de 
comparar la proporció de la riquesa impositiva i la població a la zona cone~ 
guda. La primera constatació és que la zona més rica el 1522 era la de Bunyola, 
Esporles, Valldemossa i Sóller, seguida de Llucmajor, constatació valida també 
per a 1581 .. 1591, llevat del cas de L1ucmajor. A la ~ona d'Arta, Manacor, Fela~ 
nitx i Campos, l10més Felanitx presenta una diferencia impositiva notable a fa· 
var de la segana data (la propietat ciutadana hi era escassa: 4,8 %); per tant, el 
sistema valoratiu era similar a totes dues dates. És veritat que les informacions 
del 1522 per a aquesta vila són parcials i voldría dir que molts escaparen a la 
fiscalització potser per la proximitat del castell de lv1o ntulri, refugi de gentil
homes durant tota la guerra i pels esdeveniments 10ca15 de darrera hora, com 
la mort del batlle. 

El quadre següent és fet a base de les informacions judicials. Cal tenir en 
compte que en algunes viles, com Arta, Campos, Felanitx i Manacor, les infor
macions preses afecten només els agermanats i manquen precisament aquells 
focs més ríes: la xifra és, per tant, baixa. Com a termc de comparació he pres 
el primer cadastre general de 11allorca del 1581, que aporta la va10radó total 
deis béns mobles i immobles de cada una de les viles de la part forana i he 
indicat per al 1522 i per al 1581 la mitjana per foc impositiva. El problema 
més greu que presenta el quadre és determinar si el 1522 hom va calcular tam
bé els béns immobles: la fórmula indica només sense precisar: <<Ínformació deIs 
habitadors qlli són stats bons y mal s y de la valor de llUl'S béns». El cadastre 
fet el 1581 fou confeccionat en dues parts: els stíms deIs béns immohlcs ini
ciats el 1578 i les dcclaracions deIs héns mob1es fets posteriorment.94 Pent aques
tes salvetats i no prenent les xifres com a absolutes, sinó només relatives (hi 
ha, a més, el factor inflació, que és important), podem veure que, llevat del 
cas de Bunyola, extraordinariament elevat el 1522, les viles més riques coin~ 
cidcixen a ésser Sóller i Llucmajor. Les altres conegudes per a les dues dates 

88. Id., núm. 75. 
89. Id., núm. 86 
90. Id., n(tm. 87. 
91. Id., núm. 94. 
92. Id., núm. 203. 
93. Per al fogatge de 1545, ACA, Reíal Patrimoni, 2621; per al eens de 1591, B. 

BARcELó, Evolución de la población en los municipios de la isla de Mallorca, «Boletín 
de la Cámara Oficial de Comercio» (octubre-desembre 1962), ps. 252-253. 

94. O. VAQUER, Aspectes socioeconomics de Manacor al segle XVI (1977), p. 22. 
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són paralleles amb algunes diferencies, pero aquestes diferencies esdevenen 
impottants en ls casos de Petra, Manacor i Campos, molt pobres el 1522 i re
lativament tiques el 1581. Un altre factor important pot aclarir aquestes di
ferencies: en la base impositiva del 1581 han estat trets els béns ciutadans de la 
Ciutat i la propietat ciutadana arribava a uns percentatges molt elevats. Vol 
dir que la quantitat a contribuir no scmpre coincideix amb la riquesa del ter
me, que pot estar en bona part a mans de ciutadans: 

AVALUACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA RIQUESA IMPOSABLE PER MUNICIPIS: 

municipi 

Alaró 
Alcúdia 
Algaida 
Andratx 
Arta 
Binissalem 
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Escorea 
Espodes 
Felanitx 
Inca 
Lluemajor 
Manacor 
MontuYri 
Muro 
Petra 
sa Pobla 
Pollcn~a 
Porreres 
Puigpunyent 
SantanyÍ 
Sant Joan 
Santa Margarida 
Santa Maria del Camí 
Selva 
Seneelles 
Sineu 
Sóller 
Valldemossa 
Marratxí 

base im positi
va béns im

mables: 
1522-23 

19.691 

(26.208) 

23.020 

(20.826) 

10.400 
(29.640) 

124.125 
(39.920) 
20.922 
38.205 
10.695 

64.713 

14.010 
5.993 

38.533 
94.911 

base impositi
va béns mo
bles i immo-

bles: 
1581 

194.070 
332.068 
170.092 
30.426 

219.578 
168.272 
89.757 
29.392 

132.309 
191.222 
41.004 
59.581 

295.425 
370.259 
293.166 
276.954 
104.820 
270.553 
171.410 
107.776 
365.335 
228.571 
71.196 
48.777 
97.404 

135.321 
75.875 

274.060 
115.360 
239.686 
701.539 
260.118 

16.766 

mitjana per 
loe: 

1522-23 

107 

72 

291 

89 

144 
95 

203 
80 

105 
119 
50 

176 

94 
60 

169 
236 

tnitjana per 
loe: 
1581 

785 
623 
569 
165 
719 
494 
815 
300 
497 
481 

1.322 
976 
892 
512 
569 
678 
448 
576 
455 
434 
535 
530 
719 
301 
526 
440 
722 
757 
591 
436 

1.278 
1.048 

322 
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Vegem ara -el quadre comparatiu de la població i la base impositiva, en IHu-
res, en 1.522-2,3 i 1581-1591 : 

1522 1522 .158.1 .1581 1581 

base imp. hi-
base impositi- base ülZfJOsit. potetica de 
va bbzs ir12- (bérzs mob. béns immo-

municipi maMes írzdex irmnbJ índex bIes ínt!ex 

19.GSl'1 4,05 170.092 6,21 1<17.1:)4 5,97 
23.020 4,74 89.757 3,28 36536 3,51 
10.400 2,14 59.581 2,18 58.143 2,36 

124.125 25,61 ~93.166 10,72 262.855 10,67 
20.922 4,31 lOt1.820 3,83 96.950 3,93 

Mui'O 38.205 7,87 2'705.'53 9,90 250.995 10,19 
Petra 10.695 2,20 171.410 6,26 1.5.3.576 6,23 
Porrcrcs 64.713 13)3 22R571 8,.36 190.191 7,72 
Santanyí 14.010 2,88 48.776 1,77 44.365 1,80 
Sr.nt Joan 5.99.3 1,23 97.404 3,56 87578 ,3,55 
Sineu 38533 7,94 239.686 8.76 214..3.39 8,70 
Só11cr 94.911 '19,55 701538 25;65 626.446 25,44 
VaHdemc¡¡sa 20.170 4,13 260.117 9,52 242.441 9,93 

485..388 100,00 2.73.5.471 100,00 2.461.5t1,9 100,00 

1522 1545 1591 152? 1545 1591 

loes loes locs índex índex índex 
-~<=- ,,~ .. ~~~ 

Algaida 184 218 299 5,96 7,40 7,18 
Hmwola 79 65 HO 2,56 2,22 2,64 
Espt;rles 72 74 61 2,33 2,52 1,47 
Lluc1najor 612 413 515 19,81 14,07 12,36 
Montui:d 199 205 234 6,45 6,98 .'5,62 
~'Vluro 321 346 1,69 10,39 11,79 11,26 
Petra 214 183 376 6,93 6,23 9,03 
Pon'eres 366 325 408 11,85 11,07 9,79 
Santanyí Ha 105 162 4,79 3,58 3,89 
S~mt Joan 98 81 185 3,18 2,7(, 4,44 
Sineu 228 342 .5.50 7,39 11,6.5 1.3,20 
Sóllcr 401 418 ,549 12,98 14,24 13,17 
Valldcrncssa 166 161 248 5,37 5,49 5,95 

3.088 2.936 4.166 100,00 100,00 100'00 

La pobresa deIs forans i l'endelltament de les viles després de les Getma~ 
nies no féu sinó accelcrar el procés iniciat després del també fracassat aixeca· 
ment dels forans de mítjan scgle xv: el traspas de les propietats rústíques a 
mans de ciutadans. Onafre Vaquer afirma que el 1581 prop d'una tercera part 
de la riquesa rústica de l'illa es trobava en mans de propietal'is ciutadans. Nlés 
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d'un 75 % representava el valor de la propietat ciutadana a Esporles (82,54), 
. Marratxí (79,36) i Bunyola (75,98), més d'un 40 % a Santanyí (58,02), Escor
ca (48,61), MontuIrí (48,39) i Manacor (46,47), més d'un 20 % a ValIdemos
sa (39,99), Llucmajor (31,20), Campos (24,38) i Algaida (22 J50) j en menor 
proporció a Andratx (19,39), Porreres (12,32), Inca (9,27), Pollen~a (8,77), 
Alcúdía (6,33), Sóller (3,29) i Campanet (O ,27) .95 

Fou la petita nobles a í els ciutadans honrats els guí es beneficiaren aíxí 
de fet de l'augment generalítzat de la producció agrícola accentuat des de mit
jan segle XVI.

96 El procés iniciat ja des de mitjan segle xv culminaría ara, en la 
lenta etapa de recuperació després de la guerra de les Germanies: ho testimo
nien els nombrosos palaus constrults ara a la Ciutat amb els caractcrístics patis 
i les fínestres postgotiques o renaixentistes, les escalinates, que encara es con
serven avui día. 

95. O. VAQUER, op. cit., quadre 11, p. 68. 
96. J. JUAN VIDAL) Las crisis agrarias y la sociedad en Mallorca, «Mayurqa», 16 (1976), 

p. 91. 




