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P R E S E N TA C I Ó
ESBÓS BIOGRÀFIC D’ANTONI VIDAL NICOLAU
Començarem pel més fàcil. El tangible, el currículum de les seves activitats, diguem-ne
la seva vida professional.
Antoni Vidal Nicolau va néixer a Llucmajor el 1968. El 1976 la seva família es traslladà
a Palma, on acabà els seus estudis. El 1991 obtingué el títol de llicenciat en Geografia i
Història (secció Història) per la Universitat de les Illes Balears.
Durant els seus estudis universitaris formà part del grup d’estudis d’història econòmica,
dirigit pel doctor Carles Manera. En aquests anys inicià la investigació sobre la història de
la indústria del calçat a Llucmajor publicant dos treballs: un al llibre intitulat Del taller a la
fàbrica i l’altre a l’Institut d’Estudis Baleàrics. Però, a la vegada, també investigà la història
del moviment obrer a Llucmajor, moviment que transcorre paral·lel a l’evolució de la
fabricació de sabates al municipi. Per això també publicà articles a distintes miscel·lànies de
les edicions de Llucmajor de Pinte en Ample, en concret, sobre els primers socialistes com
Miquel Munar Pola, o Miquel Stela Mavi, o sobre l’Institut de Reformes Socials a Llucmajor.
I també ha col·laborat en l’edició del llibre Sa Torre, possessió de sa Marina de Llucmajor.
Entre el 1991 i el 1992 treballà com a redactor de la Gran Enciclopèdia de Mallorca
i després passà a ser professor d’ensenyament secundari a diferents centres d’Eivissa i
Mallorca.
El 1992 fou el pregoner de les festes de Sant Roc de Porreres, amb el tema “L’activitat
industrial de Porreres entre 1850 i 1936”.
El 2004 guanyà el premi de narrativa juvenil Joan Miquel Guardia, convocat per la
Universitat de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Alaior, amb la novel·la El fill del coratjut de
Bugia.
Actualment és professor del Centre de Persones Adultes de la Mancomunitat des
Raiguer.
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L’ADN
a) La cadena potencial en sentit metafòric aplicada a la psicocultura del pregoner
Per tenir un perfil del ponent i apropar la seva personalitat al lector, m’aprofit de la
informació familiar i de parentesc, per rastrejar-la a partir dels seus avantpassats llunyans
d’una de les seves cames llucmajoreres. Hem baixat l’escorcoll fins als rebesavis, però
començarem pels repadrins: una Clar (Clareta) i un Pons. Na Bet Clareta, del parentiu dels
Clarets, d’una branca de la qual era mestre Gori Clar, empresari emblemàtic de calçats i
d’una fàbrica, que els hereus han tancat fa poc temps.
Madò Clareta, mestressa de casa i foravilera en temps de messes, i el seu marit, Pere A.
Pons, mestre d’obres, tingueren quatre filles. La major, na Rosa, era la padrina de n’Antoni.
Cal anomenar, i em plau, el germà de la padrina, l’oncle Gori, artífex i paradigma del
canvi de jornaler al de petit propietari. L’oncle, casat i eixorc, doblat de sabater i camperol,
adquirí un tros de l’establit a Bennoc, d’unes sis quarterades d’ermàs, i el convertí en un
verger d’ametlers, figueres, garrovers, a més de tancar de paret seca la finca, i d’edificar-hi
una casa i dotar-la d’una bona cisterna. Seguint el model autàrquic d’aquell temps, l’ajut de
la seva germana, na Bet, fou vital per aidar-lo a buidar clots, segar, arreplegar les ametles,
a deshora i amb la lluna del lleure.
La següent baula la formen els padrins que ell ha conegut, mestre Sebastià Vidal (Blau),
de llarga vida i fa poc temps traspassat, oficinista de la fàbrica capdavantera de Can Pola i
recol·lector de gloses i cançons camperoles, que tengué per segona esposa na Rosa Pons
Clar. I ara ens arriben els pares de n’Antoni.
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En Tomeu Vidal Pons i na Catalina Nicolau Blanch, ella natural de Porreres, eren mestres
nacionals i es varen dedicar durant molts anys a l’ensenyament dels nins llucmajorers al CEIP
Rei Jaume III. Tots els fills, na Rosa, en Sebastià, en Toni i n’Antònia, són nats a Llucmajor.
D’aquests parentius (quatre generacions), jo, com a element extern amb vincles de sang,
però amb parentesc polític, n’extrauria i en destacaria, sens entrar en detalls, un genoma
cultural en el sentit més ample de la paraula: la seva religiositat, la dedicació de part de la
seva activitat a tasques altruistes per a la comunitat religiosa i docent, la gran capacitat de
feina i el sentit pràctic de la vida.
Els gens familiars i culturals són previsibles si la història acompanya i no hi ha mutacions
de caire social. Els tarannàs socials són talment agulles de rellotge que, a vegades, en
condicionar-les pels medis econòmics i històrics, giren en sentit contrari, amb giravolta
imprevisible.
Però passem a la temàtica que ens donarà més llum.
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EL TEMA
El tema monogràfic que desenvoluparà l’autor és el món de les fàbriques de sabates
de pell, empresaris i treballadors, una indústria emblemàtica durant moltes dècades a
Llucmajor, avui fallida pel carretó econòmic i social.
L’argument no és un caprici o fruit de l’atzar del ponent, li ve d’ascendència familiar, i de
les seves arrels ha respirat l’ambient fabril.
Al poble, al darrer segle, les capes socials mitjana i inferior han tingut qualque membre
de la seva família que ha exercit l’ofici de sabater –a les fàbriques directament o indirecta,
tocant sola (cuiro) i pell.
Avui la paraula clau en boca de tothom és crisi. No és el primer cop que aquest mot es
fa manifest. La crisi és la nova plaga popularitzada al darrer segle.
Per entendre part de la situació actual hem de fer recular el temps a curt termini històric:
un segle i mig.
Les fites històriques, econòmiques i socials per al terme de Llucmajor i els seus residents
les podem situar a grans trets com a enunciats i sense matisar a partir de:
L’ANY 1820
La Desamortització de Mendizábal, amb la conseqüent adjudicació de grans finques
als negociants de béns i la posterior parcel·lació de lots de les possessions amb grans
beneficis en la revenda, permeté a més gent l’accés a la petita propietat, va fer disminuir el
nombre de jornalers i va fer augmentar el dels petits propietaris.
El desig, la voracitat de la possessió de terra, obrí el camí als mercaders a l’engròs a
comprar altres finques que, per problemes de descendència, de repartiment o de mala
administració, es posen a la venda per part dels hisendats en dificultats. Era més rendible
dividir les grans finques en trossos que tornar-les a vendre senceres.
Les pertinences dels béns arrels desperten l’entusiasme dels nous petits propietaris, que
milloren la parcel·la adquirida, tanquen el tros, construeixen barraques, casetes, cisternes,
etc. Augmenten les sinergies dels compradors, els menestrals d’ofici incrementen el seu
nombre de picapedrers, picadors, trencadors de marès, fusters, ferrers, etc.
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L’ANY 1872
Aquest any apareix la fil·loxera a França. La vinya sofreix una pandèmia brutal. El vi
escasseja en aquella nació. La infraestructura de les comunicacions via marítima amb el país
veí, principalment Palma, Sóller, Portocolom, creen perspectives per a l’exportació del vi.
Comença la febre per les plantacions de vinya. Les sorts que envolten el nucli urbà,
terres d’al·luvió i alguns sementers de les possessions de sòls més magres, s’omplen de
ceps. Obertures de síquies, de gavetes (síquies menors), excavacions de cellers de més
cabuda que els familiars, amb els seus corresponents cups, fabricació de grans bótes
congrenyades, etc.
El paisatge rural canvia, augmenten les malloles, terres de vinya noves. En un breu
transcurs de temps, el most surt de les premses cap als cups, i després de romandre dintre
la foscor i el silenci del celler, la fermentació el posa a punt per al trascolament cap a
les bótes i finalitza als bocois disposats per a l’embarcament amb destinació a França, un
mercat excel·lent.
Els explotadors obtenen grans beneficis, es crea riquesa, els doblers circulen, es compren
finques, parcel·les dels nous establits, es milloren les infraestructures del camp en general.
PRIMERS PROBLEMES
Les gran bótes congrenyades es fabriquen amb llenya d’alzina massa porosa, que en fa
la neteja deficient. El vi es pica, s’avinagra i es perd.
SOLUCIÓ
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Abans de tornar agre es destil·la, els alambins el transformen en aiguardent, s’exporta
a les colònies: Cuba, Filipines, Puerto Rico, etc. Els licoristes fan el seu agost. De fet, en la
nostra localitat són els qui compren les possessions i els casals més cèntrics.
L’ANY 1891
Però la tragèdia econòmica s’estava gestant. De la nit al dia apareix la fil·loxera a Mallorca
(a Llucmajor, a Míner, sementer de la vinya vella, és on primer es detecta). L’epidèmia es
propaga per tota l’illa. Vint anys de viticultura, d’indústria vinatera i destil·lats desapareixen.
Els grans cellers romanen tancats i plens de teranyines, i les vinyes són arrabassades. El peu
de vinya americà, resistent a la fil·loxera, repobla les vinyes de França. L’explotació no té futur.
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Els pagesos, desconcertats, retornen als cultius tradicionals: blat, ordi, civada, llegums, i
a la cria ovina i porquina, etc. La gran treta de la viticultura s’esfuma i acaba, com es diu
vulgarment, com el vi de ca s’Elet, en poc i brut.
COMENÇAMENTS DEL SEGLE XX. CRISI
La pagesia expectant reacciona. Se li presenta una nova oportunitat: suplir els ceps
arrabassats per un nou cultiu: l’ametler. Sicília, pionera i primera productora mundial,
ens marca el camí. I altra vegada les terres dels voltants del poble i un gran nombre de
sementers de les possessions s’omplen de centenars de milers d’ametlers i menys de
garrovers. S’empra la infraestructura de les vinyes, síquies i gavetes es reutilitzen i també es
fan nous clots. El paisatge rural es modifica de bell nou.
Naturalistes estrangers ens qualifiquen com l’illa dels arbres, amb referència a
l’arboricultura. La llavor sembrada per la Sociedad Económica de Amigos del País dóna el
seu fruit, i a partir d’ara la gran treta serà l’ametla i ben prest Mallorca se situarà en segon
lloc del món en la producció d’aquest fruit sec.
LA CRISI DEL CAMP ÉS VENGUDA
A les primeres dècades del segle xx, es gesta una nova classe emprenedora, sortida dels
petits cellers familiars i dels artesans de la sabata, i neix un empresariat innovador, homes
inquiets i de gran capacitat de feina, amants dels rics i ambiciosos, de poder econòmic i
creadors de riquesa. Una incipient indústria sabatera irromp amb força gràcies a l’aplicació
de la divisió del treball en cadena, en roda. L’anomenaven els mestres pioners “nova
organització del circuit de producció”, que permetia augmentar la producció i abaratir les
despeses. Molts de sabaters estacionals esdevenen obrers permanents. D’una economia de
subsistència i autosuficiència de porcs i saca de farina passa a una societat més complexa,
amb obrers i empresaris, una altra problemàtica d’interrelació d’alts i baixos.
La crisi és vinguda durant dècades de plena ocupació i bonança econòmica, i aïlla el
període de gran crisi, no exempta de dificultats laborals.
LA COMPETÈNCIA ENTRE L’AGRICULTURA I LA INDÚSTRIA HA COMENÇAT
Gràcies a la irrupció de la maquinària al camp i a les fàbriques es mecanitzen els processos
i augmenta la producció, amb menys mà d’obra.
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Al voltant de la dècada de 1950 apareix la indústria turística de masses, que fomenta la
construcció d’hotels, habitatges i segones residències, i atrets per les millors condicions de
treball una gran allau de treballadors de la Península s’estableix a l’illa.
Hi ha una etapa de transició, unes dècades on conviuen, d’una part i en precari, fora vila i
sabates, i d’altra, potència, turisme i construcció, dos àmbits distints però fortament lligats.
Crisis cícliques diferents són absorbides sense grans traumes, però aquest doble tribut
tenia el temps comptat. El crac del camp, la producció d’ametles es desplaça a Califòrnia i
el calçat, a altres indrets nacionals i estrangers. Una decadència i la desaparició d’aquests
dos sectors primari i secundari.
L’alba de les fàbriques la podem trobar a finals del segle XIX al taller dels Claret, rebesavi
d’Antoni, a la cambra alta del carrer dels Paraires, i l’ocàs, als hereus de mestre Gori Clar,
fàbrica recentment tancada.
L’autor, Antoni Vidal, no es podia desvincular del determinisme temàtic, familiar i
geogràfic. Construcció i turisme substituïren, no sense resistència, aquests dos sectors
esmentats.
La democràcia, la Comunitat Europea, l’euro, la informàtica, i a la darrera dècada sorgeix
a escala mundial el fenomen de la globalització, amb el boom de la construcció. Onades
d’immigrants d’arreu del món irrompen a la Comunitat Europea i Espanya, i Mallorca en
particular és el nou Eldorado.
Aquests darrers anys esclatà la bombolla de la construcció i d’empreses derivades.
S’inicia la recessió, crisi diferent de les cícliques passades, caracteritzada per la seva duresa
i durada, sense que es vegi un horitzó d’esperança, i per això el benestar perilla, trontolla.
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El maldecap més greu de la societat és l’atur, el drac, plaga que més ataca amb virulència.
Aquest drac de mil caps que enfonsa les persones, les famílies i la nació.
Tot i tenir cura del turisme, necessitam solucions, crear noves estructures en el sector
privat que aportin diversificació, sostenibilitat i durada, indústries no contaminants que
convisquin harmoniosament amb l’hoteleria.
A Mallorca, a l’ombra de la bonança, es crea un conglomerat d’empreses agràries i
familiars, i dins el nostre terme trobam, per exemple, el vi de sa Torre, el gran projecte de
vinyes de Can Parrí, el formatge de s’Atalaia i de Can Montes, figues i derivats de Son Mut
Nou, camps d’olivera, plantacions noves d’ametlers i garrovers, agroturismes, etc. Tot es
podria i s’hauria de multiplicar.
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Tots aquests productes han d’estar emparats en la denominació d’origen. No deixa
de ser paradoxal que en aquestes empreses la producció, l’elaboració i la distribució són
portades pel mateix ens empresarial on els tres sectors s’aglutinen en un de sol.
VINS NOVELL DINS BÓTES VELLES?
Tot gira a l’entorn de crear llocs de feina reals i de durada. Els camperols, els viticultors,
els productors d’ametla i de grans, els sabaters, els constructors, els hotelers, en el seu
moment ho aconseguiren, n’aprofitaren les expectatives i crearen l’ocasió. El mercat va
respondre, i foren els artífexs de riquesa per a tots els mallorquins i no tingueren necessitat
d’emigrar a les Amèriques.
Necessitam gent emprenedora que obri mercats nous, que hi són, pioners com els que
hem descrit al llarg d’aquests apunts. No hem d’oblidar que també les èpoques de crisis,
a voltes, són oportunitats.
Però, això sí, tot llegint el treball d’Antoni Vidal Nicolau, la seva anàlisi d’historiador, a
més de la part acadèmica, ens permetrà treure conclusions pràctiques i útils d’una llarga
experiència empresarial i laboral de cinc generacions de llucmajorers.
Antoni, rebesnét de la nissaga Claret, té la paraula.
Josep Sacarès Mulet
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INTRODUCCIÓ
Senyor Batle, Senyors Regidors, senyores i senyors, benvolguts tots,
Vull agrair personalment a Joan Barros, regidor de Cultura, que em proposàs ser el pregoner
de les Fires d’enguany. Gràcies, és un honor per a mi llegir avui el pregó, especialment enguany,
que fa cinquanta anys del primer pregó.
També vull agrair a Pep Sacarès les paraules de la presentació. La seva feina com a
investigador de la geologia, la cultura i la història de Llucmajor, a més de ser promotor de
publicacions del nostre municipi, és un exemple per a tothom.
Vull donar també les gràcies a Margalida Martín. Des que vaig entrar per primera vegada
a l’Arxiu Municipal de Llucmajor, quan just l’havia acabat de catalogar, i fins aquests darrers
dies, ha estat la persona que m’ha guiat en la recerca dels documents, sempre disposada
a localitzar la documentació que jo no he estat capaç de trobar.
La història de Llucmajor és un patrimoni de gran valor. Les particularitats del nostre
municipi, el més gran de l’illa, l’extensió de la seva costa, la seva evolució econòmica i
social fan que sigui una història complexa però a la vegada interessant. Per això, i perquè
la història econòmica i social dels darrers cent cinquanta anys a Llucmajor ha estat poc
estudiada, he escollit el tema de la indústria del calçat a Llucmajor.
Així doncs, centraré aquests fulls en el primer període: el que va des de l’inici de l’auge
al darrer terç del segle XIX fins al 1936. És cert que la història del sector del calçat a Llucmajor
arriba fins a l’inici del segle XXI, però el 1936 esdevé el final d’un període, tant pel que fa a
l’economia com a la societat i la política.
Després comença una altra etapa, on el sector es beneficiarà del context de l’autarquia,
fins que a partir de mitjan decenni dels cinquanta, i sobretot dels seixanta, s’apostarà pels
mercats de l’exportació.
Els anys setanta són també convulsos i suposen la fi del model de producció de calçat
vigent fins aleshores, ja que un bon nombre de fàbriques i tallers es veuen obligats a
tancar. Els anys vuitanta i noranta del segle XX obren la darrera etapa, la dels diferents
intents per assolir la viabilitat econòmica, però cada vegada el nombre de fàbriques i
treballadors va minvant considerablement, fins que als inicis del segle XXI, l’última fàbrica
va tancar i va deixar d’haver-hi sabaters en actiu a Llucmajor. El segle XX ha esdevingut el
període de transició d’un poble que vivia del treball al camp i a les fàbriques i tallers de
sabates a un altre en què treballava en el sector de serveis, principalment el turisme. Un
turisme, amb dinamisme i puixança, que es va convertir en un competidor imbatible per
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al calçat, tant pel que fa a l’arribada d’inversions i l’obtenció de beneficis com també a la
generació de llocs de treball.
Parlar de fabricació de sabates a Llucmajor és parlar de passat. Per un bon grapat de
circumstàncies, la que va esdevenir la primera activitat industrial del municipi i que va
donar feina a una part important de la seva població activa ja no existeix a Llucmajor. Per
això, perquè ja ho hem deixat enrere, ara pot ser un bon moment per apropar-nos al que
va suposar per al nostre poble la fabricació de calçat de pell.
Paradoxalment, la indústria del calçat de Llucmajor ha tengut una relació complementària,
a vegades com a alternativa, però amb un lligam molt estret amb una altra activitat econòmica
de caire agrícola però més estesa per tot Mallorca: el cultiu de l’ametler. Casualitat o no, el
desenvolupament del calçat i l’expansió del cultiu de l’ametler s’iniciaren al darrer terç del
segle XIX i s’anaren esgotant al final del segle XX. La diferència la podem trobar en tots els
ametlers centenaris, vells i descurats, que veim quan anam per les carreteres o els camins
rurals, mentre els espais que ocuparen les grans indústries sabateres s’han reconvertit en
superfícies comercials, centres de salut, jutjat de pau, etc.
Però no ens queda res més, només les vivències dels que ho veren amb els seus ulls,
aquells que escoltaven el so de les sirenes que marcava l’entrada i la sortida de les fàbriques,
aquella gernació a Plaça a l’acabament de la jornada amb els cafès plens de sabaters. Per
tant, gairebé no queda cap rastre de la seva existència, únicament ens resten totes les
vivències dels llucmajorers. Per això crec que és necessari fer un esforç per recuperar la
memòria d’una activitat industrial que tengué un fort impacte per a la societat de Llucmajor.
De fet, a cada família llucmajorera hi podem trobar gent que ha treballat directament dins
el sector del calçat o que hi ha tengut familiars treballant, perquè en un moment donat,
l’activitat sabatera tenia ocupada una part significativa de la població activa del municipi.
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El darrer terç del segle XIX, Llucmajor va viure uns canvis importants: la parcel·lació de
moltes possessions, l’expansió de la vinya i la posterior crisi per mor de la fil·loxera o la
seva substitució pel cultiu de l’ametler. Aquest permet la seva combinació amb el blat,
circumstància que la vinya no permetia. És dins aquest context que sorgeix la indústria del
calçat a Llucmajor.
Algunes localitats de Menorca foren les primeres que orientaren la seva economia cap
al sector del calçat. Però si miram qualsevol mapa de Mallorca, Llucmajor és l’únic municipi
de la part forana que desenvolupà el sector del calçat i que no es troba a la comarca des
Raiguer. Cap altre municipi proper a Llucmajor ho va aconseguir.
Aquestes pàgines que us llegiré se centraran a analitzar els orígens d’aquesta etapa
de la història econòmica, social i també política, perquè la indústria del calçat a Llucmajor
tengué una influència molt més enllà del que és purament econòmic.
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L’AUGE DE 1870-1895
La història econòmica corre el perill d’acabar essent un conjunt de xifres, percentatges
i estadístiques, i sovint s’agraeix la introducció d’històries d’iniciatives personals, per així
posar sobre la taula alguns dels noms de les persones que iniciaren aquesta indústria.
En el cas de Menorca, sembla que fou un empresari ciutadellenc que prèviament havia
emigrat a Cuba, devers el 1838, i que un cop retornat a Menorca muntà un taller de calçat
que abans havia regentat a l’illa caribenyai. En definitiva fabricava les mateixes sabates per
al mercat cubà, però llavors ho feia des de Ciutadella. Altres empresaris o emprenedors
seguiren el seu exemple i muntaren tallers de calçat per exportar la producció a Cuba. I és
llavors quan, un cop introduït el sector sabater menorquí i algun de Mallorca a les illes de
Cuba i Puerto Rico, Llucmajor també en reclamarà una part del mercat.
Normalment es diu que les oportunitats s’han d’aprofitar quan et passen per davant,
que si no no saps quan tornaràs a tenir una possibilitat. És això el que degué pensar
Joan Mir Thomàs, llucmajorer i pilot mercant, que treballava en companyies navilieres, en
concret a les línies que unien Barcelona amb diverses ciutats cubanesii. Aquest navegant va
comentar a Joan Catany Salvà, de Can Jaquetó, l’èxit de les sabates menorquines dins el
mercat d’aquelles illes i segurament el degué posar en contacte amb mercaders a l’engròs
que estarien interessats a comprar sabates elaborades a Llucmajor. Aquests fets se situen
entre el 1876 i el 1880.
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Catàleg del taller de Can Jaquetó. Aquest fou el primer taller que exportà la seva
producció cap al mercat de Cuba. La família de Joan Catany no provenia de la classe
menestral de sabaters. La seva família es dedicava a la comercialització a l’engròs de
bestiar. L’obertura del taller es pot entendre com una manera d’invertir en un sector amb
futur.
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Per tant, podríem fer-nos la pregunta següent: Els tallers de fabricació de sabates
sorgeixen al darrer terç del segle XIX o ja hi havia una tradició sabatera dins Llucmajor?
Rosselló Verger, en la seva gran obra El Sur y el Sudesteiii, afirmava que l’origen de
la fabricació de sabates a Llucmajor podria venir donat per la deficient qualitat del sòl
agrícola del municipi. Així, el pagès es podria trobar davant uns períodes d’inactivitat
que li haurien permès dedicar-se a altres ocupacions de manera puntual. A més, el 1808
l’Ajuntament de Llucmajor rebé l’encàrrec de fabricar vuit-centes cartutxeres de cuiro per
a l’exèrcit, i es feia així evident que ja existia un sector de sabaters o treballadors de la pell
dins el municipiiv.
Però serà durant el darrer terç del segle XIX que Llucmajor gaudirà d’un creixement
espectacular, el qual no hauria estat possible sense l’existència d’una tradició anterior, que
està estretament relacionada amb el sector agrícola.
Per tant, a partir del 1880 podem extreure les conclusions següents:
1. Es produeix un augment del nombre de tallers i la indústria del calçat supera
ja en nombre de tallers i mà d’obra ocupada els molins i la seva activitat farinera.
Els molins pateixen una reestructuració, molts ja deixen de funcionar, no perquè ja no hi
hagi blat per moldre, sinó per l’aparició de les farineres mecanitzades que concentren la
producció i fan inviable econòmicament els molins tradicionalsv.
2. Aquest primer auge dels tallers de sabates provoca l’inici d’un flux de mà d’obra
del camp cap als tallers de sabates. Aquesta mà d’obra sabatera es manté de manera
estable dins el sector i perd així gran part del grau d’inestabilitat que motivava la irregularitat
del treball agrícola. Tot i això, l’alternança del treball agrícola i sabater es va mantenir,
però, a diferència del període anterior a 1880, la mà d’obra que treballava regularment al
sector va anar augmentant considerablement, com es pot comprovar al padró d’habitants
de 1887. Per això agafarem una família qualsevol de Llucmajor: mentre el pare treballa de
conrador, els fills figuren al padró municipal com a sabaters.
Per això és significatiu l’augment del nombre de sabaters comptabilitzats en el padró
d’habitants. Mentre el 1854 hi havia anotats 35 sabaters, el 1887 ja en són 178vi.
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També hi una altra qüestió a remarcar: la manca de mà d’obra femenina en el sector de
la sabata, que a partir de 1904 ja serà important. El 1887, en el mateix padró d’habitants, hi
trobam 137 joves que treballen de criades o serventes, normalment a Palma, una ocupació
que desapareix bruscament a principis del segle XX. A partir de llavors les dones joves,
abans de casar-se, treballen dins el sector de la sabata, normalment de riveteres. També
crida l’atenció que al padró de 1887 no hi figura cap dona dins el sector del calçat, perquè
aquest sector encara no ha assolit les dimensions posteriors, i també perquè l’ocupació
femenina no era tampoc estable i pel fet que oficialment la dona devia constar al padró
d’habitants com a mestressa de casa.
Però tampoc no ens hem d’enganar. Tot i presentar unes xifres d’ocupació altes, el
71% de la població activa encara es dedicava a l’agricultura. Tanmateix, el que més crida
l’atenció és que si es mira l’ocupació entre la població menor de 25 anys, la distribució
entre els que treballen a fora vila i els que treballen en el sector del calçat seria més
equilibrada.
3. Malgrat les transformacions dels mercats i l’augment de les dimensions del
sector, aquest va mantenir el procés manualvii, és a dir descapitalitzat i amb una forta
presència de treball domiciliari. Però aquest fet, que ens pot semblar sinònim de manca
de competitivitat, serví per donar solució a les diverses etapes d’expansió i contracció. El
treball manual no implica una forta inversió en maquinària, més aviat gens ni mica. Només
s’inverteix en les matèries primeres, necessàries per produir els parells de sabates. Per tant,
si les coses es torçaven i venien mals temps, els empresaris aplegaven veles i desfeien
el taller o reduïen la producció a uns mínims. Llavors, quan es recuperava la bonança,
podien tenir la possibilitat de reobrir els tallers o augmentar la producció i la mà d’obra. En
aquests casos, només podien sortir-ne mal parats aquells que havien fet una gran inversió
en matèria primera i s’havien endeutat excessivament, ja que perdien tot el que podien
haver guanyat i es veien obligats a tancar el taller.
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LA CRISI DE 1898 (LA DESFETA DEL PERÍODE D’ENTREGUERRES)
Tradicionalment s’ha cregut que a la fi del segle XIX i principis del XX el sector del
calçat patí una forta crisi perquè es va perdre el mercat de Cuba, que havia estat el que
havia permès l’expansió del sector, vint anys abans. La Guerra d’Independència de Cuba
que s’inicia el 1895 ja provoca la suspensió de comandes, però el 1898 els Estats Units
estableixen el tancament del mercat cubà per a les importacions europees i Cuba s’integra
dins el mercat americà. Així els tallers de calçat de Mallorca necessiten aconseguir altres
mercats. Mentre ho intenten, molts tanquen i els obrers són acomiadats o veuen reduïts els
seus salaris –normalment feien feina a escarada.
De Llucmajor hem pogut recuperar testimonis de gent que visqué de prop aquell
període, gràcies a les entrevistes que en els seus primers anys féu la revista Llucmajor de
Pinte en Ample. En tenim dos exemples:
Úrsula Barraca afirmà en una entrevista:
“Sa gent feia feina a sa Marina, com molts sabaters que no en tenien i feren es Castell
de s’Arenal o Enderrocat per donar feina.” viii
Un altre testimoni fou el de Miquel Salvà, nascut el 1882:
“Me’n record que vaig haver d’anar a fer feina a Cap Enderrocat, perquè a Llucmajor no
n’hi havia, era es temps de sa guerra de Cuba.” ix
És a dir, la crisi del mercat de Cuba coincidí amb la construcció del fort d’Enderrocat, i
molts sabaters pogueren trobar-hi ocupació davant l’atur dins el sector del calçat.
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Aquesta circumstància també la podem trobar dins la cultura popular, en aquest cas les
gloses que fan referència a la frustració i la poca traça dels sabaters que es veuen obligats
a treballar en una feina no gaire fàcil per a ells i d’unes característiques físiques més dures
que les de treballar d’assegut dins un taller:
M’estim més morir baldat
d’una punyida d’alena
que no anar a traginar arena
en es cap Enderrocat.x
En es cap Enderrocat
es sabaters hi fan feina
no saben manejar s’eina
més que es fil encerolat.xi
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No era la primera vegada que els poders públics hagueren de promoure obres per
pal·liar els efectes de l’atur. El 1825 l’Ajuntament de Llucmajor portà a terme la reparació
de camins públics i especialment el camí de Ciutat, per la forta crisi que afectà l’agricultura
arran de l’escassa collita de blat a causa de l’extrema sequera al camp llucmajorer.xii
Són dos casos que afectaven l’economia del municipi i que també molt recentment hem
pogut veure amb el Pla E promogut pel govern central i desenvolupat pels ajuntaments.
Com podeu veure, a vegades la història es repeteix, o com a mínim les autoritats apliquen
polítiques semblants, gairebé en cent o dos-cents anys de diferència.
Un altre testimoni de la crisi que va patir el sector es pot veure en l’Estadística Industrial
de Llucmajor de 1904, que afirma en el seu informe:
“La industria del calzado, la más importante y capital de la población, se encuentra hoy
en una decadencia notabilísima debido a la pérdida de los mercados de Filipinas y Puerto
Rico en su totalidad y parcialmente el de Cuba.” xiii
La matrícula industrial és una altra de les fonts oficials que ens permet estudiar el cas.
Aquest era l’impost que havien de pagar tots els titulars dels negocis del sector secundari
i terciari del municipi. En aquest cas es veu una davallada del nombre de titulars de tallers
de calçat i, per seguir donant nom als fets, esmentarem que només dos tallers no foren
donats de baixa entre 1895 i 1904: el taller de Can Jaquetó i el de Can Claret. La resta
tancaren el negoci i d’altres s’endinsaren dins l’economia submergida, fet que no devia ser
tan estrany en aquell temps.
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Can Rumbo, el 1903. Aquest fou un dels tallers més dinàmics de principi del segle XX.
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Riveteres de Can Pruneta, el 1920
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LA RECUPERACIÓ DEL SECTOR
A partir del 1904 s’observa una recuperació del sector, ja que apareixen més tallers
de calçat pel fet que la producció de sabates es destina preferentment al mercat de la
Península. En aquells anys es duen a terme diversos intents de crear grans fàbriques, però
la majoria fracassen i encara predomina el taller mitjà d’uns 25 operaris, i el petit taller, de
menys de deu obrers, a més de tot el treball domiciliari que no comptabilitzava però que
segur que existia.
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En el període entre 1910 i 1925 es produeix la consolidació del que després seran les
grans fàbriques de calçat de Llucmajor. Si fins aleshores la producció manual esdevenia
la clau per evitar els riscos d’una brusca davallada del mercat, ara, per assegurar-se les
comandes, alguns empresaris decidiran donar el cop amb un augment de la producció i
de les dimensions del seu taller, que passarà ja a ser una fàbrica. En aquests casos, aquesta
expansió del negoci vendrà donada per l’aposta per la mecanització parcial i posteriorment
absoluta del procés de producció del calçat.
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Sembla que el taller de Can Claret podria ser l’únic supervivent del primer terç del segle
XX que provenia indirectament de l’antiga tradició de menestrals d’abans de l’exportació
de sabates cap a Cuba. És a dir, quan hi hagué el primer auge devers el 1880, els petits
tallers que ja existien també destinaren la seva producció cap al Carib, però les diverses
fluctuacions i la crisi de finals del segle XIX varen provocar la desaparició d’aquests tallers
primers. Al segle XX en sorgiren d’altres, normalment d’obrers sabaters que, coneixent el
món del sector des de dedins, muntaren un taller que, a poc a poc, assolí més comandes
i majors dimensionsxiv.
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Taller de Can Pola, el 1915. Aquesta imatge correspon als primers anys del taller, que
a partir de mitjan anys vint esdevindria una de les grans fàbriques de calçat de Llucmajor.
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Taller de Can Caldés, 1910. El propietari i els treballadors d’aquest taller mantingueren
el 1914 un conflicte laboral sobre la retribució salarial, per la pretensió de l’empresari
d’abaixar els sous a causa de la crisi per la pèrdua de mercats.
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Treballadors de Can Reus, devers el 1920. Aquesta fou la primera fàbrica que mecanitzà
tot el procés de producció el 1929-1930.
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L’ARRIBADA DEL TREN
Finalment el 1916 el ferrocarril arribà a Llucmajor. Era una vella reivindicació d’aquest
poble, però va arribar tard perquè s’havia prioritzat la línia Palma-Inca i llavors, a partir
d’aquesta, es construïren els ramals d’Inca – Manacor, Santa Maria – Felanitx i més tard el
d’Inca – Sa Pobla. Aquesta línia transformà el sector del calçat perquè permetia transportar
amb més rapidesa i seguretat les capses de sabates cap al port. Era l’única localitat sabatera
de Mallorca que el 1916 no estava connectada amb Palma per tren. De fet, l’arribada del
tren suposarà un nou impuls per a la indústria del calçat perquè empresaris de Palma
entraran en el sector de dues maneres:
• Obrint fàbriques noves, fet que suposa que per primera vegada un empresari extern
sigui titular d’un taller. Aquest fou el cas de la firma Ramon y Mayans o de Can Binimelis.
• Associant-se amb algun empresari sabater de Llucmajor. Així el taller de Llucmajor se
centra en la producció, mentre el patró extern s’encarrega de la comercialització. Fou el cas
de l’acord del taller de Can Claret amb l’empresari Pere Estrany, o l’acord del taller de Can
Ferrà amb Ramon Casasnovas. El que sí es pot detectar és que una part de la producció
de calçat es traslladà de Palma cap a Llucmajor, fet que, com veurem més endavant, va
provocar unes intenses disputes entre el sindicat sabater de Palma i el de Llucmajor.

30

Mapa del ferrocarril de Mallorca (1921). La priorització de la línia Palma-Inca i els ramals
que en sorgien endarreriren la construcció de la línia Palma-Llucmajor, que no es posaria
en marxa fins al 1916, fet que va suposar un gran impuls per a la producció de calçat de
Llucmajor.
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Estació del ferrocarril de Llucmajor
Entre 1921 i 1928 s’introdueix de manera parcial la mecanització en el procés de
fabricació. No seria però fins al 1929 que la fàbrica de Can Reus mecanitzàs tot el procés de
producció, fet que va comportar l’acomiadament d’un terç de la plantilla de treballadors.
Entre 1925 i 1928 es va patir una nova crisi. L’atur que va crear va poder ser derivat cap a
les obres de millora i ampliació del fort d’Enderrocat, una altra vegada. Però en aquest cas,
ens ha quedat a l’arxiu municipal una prova que hi havia sabaters que no s’acontentaven
a anar a picar pedra a aquest fort, que cercaven unes millors condicions de vida i que
provaren sort a Amèrica del Sud. Entre 1925 i 1928 partiren de Llucmajor diverses famílies
de sabaters. Hem tengut la sort de trobar una documentació interessant sobre les famílies
que emigraren. Abans de partir havien de passar per l’Ajuntament per comunicar la seva
partida i lliurar una foto. Podem veure famílies, no gaire nombroses, i homes sols que
se’n van. Si els miram a la cara hi podem veure la il·lusió per trobar una vida millor. Ara
sabem que no tot foren flors i violes a l’altra banda de l’Atlàntic, però segurament que tots
aquests que veim a les fotografies intentaren acomplir el seu somni.xv
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Registre d’emigrants, la major part d’ells sabaters que emigraren el 1925 i 1928 a ciutats
com l’Havana, Montevideo o Buenos Aires. (Arxiu Municipal de Llucmajor).
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LA SOCIETAT DE LLUCMAJOR AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX
En aquest cas, es pot afirmar que alhora que la indústria es consolidava, l’empresariat que
sorgia del sector obtenia una rellevància social significativa que es plasmarà en l’ocupació
de càrrecs a nivell municipal, principalment. Per tant, els grans i mitjans propietaris agraris,
alguns metges, apotecaris, notaris, advocats, entre d’altres, que havien copat els càrrecs
municipals des de sempre, ara han de començar a compartir aquest privilegi amb un nou
grup social, petit però influent: els empresaris del calçat.
Durant aquests primers anys del segle XX, el moviment obrer a Llucmajor es consolida.
Serà d’ideologia socialista i estarà configurat al voltant dels obrers sabaters. L’historiador
britànic Eric Hobsbawnxvi va fer un estudi sobre la forta implicació dels sabaters dins el
moviment obrer britànic. Afirmava que devia ser a causa del tipus de feina, manual, que
normalment es feia d’assegut, la qual donava peu a la conversa i la discussió ideològica
amb els companys. Així Llucmajor va tenir un moviment obrer que fou singular, per no dir
modèlic per a la resta de Mallorca.
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L’obrerisme a Llucmajor se sustentava en tres potes: el sindicat de sabaters La
Recompensa del Treball, l’agrupació socialista local i la cooperativa de consum La Nova
Vidaxvii. Aquestes tres entitats donaren peu a la creació d’altres grups que foren englobats
dins La Casa del Poble. En els primers vint anys de vida del moviment obrer, els sabaters
de Llucmajor es caracteritzaren per mantenir una actitud més aviat pactista i, poques
vegades, radicalitzada. Els passava a l’inrevés del que vivia el sindicalisme de Palma, que
sovint estava immers en disputes amb l’empresariat i en vagues reivindicatives. En canvi,
a Llucmajor, comprengueren que la consolidació del moviment passava per l’assoliment
de petites millores, com foren els acords entre empresaris i el sindicat de sabaters, durant
la Primera Guerra Mundial, per retallar els salaris en reduir-se les comandes, o el 1917,
quan el sindicat de sabaters de Palma va rompre relacions amb el de Llucmajor perquè
aquest últim havia signat un acord salarial que per als de Ciutat no era acceptablexviii. Els de
Palma posaven el llistó més alt, les seves demandes eren de màxim, però per altra banda
el seu moviment obrer patia crisis contínues, dimissions, manca de seguiment a segons
quines vagues i dificultats per crear noves entitats obreres, entre d’altres. En canvi, els
sabaters de Llucmajor, amb aquesta actitud pactista, aconseguiren consolidar el moviment
obrer, que esdevingué un model per a Mallorcaxix. En definitiva, els sabaters de Llucmajor
articularen un model d’organització molt semblant al de la socialdemocràcia alemanya dels
primers vint-i-cinc anys del segle XX. A part de les tres grans entitats, el sindicat, l’agrupació
socialista i la cooperativa, que fou un model no només per a Mallorca sinó també per a
Espanya i a nivell internacional, també va tenir un grup excursionista, un grup de teatre,
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l’escola per a adults, la biblioteca i la Societat de Socors Mutus. Tots ells agrupats entorn
de la Casa del Poble.
De totes maneres, el moviment obrer de Llucmajor, sostingut majoritàriament pels
sabaters, no va ser capaç de traslladar a l’àmbit polític la mobilització que aconseguia en
el terreny sindical. És a dir, que si tots els afiliats al sindicat sabater haguessin votat a les
eleccions municipals els representants socialistes o les coalicions amb republicans, haurien
pogut obtenir almenys un terç dels regidors. Per això els socialistes hagueren d’aliar-se
amb el Partit Liberal per aconseguir-ne un. Fou considerat un important èxit polític que
Joan Monserrat i Parets aconseguís ser elegit regidor de l’Ajuntament el 1916, però des
de Palma no el reconeixien com a tal perquè s’havia presentat en coalició amb el Partit
Liberal, una mostra més del tarannà pactista del socialisme llucmajorer. Hem de suposar
que per a l’empresariat del calçat la presència d’un socialista al consistori fou un argument
més perquè ells també participassin activament dins la política localxx.
Des del moment que els sabaters consolidaren les seves organitzacions, l’altra part de
la societat de Llucmajor, l’Església, els partits monàrquics, especialment el conservador, els
grans propietaris agrícoles i els empresaris dels tallers de calçat començaren a presentar
una alternativa a la ideologia socialista. Aquesta iniciativa fou encapçalada per mossèn
Andreu Pont, rector de Llucmajor, seguidor de l’encíclica Rerum Novarum de Lleó XIII,
que havia promogut l’obrerisme d’ideologia catòlica a l’Argentina. Aquest capellà rebé la
missió de frenar l’avenç de la influència socialista a Llucmajor. Era un rector que tenia un
currículum molt diferent del de la resta de clergues: estudià a la Universitat Eclesiàstica
de Lovaina (Bèlgica) i al Col·legi Lliure de Ciències Socials de París, a més de centres
universitaris d’Alemanya. Acabat d’ordenar fou destinat a l’Uruguai i l’Argentina, on se’l
considera un dels principals ideòlegs del catolicisme social. Per això fou traslladat el 1908
a la parròquia de Llucmajorxxi.
A Llucmajor, ja s’havia creat el 1891 el Cercle d’Obrers Catòlics i una cooperativa
de consum, semblant a la socialista La Nova Vida, que es deia Nou Pòsit de Consum.
Malauradament aquesta nova cooperativa tendrà un curta durada a causa de l’oposició
dels venedors a l’engròs i a la menuda de queviures i altres gèneres, que ja patien la
competència de la cooperativa socialista.
Però no seria just només parlar de les accions preses amb decisió pels obrers i les seves
organitzacions. L’empresariat menys nombrós però amb un major marge d’actuació també
havia fundat la seva pròpia associació: La Federació Industrial i Comercial de Llucmajor,
que sorgí el 1926.
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Invitació al cicle de conferències que organitzà la Federació Industrial i Comercial de
Llucmajor. Aquesta entitat agrupava, entre d’altres, els empresaris de les fàbriques i els
tallers de calçat de Llucmajor. (Arxiu Municipal de Llucmajor).
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Aquesta organització empresarial també promogué iniciatives, com foren les jornades de
conferències que tengueren lloc el 1930. Es deien conferències culturals i se n’organitzaren
cinc, sobre temes com el cooperativisme, les indústries a Espanya, el dret civil, història i
sobre higiene i seguretat laboral. Totes elles encarregades a reconeguts advocats, notaris
o metges. En aquest cas, voldria fer esment de la conferència sobre higiene i seguretat
que fou impartida per Emili Darder, el metge que anys després seria batle de Palma el
1933 i 1934 i des del febrer fins al juliol de 1936. És una paradoxa que sis anys més tard,
el conferenciant Emili Darder fos detingut i sotmès a un consell de guerra que acabaria
per condemnar-lo a mort. Mentrestant, la major part dels que anaren a la conferència es
decantaren lògicament per donar suport als rebels a la República.
F
F
F
F
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a Llucmajor 1924

Població ocupada per activitat econòmica a Llucmajor el 1924

Font: Padró de 1924 i elaboració pròpia
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EL SECTOR DE LA SABATA 1929-1936
Com hem dit és el període de la mecanització de tot el procés de producció de les
que esdevindrien grans fàbriques de sabates. Aquest model conviurà amb el de mitjans i
petits tallers, els quals no seran una competència per a les grans fàbriques, tot al contrari,
tendran una funció complementària en moments de majors comandes. Les grans fàbriques
deriven part de la feina cap a aquests tallers, segurament perquè no tenen més espai i no
volen assumir més riscs contractant més personal.
Volum de vendes declarades amb indicació GH OD FDWHJRULD GH WDOOHU
VHJRQVHOQRPEUHRILFLDOG RSHUDULV  
Principals fabricants:
Sebastià Mulet Puigserver - Can Reus (50-100 operaris)
  
Gregori Clar Salvà - Can Claret (50-100 operaris)      
Miquel Munar Calafat - Can Pola (25-50 operaris)     
Gregori Taberner Ferrer - Ca sa Randilla (50-100 operaris)   
Ramon Lizana Puigserver (25-50 operaris)         
Josep Binimelis Bil (25-50 operaris)       

La mecanització absoluta de Can Reus li permet l'obtenció d'una xifra
declarada de YHQGHVH[WUDRUGLQ¢ULDPROWVXSHULRUDODGHODUHVWDGH
IDEULFDQWV
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El 1930 i 1931 foren uns anys convulsos en el món laboral del calçat a Llucmajor. El
tarannà pactista del socialisme és substituït per una radicalització ideològica tant de les
esquerres com, més tard, de les dretes. El sindicat sabater convocarà dues vagues gairebé
consecutives que evidenciaran una actitud més combativa. El 1930 es convoca la vaga
per exigir el compliment de la jornada laboral de les vuit hores. Des del 1921, la legislació
laboral exigia el compliment de la jornada laboral de 48 hores setmanals, vuit hores de
dilluns a dissabte. Per evitar una il·legalitat, la patronal del calçat proposà al sindicat de
sabaters el compliment d’una jornada laboral de vuit hores i mitja per recuperar les hores
perdudes pels dies festius. Aquest acord es perllongà des del 1922 fins al 1929, any que
fou denunciat davant les autoritats. En un primer moment, els empresaris no acceptaren
acurçar la jornada a les vuit hores, per la qual cosa el sindicat sabater va convocar la vaga
anomenada de les vuit hores. En aquest cas, la normativa legal estava de part dels obrers,
que davant la negativa dels empresaris convocaren una vaga per a la primera setmana de
febrer de 1930.
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Finalment, els empresaris acceptaren la demanda dels obrers i s’instaurà la jornada de
les vuit hores. Però s’ha de dir que, a les fàbriques mecanitzades, com era el cas de Can
Reus, amb la reducció de la jornada se seguia elaborant el mateix nombre de parells de
sabates cada dia, aproximadament uns tres-cents parells. És a dir, posaren la maquinària a
una major velocitat per produir la mateixa quantitat que abansxxii .
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Comunicació de l’empresari Miquel Vidal a l’Ajuntament per sol·licitar que el batle
garanteixi que els treballadors puguin acudir a la feina, davant la declaració de vaga per
reclamar el dret de poder fumar durant la jornada laboral. (Arxiu Municipal de Llucmajor).
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Comunicació de l’empresa de Can Claret a l’Ajuntament de Llucmajor de la vaga que
dugueren a terme els treballadors de la fàbrica per reclamar la readmissió dels obrers que
havien perdut la feina a causa del conflicte de la vaga de “sa fumada”. Gran part dels
que foren acomiadats formarien part de la cooperativa obrera de producció de calçat La
Hormiga. (Arxiu Municipal de Llucmajor).
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Però l’ambient entre treballadors i empresaris no estava per bromes. La imposició dels
obrers havia disgustat molt els patrons, que s’havien sentit desautoritzats pel sindicat
sabater. Així, el conflicte estava latent i bastaria poc perquè es tornàs a encendre la flama.
Mesos més tard en sorgí un altre, producte de l’anterior.
En aquest cas se sap que va esclatar al taller de Can Pola i que llavors s’estengué
per la resta de fàbriques i tallers. Segons els empresaris, si els treballadors havien forçat
el compliment d’una jornada laboral de vuit hores, havien de ser vuit hores senceres i
sense interrupcions de treball. Els obrers no tenien dret a aturar-se per qualsevol motiu.
El conflicte sorgirà per una causa que ens fa veure que els temps han canviat i que el que
ara ens sembla una obvietat llavors no ho era, ni a prop fer-s’hi. Els treballadors feren
vaga per reclamar el seu dret a fumar durant la jornada laboral, dins la mateixa fàbrica.
És la coneguda “vaga de sa fumada”. Finalment els empresaris hagueren d’acceptar la
reivindicació dels obrers, perquè no hi havia cap normativa legal que ho prohibís. De totes
maneres, quan els obrers retornaren a la feina, a la fàbrica de Can Pola hi havia penjat un
cartell que deia: Prohibido cantar, silbar y gritarxxiii.
Aquests conflictes evidencien els temps difícils que s’acostaven, les dificultats per
arribar a acords entre les parts, i les que hi havia per reconduir les relacions en els llocs de
treballxxiv. Però de tots aquests conflictes ens queda un document que també és interessant:
el pacte per treballar les vuit hores i mitja deixa constància dels dies festius que tenia el
calendari laboral d’un obrer sabater. Molt més complet que l’actual.
Primer de gener. La festa de la Circumcisió
6 de gener, dia dels Reis
17 de gener, Sant Antoni
20 de gener, Sant Sebastià
dos dies de Carnaval (un dia muntaven les carrosses i l’altre feien la desfilada)
19 de març, Sant Josep
25 de març, l’Anunciació de la Mare de Déu
Segona i tercera festa de Pasqua
Segona festa de Pasqua Florida, o Cinquagesma
La festa del Corpus
24 de juny, Sant Joan
29 de juny, Sant Pere
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25 de juliol, Sant Jaume
2 d’agost, la Mare de Déu dels Àngels
15 d’agost, la Mare de Déu (l’Assumpció)
8 de setembre, la Mare de Déu de Setembre o la Nativitat
29 de setembre, Sant Miquel
1 de novembre, Tots Sants
8 de desembre, la Puríssima
Segona i tercera festa de Nadalxxv.
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CONCLUSIONS
En definitiva, el sector de la sabata va suposar un gran impuls per a l’economia del
municipi. Va permetre que la quota migratòria no fos tan alta, com ho fou en altres
municipis que també disposaven d’una agricultura dependent d’un sòl agrícola deficient,
per exemple Andratx o Artà. Tot i que, com hem vist, també hi hagué llucmajorers que
partiren a la recerca d’una millora en les condicions de vida, l’activitat industrial del calçat
comportà que aquesta fos més reduïda.
El calçat permeté l’assoliment d’una nova mentalitat del moviment obrer, que combinà
l’actitud reivindicativa amb un tarannà més cooperatiu, però amb la idea que una societat
més justa era possible.
El calçat va portar la creació de llocs de feina reservats exclusivament a les dones: les
riveteres o la secció d’emmagatzematge del taller.
Sorgiren al voltant del calçat unes activitats complementàries, com la fabricació de
capses de cartó o de tacons, o les diferents indústries de tractament d’adobaments i pells.
D’aquells petits empresaris que s’arriscaren muntant un taller, molts quedaren pel camí,
pocs assoliren l’èxit. Foren el que avui en dia s’anomena emprenedors, si pensam en els
temps que ens ha tocat viure. Aquella gent d’un segle enrere es topà amb una oportunitat
(exportar sabates) i una necessitat (mà d’obra que treballava a fora vila amb una terra
magra que donava escàs rendiment). Per tant, la unió d’aquests dos factors permeté el
sorgiment i l’expansió de la indústria de la sabata a Llucmajor. Però per ventura el que
ens diferencia de fa un segle és que en aquells temps tant els empresaris com els obrers
hagueren de treballar de valent, uns per treure el taller endavant i altres per guanyar-se el
jornal. Tampoc ningú obligà els obrers a organitzar-se i fundar aquestes entitats obreres
que al cap i a la fi crearen un sistema d’ajuda basat en la solidaritat, perquè pensaven que
un món més just era possible.
Ara potser també hi és, aquest esperit emprenedor, però al segle XXI es volen guanyar
els doblers ràpidament i amb el menor esforç possible. Llavors era a l’inrevés, tenien
paciència, sabien com costava guanyar una pesseta i treballaven de bon de veres per
aconseguir-ho.
Moltes gràcies, molts d’anys i bona fermança
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NOTES
La Almudaina, 25 de desembre de 1952.

i

Joan Mir Thomàs era pilot mercant i evidencia la importància dels llaços del comerç
transoceànic per al sector exportador de Mallorca. Fou un mer espectador de la capacitat
de penetració de la sabata menorquina al Carib, però també tengué la visió de suggerir al
taller de Can Jaquetó la possibilitat d’introduir-hi la seva pròpia producció.
ii

Roselló Verger (1964). El Sur y el Sudeste de Mallorca. És una obra cabdal, tot i els
anys que han passat, per conèixer les comarques del migjorn de Mallorca. Pel que fa a
Llucmajor, Rosselló Verger relaciona l’existència d’un sector sabater a Llucmajor amb les
dificultats del medi agrari del municipi, amb una terra d’escassa qualitat i un règim de
pluges bastant sec.
iii

Al llibre d’actes de l’Ajuntament de Llucmajor de 1808 hi consta la sol·licitud de la
Junta Suprema de Mallorca perquè el municipi fabriqui 800 cartutxeres. A més, en una
enquesta estadística de l’administració, es respon que a Llucmajor hi ha 15 mestres sabaters
i 7 aprenents (Instrucción de preguntas de la Dirección del Fomento General del Reyno,
AML, ref. 2271). Tant la quantitat de la comanda de cartutxeres de 1808 com el nombre de
mestres sabaters de 1797 ens permet entendre que a finals del segle XVIII i principis del XIX
hi havia un nombre considerable de sabaters, la producció dels quals no devia centrar-se
exclusivament en el mercat local. També s’ha d’entendre que encara era vigent el sistema
de gremis i que el model de producció se centrava en el treball manual i en la participació
en solitari del mestre sabater i, si esqueia, també en la de l’aprenent.
iv

Segons la Matrícula Industrial a l’Arxiu Municipal de Llucmajor (AML). A partir de 1880,
s’observa un descens acusat del nombre de molins fariners, a la vegada que sorgeixen
diversos tallers de calçat. En definitiva, el sector fariner viu una concentració, sorgeixen les
farineres amb una gran part del procés de producció mecanitzat i deixen de tenir utilitat
els molins per moldre la farina.
v
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Mentre en el cens de 1854 (AML) només hi consten 35 sabaters, el 1887 (AML) ja n’hi figuren
178. És un augment considerable, però encara molt lluny del sector primari, que constava,
el 1887, de 2.123 ocupats. De totes maneres, els criteris de qualificació professional per a
l’elaboració dels padrons d’habitants només podien consignar una ocupació laboral, i no
es comptabilitzava com a tal la mà d’obra que treballava al camp però també parcialment
al sector de la sabata.
vi

La mecanització no s’iniciarà fins al decenni dels anys vint i dins aquesta primera etapa
el sector es caracteritza pel predomini dels petits tallers, la majoria provinents de l’antiga
vii
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classe gremial però amb la participació d’altres que s’inicien des d’altres activitats, com és
el cas comentat de Can Jaquetó. Aquest taller no prové de la tradició sabatera dels inicis
del segle XIX. Segons consta en el cens de població de 1857, la seva família es dedicava al
comerç a l’engròs de bestiar. Mantenia una posició econòmica relativament acomodada i,
davant els suggeriments del pilot mercant Joan Mir Thomàs, decidí invertir en l’incipient
sector del calçat.
Llucmajor de Pinte en Ample, núm. 20, abril de 1983.

viii

Llucmajor de Pinte en Ample, núm. 1, setembre de 1981.

ix

Glosa recollida pel pare Ginard a El cançoner popular de Mallorca, tom II, col. “Els
Treballs i els Dies”, núm. 5. Ed. Moll, 1967, Palma.
x

xi

Glosa contada per Úrsula Barraca a LPA (op. cit.).

xii

AML, Llibre d’actes de les sessions de l’Ajuntament de Llucmajor.

xiii

Estadística Industrial de 1904 AML.

A partir de les dades de la matrícula industrial i dels diferents padrons municipals
es pot observar que la crisi del final del segle XIX suposa la desaparició d’una major part
dels tallers que hi havia al darrer terç del mateix segle. Aquests primers tallers solien ser
regentats per les famílies de l’antiga classe menestral sabatera. A partir de principis del
segle XIX, els tallers sabaters seran titularitat de diferents emprenedors que provenen de
fora del sector o de joves que han après l’ofici i que més endavant s’arrisquen a muntar el
seu propi taller.
xiv

En la resposta sobre moviments demogràfics al municipi, el batle de Llucmajor
comunica al Govern Civil que entre 1916 i 1922 a Llucmajor emigraren cap a altres terres
376 habitants, dels quals 272 a França, 88 a Cuba i 16 a Buenos Aires (Argentina). (AML,
correspondència 1922). Aquesta és una altra dada que evidencia el flux migratori cap a
altres indrets, malgrat la puixança discontínua del sector del calçat. A més, a la pregunta
sobre el motiu dels emigrants per anar-se’n, la resposta és: “el deseo de ganar los fabulosos
jornales que en aquellos países conseguían los obreros”.
xv

“Los zapateros remendones, los más intelectuales de las clases trabajadoras”, in
Hobsbawn E. (1997), La Era de la revolución 1789-1848, pág. 223. Ed. Crítica, Barcelona.
xvi

El sindicat de sabaters La Recompensa del Treball es fundà el 1901 i fou l’entitat sindical
més nombrosa i activa de l’obrerisme llucmajorer. L’Agrupació Socialista de Llucmajor es
constituí el 1905 i, tot i el seu intent de liderar l’acció política de l’esquerra i esdevenir una
alternativa de govern a la dreta tradicional dins la política local, no ho aconseguiria fins a
la II República. De fet el sistema de torn de partits entre el partit conservador i el liberal li
xvii
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ho impedia. Així, l’agrupació local s’alià en diferents moments amb el Partit Liberal i així
fou com Joan Monserrat i Parets aconseguí una acta de regidor el 1916. L’altra pota de
l’obrerisme a Llucmajor fou la cooperativa de consum La Nova Vida, constituïda el 1908,
que esdevingué l’entitat on es podia posar en pràctica algunes de les idees del socialisme,
sense les exigències de la lluita sindical o l’acció política de les altres dues entitats.
xviii

El Obrero Balear, 7 abril de 1917, núm. 792.

Una circumstància que es repetí diverses vegades, la d’antics companys del moviment
obrer que esdevenen empresaris del sector del calçat, és utilitzada per l’obrerisme de
Llucmajor per presentar-se com un moviment moderat i tendent al pactisme, mentre
presenten els nous empresaris com a radicals i extremistes, tant en la seva etapa com a líders
obrers com en la nova de propietaris de tallers de calçat. Durant la vaga per la jornada de
les vuit hores de 1930, s’acusa Esteve Roca de mantenir una actitud intransigent en contra
dels obrers i la comparen amb la seva etapa com a dirigent de les diverses entitats obreres
(El Obrero Balear, 28 de febrer de 1930). Un cas paradigmàtic fou el de Miquel Munar, Pola,
que havia estat un dels dirigents socialistes més destacats dels inicis de la segona dècada
del segle XX i que acabà per convertir-se en un dels empresaris més significatius i de major
pes del sector del calçat de Llucmajor. Paradoxalment, el juliol de 1936 esdevingué el
primer batle després de la rebel·lió militar, és a dir, el primer batle franquista de Llucmajor
(vegeu Vidal Nicolau, Antoni, “Miquel Munar, Pola, obrer i socialista, empresari i batle”, in
Miscel·lània d’homenatge a Sebastià Cardell, Edicions de Pinte en Ample, núm. 3, 1992,
pàg. 89-99).
xix

L’aliança del candidat socialista amb els liberals de Llucmajor aconseguí portar la veu
de l’obrerisme al consistori. De fet, Joan Monserrat i Parets fou regidor del 1916 fins al
1923 i centrava les seves intervencions en la necessitat de la modernització del municipi
i la ruptura amb estructures tradicionals que impedien, segons ell, el desenvolupament
econòmic i social de Llucmajor.
xx

Fullana, Pere. El moviment catòlic a Mallorca (1875-1912), Publ. Abadia de Montserrat.
Barcelona, 1974.
xxi
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El cas de les treballadores de la fàbrica tèxtil de Can Guixa és interessant. Primer,
perquè, excepte el maquinista, la resta de contractades eren dones; segon, perquè se
sumaren a les reivindicacions de la jornada legal de vuit hores, i tercer, perquè també
anunciaren la convocatòria d’una vaga. És a dir, mentre no tenim gaires notícies de la
participació de la dona en el moviment obrer sabater de Llucmajor, sí que almenys hi
ha constància de la participació activa de les dones treballadores de l’única fàbrica tèxtil
mecanitzada de Llucmajor. Aquesta fàbrica tèxtil de Can Guixa, la qual prové de l’antiga
classe menestral manual de mitjan segle XIX, que se centrava en els teixits de llana i lli, fou
xxii

una excepció dins un entorn industrial dominat pel calçat. Primer, es decantà pels teixits
de cotó, després inicià la seva mecanització i arribà a tenir 34 telers mecanitzats. Jaume
Romaguera, Guixa, també fou un innovador en el sector fariner: fou el primer que instal·là
una farinera mecanitzada, primer moguda amb vapor i després amb gas. AML, matrícula
industrial.
M’ho contà el meu padrí, mestre Sebastià Vidal, treballador que començà amb tretze
anys a treballar al taller de Can Ferrà, passà més tard al de Can Reus i a mitjan anys trenta
acabà al taller de Can Pola, on es jubilaria.
xxiii

Una de les conseqüències de les vagues de 1929 i 1930 fou la constitució de la
cooperativa de producció de calçat La Hormiga, que ajuntà una part dels acomiadats de
les vagues, que tenien dificultats per ser contractats pels empresaris. En un article a El
Obrero Balear ja s’apuntava aquesta possibilitat: “Para los que quieren hacer prevalecer
aquello de que en mi casa mando yo no contando para nada con la personalidad obrera,
que es la que produce, la que les permite de la nada pasar a grandes propietarios, ha
habido algunos que han indicado la necesidad de constituir una sociedad cooperativa de
producción de calzado”, EOB, núm. 1455, 14 març de 1930. De fet, l’inventari elaborat el
juliol de 1936 valorava per sobre de les 25.000 pessetes els béns que foren expropiats a la
cooperativa La Hormiga a causa de la rebel·lió militar (AML, correspondència any 1936), i
evidenciava la força que havia pres aquesta nova entitat de l’obrerisme llucmajorer.
xxiv

xxv

AML, correspondència any 1929.

