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La conquesta catalana de les Illes, entre 1229 i 1287, constitueix una etapa important, deci- 

siva, de la histbria balear. Aquest procés de ruptura i de canvi ha estat interpretat de manera molt 

diferent pels historiadors, segons les seves respectives filiacions ideolbgiques i metodologies de 

treball. 

Ningú no pot negar que la incorporació de 1'arxipt.lag balear a la Corona catalanoarago- 

nesa, com reflecteix la documentació disponible, va ser una conquesta violenta d'un espai d'un 

gran valor estrategic, una agressió d'un estat feudal sobre una societat tribal islamica poc jerar- 

quitzada i militaritzada, amb una baixa capacitat de resistencia. És evident també que aquesta 

ofensiva cristiana sobre sharq aldndalus va significar, tanmateix, I'inici d'un procés de colonitza- 

ció agraria que va transformar profundament les estructures econbmiques, socials, polítiques i 

culturals balears. 

L'objectiu de la meva reflexió1 no té per objecte calibrar la incidencia de l'expugnació de la 

societat andalusina en la histbria balear, sinó que apunta a objectius forca més modestos: vol recor- 
dar només dues realitats ben paleses: que la conquesta catalana va generar un gran volum de docu- 

mentació i que una part considerable d'aq~iest llegat s'ha conservat. 

Per que disposem &una massa d'escriptures importants per a la darrera fase de l'edat mitjana 

i no per als segles precedents? El feudalisme va ser, en essencia, una organització social i política en 

que una minoria armada, sota I'amenaca d'una agressivitat latent o explícita, sostreia a la resta de la 

societat, mitjanlant diversos procediments, com rendes o impostos, una part important dels recur- 

sos que havien produi't amb el seu treball. Feudalisme vol dir, doncs, mesurar, calcular, anotar, es- 

criure, guardar membria escrita dels propis drets i dels deures aliens. El feudalisme va concedir, 

doncs, gran importancia al document, que va esdevenir I'instrument provador per excel.li.ncia en 

qualsevol litigi. La pagesia, en la seva major part analfabeta, tenia una por reverencial al document 

escrit, permanent perb ma'nipulable, al qual només podia oposar la membria oral, molt menys du- 

radora, per tal com el record fidel d'un fet rarament es conserva més enlla de tres generacions. 
Amb la incorporació a la Corona catalanoaragonesa s'inicien, doncs, les series documentals pervi- 

1. Que no és més que el text revisat i anotat de la presentació efectuada, 1'11 de gener de 1999, a 1'Espai Mallorca de 
Barcelona, d'un conjunt de novetats bibliogr2fiques relatives a la baixa edat mitjana balear. Sigles utilitzades: AEM [Anudrio de 
EstudiosMedieuales, Barcelona], Af IAfers, Valencia], BSAL [Bolletide la SocietatArqueol6gica Lul.liana, Palma], CHCA [Congrés 
d'Hist6rLa de la Corona d'Aragd, EE [Estudis BaleGirics, Palma], EHE Estudis d'Historiu Econdmica, Palmal, Ei  [Estudios Lulia- 
nos, l'almal, FRB LFontesRemm Balearium, Palmal, Mq Mayurqa, l'almal, Rd [Randa, Barcelonal. 
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vents, comencen els arxius illencs, on les escriptures més antigues que es conserven daten precisa- 

ment del 1230. 

La presencia &una massa documental abundant, diversificada i sense hiatus importants cons- 

titueix per als historiadors un gran avantatge, ja que pot conferir, si l'analitzen d'acord amb una ine- 

todologia adient, un gran rigor al seu treball. 

Per reconstruir l'etapa islamica de les Illes només disposem dels vestigis arqueolbgics i d'unes 

poques dades puntuals, discontinues i heterogenies, conservades en fonts historiogrPfiques, literk- 

ries o científiques. No comptem amb documents d'arxius, des de registres fiscals fins a manuals no- 

tarials. La societat andalusina, encara que culta i alfabetitzada, no va conferir mai al document escrit 

privat un valor semblant a la feudal, ni el va guardar amb la cura amb que ho varen fer, per exem- 

ple, les comunitats monastiques o els llinatges nobiliaris cristians. A les illes Balears, durant I'epoca 

de la taifa o dels dominis almorivit i almohade, es va produir documentació tant de caracter públic 

com privat, ,per6 la conquesta i la colonització feudals la van destruir sistematicament. La histbria 

d'aquesta etapa s'ha de fer, doncs, combinant la informació proporcionada per l'arqueologia amb 

l'aportada per la lectura atenta de fonts escrites cristianes coetanies, com per exemple les &ries 

Cartolari Notarili i Materie Politzche, de 1'Archivio di Stato de Genova, que contenen nombroses re- 

ferencies sobre la política, el comerq exterior i el cors mallorquí del segle X I I  i primer terc del XIII.~ 

També s'han revelat aprofitables les fonts cristianes immediates a la conquesta, com els reparti- 

ments i les escriptures notarials complementkries, per tal com amb una lectura retrospectiva d'a- 

questa documentació feudal es poden reconstruir parcialment les estructures agrkies musulmanes 

preexistents, es pot entreveure un paisatge desaparegut, del qual aquesta primera documentació 

cristiana constitueix, precisament, el testimoni de la destrucció definitiva. Amb una metodologia 

que complementa I'arqueologia amb 11an51isi de la documentació produi'da per la conquesta cata- 

lana, un conjunt d'historiadors, encapcalat pel professor Miquel Ba~celó,~ va recuperant, amb una 

solvencia científica encomiable, els espais agraris balears isl~mics. Els treballs d 'hgel  Poveda," Ri- 

card S0t0,~ Jaume P~stella,~ Helena Kirchner7 i Maria Antonia Carbonero8 són aportacions molt va- 

2. Corn ho demostren els treballs de Renee DOEFIAEKU (1938). ,-Les galeres génoises dans la Manche et la Mer du Nord a 
la fin du m e  siecle,., Bulletin de l'lnstitut HistorigueBeke du Rome, 19 (Brussel.les-Roma), p. 5-76; (1941). Les relations commer- 
ciales entre Gines, la Belgique et l'Outre-Mont d'aprés les Archives notarialesgénoises a u x ~ I I 2 m e  et XNiime sikles, Brussel.les- 
Roma. 3 vol.; Gary B. Domv (1996). "Genovesos i pisans a les illes Balears (1146-1229),,, XWCHCA, 111 (Sisser), p. 367-381, i 

. Georges JEHEL (1933). Les Génois en Miditerrané Occidentale Vin Xi2me-début XIlreme si2ccW. Ebauche d'una strat6giepour un  
emeire, Amiens. 

3. Miquel BAHCEL~, SobreMayurqa, Palma, 1984; (1986), ,,Vespres de feudals. La societat de sharq al-Andalus j~lst abans 
de la conquesta catalanatm, La formació i expansió del feudalisme catal&, Girona, p. 237-249; (1986), Les aigues cercades, els ga- 
nut(~)  de l'illa deMallorca, Palma; (1992). -¿Por qué 10s historiadores académicos prefieren hablar de islamización en ve2 de ha- 
blar de campesinos?,., Archeologia Medievale, 19 (Florencia), p. 63-73; (1994), ,,Arqueologia hiddulica i arqueologia medieval: 
encara més consideracions des de les afores del medievalisme., Sociedades en hansición, Alacant, p. 49-55; (1994), *,iQué ar- 
queologia para al-Andalus., Los origenes delfeudalismo en e1 mundo meditewdneo, Granada, p. 69-99; (1995). "Saber lo que es 
un espacio hidráulico y lo que no es o al-Andalus y 10s feudales,,, Elagua. Mitos, ritosy realidades, Granada, 240-254. 

4. Angei P ~ V E D A  (1980), .Repertori de toponímia irabo-musulmana de Mayurqa segons la documentació dels arxius de 
la Ciutat de Mallorca., FRB, 111, p;l-39; (1982). ~Aighes i corrents d'aigua a la toponímia de Mayurqa segons el Llibre del Repatti- 
ment., Butlletilntenor de la Societat Onomcistica, X (Barcelona, 1982), p. 47-57; (1980, "Algunes hipbtesis sobre l'econornia 
agriria del juz Jijnu-Bytra a Mayurqa, segons la toponímia irab i berber.,, La formació iexpamió delfeudalisme catala, Girona, 
p. 265-273; (1992), .,Mayurqa, un espacio agrari0 de alquerias y rahales,,, EHE, 1, p. 1-51; (1994), -Assaig de construccM d'un rno- 
del aplicable als assentaments de Mayurqa., AJ; 18, 281-294. 
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luoses al coneixement de la societat rural mallorquina del segle XII, tant de I'andalusina com de la 

feudal. 

La informació escrita es multiplica des de la conquesta cristiana de les Illes, després del 1229, 

quan comencen les' series Pergamins, Escrivania de Cartes Reials i Escrivanies senyorials. L'incre- 

ment i la diversificació gradual de la documentació durant l'etapa final de l'edat mitjana permeten 

als historiadors afinar-ne les anllisis. L'Arxiu Histbric de Mallorca ha conservat una massa impres- 

sionant d'escriptures relatives als segles XIII, xrv i xv, tant de caire politicoadministratiu i fiscal com 

eclesilstic i notarial. Només se n'ha perdut una serie important: la Cancelleria de la dinastia priva- 

tiva. El registres i les cartes reials i diplomatiques corresponents als regnats de Jaume 11, Sanc i 

Jaume 111 de Mallorca, que comprendrien des del 1276 fins al 1349, degueren ser destruits, una 

bona part, arran de la darrera reconquesta catalana de l'arxipelag i, la resta, es degué dispersar per 

Franca, on van buscar refugi els darrers representants de la nissaga mallorquina, tal com es despren 

del petit conjunt de documents avui conservats tant als Arxius Nacionals9 com a la Biblioteca Na- 

cional10 de París. 

Un seguit de circumst2ncies favorables, com la insularitat, la inexistencia, des de l'aixecament 

for2 de mitjan segle xv, de conflictes interns importants, el fet que Mallorca no fos ocupada, durant 

les epoques moderna i contempodnia per cap estat estranger, explica que una part considerable 

de la docun~entació produi'da a Mallorca des del 1229 s'hagi conservat als arxius, circumstancia que 

no podem fer extensiva, per desgracia, a Menorca, on un atac turcoberber va significar la destruc- 

ció de tot el llegat documental anterior al segle xvr. Només es va poder recuperar el Llibre Vermell, 

el codi de privilegis, de Ciutadella. Pel que fa a Eivissa i Formentera, la pervivencia de drets feudals 

adquirits arran de la conquesta per la Seu de Tarragona damunt la meitat de cada una de les dues 

illes ha provocat que una part considerable de la documentació més valuosa redactada a les Pitiü- 

ses es conservi avui a I'Arxiu Arquebisbal d'aquesta ciutat catalana. 

Els tres darrers segles de I'edat mitjana han suscitat un interes especial entre els historiadors 
mallorquins de la Renaixenca en@ Les causes en són diverses: l'abundancia i expressivitat de la 

5. Ricard Som (19781, =La población musulmana de Mallorca bajo el dominio cristiano (1240-1270., FRB, 11, p.  65-80 i 
549-564; (1979). .Mesquites urbarfes i mesquites rurals a Mayurqa,,, BSAL, =I, p. 113-135; (1986). ''Alguns casos de gestió 
"colonial" feudal a la Mallorca del segle xn,,, Lu formació iexpansió delfeudalisme catala, Girona, p 345-369; (19901, "Reparti- 
ment i "repartiments": ]'ordenació &un espai de colonització feudal a la Mallorca del segle xin", De al-Andalw a b sociedad feu- 
&L 10s repartimientos bajomedieuales, Barcelona, p. 1-51; (1992), .,Ovelles, vaques, porcs i eclesiistics (Algunes consideracions 
sobre la ramaderia balear a I'edat mitjana, segles xl-xrv)., EHE, 1, 13-29; (1994), ,,La porció de Nunó San$. Repartiment i repobla- 
ci6 de les terres del sud-est de Mallorca,,, AJ; 18, p. 347-366. 

6. Jaume POI~TELLA (1986), ,,La colonització feudal de Mallorca: els primers establiments de ]'alqueria de Deia (1232- 
1245),,, La formació i eqansió del feudalismecatalü, Girona, p. 331-343; (1994), .Les baronies i les cavalleries de Mallorca dels 
segles nit i xv. In feudum ad consuetudinem Barchinone., AL 18, p. 427-442. 

7. Helena K~KCHNEIZ (1987), .El paper polític i social dels vells a les illes i al regne de Valencia en la Crbnica de Jaume I-, 
Les Illes Orientals d'al-Anadalus i les seves relacions amb sharq al-Andalw, Magrib i Europa cristiana (s. VIU-XLII)), Pal- 
ma, p. 103-113; (1994). ~Objetivos, métodos y prácticas de la arqueologia hidráulica,', Arqueologia y Territorio Medieval, Jaén, 
p. 159-182; (1995), Construir el agua. Irrigación y trabajo carnpesino en la Edad Media, Arbor, 593 (Madrid), p. 35-64; (1997), 
Lu cor~strucció de l'espaipagb a Mayurqa: les valls de Bunyola, Coanegra i Alaró, Palma. 

8. M. A. CAIIUONERO, (1983), "Terrasses per al cultiu irrigat i distribució social tle I'aigua a Banyalbufar (Mallorca)t,, Docu- 
ments d'Analisi Geogrbfica, 4 (Barcelona), p. 31-68; (19921, L'espai de l'aigua. Petita hidraulica tradicional a Mallorca, Palma. 

9. Chambre des Comptes, KK 1413; PI 353 i P1354. 
10. Manuscrits latins 9261; Manuscrits frangais 3384. 
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documentació disponible, la qualitat del llegat artístic" i literariI2 que ens han deixat, la irnportincia 

del paper que va jugar Mallorca, abans del descobriment del Nou Món, en el gran comerc interna- 

cional. 

Durant molt de temps -massa- la historiografia illenca va oscil.lar entre la petita crbnica lo- 

cal, anecdbtica i rutiniria, i la síntesi pretensiosa i poc documentada, quan no es limitava a editar 

fonts escrites sense cap mena de criteri temitic. En una &poca en qu& la Societat Arqueolbgica 

Lul,liana -amb una manca de recursos econbrnics i de contactes exteriors ben palesa- era la 

principal tribuna, si més no per a les Humanitats, quan les Illes no disposaven de cap centre uni- 

versitari ni de recerca, en qui: els cronistes balears no freqüentaven més arxius que els illencs, van 

preponderar I'autodidactisme, el diletantisme, el cofoisme, I'a'illament i el conservadorisme meto- 

dolbgic. El medievalisme, exceptuades algunes individualitats poc representatives, estava en mans 

de clergues, exseminaristes, advocats, mestres, periodistes, funcionaris municipals o rendistes, que 

el conreaven com a entreteniment, per allunyar el tedi d'una societat tancada i provinciana, no pas 

com a professió. Fins a la darreria dels anys seixanta, eren ben pocs els historiadors mallorquins 

amb una ferma preparació tecnica i que coneixien els m2todes de treball que s'empraven als cen- 

tres de recerca ibitrics i estrangers. 

Aquestes circumstincies, afortunadament, han canviat. La creació de la Universitat de les illes 

Balears, la concessió de I'autonomia a l'arxipelig i la creació de l'lnstitut &Estudis Balegrics, la mi- 

llora de les instal~lacions i l'increment de personal de l'Arxiu Histbric i del Museu de Mallorca, l'apari- 

ció de Mayurqa13 i Estudis Balearics14 i la renovació del Bolletí de la Societat Arqueol6gica 

Lul,lzana,l5 la constitució &editorials especialitzades en ciencies socials i l'increment en la quantitat 

de recursos consignada -encara molt baixa- a la difusió de la recerca per part de les institucions 

públiques, des de la Conselleria de Cultura del Govern Balear fins als ajuntaments, comencen a do- 

nar resultats tangibles. Del 1980 en& una generació &historiadors universitaris, ben formats i infor- 

mats, professionalitzats, ha irromput amb forca i van produint una obra d'un valor creixent, integrada 

per tesis doctorals i monografies ben documentades i concebudes d'acord amb metodologies actua- 
litzades, tal com ho demostren els cinc llibres que avui presentem, tots publicats per l'editorial El Tall, 

amb la col.laboraci6 econbmica del Consell de Mallorca. 

11. Ben reflectit a l'expo$iciÓ Mallorca Getica, actualment al Museu Nacional &Art de Catalunya, que ha esdevingut 
una grata sorpresa per a molts de barcelonins i catalans. La catedral, el castell de Bellver i la Llotja constitueixen encara, per als 
mallorquins, monuments d'un gran valor estetic, amb els quals se senten profundament identificats. El llegat artístic de la baixa 
edat mitjana ha estat analitzat per Marcel Dun~o\-r (19641, L'art  al Regne deMallorca, Mallorca; Gabriel LLOMPAIIT (1977-1980), La 
pintura medieval mallorquina, su entomo culturaly su iconografia, Palma, 4 vol., Gabriel ALOMAII (1970). Guillem Sagrera y h 
arquitectura gótica del siglo XV, Barcelona; Joan DOMENCE (19911, *Entorn als oficis artístics de Mallorca: una apt-oxiniació als 
treballs i ocupacions dels artistes medievals (segles xv-m)., La manufactura urbana i els menestrals CseglesXIII-XVI), Palma, 
p. 381-398; L 'urgenteria sacra a les esglésies de Mallorca (seglesXN--XW, Palma; (1997), L 'obra de la seu. Elprocis de construc- 
ció de la catedral de Mallorca en el tres-cents, Palma, i Jaume SASTIG (1994), Elprimer llibre de fabrica i sagristia de la seu de Ma- 
llorca, 1327, Palma. 

12. El component més valuós del qual és, sens dubte, la ingent i diversa obra de Ramon Llull, un dels creadors de la 
prosa catalana i un pensador molt original en el context de la filosofia cristiana medieval. Entre els analistes recents de la pro- 
ducció lul,liana, destaquen Lola BADIA (1981), ,,Ramon Llull, Tractat &Astronomia (segons el Ms. Add.16.434 del British Mu- 
seum)., Textos y estudios sobre Astronom. ía espaviola en el siglo XIII, Barcelona, p. 205-320 (en col~laboració amb J. Gayl); 
(1983), El "Llibre de definicions., opwcle did6tic lul liü del segle XK Barcelona; (1987), =Les études lulliennes en Catalogne., 
Cahiers de Fanjeaux, 22 (Tolosa), p. 291-295; (19881, Ramon Llull. Vida, pensament i obra literciria, Barcelona (en col.laboraci6 
amb A. Bonner); (1990), ,,Manipulacions literiries lul.lianes: de la pastorel.la al sermó., Estudi General, 9 (Girona), p. 13-27; 
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El dos primers llibres, Mallorca al segle X111,16 del Dr. Pau Cateura i L'Al~ament fora,'' del 

Dr. Guillem Morro, formen part de la col~lecció Xon6ixer mall orca^^. Aquesta col~lecció d i r ig ida  

pel Dr. Josep Juan, de la Universitat de les illes Balears- té com a objecte l'alta divulgació de la 

histbria de Mallorca; es proposa oferir a un lector no especialista síntesis clares, rigoroses i actualit- 

zades, dels principals períodes o esdeveniments de la histbria illenca. Els llibres són curts, d'unes 

cent pagines, no porten cap mena d'aparat crític i han estat redactats per experts en la materia. 

Fer divulgació ben feta no és una tasca faci1 ni poc important, perque és una feina que han de 

fer els especialistes. De tant en tant, els recercadors qualificats han &abandonar els restringits arn- 

bits universitaris on es mouen habitualment i produeixen la seva obra per presentar a tota la socie- 

tat el resultat del seu treball, i ho han de fer d'una forma entenedora, precisa i amena. L'alta divul- 

gació és una forma adient de retornar a la societat els recursos econbmics esmergats en recerca i de 

mostrar-li'n els resultats, tot sotmetent-10s a la seva consideració. 

Quan el finangament públic de la recerca recula, quan les universitats i els centres d'investiga- 

ció no sols han de justificar cada cop amb més detall les inversions rebudes, sinó que han de cercar 

fonts de finangament alternatives, han de col.laborar amb patrocinadors privats, l'alta divulgació 

esdevé una autentica necessitat. Cap expert professional, independentment del camp en qu6 treba- 

lli, no hauria de rebutjar, doncs, dedicar una part del seu temps a aquesta tasca. 

Si els especialistes abandonen aquest ambit, que gaudeix d'una certa demanda social, ser2 

ocupat en exclusiva pels aficionats, pels experts en tot i en res, pels divulgadors professionals, pels 

polígrafs que, interessats a obtenir alts índexs de vendes, convertiran els temes més seriosos en ob- 

jectes de consum, tot banalitzant-10s. 

No sembla agosarat considerar que els escrúpols dels investigadors a dirigir-se peribdicament 

al gran públic han contribui't a la proliferació dels pseudohistoriadors. D'uns quants anys e@, 

s'han multiplicat els autors que compensen la seva manca de formació tecnica amb un cert domini 

del llenguatge, que tendeixen a presentar les síntesis de segona mi  com a monografies de recerca 

prbpia, que acostumen a entrar a sac en llibres aliens, vorejant el plagi, i que freqüenten els mitjans 

(19911, Teoria i practica de la literatura en Ramon Llull, Barcelona; Anthony BONNER (1977),  problemes de cronologia 
lul.liana", EL, 21, p. 35-58; (19801, "Notes de bibliografia i cronologia lul.lianes~, EL, 24, p. 71-84; (1981-19831, ,&'astrono- 
mia lul,liana., EL, 25, p. 187-198; (19851, Selected Morks ofRamon Llull (1232-1316), Princeton; (19871, <La logique dans 1"'artn 
de Raymon Llull,', Cahiers de Fanjeaux, 22 (Tolosa), p. 302-305; (1988), "El lloc de Ramon Llull en la cultura universal,,, Revista de 
Catalunya, 19 (Barcelona), p. 73-82; (19901, -El lul~lisme alquímic i cabalístic i les edicions de Llitzer Zetzner", Rd, 27, p. 99-118; 
Jordi GAYA (19801, La teorfa luliana de 10s cowelativos. Historia de su formación conceptual, Palma; (19801, -Algunos temas lu- 
lianos en 10s escritos de Charles de Bovelles", EL, 24; (19821, Ramon Llull, Palma; (19891, "Honori d'Autun i Ramon Llull. Raons 
per a una hipbtesi,,, EB, 29-30, p. 10-241. Sebastii GARCIAS PALOU (1089, RamÓnLlull i el Islam, Palma; (19861, RamónLlull en la 
histoda del ecumenisme, Barcelona 

13. brgan d'expressió de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les illes Balears; el seu primer número va 
sortir el 1968. 

14. Revista de difusió de la recerca produida a les Illes en tots els camps de la ciencia, editada, des del 1981, per 1'Insti- 
tut d'Estudis BaleArics. 

15. Revista on s'ha publicat una bona part de la recerca histbrica i arqueolbgica de més qualitat realitzada a les Illes des 
del 1885 fins molt recentment. Avui constitueix encara una publicació de consulta obligada per a qualsevol recerca relativa a 
I'edat mitjana balear. 

16. Palma, 1997. 
17. Palma, 1998. 



38 
ANTONI RIERA MELIS 

de comunicació social, on són tractats com els maxims experts en la materia. Aquest fenomen de 

confusió es dóna més en el camp de les ciencies socials que no en els de les experimentals i esta 

especialment estes en el terreny de la histbria. 

Les dues primeres obres que avui presentem han estat redactades, tanmateix, per dos auten- 

tics historiadors, per dos especialistes. Pau Cateura, professor de la Universitat de les illes Balears, i 

Guillem Morro, doctor per la Universitat de Barcelona, abans d'escriure aquestes síntesis de divul- 

gació, n'havien explorat detingudament la tematica, a la qual havien dedicat, respectivament, un 

seguit d'articles i una tesi doctoral. 

Pau Cateura, a la primera part de Mallorca al segle XIII, resumeix la conquesta catalana de 

Mallorca, situant-la en el seu context internacional; analitza el complicat procés de colonització 

agraria subsegüent, de formació d'una pagesia nova; examina la descomposició de les estructures 

econbmiques, socials, polítiques i culturals ishmiques i la seva substitució per les feudals; rastreja 

el destí de la població musulmana preexistent i l'origen i la condició social dels nous pobladors 

cristians. Per reconstruir aquest complicat procés, l'autor adopta una actitud prudent: s'afanya per 

allunyar-se tant de l'optimisme d'aquells que consideren la conquesta catalana com la reintegració 

definitiva de l'arxipelag balear al seu ambit cultural originari, la cristiandat occidental, com del pes- 

simisme, difós perb persistent, d'aquells que se senten solidaris amb els perdedors, amb la pagesia 

islamica illenca, que emfatitzen, dels feudals, l'eficicia militar i la imperícia hidraulica, i que lamen- 

ten el rkpid ocas d'una civilització tecnicament molt creativa, del llegat de la qual el poble mallor- 

quí no és prou conscient. 

En una segona part, Pau Cateura passa revista a la tasca administrativa realitzada successiva- 

ment a Mallorca per l'infant Pere de Portugal, entre 1231 i 1256, i per l'infant Jaume, secundog6nit 

del Conqueridor, del 1256 al 1276. Un dels aspectes més innovadors del llibre correspon a aquest 

apartat central; consisteix en l'analisi de la creació, als anys centrals del segle XII, de les noves es- 

tructures fiscals a Mallorca, tasca en que la contribució de l'esmentat príncep, el futur Jaume I1 de 

Mallorca, va ser forca important. 

L'obra es tanca amb un breu estudi de la complicada trajectbria del regne de Mallorca durant 

la primera fase del regnat de Jaume I1 (1276-1298). La mort del Conqueridor, el 1276, va significar la 

divisió dels seus reialmes en dos estats sobirans: la Corona catalanoaragonesa prbpiament dita, in- 
tegrada pels regnes d1AragÓ i de Valencia i pel comtat de Barcelona, i la Corona de Mallorca, consti- 

tuida per les illes Balears, els comtats del Rosselló i la Cerdanya, la senyoria de Montpeller i les ba- 

ronies de Carlades i d'omelades, un petit conjunt de territoris esquifits, dispersos i d'un gran valor 
estrategic. L'autor, com tants d'altres historiadors abans d'ell, s'interroga sobre les causes d 'aq~~esta  

estranya divisió territorial. Per qui: es va optar per unir els dos comtats pirinencs, territoris molt vin- 

culats jurídicament i econbmicament a la resta de Catalunya i on el procés de feudalització havia 

assolit ja uns nivells molt alts, amb les illes Balears, un enclavament marítim amb un fort llegat ish- 

mic i amb una societat en vies d'estructuració? Podia funcionar com un estat un conjunt de territoris 
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damunt dels quals el titular de la sobirania gaudia de drets diverso~?'~ Pau Cateura no troba la res- 

posta adient per a aquestes preguntes i deixa oberta la qüestió. 

Les disposicions successbries del Conqueridor van tenir, tanmateix, una curta vigencia: no 

van arribar als tres anys. El 1279, Pere el Gran, recolzant-se en la seva supremacia militar, va obligar 

Jaume I1 de Mallorca a declarar-se'n vassall i a renunciar a la plena potestat que el seu pare li havia 

llegat damunt I'arxipelag balear i els comtats pirinencs. Aquesta modificació forsada del sistema 

constit~~cional del regne de Mallorca va tensar les relacions entre els governs de Barcelona i Per- 

pinya. Jaume I1 de Mallorca, arran d'aquesta prova de forca, es va atansar als enemics de la Corona 

catalanoaragonesa, els regnes de Franca i NLpols i la Santa Seu. Quan, el 1282, Martí IV, com a re- 

presalia per la conquesta catalana de Sicília, Ilanga una croada contra Catalunya, el monarca balear, 

per tal de preservar els districtes continentals del saqueig, obre als exercits francoangevins el Ros- 

selló, des d'on penetren a 1'Emporda. 

L'ofensiva croada va fracassar, emperb, tant per terra com per mar, a Girona i a les illes Formi- 

gues, respectivament. La Corona catalanoaragonesa va aprofitar la recuperació de la iniciativa mili- 

tar, el 1285, per rescabalar-se de les perdues a carrec de I'element més feble de la coalició, el regne 

de Mallorca. Una flota catalana, amb el suport decidit de Barcelona, envaeix Mallorca, on no topa 

amb una autentica resistencia més que en la part forana. L'ocupació de les illes Balears es prolon- 

gar& fins al 1298, quan Jaume I1 d'Aragó, pressionat per la Santa Seu, retornara I'arxipklag balear al 

seu oncle, Jaume I1 de Mallorca, a canvi de la renovació del vassallatge i del reconeixement, a es- 

cala internacional, del fet que no gaudeix damunt les Illes i els comtats pirinencs més que d'una so- 

birania limitada, compartida. 

- - 

I11 

L'Al~amentfora, de Guillem Morro, és --com ja he esmentat- una síntesi de la seva tesi doc- 

toral, Mallorca a mitjan segle XV: el sindicat i l 'a l~ament f~ra . '~  L'aixecament rural del 1450 tenia 

precedents bibliografies de qualitat: la monografia de J. M. Quadrado Forenses i ciudadanos. Histo- 
ria de las disensiones ciuiles de Mallorca en el siglo XVZO ha estat, sens dubte, una de les obres més 

considerades de la historiografia balear del segle passat, com es despren de les seves nombroses 

reedicion~,~' i continua essent de lectura obligatbria per a qualsevol aproximació a la complexa 

problematica econbmica, social i política mallorquina de la darreria de l'edat mitjana. Guillem Mo- 

rro, a l'hora de triar el tema de la tesi doctoral, va assumir, doncs, un risc fort. Nascut a Porreres, al 
migjorn de Mallorca, amb un coneixement profund de la psicologia pagesa, va considerar oportú 

18. Mentre que Mallorca disposava de dret propi, consagrat a la Cana de Franquesa, i hi corria el ral de Valencia fins 
que se'n creés un d'exclusiu, al Rosselló i a la Cerdanya continuaven vigents, després de 1276, els Usatges de Barcelona i les 
Constitucions de Catalunya, i hi circulava amb carncter obligatori i exclusiu el numerari barceloni. Les atribucions de Jaume I1 
de Mallorca encara eren més minses a Montpeller, on no disposava més que d'una potestat senyorial, per tal com el tenia en feu 
del bisbe de Maguelona, i s'hi utilizava el diner melgor6s. 

19. Guillem Molut0 (19971, Palma: Ed. Documenta Balear. 
20. J. M. Q U ~ L W O  (1847), Palma: Impr. Esteva Tries. 
21. L'obra, 15piclament exhaurida, va ser reimpresa el 1895 i el 1939. Recentment ha tornat a ser editada: (1986), Palma: 

Ed. Miquel Font. 
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reanalitzar l'enfrontament entre els camperols i els estaments privilegiats urbans des d'una perspec- 

tiva menys conservadora i negativa que no les emprades pels historiadors illencs fins pels volts del 

1965, molt sensibles als arguments dels poderosos i per als quals els pagesos eren uns autentics 

subversius, els causants de la davallada econbmica de Mallorca a les vespres de la modernitat. 

Guillem Morro situa l'algament rural mallorquí en el context europeu i iberic; per tal d'identifi- 

car-ne els trets definidors, el relaciona amb el galopant deficit fiscal i el col~lapse institucional que pa- 

tia Mallorca a mitjan segle xv, n'analitza el component religiós i ressalta el paper decisiu que va jugar 

el Sindicat Fora tant en la conducció de la lluita com en la reconstrucció de la ruralia després de la des- 

feta. Per a l'autor, els perdedors són els forans, les mesures de redreg instaurades per Alfons el Magna- 

nirn no són equilibrades, el contenciós es tanca en fals i les reivindicacions populars, no ateses, torna- 

ran a esclatar, sota una forma quelcom diversa, setanta anys després, el 1521, amb les Germanies. 

A l'hora de valorar les causes del conflicte, Guillem Morro confereix al repartiment del poder 

polític entre ciutat i camp, al control de la distribució de la pressió fiscal, un paper més important 

que no pas a les estructures de la propietat agraria o a les relacions socials vigents al camp mallor- 

quí a mitjan segle xv. Sembla que la causa principal de la davallada de les condicions de vida dels 

pagesos no eren unes exigencies senyorials arbitraries i vexatbries, com els <,mals us os^^ catalans co- 

etanis, sinó la hipertaxació fiscal. Els forans eren pagesos emfiteutes i petits propietaris empobrits 

que lluitaven per una millor distribució, a escala illenca, de la carrega impositiva, no serfs adscrits a 

la terra que maldaven per reconquerir la llibertat i sortir de la jurisdicció senyorial sense perdre 

l'explotació familiar. El professor Alvaro Santamaria, per tal de recalcar les diferencies que separen 

els conflictes rurals mallorquí i catal2 de mitjan segle xv, defineix els forans com una estirpe de 

hombres l i b r e ~ . ~ ~  Guillem Morro ha analitzat molt bé la vessant política del moviment; resten per 

estudiar encara, emperb, els aspectes economics i socials del conflicte. Com van afectar la guerra i 

les mesures de redreg subsegüents les explotacions foranes? Es va incrementar l'endeutament 

pages? Es van modificar l'estructura de la propietat i les relacions socials a la ruralia? La docutnenta- 

ció notarial conservada l'Arxiu del Regne de Mallorca pot aportar una base informativa suficient- 

ment ferma per abordar aquestes i altres qüestions. 

Si l'aixecament fora, malgrat les seves caracteristiques específiques, va ser un anunci de I'alga- 

ment remenga catala i un antecedent de la Germania, les analisis comparatives esdevenen necess2- 

ries. Ha arribat l'hora de trencar vells confins geografies i cronolbgics; convé que historiadors cata- 

lans, mallorquins i valencians, medievalistes i modernistes, analitzin conjuntament aquests 

conflictes que es van donar a la Corona &Aragó entre 1450 i 1525; tots hi sortiran guanyant. Pocs 

historiadors illencs estan més qualificats que Guillem Morro per participar en aquesta nova tasca. 

IV 

Els altres tres llibres són de caracteristiques molt diverses, per tal com no són obres d'alta di- 

vulgació sinó el resultat de recerques de primera m2, el fruit d'una tasca prolongada i d'enverga- 

22. Alvaro SANTI~MNI~ (1970), ,-Levantamiento foráneo., Historia deMallorca, coord, perJ. MASCAI<B PASNIIUS, 111, Palma de 
Mallorca, p. 149. 



dura. Es tracta d'autentiques monografies amb el corresponent aparat crític, amb notes a peu de 

pagina, presentació de les fonts, justificació de la metodologia i balang conclusiu de resultats 

El Regne esuaiC desenvolupament econdmic, subordinaciópplítica, expansió~fiscal (Mallorca, 

1300-1335),23 del professor Pau Cateura, forma part de la cloenda bibliografica d'un projecte de re- 

cerca, (Corona, municipio y fiscalidad 1330-1500',, finangat per la Secretaria &Estat &Universitats i 

Investigació. S'inscriu, doncs, en un corrent historiografic, la histbria de la fiscalitat, que gaudeix 

avui de gran acceptació als principals centres de recerca europeus, inclosos els ib2rics. 

L'obra de Pau Cateura -una mena de transsumpte balear &El naixement de lafiscalitat d'Es- 

tat a Catalunya (segles XII-XN)z4 del Dr. Manuel Sán~hez-~j continua una línia de recerca ini- 

ciada, a Mallorca, pel professor Alvaro SantamariaZ6 i continuada tant pels seus deixebles Josep 

Francesc López Bonet2' i Maria Bar~eló,2~ com per Jaume Sastrez9 i Laura M. Marcú~.~O 

L'obra analitza la creació, a Mallorca, de la fiscalitat d'estat i l'organització de les finances 

reials, dos aspectes estretament interrelacionats. Tot partint de I'estudi del desenvolupament pro- 

gressiu, durant el primer terg del segle xv ,  de les taxes impositives, majoritariament de tipus indi- 

recte,jl I'obra aporta informació nova i valuosa sobre el funcionament intern del regne de Mallorca, 

en la gestió del qual els rossellonesos van desenvolupar un paper decisiu3' i on no va haver-hi un 

contrapes institucional proporcionat al poder reial. La col.laboració palesa de la burgesia balear 

amb els catalans, durant I'ocupació, va permetre a Jaume 11, del 1298 enca, un cop recuperat l'ar- 

xipklag, reduir substancialment l'autonomia de la Universitat de Mallorca i incrementar-hi la pres- 

sió fiscal, circumst2ncies no extrapolables als comtats del Rosselló i la Cerdanya, que no van ser re- 

annexionats, a la darreria del segle XII, a la Corona d'Arag6. Només durant la minoria de Jaume 111, 

23. Palma, 1998. 
24. Vic, 1995. 
25. Que dirigeix amb encert i bons resultats, al Departament &Estudis Medievals del Consell Superior &Investigacions 

Científiques, un grup de recerca sobre la fiscalitat baixmedieval a Catalunya. 
26. Alvaro S A N T ~ I ? ~ A  (19551, El reino de Mallorca en  laprimera mitud del siglo XV, Palma; (19731, ,,La Deuda Pública 

en  la Parte Foránea de Mallorca al finalizar el s~glo xv., AEM, 8, p. 257-304; (19981, ,,El municipio en el reino de Mallorca,,, EE, 31, 
p. 5-38; (19901, Ejecutoria delReino deMallorcu. 1230-1343. Palma, p. 496-515. 

27. J. F. L ~ P E Z  BONET (1983), .Estudi del delme recaudat per la Procuració Reial de Mallorca en el segle rn i el seu in- 
terPs respecte a I'aproximació de la conjuntura agriria,,, B S A ,  XMCM, p. 381-406, (19861, ,~Comunidad y Corona: el precio de 
servir. Las cal-gas sobre el consumo en el siglo YJV en Mallorca., EHE, 1, p. 5-193; (19861, El diezmo en el reino de mallorca y en  
la estructura econcimica de la Procuración Real (1315-1396), Palma; (19881, ,,La carga impositiva sobre el consumo en Mallorca 
(siglo slv)., m, 18, p. 349-362; (19891, La riquesa deMallorca al segleXV(euolució i tendencies econcimiques), Palma; (19911, 
*La pdtica fiscal a la Mallorca de la baixa edat mitjana,,, Rd, 29, p. 13-36; (19951, =Repercusiones fiscales en Mallorca de las suble- 
vaciones sardas en la segunda mitad del siglo xv,,, XNCHCA, IV2, Sisser, p. 529-551; (19961, "El pes impositiu a les acaballes 
del segle XIV", XVCHCA, 1/4, Saragossa, p. 113-129. 

28. Maria BAR CEL^ (19831, "Sobre una talla de 1478~, BSH, XXXIX, p. 435-448; (19891, .La dona com a subjecte fiscal", 
Mq, 22-1, p. 49-56; (1991), ,-Més sobre l'impost de la talla (1450-1521)", Rd, 29, p. 185-217; (19931, "Coronatge i maridatge (1458- 
1516)~, Homenatgea AntoniMut, arxiver, Palma, p. 17-33. 

29. Jaume SASCIIE (1980, Econorniu y sociedad del reino de Mallorca. Primer tercio del siglo XN, Palma; (19941, -El 
puerto de la Ciutat de Mallorca durante el reinado de Sancho y la regencia de Felipe de Mallorca (1311-13301. Rentas reales y su 
reinversión., Miscel.l~%ia de TextosMedievals, 7 (Barcelona), p. 141.188. 

30. .La monarquia privativa i el municipi de la Ciutat de Mallorca durant la guerra amb G$nova,', XVCHCA, I/3, Sara- 
gossa, p. 135-153. 

31. Imposicions sobre la compravenda de queviures basics, com el pa, el vi o la carn. 
32. Durant el primer terG del segle XW, mentre que a la IloctinPncia de Mallorca se succeeixen els oriünds de les contrades pi- 

rinenques, cap illenc no és seleccionat per ocupar un cirrec administratiu impomnt als territoris continentals del Regne de Mallorca. 
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aprofitant la debilitat transitbria de la monarquia, el municipi de Mallorca va intentar desenvolupar 

un rkgim pactista, inspirat en el model coetani catala. El radicalisme de les propostes33 i la indecisió 

de les viles foranes van obligar, tanmateix, els jurats ciutadans a renunciar als experiments institu- 

cionals i a retornar als vells esquemes administratius. 

Del fet que els mecanismes de control de l'actuació reial fossin menys efectius a les Illes que 

als comtats pirinencs, on el poder estava més disgregat, se'n van derivar importants conseqü~ncies 

fiscals. Pau Cateura demostra que la hisenda reial va obtenir molts més recursos econbmics de l'ar- 

xipklag que no dels districtes continentals. La potestat feudal de qui: disposaven sobre el regne de 

Mallorca va permetre, altrament, als sobirans aragonesos considerar els seus parents balears com 

uns creditors solvents perb febles, com una font de diners no retornables per finansar les seves 

conquestes ultramarines. Els mercaders insulars, interessats a introduir-se amb bones condicions 

aranzelaries en els nous territoris incorporats a la a con fe de rac ió^^, van exercir també una pressió 

considerable damunt la cort de Perpinyl perqui: el regne de Mallorca participés militarment i finan- 

cerament en la conquesta de Sardenya (1323-1326) i en la subsegüent guerra de Genova (1330- 

1336). Les flotes eren cares i els monarques illencs van traslladar el gros dels costos sobre la Univer- 

sitat de Mallorca, tot autoritzant-la a instaurar imposicions específiques a l'illa. Com a conseqü2ncia 

de les estructures administratives vigents al regne de Mallorca d'un sistema polític de sobira- 

nia compartida, el poble balear, rural i urbk, estava sotmks a una doble imposició: a les exigsn- 

cies fiscals de la mateixa Administració, gestionades des de Perpinya, i a les peribdiques reclama- 

cions de diners i d'efectius navals de la Corona catalanoaragonesa, en el disseny de la política exte- 

rior de la qual no participaven, ja que el seu únic representant, a les Corts de Catalunya, era el mo- 

narca privatiu, quan hi acudia. Aquesta hipertaxació fiscal va poder ser tolerada mentre es va 

mantenir el creixement econbmic; perb quan, a mitjan segle XIV, esclati la crisi i la concurri:ncia co- 

mercial als principals mercats internacionals s'accentu'i, l'autonomia política mallorquina ser3 abro- 

gada i els districtes insulars i pirinencs del regne seran reintegrats a la Corona d'Arag6. Franca apro- 

fitar2 l'avinentesa per recuperar el control directe de la senyoria de Montpeller, que sortir& 

definitivament, després de gairebé cent quaranta anys de vinculació, de l'brbita de la Corona cata- 

lanoaragonesa. 

Del treball de Pau Cateura se'n despri:n que la dinastia privativa va establlr a les illes Balears 

un regim de fiscalitat forta i d'un cert perfil autoritari, molt diferent del proposat per alguns historia- 

dors estrangers. Segons F. Fernández-Armento, per exemple, el regne autbnom reunia les condi- 
cions necesslries perqui: s'hi produís un important desenvolupament econbmic, ja que oferia im- 

postos baixos i una intervenció governamental limitada, concebuda per incentivar-hi la 

opinió compartida, amb algunes lleugeres matisacions, per David Ab~ la f i a .~~  Per tal com bona part 

de la documentació comptable generada per l1AdministraciÓ pública als comtats pirinencs durant la 

33. Que intentaven sotmetre I'actuació dels oficials reials, comegant pel lloctinent, al control efectiu dels jurats nlu- 
nicipals. 

34. F. FERNAWEZ-ARMENIO (1987), Before Columbus. E3cplorution and colonisationfrom the Mediterrunean to the Atlalz-' 
tic, 1229-1492, Londres, p. 26-27. 

35. David AIILITAFIA (1994), A Mediterranean emporiurn. The Catulun kingdom ofMajorca, Cambridge, p. 22. 
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p r imera  mei ta t  del segle x v  t a m b é  s ' h a  conservat,36 el millor p r o c e d i m e n t  per c o m p r o v a r  i avaluar 

el desequi l ibr i  fiscal que la dinast ia  privativa hauria introdui't e n t r e  els districtes illencs i con t inen -  

tals del r e g n e  de Mallorca ser ia  reconst rui r  les magnituds dels recu r sos  recapta ts  para l . le lament ,  en- 

t re  1298 i 1343, pels oficials reials en cada un dels dos territoris i comparar- les .  La tasca  que hom 

proposa, pel que fa al Rosselló i la Cerdanya ,  no consis te ix  més que a prolongar cap enrere l'gnalisi 

de les f inances  públiques efectuada per Christian Gui l leré  per a l'any 1345-1346.37 

A la ba ixa  edat mitjana, el comerg va desenvolupar un paper forga més impor t an t  que no la 

manufac tu ra  en I'estructura e c o n b m i c a  de Mallorca, que va esdeven i r  un gran merca t  in ternacional ,  

cosa que explica que e l s  h is tor iadors  h i  h a g i n  ded ica t  una a t enc ió  preferent. Tan t  Alvaro Santama-  

Francesc Sevillan0,3~ Onofre Vaquer:" Pau Cate~ra,~l  Gui l l em Rosse l16 -Bordoy~2  Jaume Sas- 

tre,43 Gabriel E n ~ e n y a t , ~ ~  Maria B a r ~ e l Ó , ~ ~  Manue l  S á n c h e ~ , ~ ~  Maria D. L ó p e ~ , ~ ~  Joan Nicolau B a u ~ k ~ ~  

36. Archives Departamentales des Pyrénées Orlentales, Secció Procuració Reial, serie B. 
37. Christian GUIL~.EKE (1984), ',Les finances publiques en Roussillon-Cerdagne au miiieu du xlve sigcle: comptes des 

procureurs royaus pour I'année 1345-1346., Annales du Midi, 96 (Toulouse), p. 357-384. 
38. Avaro SANTM&A (1980), ,ka reconquista de las vías marítimas., AEM, 10, p. 41-133; (1990). "Contexto histórico del 

Reino de Mallorca", XIII CHCA, 1, Palma, p. 39-44; (19901, Ejecutoria delReino deMallorca, 1230-1343, Palma, p. 413-454 i 583-646. 
39. Francesc SEVIL~ANO (1972), "De Venecia a Flandes via Mallorca y Portugal (siglo xv)~~,  BS4 ,  X)(XIII, p. 1-33; (1971), 

(1971). "Mercaderes y navegantes mallorquines (siglos xn-xv)., Historia deMullorca, coord, por J. M A S C A ~ I ~  PASNUUS, IV, Palma, 
p. 431-520; (1972). "Las viajes medievales desde Mallorca a Canariasa, Anuario de Estudios Atlanticos, 18 (Madrid-Las Palmas), 
p. 1-31; (1974), .Pesas y medidas en Mallorca desde el siglo xr al siglo m, Mq, 12, p. 67-86; (1980). *Mallorca y Valencia; rela- 
ciones marítim0 mercantiles en el siglo xlvs, ICongreso deHistoria delpais Valenciano, 11, Valencia, p. 539-551; (19741, Historia 
del Puerto de Palma de Mallorca, Palma Ien col~laboració amb J. Poul. 

40. Onofre VA QUE^ (1990), .Corner$ i capital mercantil a Mallorca (1448-1480)., La Mediteminia Antropologia i Histci- 
ria, Palma, p. 161-172; (1991), .El comerg marítim de Mallorca a la segona meitat del segle w,,, Rd, 29, p.105-119; (19901, t'Nave- 
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ciatives com les IX Jornades d'Est~tdis Histbrics Locals, dedicades a les activitats secund2ries a la 

baixa edat mitjana? o d'algunes contribucions puntuals de Margalida Bernatb3 i de Maria Barceló i 

Guillem Rosselló B ~ r d o y . ~ ~  

El ram manufacturer que va experimentar, a l'edat mitjana, un desenvolupament més fort va 

ser, sens dubte, el textil. La draperia va esdevenir, tant pel valor de la producció com pel nombre de 

mk d'obra ocupada, el motor del sector secundari. Al regne de Mallorca, durant el darrer terg del se- 

gle xrrI i la primera meitat del XIV, va sorgir, subordinada al comerG exterior, una manufactura llanera 

forca important. Els mercaders, que inicialment, en sotmetre la producció local a la concurri.ncia dels 

draps occitans, n'havien dificultat l'envol, esdevenen, del 1298 en@, un important factor de desenvo- 

lupament de la nova draperia urbana. El tancament gradual del mercat occit2 per part de la monar- 

quia francesa, com a conseqü&ncia de l'increment de la pressió aranzelaria i del vet a l'exportació 

dels draps semielaborats, incita els homes de negocis rossellonesos i balears a organitzar la produc- 

ció de teixits de bona qualitat mitjana, que aleshores gaudien de gran acceptació tant als mercats 

d'ultramar com entre els estaments intermedis locals. Amb excedents de capital comercial, es va fi- 

nangar la renovació de I'utillatge i I'ensinistrament tecnolbgic dels menestrals; els mercaders van as- 

segurar tant un abastament sostingut de materies primeres d'alta qualitat de provinenga exterior com 

també la sortida de la part més valuosa de la producció. Marcel ~ u r l i a t , ~ ~  Gui RomestanG6 i Francesc 

Sevillano6' van iniciar I'estudi de la consolidació de la drapena urbana als districtes continentals i in- 

sulars del regne de Mallorca; en va recollir el testimoni, en una segona etapa, Antoni Riera  elis,^^ i la 
tematica ha estat represa recentment per una nova generació d'historiad~rs,~~ amb Margalida Bernat70 

i Miguel J. Deyá al capdavant, que l'han prolongada en el temps, estenent-la fins a l'edat moderna. 

La manufactura de la lana en la Mallorca del siglo XV71 és una reelaboració de la primera 

part de la tesi doctoral de Miguel J. Dey2, un ambiciós i ben documentat estudi sobre el sector Ila- 
ner mallorquí de 1'Antic Regim. La draperia mallorquina va experimentar, durant el segle m, un 

creixement considerable, que li va permetre no tan sols cobrir la demanda interior sinó també 

orientar-se cap a l'exportació. Dels obradors balears sortien especialment teles de qualitat mitjana, 
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70. Margalida BERNAT (19851, Telen i teixidors a Mallorca. Apuntsper a un  estudi etnografic, Palma; (19861, aL'obratge 
de la llana i els "Capítols del rei Sanxo",,, BSAL, XLII (Palma), p. 63-77; (1995), Els "IIIMesters de la  llana^ a ciutat deMallorca 
(S. XIV-XWZ), Palma. 

71. Palma de Mallorca, 1997. 



46 
ANTONI RIERA MELIS 

B 

a l'abast dels estaments intermedis urbans i rurals, no pas articles de luxe per a l'aristocr2cia i l'alta 

burgesia. El creixement del sector tkxtil va esperonar la cabana ovina, que va esdevenir una de les 

principals fonts d'ingressos de les explotacions rurals. El destí preferent de la prodi~cció eren els ter- 

ritoris ultramarins de la  c con fe de rac ió'^, Sicília, Sardenya i, més tard, Napols. Les importacions ma- 

llorquines gaudien als mercats del mezzogiorno d'un estatut aranzelari privilegiat, que les protegia 

de la concurrkncia italiana i occitana. Aquesta posició de forca que l'expansió territorial de la Co- 

rona catalanoaragonesa conferia a la manufactura tgxtil balear en un conjunt important de places 

de la Mediterrknia occidental explica que el principal problema del sector no fos l'excés de produc- 

ció sinó el manteniment de la qualitat. 

Sobre la draperia mallorquina, al segon terg del segle xv, convergien els interessos contrapo- 

sats dels menestrals i dels mercaders. Mentre els artesans, organitzats en corporacions d'ofici, inten- 

taven preservar d'ingerkncies externes totes les fases de la cadena de producció i monopolitzar-ne 

el control de qualitat, els comerciants, recolzant-se en el consell municipal, on gaudien d'una gran 

influgncia, pugnaven per subjectar el procés productiu al seus propis fins. Els homes de negocis, 

d'acord amb uns plantejaments més ~~liberals~~ que els de la menestralia, perseguien optimitzar les 

inversions de capital en el sector, trencar el marc laboral establert per les associacions professionals 

i adaptar les característiques dels draps a les oscil~lacions de la demanda externa. 

D'aquesta pugna, com calia esperar en un país en qui: el comerg jugava un paper més im- 

portant que no la manufactura, en van sortir forca més malparats els menestrals que no pas els 

mercaders. En aquest triomf dels homes de negocis damunt dels artesans va jugar un paper consi- 

derable un sector dels paraires: els mestres més solvents, que, aprofitant la seva posició privile- 

giada en la cadena de producció, s'havien convertit en autgntics empresaris i havien organitzat la 

producció al marge de les organitzacions corporatives; es van sentir, en el moment decisiu, més 

solidaris amb els poderosos comerciants que no amb uns menestrals en vies de proletarització. 

Les corporacions van veure retallades les seves competi:ncies sobre el control de qualitat dels 

draps, que van ser transferides gradualment al consell municipal. Els mercaders van aconseguir 1i- 

beralitzar les exportacions de llana balear i les importacions de draps de qualitat, desarborant els 

plantejaments proteccionistes dels menestrals, tendents a reservar la producció de fibra i la 

demanda interior a la draperia local; van descentralitzar la producció, traslladant-ne al camp les 

fases inicials, del cardat i del filat, per tal de preservar-les del control gremial. Aquests canvis re- 

percutiren negativament, tanmateix, en la qualitat dels draps, i a la llarga en llastraren les exporta- 

cions. Davant l'increment de la concurrkncia als mercats mediterranis, hom podia adoptar dos ti- 

pus de mesures: 

a) Elevar la qualitat mitjangant canvis tecnolbgics, una concentració de la producció, un ensi- 

nistrament dels menestrals, la depuració de les matkries primeres i noves inversions de capital. Els 

artesans, partidaris d'aquesta línia d'actuació, defensaven que la draperia mallorquina havia d'optar 

decididament per la franja alta de la demanda, cosa impossible si no se sotmetia la manufactura ru- 

ral al control de les corporacions urbanes. 

b) No realitzar canvis estructurals i multiplicar els controls de qualitat, transferint-ne alguns de 

les corporacions professionals a la Universitat. Els comerciants, una mica més pessimistes que no 
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els menestrals sobre la capacitat d'innovació de la draperia mallorquina, sostenien que, en lloc de 

voler conquerir les capes altes del mezzogiorno, molt exigents, s'havia de procurar no perdre els 

consumidors tradicionals, les capes intermedies, eradicant els fraus de la producció i reduint-ne 

els costos. 

L'opció triomfant, com es despren de les ordenances del 1486, va ser la segona, ila diaperia 

mallorquina va penetrar a I'edat moderna amb unes estructures productives descentralitzades i 

amb uns nivells de qualitat intermedis tirant a baixos. 

Al segle xv, doncs, els mercaders no eren sempre més innovadors i audasos que els menes- 

trals ni les corporacions d'ofici tampoc encotillaven pertot arreu el treball amb anlcronics regla- 

ments tkcnics. 

El llarg conflicte que va enfrontar, a mitjan segle xv, la Generalitat de Catalunya amb la mo- 

narquia, I'aristocrlcia i l'oligarquia urbana amb els pagesos i els menestrals empobrits ha estat in- 

terpretat, pels historiadors del Prin~ipat,~' com una divergencia interna, com una contesa en la qual 

els altres territoris de la Corona no van jugar un paper important. Els medievalistes valencians, ma- 

110rquins~~ i aragonesos, influi'ts pels seus col~legues barcelonins, han concedit també poca atenció 

a aquest contenciós, cruent i de conseqü~ncies profundes, amb que es va tancar I'edat mitjana a la 

  con fe de rac ió^^. El regne de Mallorca a l'epoca de Joan 11. La Guerra Civil catalana i les seves reper- 

cus si on^,^^ de Ricard Urgell, constitueix una obra insblita en el medievalisme balear, d'una origina- 

litat tematica i d'una oportunitat indiscutibles. 

La reincorporació del regne de Mallorca a la Corona catalanoaragonesa, el 1343, no va signi- 
ficar una atenuació de la forta pressió fiscal instaurada a 11arxip61ag per la dinastia privativa. La in- 

tervencionista política exterior de Pere el Cerimoniós va implicar -com va demostrar Pau Ca- 

teura a la seva tesi doctoral-7j una autgntica sagnia financera per a les Illes. Per tal com els 

sovintejats i creixents auxilis requerits pel sobirl, coincidint amb una &poca de contracció de- 

mogrlfica i davallada econbmica, no podien ser atesos íntegrament mitjan~ant la instauració de 

sises i talles, la Universitat de Mallorca va optar per sufragar el dPficit amb l'emissió de deute pú- 

blic. Al llarg de la segona meitat del segle xv, aquesta modalitat de credit a llarg termini va créixer 
amb una celeritat alarmant i en van acaparar la major part burgesos catalans. Després de diversos 

intents frustrats de posar ordre a les finances públiques illenques, la Concbrdia de Barcelona va 

72. Fins i tot per a Santiago SOI~IEQU&S i Jaume SOBIIEQUÉS, autor de la millor monografia sobre el tema, La Guerra Civil 
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xvl)., EU, 27, p. 39-54, i de Maria BALICEL~, que ha analitzat la contribució de Mallorca en i'abastament alimentari de I'exercit reial 
durant tota la guerra [(1995), 8-L'aportació de quevlures en I'ajuda mallorquina al rei durant la Guerra Civil catalana (1462-1472),., 
ICol~loqui dFIist6ria de PAlimentacid a 14 Corona d'Aragd,II, Lleida, p. 269-289. 

74. Palma, 1997. 
75. Pau CATEUILA (1982), Políticay Finanzas delReino delReino deMallorca bujo Pedro Wde Aragdn, Palma, p. 126.177. 
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aconseguir redregar la situació: el volum global del deute, la taxa d'interes i el nombre de credi- 

tors externs van experimentar, del 1431 enca, una davallada important, que només es va inter- 

rompre durant l'alcament fora. 

Quan les mesures de contenció del deute públic, després del parkntesi de l'aixecament rural, 

comencaven a produir resultats positius, l'esclat de la Guerra Civil catalana sacseja I'AdministraciÓ 

balear. Ambdós contendents intenten atreure's amb concessions el suport de les forces polítiques 

illenques. Les autoritats mallorquines, després constatar el fracas de les mesures conciliadores, es 

decanten; com les valencianes i les aragoneses, pel sobirk. 

Les confiscacions de Joan 11, la preskncia creixent d'embarcacions catalanes al mar balear i 

l'obertura d'un front favorable a la Generalitat a Menorca van provocar, el 1463, el trencament de 

relacions amb el Principat i la involucració total del regne de Mallorca en la guerra. 

En l'opció de les autoritats illenques va jugar un paper important el problema del deute pú- 

blic exterior, dels creditors barcelonins. La primera mesura de la Procuració Reial de Mallorca va 

consistir a confiscar els censals i violaris pertanyents als rebels i consignar I'import de les pensions 

al financament del conflicte. 

La Universitat de Mallorca va intentar aprofitar la conjuntura per obtenir del sobira la condo- 

nació d'una part del deute públic confiscat. Les contrapartides exigides per Joan I1 i les diferencies 

de criteris entre ciutat i la part forana van fer avortar, tanmateix, la iniciativa. 

La procuració reial va exigir, altrament, de la Universitat de Mallorca subsidis extraordinaris, 

que es van consignar al reforg de la vigihncia marítima i a l'armament d'embarcacions. Vaixells i 

mariners mallorquins van participar decididament en els atacs navals a Amposta, el 1466, i a Cada- 

qués, el 1470. 

Acabada la guerra, els problemes ajornats van tornar a aflorar rapidament. On les seqüeles 

del conflicte es van manifestar d'una manera més palesa va ser en el tema del deute públic extern. 

La capitulació de Pedralbes va restablir la situació comptable existent el 1462, abans del trencament 

de les hostilitats. Totes les modificacions introdui'des durant la guerra va ser anu1,lades. Els credi- 

tors catalans, amb el suport del príncep Ferran, van aconseguir la reinstauració de la Concbrdia del 

1431 i la represa del pagament de les pensions. La solució donada al problema evidencia l'escas 

pes polític del regne de Mallorca en la Corona catalanoaragonesa, la incapacitat de les institucions 

illenques per capitalitzar la seva onerosa participació en la guerra, de la qual van sortir, malgrat ha- 

ver militat des de l'inici en el bindol guanyador, més malparats que no els vencuts. 

Ricard Urgell, com Mateu Morro, maneja amb destresa la documentació de carkcter públic, 

analitza bé les seqüeles fiscals i polítiques de la Guerra Civil catalana al regne de Mallorca, situa el 

punt de vista, tanmateix, en I'imbit de les institucions, no pas de les persones. La inexistencia de 

precedents bibliografies ens obliga a no exigir a un recercador jove que consideri totes les vessants 

del seu tema d'estudi, ja que té tota la vida per fer-ho. Aixb no es obstacle, emperb, per reclamar 

l'estudi de les repercussions econbmiques i socials que l'enfrontament entre la Generalitat de Cata- 

lunya i Joan I1 van provocar a llarxipi.lag balear, especialment perque als arxius balears i catalans hi 

ha les fonts documentals adients per fer-ho. Una consulta atenta als protocols notarials permetria 
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saber fins a quin punt el bloqueig naval de la costa catalana pel sobir2 va influir en les xarxes co- 

mercials de l'kpoca. Van ocupar, els comerciants mallorquins, una part del buit provocat pel reple- 

gament forcós dels seus homblegs barcelonins als mercats sards, sicilians i napolitans? En quina 

mesura la guerra va desviar cap a les Illes el trific internacional que abans es dirigia vers els ports 

del Principat? Es va incrementar, a Ciutat de Mallorca, la demanda de nblits o d'assegurances per 

part d'homes de negocis estrangers? Van entrebancar, les flotes de la Generalitat, les connexions de 

l'arxipelag amb Berberia, el Midi francks o Itilia septentrional? Quins efectes va tenir, sobre els sec- 

tors primari i secundari balears, l'atenuació de la concurrkncia catalana a ultramar? Per respondre a 

aquestes i altres preguntes, &card Urgell és, sens dubte, l'historiador balear més ben preparat. No- 

més falta que s'ho proposi i trobi el temps per fer-ho. 

VI1 

Les darreres aportacions bibliogrifiques han significat un avenc important en el coneixement 

de la manufactura urbana, de les fractures socials, dels enfrontaments entre senyors i pagesos i entre 

mercaders i menestrals, de les estructures fiscals i polítiques del regne de Mallorca a la baixa edat 

mitjana, com també del seu encaix dins la Corona catalanoaragonesa. Dels llibres analitzats n'emer- 

geix la conclusió que el regne de Mallorca, fins i tot a l'kpoca de la dinastia privativa, no va disposar 

d'unes estmctures polítiques d'una entitat i d'una cohesió interna suficients per moderar el poder 

reial. Un cop reintegrat a la   con fe de rac ió^^, l'arxipklag es va revelar com un districte administratiu pe- 

tit, amb una escassa influkncia a I'AdministraciÓ central; com un territori perifkric on no va prosperar 

el regim pactista, creat a Catalunya, per manca d'un contrapes adequat al del sobS. Sembla que el 

Gran i General Consell de Mallorca no va assolir mai un grau d'eficiencia proporcionalment equiva- 

lent al de les Corts i la Diputació del General de Catalunya; la solució donada per Joan 11, en la capi- 

tulació de Pedralbes, al problema del deute públic extern illenc n'és una bona prova. 

Per tal com en aquests darrers anys també s'han efectuat progressos considerables en el camp 

de la cultura popular,76 de la cultura escrita i l'en~enyarnent,~~ de la religio~itat,'~ de la vida quoti- 

76. El mixim expert en aquest camp és, sens dubte, Gabriel LLOMPART (1982), Religiosidadpopular. Folklore deMa- 
llorca. Folk?lore de Europa, Palma; Joan MIRALLES, (1984), Un llibre de cofi reial mallorquídelsegleXIV, Barcelona. 

77. La producció de llibres ha estat analitzada per G. LLOMPART [(I975 i 1977), "E1 llibre catali a la casa mallorquina (se- 
gles xv-xv),,, Analecta Sacra Tarraconensia, 48 (Barcelona), p. 193-240, i 49-50, p. 57-114; (1980, "Libreros y maestros en ia 
medieval. Nombres y hombres de una mediación cultural., BSAC, 38, p. 261-278. El recercador més qualificat és, en aquesta 
materia, tanmateix, Jocelyn N. HLUGAHTH [(1990), =LOS libros y la cultura de Jaime I11 de Mallorca*, XIIICHCA, 111, Palma, p. 75- 
82; (1992). Readers und book inMajorca, 1229-1550, París, 2 vol. L'aprenentatge i la prictica de la medicina han tingut en An- 
toni C O ~ ~ L I A S  (1981), .La formación de 10s profesionales sanitarios en Mallorca (s. xn-mlr)., EB, 2, p. 35-51; (19841, -La versión 
catalana de la Cirugia de Teodorico de Lucha por Guillem Correger de Mallorca., EB, 14, p. 54-74, (19981, =El Reino de Mallorca 
y las primeras obras quirúrgicas en catalin., ElRegnedeMallorca a l@poca de la dinastiapnuativa. Palma, p. 463-470, José M. 
Ronllicuez TEJEIUNA [(1981), HiStotia de la Medicina en Mallorca. Desdesus o6genes harta dsigloXW, Palma; (1981), "Barberos, 
médicos, cirujanos y boticarios en las Leyes palatinas de Jaime III,.; EB, 1, p. 53-63) i Macii TOMAS [(1996), Elfoc deSantAntonia 
Mallorca. Medicina, hist6ria i societat, Palma1 tres bons conreadors. La preservació de la salubritat per part dels poders públics 
ha comengat a ser estudiada per Margalida BERNAT [(1994), ,>Aeris salubritate". Neteja i Higiene pública a Ciutat de Mallorca 
(S. SIV-XVII)Y, BSAL, L, p. 253-286. 

78. S'ha avangat en molts fronts, des del de la fiscalitat, amb els treballs de Josep Ló~ez BONET [,,La dotació de l'església 
de Mallorca després de la conquesta cristiana (1229-1280)., XI CHCA, 2, Montpeller, p. 115-1251, Jaume S ~ s n l ~  [(1994), ,,Rentas 
eclesiásticas de la isla de Menorca,,, BSAL, L, p. 138-1651 o de Ramon Rosseu6 [(1985). "La d6cima eclesiistican, BSAL, XLI, p. 99- 
1141, fins a la religiositat popular, tema al qual Gabriel LLOMPART ha dedicat una atenció especial [(1978), "El Davallament de Ma- 
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diana," de l'alimenta~ió,~~ de la demografia:' de la histbria urbanasz i de la histbria local,s3 només 

queden endarrerits els estudis relatius a la societat rural i al paper de les dones. La histbria agdria, 

si més no per als segles XIV i xv, travessa hores baixes, malgrat els esfor~os aillats de Ricard Soto,S4 

Ilorca, una paralitúrgia medieval,., Miscel.lania Litúrgica Catahna, 1 (Barcelona), p. 109-1331. Escadussers són encara els estu- 
dis dels ordes religiosos a Mallorca; la tasca, iniciada per Bartomeu GUASI' í(1976).  estableci cimi en to de 10s primeros carmelitas 
en Mallorca durante el pontificado de dr. Guillermo Corsavi, dominic0 (siglo nv)',, BSAL, XXXIV, p. 340-3441, I'ha assumida 
Joan l Z o s s ~ ~ ~ 6  l(1981). *La orden dominicana i su predicación en Mallorca (siglos xv-xv)., EE, 1, 93-113; (1985), **El convento de 
Santo Dorningo de Mallorca", BSAL, XLI, p. 115-1301. 

79. Jaume SASTWE (1995), Alguns aspectes de la uida quotidiana a la Menorca Medieval, Palma; (1997), Algurzs aspectes 
de la vida quotidiana a h Ciutat deMallorca (epoca medieval), Palma, (19981, $,Reflexions sobre la vida quotidiana a les illes 
durant I'kpoca dels reis de la Casa de Mallorca., ElRegnedeMallorca a l'@poca dela dirzastiaprivativa, Palma, p. 133-148. Ma- 
ria BAICCEL~ (1994), Elements materials de la vida quotidiana a la Mallorca buixmedieual (part forana), Palma; (19981, "El ritmo 
de la comunidad: vivir en el mundo rural, 10s trabajos y 10s días. El ejemplo de la Mallorca bajomedieval,,, La vida cotidiana en 
la EdadMedia, Logroño, p. 129-167. Gabriel LLOMI'AI~T, (1994), .El albergue de Real Pere en la Ciutat de Mallorques (1383)*, 
BSAL, L, p. 105-1381. 

80. Maria BAR CEL^, (1995), &'aportació de queviures en I'ajuda mallorquina al rei durant la Guerra Civil catalana (1462- 
1472),,, I Col.loqui d'Histdria de l'rilimentació u la Corona d'rirugó, 11, Lleida, p. 269-289; (19951, ,La dieta alimentaria a la Car- 
toixa de Valldemossa (segle xv),,, La Mediterrania, arca de convcrg8ncia desistemes alimentaris (segles V-XVIII), Palma, p. 393- 
407; (1994). ,~AlimentaciÓ i farmicia: I'exemple del sucre (s. xv-xvl)., BSAL, L, p. 199-219 [amb la col.laboraci6 &Antoni M. 
CONTREIIAS]. Pau CATEURA, ,(La alimentación organizada: cocinas medievales mallorquinas>,, I Co.loqui d'Historia de I'Alimenta- 
ció, 11, p. 581-611. Jaume SASTIIE, =Breves notas sobre alimentación bajomedieval mall or quina^^, I Col.loqui d'Histbria de I'Ali- 
mentació, 11, p. 565-579. Antoni M. CON~EIWS,  "Comida y cortesia: 10s rituales alimenticios en las sociedades cab alleres cas^, I 
Col.loqui d'Hist6ria de l'rilirnentació, 11, p. 711-727; ,-La literatura culinaris en la Mallorca baix medieval^^, La Mediterrcinia urea 
de converg~cia ,  p. 729-733. Sebastia TRIAS, ,,La cuina lul.liana i els seus criteris dietStics", I Col.loqui d'Histdtia dde l'rilimenta- 
cid, 11, p. 845-855; .,Alimentació i dietktica a la literatura lul~lianaa, La Meditehnia Greu de converg6ncia, p. 689-698. Guillem 
 ROSSELL^ BORDOY, -Menjar, beure i cuinar a Al-Andalus., I Col.loqui d'Hist6ria de l'rilirnentació, 11, p. 955-969. Onofre VEQUER, 
,,Importacions i expomcions alimentaries del Regne de Mallorca a la segona meitat del segle xw, La Mediterrania, drea de con- 
vergencia, p. 181-190. Margalida BERNAT, ,,AVOIS mixtures. Sobre el control de la qualitat dels aliments. Ciutat de Mallorca-s. n v  i 
xva, Lu Mediterrania, area de converg8ncia, p. 283-297. Lluís TUDELA, di procés diabastament alimentari de les armades durant la 
tercera guerra entre la República de Gtnova i la Corona &Aragó,,, La Mediterrania, area de coonergt?ncia, p. 477-491. Antoni 
MAS, eL'alimentaci6 de la m i  d'obra assalariada en I'agricultura mallorquina del segle xlv: I'exemple de I'Alqueria Masnou',, Lu 
Mediterrania, area deconverg&ncia, p. 523-527. 

81. Onofre VAQuElc [(1995),  immigrants a Mallorca a la segona meitat del segle xv-, BSAL, LI, p. 125-140; (19981, xPo- 
blació i economia a la Mallorca de la primera meitat del segle xv., El Regne de Mallorca a l'2poca de la dinastiapr~vatiua, 
Palma, p. 243-2641. Maria BNICEL~ [(1985), =Fonts per a una anhlisi de la demografia medieval mallorquina. La talla,), U1 vida 
quotidiana dins laperspectiva histdrica, Palma, p. 33-37], Antoni lMAs [(1994), "EI procés repoblador a Mallorca durant la pri- 
mera meitat del segle xlv. Una aportació al seu estudi,,, BSAL, L, p. 167-1981. 

82. Disciplina en qut  s'ha especializat Maria BAIICEL~ [(1985), "La Ciudad de Mallorca en el últinio cuarto del siglo xv: 
parroquias y red viaria., La ciudad hispúnica durante lossiglosXINalXVI, Madrid, p. 1321-1329; (1988) -Aspectes agraris d'un 
nucli urba (Ciutat de Mallorca a la Baixa Edat Mitjana)., BSAL, XLIV, p. 195-202; (19881, Ciutat deMallorca en el transit a la Mo- 
dernitat, Palma; (1991), .,Retrat de la Ciutat de Mallorca cinc-cents anys enrera (aspectes urbanístics)., EB, 41, p. 105-122. 
També ha fet algunes aportacions puntuals Pau CATEUIIA [(1983), ,,Urbanismo y finanzas: adquisiciones de propiedades urba- 
nas por Jaime 11 de Mallorca., XI CHCA, 11, Palermo, p. 333-357; (19981, dJrbanistne, societat i fiscalitat a Mallorca", Ter'tod i 
societat a lFdatMitjclna, Lleida, p. 211-270. 

83. El més prolífic dels historiadors locals és, sens dubte, Ramon Ross~ub, que, al llarg de més de trenta anys de feina, 
ha publicat, sol o en col~laboració, la histbria &una bona part dels pobles de Mallorca; entre la seva extensa obra sobresurten: 
(1975.1986). Cronicó felanitxer, Felanitx, 4 vol.; (1978-1991), Histdria de Manacor, Mallorca, 3 vol. Mereixen ser retingudes 
també, pel seu rigor, les aportacions al camp de la microhistbria de Gabriel AI.OMAI~ [(1989-1990), Historia de Muro, Mallorca, 2 
vol. (en col~laboració amb Ramon Rosselló)] i de Pere-Joan LIABRÉS (1998), Inca en la histdria (1229-1349), Inca (en col.labora- 
ció amb Ramon Rosselló). 

84. V. supra, nota 5. 



Gabriel Jover,s5 Josep F. López BonetB6 i Antoni Mas.87 Aquesta deserció, forca generalitzada, impe- 

deix fer síntesis equilibrades i és difícil de justificar, per tal com el pes del sector primari en les eco- 

nomies i les societats medievals va ser decisiu i hom disposa, a l1arxip?lag, de bones fonts arxivísti- 

ques i arqueolbgiques per estudiar-10. 

85. Gabriel Jorn11 (1992), "Una crisi de la renda feudal? Mallorca 1300-1500., EHE, 1, p. 31-55; (1994), ,La crisi tardome- 
dieval i el desenvolupan~ent &una ramaderia senyorial. Mallorca, segles m-m,,, Butlletide la Societat Catalana d'Estu& Hist6- 
rics, V (Barcelona), p. 81-99. 

86. F. L6~ez BONET (1981-1984), ,,Sant Martí d'Alanzell devers 1400. Contribució a I'estudi evolutiu d'un domini senyo- 
rial mallorquí~., Mq, 20, p. 223-232; (1987). =Les relacions de serve al segle xrr mallorquí., BSAL, XLIII, p. 15-43; (19891, *Dominis 

.-. seculars, pairimoni eclesiistic i rendes decimals a la Mallorca cristiana., Mq, 22-1, p. 353-366. 
87. V. supra, notes 79 i 80. 




