
1. LA CRISI DEL PRIMER FRANQUISME, 1939-1953

1.1. Els problemes d’abastament de matèries primeres

En acabar la guerra civil, Mallorca tenia 250 fàbriques de calçat de pell,
40 d’espardenyes, 36 d’assaonaments i 2 empreses de trenat mecànic de
jute. Aquesta infraestructura produïa uns 3.5 milions de parells de sabates.2

La contesa afavorí sense lloc a dubtes el sector industrial mallorquí en
general, i les activitats del calçat de manera particular. Els antecedents més
pròxims, que serveixen per observar aqueixa evolució positiva, són: el
1934, hi havia 10 adoberies, 2 manufactures de cautxú i devers 250 tallers
i fàbriques de calçat. La imatge que la principal institució econòmica
empresarial, la Cambra de Comerç, tenia sobre el sector, albergava poques
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1 Agraesc les ajudes de Mateu Ginard, de la Junta d’Obres del Port de Palma; de Josep Miquel Herrero, de
l’Institut de Comerç Exterior; d’Isabel Martínez, de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Palma de Mallorca, i de Caterina Mas, de l’Institut Balear d’Estadística. Les col·laboracions de Lluïsa Pou i de
Françoise Prats, de Camper, i essencialment d’Andreu Genestra, de Lottusse, han facilitat l’accés a documenta-
ció imprescindible sobre les firmes citades i han aclarit molts de dubtes de l’autor. Cap d’aquestes persones és
responsable dels errors que continguin les pàgines que segueixen.

2 J. A. MIRANDA (1998: 195). La posició illenca a favor de la facció “nacional” –mentre que Menorca es
mantingué fidel a la República– va promoure que la balear major s’erigís en un dels tallers dels rebels, les tro-
pes dels quals es convertiren en el principal client de les fàbriques mallorquines durant el conflicte.



vacil·lacions: una seria depresión era el diagnòstic, publicat el 1936.3 El
conflicte va corregir aquesta tendència. Ara bé, la política autàrquica de la
immediata postguerra implicà, a Mallorca, conseqüències negatives que
afectaren tota l’estructura econòmica: la desarticulació d’un model de crei-
xement fonamentat en un agricultura dinàmica –fruiters, ametlers, garro-
vers, patates– i la paràlisi industrial –un sector en què es notava el prota-
gonisme del tèxtil, l’agroalimentació i, sobretot, del calçat.4 Des d’una
perspectiva general, en aquest escenari de fam i de grans incerteses del pri-
mer franquisme, només Madrid i les zones de la cornisa cantàbrica –aques-
tes darreres, riques en recursos naturals– presentaven una situació relativa
menys catastròfica.5 A Mallorca, la postergació econòmica és comentada
pels empresaris, que manifestaven les seves queixes amb profund pesar en
informes de conjuntura i destacaven, precisament, el declivi del sector del
calçat, després d’un període bèl·lic d’avanç continuat.6

Por las circunstancias tan anormales y críticas por que atraviesa la eco-
nomia de todo el orbe, la vida industrial de esta región se desenvuelve difi-
cultosamente debido principalmente a la escasez de materias primas, tra-
bajando las industrias de más preponderancia jornadas reducidas y notán-
dose un marcado decaimiento (...) A pesar de ello, sigue contribuyendo la
industria al renombre de la economía mallorquina.

En efecte, la manca de cuiros i pells, juntament amb les deficiències en
el subministrament elèctric, imposaven tan sols tres o quatre dies de treball
per setmana.7 Escàs jornal que es correlacionava amb la feblesa de la
demanda. De fet, el 1940 no apareixen sortides ni exportacions de calçat
pel port de Palma, malgrat que es coneixia que, en aquell any, la producció
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3 Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria i Navegación de Palma de Mallorca, núm. 517 (maig
de 1936), pàg. 58.

4 C. MANERA (2001a).
5 J. CATALÁN (1996).
6 Memoria Comercial, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca, any 1940,

pàg. VI. La crisi del calçat és generalitzada a Europa des dels anys 1940. L’escàs abastament de cuiros i la debi-
litat de la demanda justifiquen aqueixa situació, que és idèntica, com es veu, a la viscuda pel sector a les Balears.
La contracció comercial i la menor capacitat productiva sumiren la fabricació europea de sabates en un estat d’e-
normes dificultats. Si bé les indústries francesa, alemanya i britànica eren molt superiors, en producció, a l’es-
panyola, les seves condicions de competitivitat eren baixes en relació a la important elaboració mecànica ame-
ricana, en clar ascens. Vegeu J.A. MIRANDA (1998: 201-203): L. SEGRETO (1989).

7 Memoria Comercial, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca, any 1940,
pàg. 119.



s’avaluava en 2,5 milions de parells, que suposaven un import de 75
milions de pessetes. En aquest context de penúria, la Cambra de Comerç
recordava la rellevància que tingueren, a Mallorca i durant la guerra, la
indústria del calçat, juntament amb la dels assaonats i l’elaboració tèxtil.
Les aportacions de la institució empresarial rememoraven que, també
durant la contesa, la manca d’inputs constituïa el problema més greu a la
fabricació de sabates, alhora que se cercaren solucions que permetessin
resoldre aquesta dificultat.8 La dependència forana –en particular, de l’es-
tranger– per obtenir les matèries primeres, fomentava reclamacions recu-
rrents de part de la Cambra. L’objectiu era superar possibles trasbalsaments
burocràtics i agilitar al màxim les importacions, per així assortir les deman-
des de l’exèrcit franquista. Aquestes peticions foren finalment escoltades.
El setembre de 1937, es creà la Delegació Especial per a Balears de la Junta
Tècnica de l’Estat, un organisme que facilitava l’accés a les matèries pri-
meres i la informació de la qual ja denota la importància que tenia, per a
les autoritats rebels, la indústria del calçat a Mallorca. La recuperació fou
efectiva: s’estimulà la producció fins a obtenir, en alguns moments, prop
de 10.000 borseguins diaris, destinats a l’Exèrcit. Les dades són revelado-
res: entre juliol de 1936 i juliol de 1937, s’assaonaren a Mallorca uns
463.000 kg. de sola, entre l’agost i el desembre d’aquest mateix any la xifra
representà uns 441.000 kg. per incrementar-se en poc més de 1.460.000 kg.
el 1938 i devers 870.000 kg. des de gener fins a juliol de 1939. Un total,
doncs, de 3.238.245 kg. de soles assaonades, que corroboren la progressió
del sector del calçat durant el conflicte.9 La producció resultant de gèneres
de cuiro, des de l’esclat de la guerra fins al 1939, se sintetitza en la taula
següent:10
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8 El creixement de la producció de calçat a Mallorca durant la guerra es realitzà sense incorporar nova
maquinària en el procés productiu. Entre 1936 i 1939, les empreses mallorquines compraren 5 màquines d’es-
càs valor a la United Shoe Machinery Company, mentre 14 canviaren d’arrendatari: cf. J. A. MIRANDA (1998:
195-196). Sobre aquesta firma americana, decisiva en la mecanització del calçat a Espanya, vegeu J. A. NADAL
(1994: 321-340).

9 Memoria Comercial, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca, 1940,
pàg.128.

10 El 1939, Balears liderava la producció espanyola de sola, amb un 25%, encara que a la postguerra
Barcelona recuperà, de bell nou, la primacia que havia perdut durant la contesa. Cf. J. A. MIRANDA (1998: 246-
247).



PRODUCCIÓ DE CALÇAT I D’OBJECTES DE CUIRO A MALLORCA, 1936- 1939

FONT: Memoria Comercial, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de
Mallorca, any 1940, pàg. 129.

L’elaboració de parells de calçat fou, durant els tres anys de la guerra,
lleugerament superior a 1940, considerat any crític i així qualificat pels
mateixos empresaris: prop de tres milions enfront als dos milions i mig
declarats oficialment per les firmes sabateres. El sector inferia, amb l’ocàs
de la guerra, seriosos problemes que afectaven, de forma molt notable, el
subministrament de soles. Els fabricants de pells adobades, essencials per
al calçat, maleïen la pèssima situació que travessava aquesta activitat,11

donada la inexistència dels primers elements necessaris per a la producció.
Aquest estat arrossegava el calçat de forma irremeiable, ja que

Trae consigo una semi-paralización de aquellas otras fábricas de curtidos
dedicadas a la fabricación de pieles para empeines (corte de calzado),
obtenidas de pieles cabrías (...) por cuanto es evidente que no pudiendo
fabricarse calzado al faltar la suela, no precisa comprar las pieles de corte
y forros, que de adquirirlas tendrían que permanecer en almacén hasta
tanto pudiera el fabricante contar con el piso del cazado.

La translació d’aquestes tensions als preus va ser automàtica. En menys
de quatre anys, les sabates de cuiro s’incrementaven quasi en un 85% les
d’home i en un 53% les de disseny de dona. Però l’augment més especta-
cular s’observa en el producte destinat al consum més popular, l’esparde-
nya, amb creixements pròxims al 390%. Vet ací els valors:
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11 Memoria Comercial, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca, any 1940,
pàg. 120.

Tipus de gènere Quantitat produïda

2.906.097

2.000

35.495

31.300

650

18.517

1.100

3.300

Borseguins (parells)

Botes (parells)

Corretjam (unitats)

Cenyidors (unitats)

Cinyells (unitats)

Portafusells(unitats)

Corretges manta (unitats)

Polaines cuiro (parells)



PREUS D’UN PARELL DE SABATES, EN PESSETES

FONT: Memoria Comercial, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de
Mallorca, any 1940, pàg. 111.

Ara bé, és important assenyalar que aquest increment obeeix a una de
les primeres mesures en la intervenció estatal sobre l’economia de pos-
tguerra: la fixació de valors taxats per a molts d’articles. L’objectiu dels
nous governants era regular els preus, de manera que fossin iguals o infe-
riors als coneguts abans de la guerra. Això va afectar el calçat i les seves
matèries primeres: es taxaren cuiros i espardenyes, mantenint-se únicament
lliures les sabates confeccionades a mida i aquells que tenien empenya de
pell de porc o de rèptil. Com s’aprecia a la taula, els preus es dispararen,
però en realitat, és un reflex de la pèrdua de valor adquisitiu de la moneda,
que caigué un 80% entre 1936 i 1949.12

Davant d’aquestes dades, els industrials promogueren una enorme fle-
xibilitat de la força del treball, que s’ajustava als avituallaments energètics
i de matèries primeres; alhora, s’inclinaren per fer servir materials substi-
tutius d’inferior qualitat i de preu més baix per abaratir així els costos de
producció i millorar-ne els resultats.13 Aquesta situació significava l’ober-
tura de fàbriques i tallers en horaris estranys (fins i tot de matinada) en fun-
ció de la provisió de fluid elèctric, i el desenvolupament de jornades labo-
rals de gran irregularitat. La indústria mallorquina, amb un consum elèctric
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12 J. A. MIRANDA (1998: 221-222).
13 La sola de cuiro i l’empenya significaven prop del 60% del cost de producció d’un parell de sabates. La

substitució de les tapes de sola per goma en els tacons, suposava reduccions de més d’un 4% al fabricant, vegeu
ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, “Sindicats”, B-1.340; també J.A. MIRANDA (1998: 224).

Tipus de calçat 18 de uliol de 1936 Desembre de 1939 Maig de 1940

19,5 31,5 35

19 29 35,75

15,5 21,5 24

13,5 25,5 25

13 22,5 24,5

10 17,5 19

16,5 28,5 32

16 26 32,75

13,5 18 20

1,9 8,75 9,25

1,2 3,75 4,5

j

Home, cuiro

Dona, cuiro

Nin, cuiro

Home, lona

Dona, lona

Nin. lona

Home, cautxú

Dona, cautxú

Nin, cautxú

Espardenyes adult

Espardenyes nin



xifrat en prop de 1,7 milions de kW, no podia prescindir de manera siste-
màtica d’aquesta font energètica.14 Per això, la instal·lació de gasogens fou
una de les solucions adoptades pels empresaris, si bé en el cas del calçat la
utilització de sistemes tradicionals de producció –és a dir, intensius en mà
d’obra– matisava més que en altres sectors la dimensió del problema.15 En
el marc de la crisi innegable, s’organitzà a Palma la I Fira Provincial de
Mostres de Balears –que, a partir d’aquest any, tingué edicions anuals– a la
qual concorregueren industrials i empresaris de la regió. Aquests esdeveni-
ments recobraven l’esperit de les antigues Exposicions, en les quals es jalo-
naven els avanços tècnics, qualitatius i organitzatius de les mercaderies
elaborades a les comarques illenques. Enmig d’aquesta celebració política,
el discurs de l’Inspector General de Comerç, Manuel Fuentes Irurozqui,
passà de llarg per les dificultats a què s’al·ludia abans, i dibuixava un pano-
rama idíl·lic del sector industrial illenc:16

Recordamos así, en torno a la Feria, como las islas Baleares son ricas
agrícolamente, hasta qué punto la acción social agraria está cumplida en
unos minifundios que son causa del apego estrecho que el payés siente por
su terruño, hasta qué extremo la industria textil o de curtidos, la vidriería
y cerámica, las conservas y los destilados y muchas actividades más (...)
siguen su ritmo ascendente y piensan defender con tesón las posiciones
conseguidas frente a las dificultades que hay que unir normalmente a las
circunstancias de unas depredaciones como las que la Patria sufrió.

Les referències a la guerra eren constants, i es pretenia subratllar una
recuperació que resultava, si més no, estranya a molts dels empresaris que,
en bona part, apostaren pel bàndol vencedor, puix posaren les seves
infraestructures al servei dels colpistes. La realitat diària del calçat no con-
vidava pensar en aqueixa tendència ascendent de la producció: els proble-
mes d’aprovisionament de soles i d’altres matèries primeres seguien sense
resoldre’s. De fet, les restriccions d’inputs i tornar a competir amb la indús-
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14 Memoria Comercial, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca, any 1943,
pàg. 153.

15 La producció de lignit, unes 57.000 tones en 1942, era insuficient per produir electricitat, amb la qual cosa
es feien imprescindibles les hulles asturianes, el consum òptim de les quals era estimat en 3.500 tones. A
Mallorca n’arribaven poques més de 1.000, cosa que obligava a rebaixar la producció fins a un nivell que les
indústries, si fa no fa, es mantenien actives unes quatre hores diàries. Cf. Memoria de los trabajos realizados
por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca, any 1943, pàg. 31.

16 Memoria de los trabajos realizados por la Cámara Oficial de Comercio, Industria i Navegación de
Palma de Mallorca, any 1943, pàg. 39.



tria de la façana mediterrània involucraven el sector en un dur intervencio-
nisme estatal, en què la corrupció era moneda corrent i, com resulta obvi
en entrar aquesta tessitura, no sempre el més capaç era l’afavorit. Les con-
nexions millors amb la cúpula de l’administració i el mercat negre de soles
eren pràctiques habituals per a alguns empresaris peninsulars, que obtenien
així posicions òptimes en un negoci que s’anava convertint en clandestí: la
metodologia de l’estraperlo en els articles bàsics de consum es traslladava,
ara, als principals components d’una indústria clau a les regions llevanti-
nes.17 La resposta del Governador Civil i Cap Provincial del Moviment,
Manuel Veglison, s’encarregà d’apuntar, encara que sense dades concretes,
que problemes seriosos ombrejaven el teixit manufacturer balear, al mateix
temps que recordava, davant del superior ministerial, que calia solventar-
los. El final de la seva al·locució, dirigit directament als industrials, qües-
tionava la calma illenca i, com a contrast, aplaudia una actitud empresarial
més decidida i dinàmica.18

Vosotros habéis demostrado que, a pesar de las dificultades existentes,
naturales y lógicas de estos tiempos, sumadas al gran problema específico
de esta isla, que tanto afecta a la industria y que todos padecemos, habéis
demostrado (...) ante los ojos de España, la riqueza y variedad de la pro-
ducción balear (...) Las Baleares no son unas “islas adyacentes”
(...)Mallorca no debe ser más la “Isla de la Calma”.

Aquesta reivindicació de la infraestructura empresarial insular no era
gratuïta: el 1944 i només en el calçat, Balears comptava amb 340 empre-
ses i amb 9.366 treballadors, el que representava el 23% i el 22% respecti-
vament sobre el total espanyol.19 I en aquesta situació de retard econòmic,
en què el calçat, com una de les indústries protagonistes del desenvolupa-
ment manufacturer mallorquí, es veia seriosament afectat per la política
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17 J. A. MIRANDA (1998: 248-249). Des d’una òptica més àmplia, C. BARCIELA (1999). L’establiment
de quotes de primeres matèries per part de l’Estat s’executava en funció d’una teòrica capacitat de producció. El
punt de partida era fal·laç, tenint en compte la impossibilitat de canviar la tecnologia vigent i l’existència de sala-
ris molt baixos, fet que alimentava la producció manual. Cf. Piel. Revista de las industrias de la piel (1951), pàg.
14. Sobre les condicions de vida a la Mallorca de la primera postguerra, cf. D. GINARD (1999).

18 Memoria de los trabajos realizados por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Palma de Mallorca, any 1943, pàg. 42.

19 Les xifres a la revista Piel. Revista española de las industrias de la piel (1944), 18 de juliol, pàg. 61. En
aquest mateix any, l’assaonament a les Balears aglutinava 39 fàbriques i 795 obrers: el 3% i el 7%, respectiva-
ment, del total espanyol, que en aquest moment, disposava de 1.142 fàbriques i 11.130 treballadors. Piel. Revista
española de las industrias de la piel (1944), novembre-desembre, pàg. 86.



autàrquica, no mancaren noves iniciatives que tractaven de produir en un
escenari tan difícil. De fet, la llista d’empresaris que s’inscrigueren per
cotitzar amb les seves quotes a la Hisenda Pública, segons les tarifes
vigents, està protagonitzada de manera important per la fabricació de cal-
çat, amb la comarca del Raiguer i la població de Llucmajor com a clars
exponents:

EMPRESARIS INSCRITS EN LA CONTRIBUCIÓ INDUSTRIAL I DE COMERÇ 

DURANT L’ANY 1943

FONT: Memoria de los trabajos realizados por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Palma de Mallorca, any 1943, pàg. 50.

Les nòmines de nous inscrits a les matrícules industrials –les Memorias
de la Cambra de Comerç recullen, els anys successius, aquestes anota-
cions– suggereixen que el calçat, en crisi, es resistia a esllanguir-se defini-
tivament i que, encara que no es recollissin les xifres en les exportacions
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Empresari Població y sector

Bartolomé Salvá Rubí Llucmajor, calçat

Lorenzo Puig Font Llucmajor, calçat

Andrés Pericás Ardura Alaró, calçat

Juan Gelabert Beltrán Inca, calçat

Francisca Ferrer Simonet Alaró, calçat

Bartolomé Seguí Beltrán Alaró, calçat

Bartolomé Vidal Martí Binissalem, calçat

González S.L. Inca, calçat

Gelabert y Beltrán S.L. Inca, calçat

Sebastián Mulet Contestí Llucmajor, calçat

Marcos Ferragut Fluxá Inca, calçat

Antonio Martorell Genestra Inca, calçat

Hijos de Matías Pujadas Inca, calçat

Lorenzo Fluxá Figuerola Inca, calçat

Antonio Beltrán Ramón Inca, calçat

Bartolomé Payeras Inca, calçat

José Pujol Martorell Inca, calçat

Francisca Bonafé Llompart Inca, assaonats

Antonio Munar Ferretjans Randa/Llucmajor, assaonats i calçat

Vicente Mulet Mercadal Palma, assaonats

Vicente Rosselló S.A. Palma, alimentació

Alfredo Bonet Llompart Palma, tèxtil

Fabril Hispania S.A. Bunyola, tèxtil

Marcelo Sastre s.d., tèxtil

Jorge Perelló Serra Palma, destil·lats i export. tàperes



que publicava l’esmentada institució, devia tenir qualque sortida exterior.
De fet, entre els empresaris que figuren en el Registre d’Exportadors de
1943, es troben Llorenç Fluxà Figuerola –que ja estava apuntat en aquest
protocol el 1933– i, allò que pot ser més significatiu, la Cooperativa de la
Industria del Calzado de Mallorca, ubicada a Palma, i el Consorcio de
Fabricantes de Calzado y Curtidos de Mallorca S.L., domiciliat a Inca. Les
possibilitats exportadores eren, per tant, existents, si bé les dificultats de tot
tipus retardaven les vendes externes.20 Però la vàlvula de sortida del calçat
mallorquí eren els paquets postals, en els quals, com sembla, s’expedien
ingents quantitats de sabates produïdes en tallers i fàbriques.21 Així és, les
disposicions reglamentàries que regien el servei havien disposat que els
paquets postals no s’enviassin més que en saques. Però com que n’hi havia
poques, la Cambra de Comerç decidí actuar i elevà al Director General de
Correus i Telecomunicació un llarg ofici en què explicava aqueixa regula-
ció que ha producido una seria perturbación al comercio e industria de
Mallorca, de manera singular a la industria del calzado (...) que inopina-
damente ha sufrido tan grave entorpecimiento.22 S’hi afirma que només el
sector del calçat despatxava una mitjana de dos mil paquets postals en cada
correu a la Península, dirigidas al interior (...) a ciudades y poblaciones a
donde no llegan los servicios de Agencia, o si en algunos llegan es con
gran lentitud y gravada la expedición con cuantiosos gastos. La preocupa-
ció empresarial centrava la seva defensa en que si, a les pèrdues ja cone-
gudes s’hi afegia que una possibilitat d’exportació es paralitzava, les con-
seqüències no eren altres que l’acumulació de productes i el bloqueig de la
manufactura. Però la pressió de la Cambra proporcionà resultats tangibles:
el febrer de 1944, el Governador Civil comunicava que se seguia l’admis-
sió de paquets postals amb sabates, en las mismas condiciones que venia
haciéndose. Una línia de vendes cap a l’exterior del calçat mallorquí que-
dava, doncs, novament oberta, en unes coordenades d’excés d’oferta i pos-
sibilitats comercials reduïdes.
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20 En aquest context, els empresaris mallorquins patrocinaren viatges comercials dels seus agents cap a pos-
sibles punts de demanda: davant un mercat sense pols, s’adoptava una estratègia més arriscada, però no desco-
neguda per l’industrial insular. Les dades sobre exportadors a la Memoria de trabajos y comercial, Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca, any 1944, pàg. 23; exemples d’algunes missions comer-
cials cap al Marroc, en ibídem, pàg. 29-30.

21 Aquesta forma d’exportar fou molt utilitzada pels empresaris mallorquins durant la Primera Guerra
Mundial; vegeu J.M. ESCARTÍN (2001a: 169-170).

22 Memoria de trabajos y comercial, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de
Mallorca, any 1944, pàg. 17-18.



Les dades de 1944 aprofundeixen en aquesta tònica recessiva.
Apareixen els primers signes de sobreproducció en el sector, puix manquen
comandes per la contractació del consum davant dels preus elevats del pro-
ducte. Aquest estat s’estén a tota la indústria de Mallorca, i el col·lapse en
la fabricació d’altres gèneres significatius –com les conserves alimentàries
o el tèxtil– es fa evident. Els industrials tenen ara dificultats per pagar els
seus crèdits i, per tant, majors problemes per obtenir-los. La saturació
industrial té una manifestació il·lustrativa: la putrefacció de 40.000 caixes
de polpa d’albercoc enllaunades, amb els seus envasos rovellats i abonye-
gats, que es troben dins els magatzems després d’abundants collites d’a-
questa fruita.23 Però, tal i com es comentava, sorprèn que en l’autorització
de noves indústries sigui el calçat qui figuri invariablement i, durant alguns
anys, lideri la posició d’obertures i ampliacions. Això és el que s’esdeve-
nia el 1945, en què s’obren 14 establiments de fabricació de sabates, amb
un capital invertit de 375.000 pessetes, i s’amplien 10 empreses amb una
inversió de 194.500 pessetes.24 A la primera llista, només els consorcis de
la fusta superen els del calçat; a la segona, aquests són preeminents.25 Però
els empresaris, després de sis anys de gran incertesa, insisteixen sobre els
mateixos problemes del sector, als quals afegeixen nous intents:26

• Manca de lliurament de les matèries primeres intervingudes, com a
conseqüència de l’escassa recollida de cuiros i de la manca d’impor-
tacions.

• Inexistència d’un preu adequat a les manufactures insulars, ja que
des de 1942 les tarifes del calçat es rebaixaren un 10 % per parell (el
d’home) i, des aleshores, han aparegut noves càrregues socials i
s’han augmentat oficialment els preus de matèries primeres secundà-
ries. Tots aquests gravàmens –assenyalen els fabricants– no han
repercutit en les preus de venda.

• L’aparició d’una nova Reglamentació del Calçat, que elevava el cost
de la mà d’obra general en més del 100%, representava, segons l’òp-
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23 Memoria de trabajos y comercial, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de
Mallorca, any 1944, pàg. 72-73.

24 Peticions d’exportació de calçat cap a França en aquest mateix any 1945, sol·licitades per cinc firmes de
Palma i set d’Inca i no autoritzades pel Ministeri d’Indústria i Comerç, a l’ARXIU DE LA CAMBRA OFICIAL
DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALMA DE MALLORCA, 42/67.

25 Memoria de trabajos y comercial, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de
Mallorca, any 1945, pàg. 97.

26 Ibídem, any 1945, pàg.108.



tica empresarial, quasi el cop de gràcia al sector. Els industrials ho
exposen en claredat: si se tiene en cuenta que la industria mallor-
quina de calzado es de tipo familiar o más individual, con ausencia
casi absoluta de sociedades anónimas, y que lo más destacado de su
funcionameinto es la característica personal del propio empresario,
base de su sostenimiento a través de los tiempos, fàcilmente se com-
prenderá que carece de recursos económicos suficientes para poder
sostener la actual situación.

S’ofereixen solucions que advoquen, de forma especial per l’estricte
compliment de la normativa existent sobre recollida i lliurament de cuiros
–que no s’executava de manera taxativa pel problema del mercat negre–,
la imputació en els preus de venda de tots els costos de producció, alhora
que tàcitament, es defensa una major liberalització comercial i l’eliminació
de la burocràcia que impedia el bon funcionament mercantil. Es tractava,
tot plegat, de suprimir las tarifas intermedias del calzado, manteniendo el
tope de venta al público que se acordara, para llevar a efecto, en una semi-
libertad, el normal juego que impone la oferta y la demanda y dar al
comerciante de calzado un estímulo mayor para la defensa de su negocio,
hoy ya bastante decaído. Al mateix temps, era peremptori subministrar efi-
caçment por los organismos que proceda, las materias secundarias, nece-
sarias e imprescindibles para la fabricación de calzado.27

Malgrat totes les penúries que s’han assenyalat, el calçat balear se situa-
va en segona posició a Espanya, després de l’alacantí, en nivell d’impor-
tància productiva el 1945:

LA INDÚSTRIA DEL CALÇAT A ESPANYA, 1945. PROVÍNCIES AMB MÉS DEL 2,5% DE PRODUCCIÓ

FONT: Elaboració personal sobre les dades del Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Palma de Mallorca, núm. 567 (març-abril 1946), pàg. 36.
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27 Memoria comercial y de trabajo, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de
Mallorca, any 1945, pàg. 108.

Províncies Fàbriques % Obrers % Parells % Producció Obr./fàbrica

Albacete 16 0,98 1.428 3,17 1.196.150 3,05 838 89

Alacant 334 20,52 14.114 31,35 13.241.975 33,72 938 42

Balears 343 21,07 10.458 23,23 6.885.675 17,53 658 30

Barcelona 187 11,49 3.908 8,68 3.760.560 9,57 962 21

Castelló 3 0,18 1.346 2,99 1.293.150 3,29 961 449

Logronyo 15 0,92 1.003 2,23 1.834.275 4,67 1.829 67

València 49 3,01 983 2,18 1.051.750 2,68 1.070 20

Saragossa 107 6,57 2.323 5,16 2.320.771 5,91 999 22

SUBTOTAL 1.054 64,74 35.563 78,99 31.584.306 80,42 888 34

RESTA 574 35,26 9.461 21,01 7.691.227 19,58 813 16

TOTAL ESPANYA 1.628 100,00 45.024 100,00 39.275.533 100,00 872 28



Unes dades ressalten de la taula anterior en relació a les Balears: en pri-
mer lloc, la baixa productivitat per treballador, la més exigua del total
espanyol; i, en segon terme, les dimensions mitjanes de les fàbriques de
calçat, de poc més de 30 obrers, de manera que es nota l’existència de pro-
víncies amb estructures empresarials encara més atomitzades i amb pro-
ductivitats més elevades que en el cas insular. Probablement, la major pre-
sència de la força de treball en la producció –amb un paper més escàs,
doncs, de les màquines– sia la causa d’aquest resultat. El tipus de calçat
que s’elaborava a les empreses mallorquines era el Goodyear, de qualitat
mitjana; Menorca, per la seva part, culminava un producte de major valor
afegit, l’anomenat “calçat d’artesania”, en el qual treballaven uns 2.000
operaris i unes 100 empreses. El total de la capacitat productiva de Balears,
mesurada en pessetes, seria d’uns 380 milions, amb un preu mitjà assignat
a les illes de 55 pessetes el parell de sabates. Tres aspectes són importants
en aquest moment, segons els tècnics de la Cambra de Comerç:28

a) Per un costat, la saturació del mercat nacional. Dels 39 milions de
parells produïts per totes les fàbriques espanyoles, 11 són absorbits
per la demanda interior. Se denuncia, però, que segueixen mantenint-
se preus alts en les primeres matèries, juntament amb els desequili-
bris ocasionats per accedir-hi lliurement. La reducció del consum
obliga, alhora, a baixar els preus de les sabates per procurar la seva
col·locació millor en el mercat.

b) L’excés de producció imposa orientar les estratègies empresarials
cap a les demandes exteriors i, de forma particular, cap a aquells paï-
sos la producció de calçat dels quals sia deficitària. La conseqüència
d’aquesta política comercial més agressiva seria, en opinió de la ins-
titució empresarial, una major fluïdesa en l’arribada dels cuiros
bovins i una més àmplia producció de soles i de pells. És a dir, s’ha
d’exportar per poder obtenir les primeres matèries necessàries que
facilitin, alhora, la venda posterior.

c) Els costos de la insularitat haurien de ser compensats. Per a això, es
defensa l’aplicació d’una tarifa marítima molt més reduïda que la
vigent, i la posada en funcionament d’un règim postal benefactor per
al calçat illenc amb respecte a envasos, pesos i menors franqueigs.
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28 Boletín de la Cámara de Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca, núm.567
(març-abril 1946), pàg. 36.



Dels problemes enunciats, cal precisar que la caiguda de la demanda
interna era l’impacte directe de la pèrdua de capacitat de renda de la pobla-
ció espanyola al llarg de la dècada de 1940. La major part dels ingressos es
destinaven a cobrir les principals necessitats familiars –és a dir, l’alimen-
tació i l’habitatge– mentre que el consum del calçat se centrava de manera
preferent, en el preu menor: el tèxtil i les espardenyes. La dura evolució de
la renda per càpita a Espanya, en aquests anys infausts, es fa palesa a con-
tinuació:

RENDA PER CÀPITA DE LES REGIONS ESPANYOLES, 1930-1950

Pessetes de 1986

FONT: elaboració personal sobre les dades de L. GERMAN-E. LLOPIS-J. MALUQUER DE
MOTES-S. ZAPATA (eds) (2001: 561-596)

La depreciació és evident a totes les regions; el període accentua una
escassa capacitat adquisitiva, que no recuperarà els nivells de preguerra
fins ben entrats els anys 1950. Més de dues dècades de retard, com a con-
seqüència del conflicte i de la ulterior política econòmica, que laminaven
les possibilitats d’aquelles regions que. –com Balears– havien mantingut
un ritme de creixement econòmic apreciable entre 1900 i 1930.29 A les
illes, i en relació al calçat de cuiro, la disponibilitat de consum era de 50
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29 ÁLVAREZ LLANO (1986), C. MANERA (2001a).

1930 1940 1950

         439.627          243.724          327.992

         347.534 Catalunya          243.514          282.099

         294.149 Madrid          218.354          274.663

         289.740 Balears         203.431          221.847

         271.676 La Rioja          190.045         218.009

         249.031  Navarra          172.973          217.391
MITJANA          243.549  Astúries          163.680          208.877

Balears         237.705 País Valencià          160.312          207.407

         220.588 Aragó          157.696          185.522

         220.428 MITJANA          150.900          183.729

         211.538  Cantàbria          147.208          183.150

         203.065  Canàries          138.235          168.994

         199.495  Castella-Lleó          131.403          156.368

         185.764  Andalusia          117.264          136.063

         185.033  Galícia          113.782          134.409

         173.643  Múrcia          112.500          133.250

         155.605  Castella La Mancha            95.114          121.123

         151.351  Extremadura            90.909          108.425
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parells per cada 100 habitants el 1948 –igual que a Catalunya–, una mica
superior a la mitjana espanyola (40), situant-se l’arxipèlag en el quart lloc
provincial (Astúries i el País Basc encapçalaven la llista amb 65 parells, i
la tancaven Múrcia, Extremadura i Andalusia amb 20-25).30 En el seu con-
junt, l’índex de producció industrial de béns de consum obtindrà, el 1955,
els nivells de 1935, mentre que el calçat manté el 1950 indicadors sem-
blants als de 1940, o sigui, vint punts per davall de les seves xifres de
1935.31 D’altra banda, el col·lapse exportador s’explica per la sobrevalora-
ció de la moneda espanyola, decidida pel govern. El canvi oficial feia molt
difícil l’entrada de calçat en els mercats internacionals;32 a això s’hi ha de
sumar que la qualitat del producte havia baixat, per l’ús de matèries pri-
meres més econòmiques però més dolentes. D’aquestes darreres, es té
constància a través de les importacions pel port de Palma:

IMPORTACIONS PEL PORT DE PALMA D’ALGUNS INPUTS NECESSARIS PER A LA FABRICACIÓ

DE CALÇAT EN EL PRIMER FRANQUISME (EN KG), 1940-1953

FONT: elaboració personal sobre les dades de les Memorias de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació dels anys 1940-1953.

En efecte, el recurs a les pells d’ovelles i de cabres, les plantilles de
fusta i les soles de cautxú i regenerats de goma, pal·liaven l’escassetat de
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30 Les dades a Piel, Revista de las industrias de la piel (1948), pàg. 15. També citat a J. A. MIRANDA
(1998: 232, quadre 5.24).

31 Els índexs de producció industrial a A. CARRERAS (1983), també a J. A. MIRANDA (1998: 230. qua-
dre 5.22).

32 J. CATALÁN (1996).

Any  Repusalls
 de goma Procedència  Cuiros

 bovins  Procedència Pells sense assaonar
(oví i cabrum)  Procedència

1940             537.420 197.328

1941             397.010 65.728
1942               47.283
1943               31.576 9.457

1944
1945             702.205

1946             980.627
1947               23.529 16.248
1948             886.999 30.140

1949             820.127
1950          1.677.666
1951             275.639

1953             363.594 19.192
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cuiros bovins i dels materials idonis per a l’elaboració del calçat de quali-
tat.33 De fet, entre 1940 i 1953, tan sols s’anoten importacions de cuiros
bovins sis anys, mentre que els carregaments de repussalls de gomes i caut-
xús apareixen en els registres constantment i amb xifres importants. Com
es comprova, el sector responia amb iniciatives molt particulars –però sens
dubte efectives, en la mesura en què la situació econòmica era desfavora-
ble– davant dels reptes que presentava l’autarquia.34 El nord d’Àfrica
–Ceuta, Melilla, Tànger– i algunes places europees avituallaven Mallorca
d’uns gèneres que, una vegada reciclats, servirien per acabar la fabricació
del calçat mallorquí, sobretot soles.

1.2. El bloqueig mercantil i la necessitat d’una nova política econòmica

El baix requeriment intern de calçat i els tortuosos problemes comer-
cials creaven estocs que tibaven els preus a la baixa. Les grans controvèr-
sies per les quals travessava el sector no eludien la proclamació que s’es-
tava fabricant un producte d’alt valor –malgrat la utilització massiva de
succedanis de les matèries primeres ortodoxes– acceptat sempre en el mer-
cat i, per tant, acreditat davant la demanda, proveït de mà d’obra capaç i
tècnicament preparat i, hom diu, amb industrials competents. Aquestes
empreses, per mitjà dels seus pregoners oficials, no feien més que trans-
metre sòrdides queixes a les autoritats econòmiques que, al mateix temps
que bravejaven de l’estructura manufacturera insular, minimitzaven els
problemes que l’apuraven. En aquesta línia fou el discurs del Ministre
d’Indústria i Comerç, Juan Antonio Suances, a la seva visita a Palma el
1946: relativitzar les dificultats que llastraven la indústria regional, ja que
aquests problemes afectan a la economía balear en un grado relativamen-
te mínimo en relación con otras regiones de España. Malgrat això, la refe-
rència al calçat era ineludible, i el tractament del tema adoptava un altre
prisma més d’acord amb la realitat exposada al Ministre pel President de la
Cambra de Comerç, alliçonat pels industrials. Ací, la manca de cueros pre-
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33 ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, “Sindicats”, B-1.340.
34 El 1946, els empresaris havien formulat algunes de les necessitats més peremptòries en el capítol impor-

tador. Les quantitats mínimes que els fabricants de calçat sol·licitaven eren 1,2 milions d’agulles d’empalmar,
300.000 agulles per a talls i 36.000 kg. de cautxú. Estats Units i Anglaterra eren els mercats on recórrer.
Mentrestant, els consorcis d’assaonats reclamaven una xifra d’1,04 milions de kg. d’extracte de quebratxo que,
procedent d’Argentina, resultava decisiu per a la producció illenca. Cf. Memoria comercial y de trabajos,
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca, any 1946, pàg. 187.



senta mayor aspecto y que en las islas tiene mayor importancia por la pro-
porción que esta industria tiene en relación con las demás.35 La perspecti-
va dels fabricants de calçat mallorquins contemplava, igualment, la dels
seus competidors menorquins, en un clar exercici d’aglutinar el conjunt
balear, que engrossia les xifres, com a millor argument davant del Govern.
És així com hablando del calzado isleño, es cita obligada la laboriosidad
de la vecina isla de Menorca (...) por cuanto sus productos, de excelente
calidad y confeccionados con exquisitez, no han podido ser superados por
ninguna otra región española. La industria del calzado es, por antonoma-
sia, la industria de Menorca. El 1945, 4.000 persones treballaven en 119
empreses menorquines, amb el resultat següent: 83.812 parells de sabates
d’home, 275.000 de dona, 61.000 d’infant, 224.000 de sandàlies i 210.000
de sabates de goma.36 Els consorcis sabaters reclamaven, estrictament,
millors accessos a les matèries primeres, possibilitat d’imputar els costos
reals als valors taxats de les sabates i una més ampla laxitud comercial. La
idea d’obrir mercats és constant:37

La consigna de hoy es que hay que aumentar las exportaciones, sea como
sea, y la del calzado balear es, por desgracia, aun remota. Se impone, pues,
una más fácil colocación del excelente calzado isleño en la Península,
dada su excesiva capacidad de producción y por ser Baleares la segunda
provincia de la Nación, productora de calzado. Con el sobrante excesivo,
deberían reconquistarse los mercados exteriores (...) antaño buenos clien-
tes de los industriales isleños, incluyendo a éstos en los cupos y contin-
gentes que se fijen, yendo con tacto y celo a la búsqueda de aquellos pai-
ses susceptibles de adquirir nuestro calzado.

Una planificació acurada i difícil de sintetitzar en menys espai. De fet,
la demanda potencial que es presentà amb l’esclat de la Segona Guerra
Mundial no havia aconseguit augmentar les exportacions, de forma que es
perdia una oportunitat molt pareguda a la que se sabé aprofitar durant la
guerra de 1914, conjuntura de gran activitat econòmica a Mallorca i en la
qual el sector industrial –amb calçat i teixits al davant– cresqué de manera
notable.38 El 1952, seguien les referències a la guerra civil i la funció eco-
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35 Memoria comercial y de trabajos, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de
Mallorca, any 1946, pàg. 176-177.

36 Ibídem, any 1946, pàg. 48-49.
37 Ibídem, any 1946, pàg. 49.
38 C. MANERA (1999a).



nòmica que tingué –segons els industrials– per reverdir el sector; però, al
mateix temps, s’agriaven els comentaris quan les reflexions es referien al
període de la contesa iniciada a Europa el 1939:39

Tan pronto se acabó la guerra civil, la industria mallorquina del calzado
estuvo admirablemente preparada para organizarse como elemento mag-
nífico de comercio exterior, sobre todo desde el momento en que en Europa
ardía de nuevo un conflicto mundial; pero hacían falta primeras materias
que había que importar; i aquí estuvo la gran dificultad. La economía de
Europa se hallaba imbuida de manía autárquica [sic] y en España, llena de
fervor patriótico después de la victoria sobre los rojos, imperaba el lema
ambicioso de los precios [¡] de 1936! Se perdió con ello una ocasión de
abrir nuevos mercados a una industria básica del ciclo español y desde
entonces todos los intentos han sido vanos para lograr una corriente
exportadora que permitiera mantener en tensión la industria.

Aquestes paraules, corrosives si es tenen en compte la data i el moment,
semblen, àdhuc, ridiculitzar la pretensió d’obtenir inflacions negatives i, de
manera especial, arremeten contra la visió comercial de l’Estat. Poques
esperances tenien els empresaris del calçat en l’acció estatal; llur intuïció
mercantil, el profund coneixement de les demandes i les seves pautes orga-
nitzatives, duríssimes per als treballadors, substituïen l’escàs i poc efectiu
suport governamental. Ara bé, el 1947 figura, de manera explícita, l’ex-
portació de calçat fabricat a Palma, Inca, Lloseta i Alaró, destinat a
Amèrica, Europa –en tots dos casos, sense especificar més– i el Marroc,40

mentre que, any rere any, es consignen en la comunicació oficial d’expor-
tadors algunes de les empreses més emblemàtiques del sector: la renovació
per a 1948 la realitzen la Cooperativa de Industria del Calzado de
Mallorca, el Consorcio de Fabricantes de Calzado y Curtidos de Mallorca
S.L.i Llorenç Fluxà Figuerola.41

La solució real per als industrials –una vegada elevades llurs peticions,
que incumbien més a la política econòmica– passava, aleshores, per seguir
pressionant sobre els salaris, amb l’objectiu d’abaratir al màxim els costos
de producció. Això garantia una capacitat d’exportació major i poder com-
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39 Memoria comercial y de trabajos, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de
Mallorca, any 1952, pàg. 91.

40 Ibídem, any 1947, pàg. 85.
41 Ibídem, any 1947, pàg. 212. Fluxà Figuerola apareix, igualment, a la nòmina d’importadors. Ibídem, pàg.

209-210.



petir amb les empreses llevantines, que coneixien situacions similars. En
aquest sentit, els jornals dels oficials sabaters a Mallorca se situaven a la
franja més baixa de l’economia illenca. Aquestes retribucions reduïdes
imbuïen l’existència d’indústria submergida, per eludir les obligacions fis-
cals i la reglamentació laboral: els tallers clandestins oferien així la possi-
bilitat d’incrementar el jornal amb la sobreexplotació dels treballadors, que
eren il·lícitament contractats per empreses que els brindaven una comple-
mentarietat salarial quan acabaven el seu horari a la fàbrica o al taller.
Aquestes activitats, a més, escapaven a qualsevol tipus de revisió o de con-
trol que estava determinat pel Reglament General de Seguretat i Higiene en
el Treball (1940) i a les ordenances laborals de 1946. Les condicions labo-
rals en el sector del calçat eren dures, tant pel que fa a la perillositat de la
maquinària, poca il·luminació o mala ventilació dels locals, com per la uti-
lització d’al·lots menors de 14 anys en el procés de producció.42 Pautes, per
tant, ben conegudes pels industrials, que les venien estimulant des de sem-
pre.43 Com a mostra eloqüent, la comparança salarial dels oficials sabaters
amb altres de rang similar en diferents oficis, fa palesa la gran dificultat
econòmica:44
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42 ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA “Sindicats”, B-1340; J.A. MIRANDA (1998:272).
43 Cf. J. M. ESCARTÍN (2001b).
44 Paral·lelament, els índexs del cost de la vida a Espanya, calculats per la Cambra de Comerç, partien d’un

índex 100 per al període 1922-1926 i determinaven els resultats següents:

Memoria comercial y de trabajo, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca,
any 1952, pàg. 151.

Període Despeses de casa Despeses de vestit Despeses d’alimentació Despeses diverses

1922-1926 100 100 100 100

1949 284 564 869 476

1950 317 618 927 542

1951 386 741 1117 643

1952 430 760 997 643



EXEMPLES DE JORNALS D’OFICIALS A L’ECONOMIA MALLORQUINA

PESSETES CORRENTS/DIA

1936-1948

FONT: Memoria comercial y de trabajos, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Palma de Mallorca, any 1948, pàg. 131-134.

La informació tabulada qüestiona la pretensió del Govern –recordi’s– de
contenir els preus i situar-los al mateix nivell de 1936. En efecte, les esti-
macions de la Cambra de Comerç detallaven l’important increment del
cost de la vida des de l’inici de la guerra civil fins als primers i tímids indi-
cis de recuperació a Mallorca, entorn de 1948, anys en què es multiplica
per 4,5. Al mateix temps, se certifiquen pujades salarials limitades que
suposaven, en termes absoluts i en el cas del calçat, situar-se a la coa dels
principals oficis de les activitats industrial i comercial. El tipus de produc-
ció, en què la mecanització podia ser substituïda per una més gran intensi-
tat de la força del treball, juntament amb les anomenades “càrregues
socials”, que passaren del 5,28 % sobre el salari del sabater de taller en
1936 al 77% en 1948, i del 4,12% al 63,20% per a les fàbriques, són fac-
tors que alimentaren el muntatge de part de la producció sota una estructu-
ra domiciliària o en unitats productives no declarades.45
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45 Les dades a Memoria comercial y de trabajos, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma
de Mallorca, any 1948, pàg. 133.

Oficis 1936 1947 1948 % 1948/1936

12,97 18,90 19,23 48,27

12,36 21,55 22,21 79,69

11,00 18,00 18,00 63,64

12,66 21,25 21,25 67,85

13,25 18,69 18,43 39,09

11,75 18,58 20,16 71,57

12,00 23,56 23,56 96,33

14,50 26,70 26,70 84,14

10,14 16,27 16,68 64,50

8,00 15,60 15,60 95,00

9,46 17,08 17,08 80,55

5,00 10,37 15,07 201,40

8,80 15,83 18,62 111,59

11,55 23,67 24,28 110,22

11,58 20,99 25,93 123,92

10,85 20,13 20,31 87,19

10,33 17,25 18,06 74,83

12,75 19,00 22,00 72,55
Cost de vida (1936=100) 100 424 453

Picapedrers

Fusters

Conservers especialitzats

Ferrers

Forners

Paperers

Pintors

Vidriers

Filadors

Sabaters a fàbrica

Sabaters a taller

Cosidores

Assaonadors

Ebenistes

Dependents mercantils

Electricistes

Miners barrobiners

Obrers portuaris



Però aquesta estratègia empresarial topava amb la qualitat de la mà d’o-
bra mallorquina en el seu propi sector. El coneixement dels fabricants
demostrava que, àdhuc, era millor patir de problemes de primeres matèries
que de la manca de bons treballadors. L’exemple suís servia de contrapunt,
en una disquisició publicada per la Cambra de Comerç que descriu, alho-
ra, la promoció de l’industrial sabater:46

La industria del calzado en Baleares, con zapatos que por su perfección y
esmero con que son producidos compiten con los de más fama mundial,
cuenta con instalaciones que son verdaderos modelos en su clase, por el
utillaje y procedimientos de fabricación mecánica empleados, en que el
zapato se crea por medios excelentes de técnica y precisión, ocurriendo lo
contrario de las vicisitudes por que atraviesan otros países, Suiza, por
ejemplo, en que las dificultades con que tropieza la industria del calzado
provienen menos de una escasez de materias primas que de la falta de
mano de obra especializada.

Aquesta especialització laboral del treballador del calçat justifica, com
s’ha dit, que l’empresari recuperàs el treball manual en diverses etapes del
procés de producció. Entre 1940 i 1950, la producció espanyola de calçat
continuà mantenint-se en un percentatge acostat al 68% en elaboració
mecànica, mentre que la manual i semimanual sumaven quasi el 32%.
Aquests guarismes són relativament estables al llarg de la dècada, amb la
qual cosa la modernització mecànica del sector s’estancà, mentre altres
productors europeus accentuaven la seva inversió en nous enginys.47 La
renovació, en aquest sentit, fou molt estreta per a les empreses de calçat
espanyoles. Ara bé, aquest retrocés, que fou general, no tingué la mateixa
repercussió a totes les regions productores. I és a Balears on l’adquisició
de màquines és més intensa en els anys 1940. Segons les dades de la firma
United Shoe Machinery, sistematitzades per J. A. Miranda, Mallorca va
aconseguir conservar, entre 1941 i 1950, un 16% del flux de maquinària
que adquirí la dècada anterior a la guerra civil, mentre les empreses de
Barcelona només reberen el 9% i les zones sabateres d’Alacant –el gran
competidor del calçat balear– veieren un declivi clar. Les dades són elo-
qüents.
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46 Memoria comerial y de trabajos, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de
Mallorca, any 1946, pàg. 47.

47 J. A. MIRANDA (1998: 274-275).



INCORPORACIÓ DE MAQUINÀRIA DE LA UNITED SHOE MACHINERY ALS PRINCIPALS 

CENTRES PRODUCTORS DE CALÇAT D’ESPANYA. 

PERÍODE 1941-1950 RESPECTE A 1926-1935

FONT: J. A. MIRANDA (1998:282)

El contingent més gran de maquinària de Mallorca es pot explicar per
tres factors importants. En primer lloc, per la limitada mecanització ante-
rior de la indústria del calçat insular, ja que entre 1911 i 1935, la major part
de les màquines importades (el 80%) per al sector foren aparells auxiliars
destinats a la producció semimanual. En segon terme, pel creixement del
nombre d’empreses de calçat, impulsat per la conjuntura de la guerra civil,
firmes que no disposaven, per tant, d’unes màquines de difícil adquisició
en les complicades coordenades de la postguerra, de forma que en els anys
quaranta aquests industrials no comptaven amb la tecnologia necessària.
En aquest aspecte, el retrocés tecnològic era evident, i malgrat que les
empreses com les de Miquel Munar Fill (de Llucmajor), Gelabert i Beltran,
Joan Noguera Ferrer i Llorenç Fluxà Figuerola (totes elles d’Inca), resol-
guessin millor el tema de la incorporació de maquinària, el principal motor
de la indústria del calçat mallorquí continuà essent la utilització intensiva
de la mà d’obra. I, en darrer lloc, pel manteniment de la producció, malgrat
les serioses dificultats, ja comentades, d’accés a les matèries primeres, fet
que cal ser recordat: el nombre de fàbriques i tallers consagrats a la fabri-
cació de calçat a Mallorca passà de 105 el 1937 a 230 el 1950, amb una
producció estable d’uns tres milions de parells, uns 8.000 treballadors i una
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Província Localitat Índexs (1926-1935=100)

4,81

3,84

3,22

Alacant

6,56

13,12

15,92

6,5

100

Balears (Mallorca)

13,4

3,03

3,57

Balears (Menorca)

3,57

6,9Barcelona

7,47

Castelló 13,06

Elda

Elx

Villena

Cocentaina

Palma

Inca

Binissalem

Llucmajor

Alaró

Maó

Ciutadella

Alaior

Barcelona

Sitges

Vall d’Uixó



aposta evident per l’ús d’inputs alternatius al cuiro boví.48 En l’esfera de la
producció, les variables més significatives del sector s’han ordenat en la
taula següent:

LA INDÚSTRIA DEL CALÇAT DURANT EL PERÍODE AUTÀRQUIC.

INDICADORS PRINCIPALS, 1936-1955

(a) Xifres corresponents a tota la guerra.
(*) Xifres corresponents al conjunt de Balears.
FONT: Elaboració personal a partir dels materials següents: per a 1936-1952, les Memorias de

la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca corresponents als anys
1940-1952. Per a 1949, ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, Institut Nacional d’Estadística,
caixa 2. Per a 1955, J.A. MIRANDA (1998: 248).

Hom és conscient que les dades no sempre quadren, si es confronta més
d’una font.49 Però serveixen per fixar algunes tendències que són impor-
tants: la regularitat productiva, juntament amb l’augment del nombre de
treballadors i la formació de nous centres des de l’esclat de la guerra.
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48 Les xifres sobre mecanització entre 1911 i 1935 i l’apunt de dos dels tres factors ressenyats, a J.A.
MIRANDA (1998: 111-112 i 283-284, respectivament).

49 El 1949, per exemple, la Cambra de Comerç ofereix la xifra de 367 fàbriques de calçat, mentre que
l’Institut Nacional d’Estadística detalla 93 fàbriques per mitjans mecànics a Palma i 318 a la resta de la provín-
cia, i aporta, a més, que 121 sabaters a Balears fan calçat a mida i que existeixen 88 fàbriques i tallers d’espar-
denyes i 20 de producció de formes de calçat i tacons de fusta en el conjunt regional. Cf., ARXIU DEL REGNE
DE MALLORCA, Institut Nacional d’Estadística, caixa 2; i Memoria comercial y de trabajos, Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca, any 1949, pàg. 55.

Any Tallers/
fàbriques

Obrers  Producció
 (parells calçat)

 Producció
 (k . soles)

 Producció
Peus de pell boví

1936 100

1937 105 4.267 20 1.528.671

1938 200 6.000 1.535.000

1939 250 7.500 36 3.500.000 3.238.245(a)

1940 235 35 613.882 217.583

1941 307 37 3.000.000 180.356 76.404

9.500  dec.
quadrats

1944 263 39 2.350.000

1945 242 2.200.000

1946 205 7.000 10.000 arells/dia

1947 231

1948 228 7.038 15.000 arells/dia

1949 (*) 412 92

1950 230 8.042

1952 208 8.174 14.000 arells/dia

1955 (*) 436.234 167.350

1943 270 37 2.750.000 180.000

Adoberies
g

p

p

p



Entre 1940 i 1953, Mallorca produïa calçat fabricat en sèrie. En aquest
context cronològic, cal distingir dos nivells d’aproximació:

1. El nucli industrial s’havia traslladat de Palma a Inca, si bé seguia
creixent a la comarca del Raiguer, on la principal especialitat era la pro-
ducció de calçat per a home, efectuat a empreses mecanitzades; l’única
excepció mallorquina sobre això la representava Llucmajor, població més
orientada al calçat de dona de fabricació semimanual i manual:

INDÚSTRIA DEL CALÇAT A MALLORCA, 1949.

PERCENTATGE DEL NOMBRE DE TREBALLADORS EN ELS DISTINTS SISTEMES DE PROUCCIÓ

FONT: Piel. Revista española de las industrias de la piel (1949), setembre, pàg. 38-42.

Des de 1945, Inca conformava el principal centre de producció, amb
més de 2.000 treballadors. La seva indústria del calçat articula les diferents
formes organitzatives que caracteritzen històricament el sector (vegeu la
taula referida a Inca el 1949):

a) Les fàbriques mecanitzades, concentrades a 19 empreses de grandà-
ria superior a la mida, en concret, les de Gelabert i Beltran, Joan
Gelabert, Llorenç Fluxà i Bartomeu Payeras.50

b) La producció manual, fonamentada en els tallers (30 a l’estadística
de 1949), en la qual s’identifiquen firmes senyeres del sector (com
per exemple Pere Estrany) i possibles ramificacions familiars dels
empresaris que mecanitzaven la producció amb els qui mantenien
sistemes més tradicionals. En aquest sentit, la major part de les uni-
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50 ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, “Sindicats”, B-1342.

Tipus de producció Inca Palma Llucmajor Alaró

12,9 16,9 0,7 31,3

2,8 3,1 27,8 1

3,8 1,1 0 8,6

4,6 6,4 0 9,6

0,9 6,5 41,2 0

0,7 2,8 0 0,5

49,7 38,2 22,7 46,7

15,9 16,6 7,4 0

8,3 7,9 0 2
TOTAL 99,6 99,5 99,8 99,7

Manual d’home

Manual de dona

Manual, altres

Semimanual d’home

Semimanual de dona

Semimanual, altres

Mecànic d’home

Mecànic de dona

Mecànic, altres



tats productives readaptaren la seva producció al mercat que es con-
figurava a la postguerra, la qual cosa obligava a reduir maquinària
–per eludir així costos fixos i de manteniment– alhora que s’incre-
mentava la quota del treball manual. Els industrials actuaven, així,
exactament igual que els seus avantpassats, generadors de la moder-
na manufactura del calçat a Mallorca. En aquest punt, les xifres són
reveladores: dues terceres parts de les fàbriques actives a Inca a la
darreria de la dècada de 1940 es consagraven a la producció manual: 

IMPORTÀNCIA DE LES FÀBRIQUES DE CALÇAT A INCA, 1947

FONT: ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, “Sindicats”, B-1.342.

c) les formes productives de caràcter artesà, representades pels taco-
ners, en què, com en casos anteriors, s’intueixen vincles familiars
amb els empresaris fabrils i amb aquells que organitzen l’elaboració
de calçat a partir de tallers.

d) El sector es culmina amb determinades indústries auxiliars –selleters,
per exemple– i amb consorcis dedicats de manera més específica a la
producció d’assaonats i als serveis de venda. L’engranatge és, doncs,
complet.

2. La indústria d’assaonaments s’enquadrava a Palma, igual que l’auxi-
liar del calçat, fàbriques de formes, de tacons, de capses de cartó, de betum
i altres productes químics. També la ciutat principal concentrà la fabricació
de soles de goma ja que, a mitjan dels anys 1940, hi havia a la capital dues
grans firmes que en produïen uns tres milions de parells anuals. Es tractava
de les empreses de Tomàs Pons Camps i, essencialment, la de Fèlix
Torrabadella, amb un centre fabril de dimensions respectables: 129 treba-
lladors i una producció que no es limitava tan sols a uns dos milions de
parells de soles, sinó que també abraçava planxes de goma i dissolució de
cautxú per aferrar.51 Aquesta permanència industrial durant el període autàr-
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51 ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, “Institut Nacional d’Estadística”, caixa, 238.

Nombre d’obrers Mecanitzades Semimanuals Manuals Total

D’1 a 20 - 1 31 32

De 21 a 40 1 2 3 6

De 41 a 60 5 - 1 6

de 61 a 80 3 - - 3

de 81 a 100 3 - - 3

de 101 a 200 3 - - 3

Més de 200 1 - - 1
TOTAL 16 3 35 54



quic s’explica tant pel treball desplegat per les firmes ja existents des d’a-
bans de la guerra, com per la creació de noves empreses, la reobertura d’al-
tres que ja havien patit crisis conjunturals i les ampliacions de capital en les
ja establertes. En qualsevol dels tres casos, es fa palès que el sector del cal-
çat presentava una activitat sotmesa a fortes pressions, però ben lluny d’una
situació de desaparició –com indica la documentació consultada– si tenim
en compte la seva evolució (consultau la taula corresponent).

LES EMPRESES DEL SECTOR DEL CALÇAT A INCA, 1949

FONT: elaboració personal a partir de les dades de l’ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA,
“Sindicats”, B-1.340.
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TaconersCalçat mecànic Calçat manual Artesania y guanteries

Beltrán Ramon, Antonio Beltrán Pieras, Buenaventura Aloy Reixach, Antonio Bonafé Llompart, Jaime

Casals Ricard, Domingo Bissellach Martorell, Bmé. Amengual Llompart, Miguel Massip Llompart, Jaime

Ferrer Batle, Bernardo Bonafé y Guasp S.L. Amengual Truyols, Guillermo Morro Ripoll, José

Fluxá Figuerola, Antonio Coll Genestra, Andrés Beltrán Llinás, Antonio Noguera Estrany, Pedro

Fluxá Figuerola, Lorenzo Coll Gual, Antonio Beltrán Soler, Juan Payeras Ferrer, José

Gelabert Beltrán, Juan Colom Oliver, Gabriel Bibiloni Esteve, Bmé. Perelló Llompart, Fco.

Gelabert y Beltrán S.L. Corró Ferragut, Antonio Cirer Oliver, Antonio Prats Seguí, Magin

González S.L., Bernardino De Esteva, Salvador E. Coll Gual, Antonio Ramis Cortés S.L.

Industria del Calzado S.L. Estrany Llabrés, Pedro Coll Vila, Antonio Truyols Seguí, Miguel

Martínez Verger, Manuel Ferrer Fe, Miguel Corró Mateu, Miguel

Martorell Genestra, Antonio Ferrer Janer, Pablo Durán Llabrés, Bmé.

Melis Marqués y Cía. Figuerola Gual, Lorenzo Estrany, Francisco

Morro Planas, Sebastián Fiol Isern, Pedro Ferragut Sans, Pablo

Nicolau Figuerola, Nadal Forteza Truyol, F. Ferrer Prats, Ramón

Noguera Ferrer, Juan Llobera Pujol, Gabriel Fiol Colom, Juan

Payeras Ferrer, Bartolomé Marqués Janer, Juan Fluxá Ramis, Guillermo

Payeras y Beltrán S.L. Martorell Ferragut, Felio Horrach Amengual, Miguel

Pujol Martorell, José Massanet Muntaner, Juan Huguet Llobera, Jorge

Seguí Beltrán, Gabriel Maura Llinás, Pablo Huguet Llobera, Juan

Morro Amer, Jaume Janer Pons, Antonio

Morro Planas, Juan Llabrés Mulet, Pedro

Munar Ramis, Bmé. Llompart Company, Juan

Paris Martorell, Antonio Marin Cantos, Diego

Prats Janer, Pedro Martorell Martorell, Ramon

Ramis Beltrán, Bmé. Martorell, Francisco

Rotger Solivellas, Antonia Mateu Pujadas, Juan

Seguí Escarrer, Juan Mesquida Lliteras, Gabriel

Seguí Payeras, Jaime Morro Planas, Juan

Siquier Martí, Pedro Munar Bissellach, Miguel

Zouko, Esteban Oliver Genestra, Gabriel

Prats, Rafael

Seguí Amer, Rafael

Seguí, Modesto

Socías Arrom, Bmé.

Torrens Beltrán, Antonio

Vera Pons, Diego

Adoberiaes Venda d’assaonats Venda de sabates i espardenyes Selleters

Antich Rotger, Antonio Beltrán Soler, Antonio Aguiló Serra, Miguel Estrany Santandreu, Miguel

Cons. Fabric. Calz. y Curt. Fluxá Mut, Bartolomé Crespí Bosch, Magdalena Ferrer Grau, Antonio

Esperanza Janer Llompart Maura Llompart, Pedro Ferrer Domenech, Francisca Ferrer Grau, Juan

Figueiras, José L. Oliver Martorell, Francisca Ferrer Prats, Juan Forteza Cortés, Antonio

Massanet Muntaner, Andrés Garau Estrany, Juan Rubert Garriga, Rafael

Noguera Ferrer, Juan Gelabert Beltrán, Juan

Prats Coll, Juan Horrach Amengual, Miguel

Pujol Martorell, Bmé. Janer Martorell, Pedro

Zanoguera Canet, José Jaume Llompart, Pablo

Llabrés Mulet, Pedro

Llobera Pujadas, Ana



AUTORITZACIONS DE NOVES INDÚSTRIES, REOBERTURES I AMPLIACIONS CONCEDIDES ALS

SECTORS DEL CALÇAT I DELS ASSAONATS PER LA DELEGACIÓ D’INDÚSTRIA DE BALEARS.

CAPITAL SOCIAL EN PESSETES, 1940-1953

FONT. Elaboració personal a partir de les dades de les Memorias de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació dels anys 1940-1953.

En efecte, del total de 128 empreses, unes decidiren estendre el seu radi
de negocis, altres optaren per tornar al mercat i un darrer grup s’arriscaren
a obrir les portes en un context econòmic poc gratificant i insegur. Els
resultats s’entreveieren de forma gradual, molt lentament. A la Memoria de
la Cambra de Comerç de 1950 apareixen, per primera vegada de la pos-
tguerra ençà, xifres sobre exportacions de calçat, fruit de les intenses vicis-
situds viscudes pels vint-i-cinc exportadors mallorquins –el 1951 seran
trenta– inscrits en el Registre Oficial d’Exportadors de la Direcció General
de Comerç i Política Aranzelària, alguns dels quals protagonistes de les
ampliacions de capitals en els seus negocis, abans descrites. Es tracta de
dues partides petites, que sumen 5.925 kg., i que es despatxaren a Islàndia
(5.426) i a Argèlia (499). Les extraccions de calçat poden realitzar-se,
segons les disposicions d’aquesta entitat tutelar, a França, Alemanya,
Islàndia, Holanda, Suïssa, Bèlgica, Itàlia, Portugal, Finlàndia, Dinamarca,
Grècia, Noruega, Suècia, Anglaterra, el Marroc, Argèlia, Guinea, Canàries,
Orient Mitjà i Amèrica.52 La dada quantitativa abans exposada, irrisòria si
es compara amb les variables conegudes d’èpoques anteriors, posa, això no
obstant, de manifest la gradual obertura de l’economia mallorquina, grà-
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52 Memoria comercial y de trabajos, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de
Mallorca, any 1951, pàg. 75.

Any  Calçat
 Nombre autoritz.  cap. social

Assaonats
 capital social

1940                  11              244.000

1941                    6              158.000

1942                  16           1.107.254                    1            5.000

1943                    7              222.120                    5          41.000

1944                    5              102.800                    1        121.798

1945                  24              569.650

1947                    6                27.800                    1            8.000

1948                    7              130.000                    1        103.495

1949                    8        186.320

1950                  14                68.230                    1          56.000

1951                  14              273.110                    1        177.500

1952                    2                22.000

1953                  16              338.000                    4          19.000
TOTALS                 128           3.262.964                  23        718.113

Calçat
 Nombre autoritz.

Assaonats



cies a l’actitud decidida dels grups empresarials que tenien en el mercat
exterior –tant el peninsular com l’internacional– les seves principals pers-
pectives de negoci. A les pesaroses afirmacions que solien caracteritzar els
informes empresarials, es deixen entreveure alguns indicis que suggereixen
aqueixa tímida recuperació:53

El comercio exterior de frutos característicos de Mallorca ha ido adqui-
riendo, a pesar de las trabas inevitables, una actividad destacable en rela-
ción a los pasados años (...) Se hacen discrecionales envíos de almendrón
(...), alcaparras, albaricoques, artesanía de rafia y calzado, con cietos bal-
buceos. Siempre fueron de suma aceptación en los mercados internaciona-
les los productos del agro y de la actividad fabril isleña, tales como el cal-
zado.

La defensa d’un passat destacable a l’àmbit comercial, amb productes
líders, és constant en les aportacions de la institució econòmica empresa-
rial, i malgrat que s’entrevegi, amb dificultat, un futur més esperançador,
se nota a faltar ciertas facilidades a los exportadores y en sus productos,
necesidad de materias primas para su mejor desenvolvimiento, perdiéndo-
se mercados que compraban ventajosamente productos mallorquines, en
estado de languidez en los mercados internacionales, tales como bordados,
alfombras, alfarería, vidrio artístico, calzado i tejidos. Sempre, doncs, les
mateixes queixes: excessives reglamentacions, escassetat de matèries pri-
meres, desnivell entre oferta i demanda. Però, alhora, s’anotaven vies per
facilitar les exportacions:

• L’aplicació d’un política de canvis de moneda que fossin menys
severs per al calçat i que ja s’havien adoptat a altres activitats indus-
trials, en concret les enquadrades en la fabricació de tacons i de soles
de goma.54

• La cessió a l’exportador del 40% de les divises generades per a la
venda en el mercat lliure a la Borsa de Madrid i el 40% per a impor-
tacions de mercaderies del cicle del calçat.
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53 Memoria comercial y de trabajos, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de
Mallorca, any 1951, pàg. 73.

54 Els tipus de canvis reclamats eren: francs francesos: 9,384 ptes.; lliures esterlines: 91,980: dòlars:32,850;
francs suïssos: 758,910; francs belgues: 65,700; florins: 864,471; escuts: 114,258; corones sueques: 6,348;i coro-
nes daneses: 4,755. Memoria comercial y de trabajos, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Palma de Mallorca, any 1951, pàg. 150.



• La sol·licitud d’incloure el sector en els convenis comercials, per
aconseguir els beneficis aranzelaris més favorables en l’extracció
dels gèneres.

Els exemples que posen els industrials són mals de rebatre:55

La necesidad de elevar los cambios (...) está corroborado por la experien-
cia desgraciada de algunos fabricantes que se han aventurado a exportar,
confiados en las ventajas ofrecidas a los concurrentes a las Ferias
Muestrarios; entre ellas, podemos citar concretamente las de Basilea y
Utrecht. En estas Ferias, los concurrentes tuvieron la satisfacción de ver
como era apreciada la calidad y bondad de la confección, pero adversa-
mente la parte comercial fue un fracaso. Ante la perspectiva de retornar el
calzado remitido, con el consiguiente quebramto se intentó la colocación a
más bajo precio del facturado, 25 pesetas menos por par, y no se pudo ven-
der ni uno solo.

La informació il·lustra de la presència exterior del calçat mallorquí en
aquells àmbits internacionals en què es forjaven negocis i comandes, rela-
cionats amb un segell de qualitat. La crítica sublim a la política econòmi-
ca del Govern és evident, i els delegats que acudien a aqueixes exposicions
destacaven la bona acceptació del producte; però al mateix temps, subrat-
llaven que l’estratègia comercial dependent dels Ministeris no era adequa-
da per a un sector que disposava d’una quota de mercat exterior que s’es-
tava fonent. De forma paral·lela, la producció es mantenia generant impor-
tants superàvits que tancaven un cercle viciós en l’estructura del sector: la
necessitat de baixar preus. La Cambra de Comerç, en el seu informe eco-
nòmic relatiu a 1951 i remès al Consell Superior de Cambres de Comerç
d’Espanya, se’n feia eco així com d’altres problemes que espanyaven
seriosament el sector industrial mallorquí i reclamava, en certa mesura, un
gir en la política econòmica de Madrid:56

La industria mallorquina sigue atravesando el período de indecisión pare-
jo a la nacional, pero con más repercusiones desfavorables, por su des-
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I NAVEGACIÓ DE PALMA DE MALLORCA,101/1; 101/2 i 101/3.

56 Ibídem, any 1952, pàg. 167-168. En aquesta mateixa línia, J.A. MIRANDA,(1998:294).



ventaja insular, por restricciones eléctricas y con la gabela de los trans-
portes y pérdida de tiempo en la recepción y en envío de las mercancías (...)
No ha habido, pues, mejoramiento en el comercio ni en la industria (...) El
comprador medio sigue retrayéndose (...) Es difícil senyalar algún ramo
del comerio en que se observe tendencia a la mejor normalidad posible,
habiendo un desnivel considerable entre la capacidad de adquisición y la
oferta, a todas luces inadmisible (...) La industria agobiada por las regla-
mentaciones laborales y la escasez de materias primas, y el comercio acu-
sando una situación difícil [creen] una situación angustiosa para aquel
que tiene que acudir al comercio o a la industria, contando tan solo con las
remuneraciones exiguas que se estilan y que son ya ineludibles. Nadie suje-
to a sueldo fijo, puede considerarse discretamente remunerado en relación
al coste de la vida.

Les asseveracions de la institució destaquen, en aquest document i en
altres al llarg de la postguerra, l’actitud combativa dels agents econòmics.
Això no obstant, el plantejament que es formula en aquest informe, datat el
26 de març de 1952 i signat per Francesc Barceló, secretari de la Cambra,
abraça tant la crítica a una inexistent política comercial com les enormes
complicacions administratives per poder exportar i, el que resulta més cri-
daner, es defensa la recuperació de la capacitat de consum dels assalariats.
Però si aquestes eren les conclusions qualitatives de la Cambra de Comerç,
el registre industrial de Balears de 1950 presentava, quantitativament, una
radiografia precisa en relació al capital social invertit en la formació,
ampliació i reobertura d’empreses, amb el calçat com activitat determinant;
aquestes són les dades:

INDÚSTRIES INSCRITES EN EL REGISTRE DE LA DELEGACIÓ D’INDÚSTRIA DE BALEARS, 1950
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Sector  Nombre  Capital social
(pessetes) %  Ratio capital social/

 empresa
            46           33.188.096 9,67                          721.480

              3             6.172.734 1,80                       2.057.578

        1.239           31.746.428 9,25                            25.623

           317           15.850.347 4,62                            50.001

        1.054           20.391.179 5,94                           19.346

           301           37.405.403 10,90                          124.270

           367           44.340.390 12,92                          120.819

            18             1.109.200 0,32                            61.622

            33                721.310 0,21                            21.858

           137           50.132.364 14,61                          365.930

           108           17.359.457 5,06                          160.736

            39             7.590.795 2,21                          194.636

Producció d’electricitat

Distribució d’aigües

Metall

Construcció, vidre i ceràmica

Fusta

Química

Calçat

Confecció

Tintoreria

Tèxtil

Cuiro

Cautxú



FONT: elaboració personal a partir de les dades de la Memoria comercial y de trabajos, Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca, any 1949, pàg. 55.

La taula recull les característiques bàsiques de la indústria balear en els
inicis de la recuperació econòmica, en què es distingien tres grups de sub-
sectors que conegueren obertures de nous establiments industrials:57

• Un primer grup, que creix de manera important, és el format per les
empreses que subministren directament l’activitat constructora, amb
béns semielaborats. Són els casos de les fusteries, reparacions mecà-
niques, ferreries, fabricacions de teules i maons i serradores.

• Un segon agregat és el que integren les produccions amb demanda de
béns finals i serveis: indústries relacionades amb l’alimentació –com
conserves vegetals i les indústries làctiques i tallers de reparacions
elèctriques.

• Finalment, un tercer apartat inclou les obertures de les branques de
l’activitat més tradicional, com les registrades en les indústries del
cuiro, la química o el tèxtil.

Alhora, s’ha de destacar el següent:

a) Les ampliacions de capital es produeixen en els subsectors indus-
trials en alça (reparacions mecàniques i ferreries), però també enels
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Sector  Nombre  Capital social
(pessetes) %  Ratio capital social/

 empresa
            38             6.683.481 1,95                          175.881

           100             4.213.843 1,23                            42.138

           176           11.923.555 3,48                            67.747

           187             6.469.358 1,89                            34.595

           638             7.769.829 2,26                            12.178

            55             1.735.692 0,51                            31.558

            32             2.957.300 0,86                            92.416

            19             5.303.100 1,55                          279.111

            70           11.925.116 3,48                          170.359

            17                736.240 0,21                            43.308

            66             1.870.875 0,55                            28.347

            38             1.986.106 0,58                            52.266

            56           10.382.368 3,03                          185.399

            69             2.524.148 0,74                            36.582

            13                585.200 0,17                            45.015
TOTALS         5.236          343.073.914 100,00                            65.522

Paper i cartó

Impremta, fotografia

Farines i molins fariners

Molins estrucadors

Forns, pastisseries

Pastes de sopa

Xocolates

Làctics

Carnisseria i embotits

Cafè i succedanis

Conserves

Vins

Licors

Gasoses

Diversos



més tradicionals, com els del calçat, bijuteria, teixits, fabricació de
gel i de cambres conserveres o peladores d’ametles. Molts dels nous
establiments industrials que en aquests anys semblen sorgir amb
força, acabaran per manifestar la seva feblesa quan, una vegada enri-
quits a l’etapa del boom turístic, es comencin a manifestar els símp-
tomes de la crisi. Quan s’està creant la base turística, es produeixen
ja baixes d’empreses tant en les activitats industrials clàssiques (cal-
çat i teixits, sobretot) com en les aparegudes arran de la demanda
turística (construcció, alimentació, ferreria, reparacions). Això
demostra que el procés de consolidació d’una nova estructura pro-
ductiva en portava implícit un altre de selecció d’empreses en dife-
rents branques de la producció.

b) L’estructura industrial balear a principi de la dècada del 1950 té
aquesta composició principal: el metall, la química, el calçat, el tèx-
til, el cuiro, la fusta i l’energia que suposen, aproximadament, el 70%
del capital social existent.58 Aquestes variables en la configuració
manufacturera es rubriquen amb dades referides a la producció, com
es veurà més endavant. En resum, el sector secundari en el seu con-
junt i la indústria del calçat en particular, travessaren amb alts i bai-
xos la fase més dura de l’economia franquista i iniciaren un camí
vacil·lant de recuperació, similar al viscut en altres economies regio-
nals, però amb una característica peculiar: la indústria illenca, com el
conjunt de la seva economia, presentava senyals de revitalització
més precoços que en altres zones d’Espanya. 

2. L’OBERTURA GRADUAL DE L’ECONOMIA MALLORQUINA I LA
IRRUPCIÓ DEL TURISME, 1953-1973

2.1. La recuperació econòmica

En els anys finals de la dècada de 1940, es comencen a detectar signes
de recobrament en l’activitat econòmica de Mallorca i, de manera particu-
lar, en el sector del calçat. La causa d’aquest gradual repunt cal adjudicar-
la a la reactivació de les exportacions i el millor accés als inputs necessa-
ris per a la indústria, conseqüència del major grau d’obertura del règim
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RA (1999b).



franquista a partir, sobretot, de 1953.59 Les serioses dificultats que traves-
sen les empreses sabateres de l’illa –cal recordar la manca de matèries pri-
meres, paràlisi comercial i escassa sinergia amb la política econòmica
autàrquica–, conduents a estats de sobresaturació de la demanda i, per con-
següent, a la caiguda important dels preus de venda, donen pas a un cert
llampec mercantil. Així, el 1949 un funcionari anònim de l’estadística ofi-
cial destacava que

Va resurgiendo el comercio exterior de estas islas, representado principal-
mente en cuanto a exportación industrial por calzados, tejidos y bordados,
alfombras, mantas, conservas, anisados y licores, perlas imitación y vidrio
artístico, artesanía de madera y obra de palmito y rafia, productos del
cerdo y turrones, y en cuanto a exportación agrícola por la almendra,
pulpa de albaricoques, patatas, alcaparras, semilla de algarrobas, ajos e
higos.60

La nomenclatura de mercaderies és explícita. En primer lloc, se subrat-
lla que la represa s’edifica tant en l’exportació industrial com a causa de
l’específicament agrícola. En segon terme, les mercaderies ressenyades
confirmen que els protagonistes són sectors no pautadors en el terreny no
manufacturer, intensius en força de treball i amb quotes de mercat relle-
vants; i produccions agrícoles que arranquen del canvi de model agrari ini-
ciat a partir dels anys 1830. El radi d’acció dels productes balears comen-
ça a ser de bell nou ampli, tal i com ja va succeir en etapes anteriors, en les
quals la connexió exterior de les economies insulars sempre fou sòlida i
vigorosa. Aquests mercats, a final dels anys 1940, abraçaven pràcticament
tots els continents i auguraven graus d’obertura majors de l’economia
mallorquina. Vet ací, doncs, l’esquema de l’expansió econòmica illenca a
les portes del turisme de masses: agricultura comercial especialitzada en
ametles, cítrics, patates i garroves, indústries agràries orientades a la fabri-
cació de conserves vegetals; indústries lleugeres de béns de consum, con-
cretades en el calçat i en els teixits. L’aparent milloria que detecten els coe-
tanis a la darreria de la dècada de 1940, es comença a observar en els anys
vinents. En efecte, un document redactat el 1952, prosseguia amb aquesta
mateixa línia argumental:
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60 ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, “Institut Nacional d’Estadística”, caixa 2.



El comercio exterior (...) de Mallorca ha ido adquiriendo, a pesar de las
trabas inevitables, una actividad destacable en relación a los pasados
años, incremento atribuible a la mejora de los cambios especiales de
exportación y sistema de cuentas combinadas o de compensación, que per-
mite competir en el extranjero con otros precios internacionales. (...)
Siempre fueron de suma aceptación en los mercados internacionales los
productos del agro y de la actividad fabril isleña, tales como el calzado (...)
Se notan a faltar ciertas facilidades a los exportadores, y en sus productos,
necesidad de materias primas para su mejor desenvolvimiento.61

El que hom subratlla, altra vegada, és la revitalització dels intercanvis,
que se sancionen amb les variables presentades a l’àmbit productiu: 230
fàbriques de calçat a Mallorca, 75 milions de pessetes com a muntant d’in-
versió i una producció avaluada en uns 15.000 parells diaris. El seu valor
es xifrat en uns 350 milions de pessetes –on s’inclou la quota menorqui-
na–, amb facultat exportadora cap als principals països europeus, el nord
d’Àfrica, Orient Mitjà i Amèrica. En aquest sentit, els registres del port de
Palma manifesten, com es deia, noves pulsacions mercantils. Les dades
concorden amb les asseveracions descrites. El creixement exportador és
clar a partir dels anys 1950 i assoleix els 4,5 milions de kg. el 1957. La
xifra supera amb rotunditat les variables oficials conegudes en èpoques
anteriors: conjuntures no gaire allunyades –com durant els anys 1930–, les
sortides de calçat arribaren a ultrapassar, de manera excepcional, el milió
de kg. (en concret, en 1931 i 1932). Però la tònica general no excedia les
850 tones. Les magnituds de la dècada dels cinquanta situen aqueixos
carregaments en un nivell infreqüent, quant a volum, en la història del cal-
çat insular. El guarisme indueix a pensar en la reanimació del sector. De fet,
les informacions disponibles sobre centres productius indiquen un nombre
de tallers i de fàbriques molt semblant a l’observat a la immediata pos-
tguerra: entre 196 –o 230, segons sigui la font de consulta– per a 1952 i
307 el 1956.62
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62 La dada de 1952 a l’ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, “Institut Nacional d’Estadística”, caixa
245; la de 1956 a la Memoria Comercial y de trabajos de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Palma
de Mallorca, any 1956, pàg. 222.



EXPORTACIONS DE CALÇAT PEL PORT DE PALMA

FONT: elaboració personal a partir de les dades de les Memorias de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació dels anys considerats; i de la Estadística General del tràfec mercantil i del
moviment d’embarcacions i passatgers de la Junta d’Obres del Port de Palma.

El calçat mallorquí continua present en els seus principals punts de
demanda. I, entre aquests, el mercat espanyol és el seu primordial client:
Barcelona i la costa llevantina són els reclams prioritaris de les sabates
illenques, de manera que es perllonguen els fluxos comercials de períodes
procedents:

L’OBERTURA COMERCIAL. ELS MERCATS DEL CALÇAT MALLORQUÍ, 1948-1957

Quantitats en kg.
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2.985.570

2.986.529

3.311.644

3.656.292

3.390.081

3.517.458

4.189.753

3.893.752

4.368.287

- 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000

kgrs.

1948

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

Mercats de cabotatge Totals 1948-1957 % s/total general

                  5.331.762 16,51

                 19.323.757 59,83

                     102.499 0,32

                     119.026 0,37

                     196.065 0,61

                       60.002 0,19

                     153.781 0,48

                       11.476 0,04

                  6.868.071 21,26

                           250 0,00

                 32.166.689 99,59

                       48.187 0,15

                       54.153 0,17

                           682 0,00

                        2.802 0,01

Alacant

Barcelona

Ciutadella

Eivissa

Maó

Màlaga

Sevilla

Tarragona

València

Altres sense especificar

Subtotal CABOTATGE

Mercats internacionals
Anvers

Islàndia

França

Dinamarca
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El domini del cabotatge és arrasador. A l’àmbit internacional, només els
països escandinaus emergeixen, tímidament, d’una xifra massa residual.
Les connexions directes amb antics mercats colonials –sempre estimulats
pels empresaris balears, com s’ha vist en capítols anteriors–, assoleixen
resultats raquítics. La conclusió sembla evident: les relacions directes amb
Barcelona i el País Valencià representen el gruix de l’estratègia comercial
dels fabricants mallorquins. A diferència del que s’esdevenia en altres
moments, res no fa pensar en reexpedicions del calçat insular cap a noves
destinacions, tenint en compte que els materials qualitatius consultats,
depositats a la Cambra de Comerç i a l’Institut Nacional d’Estadística, no
revelen res que suggeresqui aquest comportament (cal recordar que en el
passat la capçalera barcelonina catapultava botes i sabates de l’arxipèlag
fins a les Antilles). El lent recobrament dels nivells de renda a Espanya afa-
vorien la formació d’un clientela més estable en el propi mercat nacional.

En aquesta conjuntura de menor intervencionisme estatal, d’abandona-
ment paulatí de l’aïllacionisme econòmic i polític, la fabricació del calçat
conviu amb el creixement sostingut de noves activitats vinculades al sec-
tor terciari, amb el turisme de masses com a gran exponent. És així que la
gran transformació de l’economia balear es gesta entre aqueixos anys finals
de la dècada de 1940 i la primera crisi del petroli de 1973. Aquests sis lus-
tres redefineixen el model de creixement econòmic insular, afavorit i esti-
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Mercats de cabotatge Totals 1948-1957 % s/total general
                           352 0,00

                           165 0,00

                        1.304 0,00

                        6.278 0,02

                        2.083 0,01

                           284 0,00

                       12.333 0,04

                        1.940 0,01

                           261 0,00

                           499 0,00

                           227 0,00

                             18 0,00

                              9 0,00

                           876 0,00

                           224 0,00

                     132.677 0,41
TOTAL GENERAL                  32.299.366 100,00

Estats Units

Xile

Anglaterra

Irlanda

Noruega

Itàlia

Suècia

Monròvia

Cuba

Argèlia

Austràlia

Bèlgica

Egipte

Sud-àfrica

El Marroc

Subtotal INTERNACIONAL



mulat per l’espectacular avanç de l’economia europea. La renda de situa-
ció de les illes resulta determinant, si bé no és aquest l’únic element expli-
catiu. No seran, ara, les mercaderies convencionals procedents dels camps
o dels tallers urbans les que promouran el gir. Serà la indústria de los foras-
teros, en expressió visionària del mallorquí Bartomeu Amengual, secretari
de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona des de 1902
a 1957, la causant del fenomen, un procés complex que beu de les activi-
tats prèvies de tot tipus –agràries i industrials– i de la prestesa per adaptar-
se a la realitat canviant dels mercats. Tot plegat, de l’experiència demos-
trada durant anys pels agents econòmics. El context hi ajudava. Europa es
refeia de les conseqüències de la guerra. La millora del seu nivell de vida,
juntament amb una legislació adequada, feren possible que un gran contin-
gent de població treballadora pogués fruir de vacances a altres països.
D’aquesta manera, s’anà creant una demanda turística cap a la
Mediterrània, on els baixos costos oferien avantatges comparatius a la
indústria de l’oci. Però el calçat suporta un repte que significa l’atracció de
les noves ocupacions relacionades amb el turisme, i segueix liderant la
indústria insular: entre 1945 i 1960 ha incrementat de forma notable el
nombre d’establiments, és a dir, la seva quota de capitals fixos s’expan-
deix; i a l’inici dels anys 1960 articula de manera oficial uns 9.000 treba-
lladors, produeix per valor de 900 milions de pessetes –gairebé la meitat
del sector secundari regional– i representa el 7,24 % de les exportacions.
Vet ací les dades:

LA INDÚSTRIA BALEAR EL 1960

FONT: C. MANERA (2001A).

Un detall del sector del calçat, corresponent a 1959, presenta lleugeres
discrepàncies en relació a la taula anterior (ja que aquesta abraça tot el sec-
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Activitat
industrial

 Nombre
 establiments

 Personal
ocupat

 Valor produït
 pessetes

%
s/total

                         317          1.584               156.229.000 8,37

                           91          1.887                 90.261.000 4,84

                           42             289                 28.473.000 1,53

                           99          1.225               196.553.000 10,53

                         150          1.193                 93.004.000 4,98

                         500          9.008               915.613.000 49,07

                         836          2.540               226.703.000 12,15

                         315          2.752               159.247.000 8,53
TOTALS                2.350    20.478     1.866.083.000 100,00

Agrícola

Metal·lúrgica

Tèxtil

Química

Paper i Arts gràfiques

Pell i calçat

Fusta i cautxú

Construcció, vidre i ceràmica



tor de la pell), però permet identificar la tipologia de la producció, el seu
valor desagregat i, el que resulta concloent, l’estructura de les empreses:

EL CALÇAT A BALEARS EL 1959

FONT: Elaboració personal a partir de les dades de l’ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA,
“Institut Nacional d’Estadística”, caixa 3.63

D’un costat, el sector fa palesa l’atomització empresarial, tenint en
compte que el 80% de les empreses tenen entre 1 i 25 treballadors; però
d’un altre, s’observa que és significatiu el nombre d’obrers vertebrats en
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63 Les estadístiques no encaixen totalment. A una altra font del mateix Institut Nacional d’Estadística, es
detalla que el total de la producció de calçat a Balears apuja a la suma de 803.954.000 pessetes, procedents de
408 establiments i de 8.499 treballadors; cf. Reseña Estadística de la provincia de Baleares, Presidència del
Govern, Institut Nacional d’Estadística (Madrid 1962), pàg. 306; cf. També Memoria comercial y de trabajos,
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca, any 1960, pàg.31.

I- EMPRESES I TREBALLADORS
Subsector Empreses Treballadors

                      19                   91
                    336               7.848
                      39                  358

                      14                  202
                       8                   69
                    416               8.568

II- PRODUCCIÓ
Subsector Valor (ptes.) %

           6.561.000                 0,81
        797.393.000               98,84
           2.757.000                 0,34

        806.711.000             100,00
III- ESTRUCTURA EMPRESARIAL
CALÇAT EN SÈRIE

Plantilla (nombre obrers)
per empresa Empreses Treballadors

                    117                  283

De 6 a 25                     154               2.143
De 26 a 50                       28               1.309
De 51 a 100                       21               1.555

De 101 a 250                       15               2.303
De 251 a 500                        1                  255

                    336               7.848
% nombre
Empreses Treballadors

D’1 a 5 34,82 3,61

De 6 a 25 45,83 27,31
De 26 a 50 8,33 16,68
De 51 a 100 6,25 19,81

De 101 a 250 4,46 29,35
De 251 a 500 0,30 3,25

100 100

Espardenyes
Calçat en sèrie
Calçat a mida
Calçat mixt
Indústries complementàries

Espardenyes i calçat tèxtil
Calçat de tota classe
Indústries complementàries

% nombre



centres de grans i mitjanes dimensions. En concret, quasi el 50% de la
força del treball del calçat s’ubica en fàbriques de més de 50 operaris i el
29 % en unitats productives que superen els cent treballadors. Això pro-
porciona una idea de la ferma coexistència, convertida ja en tret històric,
de la mecanització i del treball manual, del petit taller i de la fàbrica de
dimensions més respectables, amb una organització més regulada i rígida.
El gran teló de fons el constitueix l’activitat no subjecta a cap control per
part de les institucions econòmiques i administratives, amb la indústria a
domicili com a pivot principal, i els resultats de la qual són impossibles de
determinar, malgrat que apareguin comentats de forma molt elemental en
alguns materials qualitatius rubricats per diferents entitats. De fet, els
mateixos funcionaris de l’Institut Nacional d’Estadística subratllen aques-
ta característica difusa de la indústria balear, en indicar que

En los datos consignados [es refereixen a les dades aportades per a 1959]
están excluidos los pequeños talleres no declarados (...) y una gran canti-
dad de trabajadores independientes que, al no estar encuadrados en el
Sindicato respectivo ni figurar en la nómina de las empresas legalmente
constituidas, hacen dificilísima la investigación (...) Asimismo (...) hemos
de hacer especial mención de todos aquellos obreros que trabajan en su
domicilio y que, a pesar de ser trabajadores por cuenta ajena, no figuran
en los correspondientes Libros de matrícula de la Empresa; siendo ardua
la tarea de control de este personal disperso, que se observa no sólo en la
industria del calzado, sino también en otras industrias.64

Ara bé, les importants xifres presentades d’exportacions de calçat per a
la dècada 1948-1957, no arraconen les queixes constants dels empresaris.
En unes coordenades més obertes, en les quals –cal recordar-ho– l’econo-
mia espanyola participava de manera gradual de l’expansió de les princi-
pals economies occidentals, i es beneficiava d’ajudes internacionals des de
1953, alguns problemes estructurals del sector romanien indemnes, a tenor
dels industrials. En particular, l’accés a matèries primeres millors i als béns
d’equipament fonamentals per al manteniment del desplegament sabater.
Això s’hauria d’impulsar en un marc general que imposava competir amb
altres oferents, com els fabricants italians, anglesos i irlandesos, però amb
el handicap negatiu, per als empresaris mallorquins, de la utilització d’in-
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64 Reseña Estadística de la provincia de Baleares, Presidència del Govern, Institut Nacional d’Estadística
(Madrid 1962), pàg. 279.



puts de qualitat mediocre. En aquest sentit, els illencs coneixien allò que
s’estava forjant en el sector, tenint en compte que acudien a fires especia-
litzades en distints llocs del món i, al retorn, exposaven impressions ten-
dents a afavorir la presència del calçat insular en aquests mostradors inter-
nacionals. Un fabricant mallorquí –no se’n sap la identitat–, ja de retorn de
dues fires celebrades a Nova York i d’una esdevinguda a Alemanya a final
dels anys 1950, comentava que Mallorca está en magníficas condiciones
de exportar calzado en cuanto los fabricantes de aquí se sitúen en igual-
dad de condiciones de [els altres] fabricantes. L’aval de l’anònim sabater
era incontestable: les seves opinions es reforçaven per l’experiència de
haber enviado ya más de 30.000 dólares de calzado a Estados Unidos y
haber conocido personalmente los resultados tanto satisfactorios como
negativos.65 Les condicions que s’invocaven s’especifiquen en factors ja
sabuts: millors materials per a la producció, sobretot cuiro, de què manca
l’economia nacional i que, per tant, urgeix importar-ne; l’accés a extractes
assaonadors de bona qualitat –per evitar que les plantilles taquin els calce-
tins–; fils per als cosits; peces de recanvi i màquines bàsiques –ja que, afir-
ma, las que tenemos llevan trabajando 30 años–66; i, finalment, preus
millors de sortida del calçat.67

Les estimacions del mateix industrial per al mercat alemany són simi-
lars i no difereixen de les dels seus predecessors de la immediata postgue-
rra: manquen bones matèries primeres per elaborar sabates que resultin
competitives en un entorn cada vegada més concorregut. Però s’apunten
dos elements nous. En primer lloc, un que es refereix a un valor afegit que
adquirirà màxima significació en dècades posteriors: la importància del
disseny propi, en què el preu passa a un segon ordre. En efecte, el zapato
de especialidades tiene que ser de auténtica creación –no copiar lo que
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65 La xifra no és trivial, si hom considera per a un sol any. El 1958, el cinquè exportador de calçat als Estats
Units, Alemanya, ho va fer per un valor de 634.000 dòlars. Si la data proporcionada pel fabricant mallorquí no
és exagerada, estaríem davant d’un industrial que ven als Estats Units prop del 5% del que expedeix a aqueix
país la República Federal d’Alemanya, un dels seus principals avitualladors de calçat. La informació sobre
Alemanya a J. A. MIRANDA (1998:312).

66 La manca de maquinària és comuna a tota la indústria mallorquina. El 1958, la Cambra de Comerç diri-
gia un dens però sobri informe al Delegat Regional de Comerç de Palma, Bartomeu Sagrera Escalas, en el qual
li indicava, en relació amb aquest tema, que la falta de divisas para importar maquinaria hace que se trabaje
en muchos sectores con elementos primitivos. La coincidència amb l’afirmació de l’empresari del calçat, expo-
sada en el text, és ben palesa. ARXIU DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGA-
CIÓ DE PALMA DE MALLORCA, 102/21.

67 ARXIU DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALMA DE
MALLORCA,122/1.



hacen los demás países–; en estos estilos, el precio no tiene demasiada
importancia y sí cuidar todos los detalles y dar personalidad al calzado.
Ara bé, les sabates de estilos generales (sic), és a dir, aquelles que en certa
forma segueixen la moda marcada pels empresaris italians i que podrien
assimilar-se a un tipus de calçat comú, d’alta demanda, són les que poden
donar un volum de vendes més gran. En segon terme, la rellevància de
muntar oficines comercials a algunes ciutats germàniques, tal i com ho
efectuen els industrials italians. L’agressivitat mercantil d’aquests crida
l’atenció a l’informant mallorquí: los italianos –testifica– agrupados por
fàbricas de diferentes artículos, tienen en Munich y en otras capitales mon-
tadas oficinas de contacto y transacción. Es decir, tienen un servicio de
ventas organizado con personal especializado que, al mismo tiempo, reci-
ben la mercancía, la distribuyen y cobran y, lo que es más importante,
atienden a todas las reclamaciones de cualquier tipo. Les recomanacions
de l’empresari illenc es bifurquen en diferents propostes, que sorgeixen de
la seva experiència industrial i del que ha copsat a les fires visitades: faci-
litats per exportar lliurement, en les condicions que estipulin comprador i
venedor; el factor primordial de tenir oficines comercials que podríamos
llamar de transacción para poder atender adecuadamente aquel mercado;
la simplificació dels tràmits duaners i administratius; i, com a colofó,
exportar en grups com a factor de pressió. Tots aquests advertiments resul-
ten pioners per al calçat balear, que els adoptarà de manera parcial anys
més tard. El receptari empresarial conclou amb unes màximes que semblen
familiars: per exportar és necessari, igualment, obtenir canvis favorables,
disposar de divises per introduir tots els materials que l’economia espan-
yola no pot proporcionar i seguir vigilant els salaris dels treballadors, per-
què si bien la mano de obra nacional es barata, sólo lo es en teoría, ya que
a la práctica los rendimientos por obrero son muy inferiores a los demás
países y las primeras materias resultan más caras que en estos países en
que la mano de obra es más elevada.68

L’exportació s’albira, per tant, com la solució més adequada per superar
els problemes del sector. De fet, el 1958 la Cambra de Comerç, a l’escrit
dirigit al Delegat Regional de Comerç de Balears, indicava que el calçat
pasa actualmente por una fuerte crisis que, això no obstant, té una única
sortida mediante la exportación.69 Les empreses insulars continuaven així
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68 ARXIU DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALMA DE
MALLORCA, 122/1.

69 Ibídem, 102/21.



la tònica de l’administració pública i del sector empresarial espanyol, amb
el cas italià com a model a seguir: un exemple en què l’estímul de políti-
ques comercials àgils esperonava el teixit productiu i alimentava el creixe-
ment de la producció.70 L’exportació es notava com el recurs determinant
per aconseguir vendes més grans, retallar costos de producció per mitjà
d’economies d’escala i introduir divises per renovar la tecnologia.71 La
tipologia del producte que es consumia a les nacions importadores era d’un
nivell superior a la tònica general del calçat fabricat a Espanya. I és ací on
es produeix una especificitat balear: la fabricació insular era reconeguda
com d’alta qualitat –deguda a la forta tradició artesana–, amb la qual cosa
els empresaris aprofitaren –malgrat les dificultats ja comentades– les
modestes iniciatives mercantils que es concediren des de l’administració
de l’Estat. Això explica que les exportacions de calçat mallorquí cresquin
entre 1947 i 1958, mentre que es mantenen poc dinàmiques a la resta
d’Espanya.72 I que, àdhuc, l’Oficina Comercial d’Espanya a Estocolm
remet un informe a la Cambra de Comerç de Palma instant l’exportació de
calçat al país nòrdic, donada la vigorositat de les vendes italianes i l’escas-
setat de despatxos espanyols. L’al·lusió que prové de Suècia sembla rela-
cionar-se amb la qualitat reconeguda del calçat balear, si es tenen en comp-
te les constants referències al tema. S’hi indica, per exemple, que l’incre-
ment dels registres italians es degut a l’interès amb què els seus fabricants
han abordat la qüestió de la demanda, en relació a gustos i talles, mante-
niendo la máxima seriedad en cuanto a calidades y plazos de entrega. El
importador sueco –s’afirma- da mucha importancia al mantenimiento de
la calidad, al buen acabado y a la buena presentación. El artículo ha de
ser elegante y el par sólido y bien construído (...) El importador sueco
pasa sus pedidos con vistas a ciertas épocas y festividades del año, como
Navidad, Pascuas y el comienzo del verano.73 La idea d’accedir a països
de climes freds i humits, amb l’objectiu de diversificar els mercats, consti-
tuïa un plantejament conegut pels industrials mallorquins.74
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70 El 1958, Itàlia exportà calçat als Estats Units per valor d’11,4 milions de dòlars, seguit del Regne Unit
amb vendes que arribaren als 7 milions de dòlars. El 1960, Itàlia liderava l’exportació de calçat a Europa, amb
25 milions de parells, seguida de França amb 11,2 milions. Espanya se situava en el novè lloc, amb 620.000
parells. Vegeu J. A. MIRANDA (1998:312-313).

71 J.A. MIRANDA (1998:311-321).
72 Les xifres d’exportacions espanyoles de calçat per a 1950-1958 a J. A. MIRANDA (1998: 313).
73 ARXIU DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALMA DE

MALLORCA, 122/1.
74 Un informe sobre la crisi del calçat en què es raona aquesta possibilitat a: l’ARXIU DE LA CAMBRA

OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALMA DE MALLORCA,122/1.



La llista oficial d’exportadors mallorquins de calçat incideix en el pes
de la tradició de la menestralia, que confereix garantia de qualitat al calçat
illenc:

EXPORTADORS DE CALÇAT A MALLORCA, 1959

FONT: ARXIU DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE
PALMA DE MALLORCA, 43/41.

Un any abans, aquests mateixos empresaris –entre els quals es troben les
firmes fundadores de la indústria moderna del calçat a Mallorca, com és el
cas de la família Fluxà Figuerola– es reuniren amb el Secretari Provincial
del Sindicat de la Pell de Balears per abordar el que ells anomenaren, una
vegada més, crisi del calçat. L’extensa acta de la reunió, recollida en el
Llibre d’Actes d’aquest Sindicat, sol·licita la suspensió d’activitats laborals
en èpoques de paràlisi de la producció, vista la grave crisis por la que atra-
viesa la indústria del calzado. El document no explica circumstàncies
noves que concretin la gènesi d’una recessió en una conjuntura que, segons
les dades disponibles d’exportació, no sembla tan negativa com justifiquen
els fabricants: s’ha de remembrar que, des del port de Palma, es despatxa-
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Empresa Població Empresa Població

Francisco Alonso Rubio Palma Bartolomé Munar Ramis Inca

Juan Amengual Riera Binissalem Guillermo Nicolau Català Alaró

Antonio Alorda Pons Inca Hijos de Juan Noguera Ferrer Inca

Buenaventura Beltrán Pieras Inca José Payeras Pieras Inca

Calzados Gelabert S.L. Inca Andrés Pericás Ardura Alaró

Calzados Mitus Palma Pons y Perelló S.L. Binissalem

Calzados Mulet Llucmajor José Pujol Martorell Inca

Calzados Nadal S.L. Llucmajor Bernardo Rosselló Serra Felanitx

Calzados Rastrell S.L. Palma Bmé.y Sebastián Salvá Rubí Llucmajor

Calzados Salom S.A. Palma Gregorio Clar Salvá Llucmajor

Comercial Exportadora Palmesana Palma Bartolomé Seguí Beltrán Inca

Consorcio de Fabricantes de Calzado
de Mallorca S.L.

Inca Gabriel Seguí Beltrán Inca

Bernardo Ferrer Inca José Tascón Ortega Palma

Jaime Ferrer Homar Binissalem Jaime Terrassa Vidal Alaró

Lorenzo Fluxá Figuerola Inca Hijos de Juan Vidal Alaró

Antonio Fluxá Figuerola Inca Cristóbal Mora Monjo Palma

Miguel Garcías Mulet Llucmajor Pedro Prats Janer Inca

Bartolomé Genestra Truyol Palma Juan Seguí Fiol Alaró

Francisco Martí Llambias Llucmajor Nadal Nicolau Figuerola Inca

Massanet Hermanos Palma Compañía Juan Frau S.A. Palma

Melis, Marqués y Cía. Inca Raimundo Fernández Giménez Felanitx

Antonio Munar Ferretjans Llucmajor Miguel Barceló Garcías Llucmajor

Munar, Oliver y Mulet S.L. Llucmajor Alweco Palma



ven el 1957 –pocs mesos abans d’aquesta assemblea d’industrials i repre-
sentants sindicals– 4,3 milions de kg. de calçat, un 13% més que el 1956,
en una línia ascendent que arranca de 1948.75 La principal pretensió
empresarial que sembla amagar-se en diagnòstic tan obscur és reduir els
pagaments a l’administració durant els mesos de més poques comandes
–d’improducció, segons la terminologia dels industrials– mentre que es rei-
teren les sol·licituds per agilitar les exportacions. Uns punts específics, sor-
gits del conclave empresarial i de les trobades amb el Cap Nacional del
Sindicat Vertical de la Pell, es posen de relleu:

a) A l’àmbit comercial es pretén:

• La facilitació de les llicències d’exportació corresponents, amb el
desig d’aconseguir la llibertat total.

• Una rapidesa més gran en les llicències d’importació, especialment
de maquinària, cuiros i extractes assaonadors per a soles i empenes.

• La reserva de les divises produïdes per a les importacions, sense
límits percentuals (des de l’administració es recomanava un percen-
tatge de divises generades per les exportacions amb l’objectiu de
sufragar les compres necessàries a l’exterior).

• L’ajustament dels canvis monetaris a la realitat de la cotització inter-
nacional, per aconseguir la plena relació en els preus.

b) A l’àmbit organitzatiu se cerca:

• La creació, al si del Sindicat Vertical de la Pell, d’un “Grup Nacional
d’Exportadors de Calçat”, amb unes funcions delimitades: l’impuls
propagandístic a l’estranger, l’assistència a fires internacionals, la
vigilància de la qualitat dels productes i el desenvolupament d’una
oficina de relació amb el Ministeri de Comerç.

• La unió de forces disperses dels fabricants per captar unes activitats
–sense especificar– que, de manera individual, no es poden assolir
amb garanties d’èxit.
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75 S’indica que la crisi afecta especialment la fabricació de calçat d’home, en cuyo seno figura encuadra-
das unas trescientas empresas (...) que agrupan a unos doce mil trabajadores. ARXIU DE LA CAMBRA OFI-
CIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALMA DE MALLORCA, 122 /1.



Aquests dos darrers aspectes no convencen del tot els empresaris
mallorquins, que accepten formalment la proposta però que manifesten les
seves objeccions sense embuts. És el cas de Llorenç Fluxà Figuerola, que
apunta el seu acord amb la idea que ha de tenerse la certeza de si los fabri-
cantes desean la creación de este Grupo, indicación basada en la expe-
riencia de las dificultades de intentos anteriores76. Aquesta estratègia, que
emana de la màxima autoritat sindical del sector de la Pell a Espanya, és,
no obstant, acceptada per un segment –impossible de determinar– dels
empresaris illencs, a jutjar pels postulats mantinguts per alguns d’ells des-
prés dels seus viatges a fires internacionals, tal i com s’ha observat. Però
tot fa pensar que el projecte no quallà en els termes en què fou pensat pel
principal dirigent del Sindicat Vertical, qui, alhora, afermava el seu criteri
d’orientar els esforços comercials cap als mercats alemany i nord-americà.
En qualsevol cas, la sensació de crisi seguia pul·lulant en els despatxos ins-
titucionals, divulgada per una classe empresarial que es produïa més i que,
segons les xifres oficials, venia més a l’exterior. Aquesta és una altra de les
constants històriques del calçat mallorquí, des de la seva expansió contem-
porània: el lament perpetu dels fabricants, que sempre apareixen afectats
dels mateix mal –problemes amb les matèries primeres, dificultats de
comercialització– i que fan de la pressió sobre els salaris la resposta prio-
ritària com a part de la solució.

Ara bé, les exploracions microeconòmiques ofereixen una perspectiva
distinta –no tan crítica des de l’esfera productiva– de la situació del calçat.
Dues mostres d’empreses amb capacitats diferents serveixen d’exemple.
En primer lloc, el cas de la firma Calzados Ordinas S.L., ubicada a Lloseta
–amb una sucursal a la població de Selva– que presenta el següent perfil de
fabricació entre 1939 i 1962:
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MALLORCA, 122/1.



PRODUCCIÓ DE CALÇAT DE L’EMPRESA CALZADOS ORDINAS S.L.

FONT: elaboració personal partir de les dades d’A. BIBILONI-J. PONS (2000: 64).

PRODUCCIÓ DE CALÇAT DE L’EMPRESA CALZADOS ORDINAS S.L. 1939-1962

FONT. A. BIBILONI-J. PONS (2000:64).

El creixement és notable durant la postguerra, en relació a l’any 1939.
És prominent l’avanç entre 1940 i 1947, amb puntes de producció de més
de 14.000 parells entre 1943 i 1946. L’any 1947 s’experimenta una con-
tracció que s’arrossega fins a mitjan dècada de 1950. Però a partir de 1955
el progrés és més sostingut i arriba fins al 1962: la fabricació s’estabilitza
en més de 16.000 parells, que previsiblement tenen una relació directa amb
l’empenta exportadora. Una conclusió similar es pot extreure a partir de les
dades fragmentàries d’una de les empreses emblemàtiques en el sector del
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1939 6.886 1951 14.351

1940 9.434 1952 13.849

1941 7.317 1953 15.535

1942 10.266 1954 12.272

1943 14.363 1955 19.244

1944 13.890 1956 20.458

1945 12.531 1957 19.980

1946 17.914 1958 17.537

1947 12.598 1959 19.129

1948 8.984 1960 16.200

1949 13.647 1961 18.854

1950 13.621 1962 13.002



calçat mallorquí, la firma Lottusse –domiciliada a Inca–, creada per Antoni
Fluxà i seguida i ampliada pels seus fills Antoni i Llorenç Fluxà Figuerola.
Aquest consorci presenta unes xifres de producció que –com a l’exemple
anterior– desentonen amb els crítics missatges aportats en altres tipus de
registres:

PRODUCCIÓ DE CALÇAT DE L’EMPRESA LOTTUSSE

FONT: elaboració personal a partir de les dades de l’ARXIU LOTTUSSE, papers sense classificar,
en curs de catalogació.

ALGUNS INDICADORS ECONÒMICS DE L’EMPRESA LOTTUSSE, 1954-1957

Excepte els parells produïts, totes les magnituds s’expressen en pessetes

* Càlcul a partir de la participació en beneficis del personal.
FONT: elaboració personal a partir de les dades de l’ARXIU LOTTUSSE, papers sense classificar,
en curs de catalogació.
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Concepte 1954 1956 1957
         90.609        100.455          98.206

   16.370.596    18.501.700    23.317.887
     3.482.584      4.733.284      6.392.929
     1.231.862      1.729.594      2.494.560

       653.189        767.791      1.307.998
       103.627        125.920        210.313
       436.805        505.738        655.507

     1.295.338      1.574.000      2.628.913

Parells produïts
Valor producció
Despeses generals
Salaris
Impostos sobre personal
Participació en beneficis 8%
Comissions representants
Possible benefici empresarial declarat (*)



La lectura d’aquests materials és il·lustrativa, malgrat s’hagi de fer una
precisió crucial: les variables corresponents a 1954, 1956 i 1957 inclouen
també les partides de calçat fabricades en economia submergida, sense que
es tengui la certesa que la dels altres dos anys contemplin paràmetres idèn-
tics. Si s’adopten totes aquestes xifres, es detecta el declivi productiu al
començament del franquisme, en relació als màxims detallats durant la
guerra civil, tota vegada que la producció cau entre un 30 i un 40%. Però
també resulta eloqüent la volada posterior, que s’intueix efectiva –la limi-
tació de la font impossibilita obtenir més dades que completin una sèrie
ampla– a partir dels anys 1950, tenint en compte que la fabricació de 1954
s’incrementa en quasi un 60% sobre la dels anys 1940. La cota assolida
durant el conflicte de 1936, qualificada sempre d’extraordinària per a la
indústria sabatera mallorquina i que en el cas que ens ocupa suposa més de
83.000 parells en els anys 1938 i 1939, se supera amb amplitud. El valor
de la producció s’incrementa en el marc d’una etapa inflacionista; però un
càlcul hipotètic sobre els beneficis empresarials declarats en els tres anys
1954, 1956 i 1957 –inferiors als reals i que s’han d’agafar amb precaució,
ja que procedeixen d’una extrapolació del 8% de la participació obrera
sobre els guanys de la firma– dóna resultats rellevants entre 1,2 i 2,6
milions de pessetes, guarismes que només poden explicar-se per la reacti-
vació de les exportacions com a corol·lari a un important augment produc-
tiu. Lottusse, a més, manté una àmplia cartera de clients que, en tancar l’e-
xercici de 1957, suposa un moviment de comptes corrents de més de 2,6
milions de pessetes de saldos, mentre els dels proveïdors en sintetitzen
quasi un milió.77 En tots dos casos –Calzados Ordinas S.L. i Lottusse–, la
tendència de la producció de calçat durant la postguerra és a l’alça, de
manera que això quadra amb altres variables afegides –com el nombre de
centres productius entre 1940 i 1960, la quantitat de treballadors a les plan-
tilles oficials i els renglons d’exportació–, al marge que la conjuntura eco-
nòmica tingués un major o menor impacte sobre cada empresa, cosa que
provocava respostes diferents en els àmbits comercial i organitzatiu.

En aquest sentit, una estratègia seguida de manera continuada pels fabri-
cants de calçat consistia en amagar una part de la seva producció. El fet és
històricament conegut a les indústries de béns de consum i en el cas de
Mallorca i per al calçat, les referències al respecte són abundants.78 En
aquest aspecte, si s’analitzen amb més profunditat les xifres de Lottusse,
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77 Les dades que es comenten en ARXIU LOTTUSSE, papers sense classificar, en curs de catalogació.
78 Estudiades sobretot per J.M.ESCARTÍN (2001a).



corresponents als anys de la dècada de 1950 presentades anteriorment, els
resultats són els següents:79

PRODUCCIONS OFICIAL I NO DECLARADA DE L’EMPRESA LOTTUSSE, 1954-1957

FONT. Elaboració personal sobre les dades de l’ARXIU LOTTUSSE, papers sense classificar, en
curs de catalogació.

La fabricació oficial de l’empresa declina el 1956 per recuperar-se un
any després. L’evolució del calçat no declarat és inversa: augmenta quan
les dades oficials cauen i es retreu a l’exercici en què creix l’elaboració
visible. La informació és important, ja que permet intuir l’estoc productiu
que circulava en el mercat, però que escapava al control de les arques
d’Hisenda: es tracta d’un percentatge que s’acosta al 40%. L’estratègia de
les firmes del calçat esquitxava un conjunt gens menyspreable de clients i
de proveïdors, que actuaven en la mateixa cadena d’operacions velades
però segures. De bell nou, les xifres de Lottusse són indicatives. El 1954,
els saldos efectius de clients registrats de manera oficial s’elevaven a quasi
dos milions de pessetes, mentre els que s’escripturaven sota l’epígraf de
“particular” en suposaven devers vuit-centes mil. El 1957, els proveïdors
oficials representen un saldo aproximat al milió de pessetes, al mateix
temps que el compte “particular” en reflecteix un poc més de quatre-cen-
tes mil; els saldos de clients per a aqueix mateix any eren respectivament,
de 2,6 i 1,3 milions de pessetes. O sia, entorn d’un 25 % dels moviments
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79 La documentació consultada –de control i seguiment intern de l’empresa, com petites fitxes de síntesi dels
exercicis econòmics anuals o balanços d’actius– distingeix entre producció i valor i transaccions econòmiques
de caràcter oficial de les qualificades com a particular. Aquesta denominació és un eufemisme que amaga, en
realitat, l’activitat submergida de la firma.

Concepto 1954 1956 1957
         54.545          51.746          58.794

         33.314          41.171          38.360
           1.750

           7.538            1.052

           1.000
         90.609        100.455          98.206

   10.308.940    10.646.963    14.313.458

     6.061.656      7.854.737      9.004.428
   16.370.596    18.501.700    23.317.886

           36,77            40,98            39,06
           37,03            42,45            38,62

Parells fabricats de manera oficial
Parells fabricats i no declarats
Parells per al F. de Joventuts
Altres clients
Parells per a la Marina
Total producció
Valor parells oficials
Valor parells no declarats
Total valor de la producció
% parells no declarats
% economia submergida



econòmics a crèdit i de les operacions amb proveïdors eren opacs per a
l’administració. La banca intervenia activament en tot aquest procés: el
Banc Espanyol de Crèdit, el Banc de Bilbao, el Banc Central, la Banca
March, el Banc Exterior d’Espanya, el Crèdit Balear i l’Hispanoamericà,
totes elles entitats de primer ordre, guardaven comptes paral·lels als ofi-
cials, de forma que es greixava així la gestió financera de l’empresa en el
seu doble vessant, la declarada i l’amagada.

Ara bé, tot i aquestes útils estratagemes per eludir la fiscalitat i compe-
tir amb la reducció efectiva dels costos de producció, els industrials també
coincidien en la importància d’aprofundir en la liberalització del comerç i
en l’obertura de mercats. En aquest sentit, els empresaris transmetien cons-
tants recordatoris a les institucions econòmiques sobre les facilitats mer-
cantils que urgien al sector: desgravacions fiscals i la pressa per vèncer
l’aïllament de les darreres dècades, concretat en millorar els accessos als
mercats exteriors per adquirir matèries primeres i maquinària. Els docu-
ments redactats pels fabricants destil·len un simple però contundent discurs
de defensa del liberalisme comercial, amb crítiques velades a la parsimò-
nia administrativa i a la paràlisi governamental per penetrar en una deman-
da europea creixent, que tenia en el calçat italià el seu màxim proveïdor. És
persuasiu un text firmat el juliol de 1960 per Calzados Melis, Marqués y
Cia, d’Inca:

No debemos olvidar que la supremacía la ostenta actualmente Italia [i]
estamos convencidos que ha sido por esa ausencia de 25 años, de no con-
currir a mercados extrangeros. A pesar de esos 25 años de aislamiento
total, por falta de materias primas adecuadas, maquinaria anticuada,
etc., no ha sido suficiente para destruir la mano de obra especializada en
esta industria, ni el espíritu artístico de sus técnicos (...) Todo esto puede
ser aprovechado (todavía) con una inyección de libertad absoluta (...) de
poder desenvolverse nuestra industria [que] tiene que ir aparejada a la
obtención inmediata de los permisos de importación, pues la velocidad
en los trámites de estas operaciones es tan importante como la misma
libertat.80
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80 ARXIU DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALMA DE
MALLORCA, 104/9. El text advoca per l’edició de fires específiques de calçat a Balears. Es xifra en un milió
de pessetes la quantitat necessària per posar en marxa l’esdeveniment, finançat imponiendo un pequeño impues-
to a cada par exportado en el futuro, para crear con él un fondo, destinado exclusivamente a propaganda y
ferias, administrado por una comisión mixta, del Ministerio de Comercio, Cámara de Comercio, Exportadores
e Industriales.



Aquestes estimacions d’una empresa s’estenen a bona part del sector i
s’endinsen amb altres aspectes importants en nous documents. L’agost de
1960, es recollien les respostes a un ampli qüestionari relatiu a l’ordenació
de les exportacions de pells i les seves manufactures.81 D’aquest interro-
gatori, es destaquen uns factors concrets:

• L’èmfasi sobre la capacitat productiva dels industrials, que puede lle-
gar fàcilmente a cantidades del orden de los dos mil millones de
pesetas, si bé la fabricació real arriba als mil milions.

• La urgència per renovar la maquinària, lo que hace urgente [la seva]
inclusión en listas de liberalización para la importación (...) inclu-
yendo toda clase de maquinarias para la industria del calzado sin
olvidar las máquinas de coser. Al mateix temps és determinant acon-
seguir les matèries primeres d’importació per servir les comandes en
la forma desitjada pels clients.

• La importància de la concentració industrial, amb matisos significa-
tius ja que lo que se requiere es la unión para determinados estudios
de la fabricación que podrían hacerse en conjunto con gran ahorro
y maquinaria, mano de obra, local y gastos inherentes a todo ello.

• L’augment de la productivitat, que el document subratlla en la funció
que les tècniques de marketing cal que exercesquin en el sector. Es
parteix de la idea que la finalitat de qualsevol empresa és vendre la
seva producció i que, per a això, corre pressa tener pleno conoci-
miento del mercado, de las vías de distribución, del transporte, de
las técnicas de venta y de las técnicas de publicidad. S’indica que
mientras los industriales conozcan solamente el elemento produc-
ción y confíen el resto al mero sistema de representantes de comer-
cio, difícilmente podrá crearse un mercado nacional y mucho menos
internacional.

• La desgravació fiscal,82 inoperant per al calçat per les dificultats de
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81 El text a l’ARXIU DE LA CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALMA DE
MALLORCA, 104/9. Es publicà a la Memoria Comercial y de trabajos de dita Cambra., any 1960, pàg. 226-
234.

82 Els gravàmens més forts que afecten el calçat se centren en les quotes de la Seguretat Social cuya cares-
tía es debida a hallarse (...) monopolizada por entitades estatales y que podría ser mucho menos gravosa en
manos del seguro privado y permitiendo el libre juego de la competencia; i en un vell impost d’Usos i Consums
–també anomenat Impost sobre la Despesa– que, encara que no gravava les exportacions, resulta imposible una
verdadera y completa desgravación en el sistema de convenios nacionales con el Ministerio de Hacienda.
ARXIU DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALMA DE MALLOR-
CA, 104/9; 104/14.



caràcter burocràtic, ja que dites minoracions deberían concederse
permitiendo efectuar a la empresa el descuento de la cantitad
correspondiente, al hacer sus normales ingresos a la Hacienda en la
Delegación de la provincia donde radica, sin más trámite que la pre-
sentación de un volante o certificación de la Aduana, acreditativo de
haberse efectuado la exportación.

S’observen aportacions positives en aquesta contribució empresarial. El
llenguatge més derrotista ha cedit terreny al més compromès, en què apa-
reixen nous components relacionats amb les tècniques comercials, encara
que se segueix incidint sobre les dificultats estructurals que llastren la
indústria. El problema de les exportacions –s’hi insisteix– queda ara reduït
a una manca d’organització comercial adequada, malgrat que es notifica
que, entre febrer i juliol de 1960, s’han extret 91.070 parells de sabates
valorats en una mica més de 24 milions de pessetes. Una labor conjunta
dels fabricants ha de permetre, segons els testimonis escrits, luchar en los
mercados extranjeros con el calzado italiano.

Però malgrat el neguit que es manifesta a bona part de la documentació
destinada a l’exterior pels empresaris, la Cambra de Comerç, a través del
seu secretari Rafel Alcover González, exposava, el 1961, una estimació
molt distant dels eterns missatges obscurs. La major obertura de l’econo-
mia espanyola, el Pla d’Estabilització i els acords comercials internacio-
nals, aplanaven el camí a les exportacions de calçat, fets coneguts pel diri-
gent de la Cambra:

Las nuevas coyunturas económicas (...) han tenido como consecuencia un
sustancial aumento en las exportaciones de calzado desde Baleares,
habiéndose alcalzado en 1960 el volumen de ventas en el exterior de alre-
dedor de un millón de dólares y siguiendo en ritmo progresivo y creciente,
gracias a la labor de los industriales y al continuo impulso que imprime la
Delegación Regional de Comercio.83

En aqueixes nuevas coyunturas, irrompia el turisme de masses. I en
aquest desconegut escenari, el calçat tenia, també, un nou repte de perma-
nència.
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MALLORCA, 104/14.



2.2. Del primer boom turístic a la crisi de 1973

2.2.1. L’impacte dels serveis

És un tòpic afirmar que Mallorca –i, per extensió, Balears– era un terri-
tori miserable abans dels anys 1960, a causa de la manca de dinamisme
econòmic. Però les investigacions més recents en el camp de la història
econòmica insular han demostrat, de forma sòlida i convincent, que aques-
ta visió és errònia.84 L’anàlisi del calçat –sense tenir en compte la resta
d’activitats econòmiques desplegades a l’arxipèlag– ja és suficientment
demostratiu que el creixement econòmic a les Balears ha estat –com a
altres regions europees– un procés històric imputable a un conjunt acumu-
latiu d’experiències encadenades, que culminen en llur fase expansiva amb
l’arribada del turisme de masses. En efecte, les illes es trobaven, ja a mit-
jan dels anys cinquanta, per damunt de la mitjana espanyola en renda per
càpita (poc més d’un 20%), i el 1959 es trobaven, en pessetes corrents, al
76% del PIB per habitant de l’Europa comunitària. En relació a aquesta
darrera magnitud, mesurada en valors constants de 1998, Balears compta-
va el 1959 amb unes 881.000 pessetes per persona, mentre que la mitjana
nacional en disposava de poc més de 678.000 i l’europea es fixava en
1.162.000 pessetes.85 La comparació balear amb les economies regionals
més desenvolupades demostra l’avantatge illenc sobre el llevant valencià i
el lògic retard amb els contrasts català, madrileny i basc, malgrat que les
distàncies no són abismals:

RENDA PER CÀPITA D’ESPANYA I BALEARS, 1955-1964

a pessetes constants de 1990
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84 C.MANERA (2001a), J. M. ESCARTÍN (2001a), M. À, CASASNOVAS (2001), R. MOLINA (2002).
85 J. ALCAIDE (1999).

Anys Espanya Balears Balears
(Espanya=100)

1955    355.124    428.105 120,55

1957    383.390    453.061 118,17

1960    382.023    447.038 117,02

1962    459.539    628.689 136,81

1964    507.507    745.666 146,93



PIB PER HABITANT DE DIFERENTS REGIONS, 1959-1965

a pessetes corrents

FONT: E.REIG-A. PICAZO (1998: 282) i J. ALCAIDE (1999)

Espanya assolirà la renda per càpita de Balears corresponent a 1955 el
1961, fet que proporciona una noció que l’estructura econòmica illenca no
plantejava, a l’albada turística, retards insalvables que induïssin la clara
orientació terciària que s’inaugurava a la dècada de 1960. Així doncs, no
és assenyat argumentar la pobresa prèvia com a un únic element que accen-
tuà l’aposta pel turisme a les illes, tenint en compte que Balears ocupava,
a mitjan dels anys 1950, el primer furgó de les regions espanyoles, devora
Madrid, Catalunya i el País Basc. Són uns altres els factors que s’han de
posar en consideració. I, en aquest sentit, cobra la major força la gènesi
d’un model econòmic en el qual la polivalència dels agents socials –una
característica que és històrica– es converteix en el principal actiu.86

El turisme ha produït a Balears una forta demanda de transports, tant de
persones com de mercaderies. El creixement del trànsit aeri es degué prin-
cipalment a l’augment dels vols internacionals, en la seva majoria xàrter.
Això va significar fortes inversions per a l’habilitació d’un nou aeroport,
que en poc temps fou un dels més importants d’Europa en relació al nom-
bre de passatgers. Mallorca es convertia així en un node fonamental de la
xarxa aèria del vell continent. Igualment, el trànsit marítim, primordial en
les mercaderies, s’incrementà amb l’augment del consum. També aquí les
instal·lacions portuàries de construcció recent i els nous sistemes de trans-
port agilitaren aquest trànsit. En relació al moviment de visitants, les con-
nexions s’estableixen amb Barcelona, Madrid i València, i es caracteritzen
per lleugeres oscil·lacions que, no obstant això, perfilen una tendència
clara a l’ascens. Ara bé, el 1950 més del 90% dels viatgers europeus que
visitaven Balears utilitzava l’avió com a mitjà, mentre que el vaixell rara-
ment superava el 10%. Els vols enllaçaven Mallorca amb algunes de les
principals capitals d’Europa, sobre contactes regulars establerts per com-
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Anys Espanya Balears Catalunya Com. Valenciana Madrid País Basc

1959    24.312      31.601      36.999                  28.044    36.268         39.638

1961    29.633      38.530      45.652                  33.280    43.912         47.540

1963    39.220      51.239      58.778                  42.694    56.722         62.767

1965    49.364      64.859      71.800                  51.983    73.145         78.059



panyies emblemàtiques de la navegació aèria. Aquesta xarxa europea de la
dècada dels anys cinquanta localitzava els seus principals centres emissors
a l’Europa septentrional: Amsterdam, Brussel·les, Londres, Manchester,
París, mentre que aconseguia, a través dels seus ponts amb Mallorca, esten-
dre’s cap a l’àrea mediterrània.

Des de la perspectiva de l’anàlisi econòmica, les xifres del trànsit marí-
tim suggereixen distintes hipòtesis i, alhora, plantegen seriosos problemes
d’interpretació. Cal advertir que s’està fent feina amb variables de pes,
donada la dificultat per reduir-les, de moment, a unitats de valor. Però, des
del punt de vista de la formació de les xarxes de transport, les dades apor-
tades són suficientment fiables per determinar els seus components bàsics.
En el període 1945-1959, el comerç marítim de Mallorca es desenvolupa
amb Europa, i té com a nuclis fonamentals la Gran Bretanya (45%),
Holanda(16%), França (11%), Noruega( 7%) i Alemanya (7%). Les neces-
sitats de l’economia mallorquina, peremptòries en el capítol d’inputs ener-
gètics, matèries primeres i maquinària –com s’ha vist fins ara–, expliquen
aquesta clara orientació en el trànsit exterior que, alhora, determina l’es-
tructura d’aquesta xarxa, clarament concentrada en els seus fluxos cap a
països de l’Europa central. Entre 1960 i 1973 aquests eixos fonamentals es
mantenen, si bé en el traçat pel flux d’importació s’entreveuen alguns can-
vis decisius. En primer lloc, els anteriors centres de la xarxa marítima
varien les seves aportacions al conjunt: en segon terme, s’incorporen nous
nodes, significatius tant per la contribució en mercaderies que realitzen,
com pel que suposen per a l’expansió de la xarxa. Si bé en el capítol de les
exportacions des del port de Palma els punts centrals de connexió conti-
nuen amb Gran Bretanya, Holanda i Alemanya, a l’apartat de les importa-
cions la variació apareix clara en diferents casos. Primerament, Anglaterra
deixa de ser el referent bàsic, tota vegada que passa del 50% a poc més de
l’11 % del total de les importacions europees del port de Palma; això es
relaciona amb la seva pèrdua de protagonisme en els subministraments
energètics. I, en segon lloc, i com a dada més notable, irrompen algunes de
les nacions de l’Europa de l’Est, amb fluxos gens menyspreables de mer-
caderies. Romania (17%), Unió Soviètica (15%), Polònia (13%) i Bulgària
(8%) resumeixen prop del 53% del total de les importacions entre el boom
turístic i la crisi de 1973, xifra que contrasta amb la inexistència i/o escas-
setat de contactes previs. Aquest avanç guarda relació amb el subministra-
ment de productes derivats del petroli.

Ara bé, el calçat, quina connexió directa té amb aquesta estructura que
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es va orientant cap al sector serveis? Existeix transvasament de capital cap
a una nova àrea d’inversió, el turisme, que es presentava com atractiva i
generadora d’alts beneficis? El tema constitueix una de les claus de la his-
tòria econòmica més recent a Balears. I s’ha d’assenyalar que l’accés a
documents que permetin aclarir aquest interrogant ha estat escàs. Però un
dels exemples disponibles més palesos prové del calçat i, en concret, de
l’actitud inversora de Llorenç Fluxà Figuerola –un influent empresari del
sector, ja conegut– amb partides executades a la segona meitat de la dèca-
da de 1950. En aquest sentit, pot afirmar-se que la indústria sabatera té la
seva part de responsabilitat en aquesta fase important d’acumulació prèvia,
com a generadora de renda, d’ensinistrament de la força laboral i de capi-
tals que, en algun cas i en paral·lel al que podia estar succeint en altres sec-
tors manufacturers, foren reinvertits en l’hoteleria. Vegeu els nombres que
avalen aquesta asserció:

INVERSIONS EN EL SECTOR TURÍSTIC DE PART DE LLORENÇ FLUXÀ FIGUEROLA EL 1957

ALGUNS ACTIUS DE LLORENÇ FLUXÀ FIGUEROLA EL 1957

*A Inca: Carrers Bisbe Llompart, Alferes Oliver, Antoni Fluxà. Finca rústica Hort Can Raió. Finca
i hort Mal-pas. A Palma: pis pl. Pius XII, solar pg. de Mallorca, solar c. Menorca.
** 12.778 parells, dels quals 6.781 estan acabats.
FONT: elaboració personal a partir de les dades de L’ARXIU LOTTUSSE, papers sense classificar,
en curs de catalogació.
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Concepte Pessetes

      850.000

      568.294

      375.000

      200.000
TOTAL    1.993.294

Pagament per Viajes Iberia

Pagament primer termini compra Viajes Iberia

Préstecs posteriors

Hotels turístics: pagaments a compte

Concepte Pessetes

       15.367

      642.734

      271.493

      250.000

   3.275.000

      886.446
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      607.836

   2.066.442

Caixa

Maquinària

Formes

Vehicles

Finques*

Valors

Existències en magatzem

Material en soles

Magatzem calçat**



El capital compromès en el nou sector econòmic no és menyspreable.
La comparació amb alguns dels més importants actius de l’empresari
demostren el grau de complicitat de Fluxà Figuerola amb el canvi, crucial,
que s’acostava. La documentació confirma la diversificació del negoci de
l’empresariat més visionari del capital industrial, capaç de mantenir una
presència efectiva en els mercats internacionals i compaginar-la amb esfor-
ços inversors a l’àmbit dels serveis i, en particular, en el turisme. Viajes
Iberia, constituïda el 1932 amb un capital social inicial de 150.000 pesse-
tes disposava, el 31 de desembre de 1958, de sis milions. La composició
del seu consell d’administració no deixa dubtes sobre el caràcter familiar
del projecte, seguint l’estela de la firma sabatera: Llorenç Fluxà Figuerola
n’és el president; Antoni Rosselló Fe, el Vicepresident; Pau Rosselló
Borràs, el secretari; i els fills de l’industrial, Antoni i Miquel Fluxà
Rosselló, els consellers.87 Tot això corrobora algunes de les hipòtesis que
s’han anat comentant d’anys ençà de part de la història econòmica mallor-
quina: els primers titubeigs del desenvolupament turístic no s’improvisaren
i no foren patrimoni exclusiu de firmes de nou encuny. Viajes Iberia arran-
ca, d’entre altres sediments, del capital format en el curs de molts decennis
pel calçat. Hi ha, doncs, una quota industrial pionera, gens exigua, en la
preeminent posició balear en el conjunt de les economies regionals
d’Espanya.

2.2.2. El desenvolupament del calçat en un context de canvi econòmic.

1. La confiança en les exportacions
El sector del calçat aprofitava l’afermament de l’obertura dels mercats.

L’època general de crisi dóna pas a una altra en què s’aporten notícies posi-
tives en el terreny econòmic. El missatge és inèdit des del final de la gue-
rra. La causa d’aquest viratge és la incipient però vigorosa evolució del
turisme, que canvia l’estructura laboral de l’illa. Les paraules que encap-
çalen la Memoria de 1962 de la Cambra de Comerç no poden ser més
loquaces:

El momento económico de las Islas Baleares (...) puede calificarse de muy
bueno y con una dinámica de progreso como pocas veces se ha visto en la
historia de su economia. Todo ello está en función del auge turístico, ver-
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87 Memoria Comercial y de trabajos de la Cambra de Comerç, Indústria y Navegació de Palma de Mallorca,
any 1958, pàg. 129.



dadero catalizador del proceso económico de las islas (...) La estructura
económica (...) está sufriendo importantes cambios, entre los cuales desta-
ca el extraordinario desarrollo que va tomando tanto en su aspecto social
–aumento del número de empleos– como en el económico –valor de los
ingresos.88

Però la lloança a aqueixa realitat no eludeix advertiments premonitoris,
tenint en compte que el turismo va covirtiéndose en un monocultivo en per-
juicio de las otras actividades económicas que constituye la base real y
objetiva de la economía insular. Entre aquestes, el calçat. El principal actiu
del sector radica en la constitució d’una de les partides més importants en
l’exportació mallorquina. Però els empresaris segueixen insistint que
aqueixes extraccions podrien veure’s incrementades amb un millor conei-
xement dels mercats i dels sistemes de comercialització. El descoratge dels
industrials creix una vegada que es desestima la celebració d’una fira
monogràfica sobre el calçat, que s’havia d’inaugurar a Palma a final de
1961.89 La preocupació dels fabricants consisteix, com sempre, en l’aug-
ment dels preus de les matèries primeres i les possibles apujades salarials
influïdes –afirmen– per la prosperitat dels serveis turístics. La nòmina de
dificultats que es prescriuen per al sector, de part dels tècnics de la Cambra
de Comerç, se centren en el grave individualismo de los industriales, la
minimización [sic] de las empresas, el problema del clandestinaje [sic] y el
hecho de que ninguna industria pague prácticamente los jornales base
sino cantidades superiores aunque sin verdadera base en estudio de pro-
ductividad.90 Tot i aquestes prevencions, l’exportació del calçat balear es
fa ferma i efectiva en els anys 1960 i 1970, si bé amb una lleugera con-
tracció sobre el període 1948-1957: augmenta entre 1960 i 1965, si es pren
com a referència el primer dels dos anys i tenint present que la font con-
sultada –que arriba a la desagregació per mercats– presenta les unitats en
nombre de parells i no en quilos, la qual cosa dificulta la comparança.91 El
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88 Memoria Comercial i de trabajos de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca,
any 1962, pàg. V.

89 La premsa recollí els preparatius entusiastes d’aquest avortada trobada. De fet, la idea d’un dels seus pro-
motors, Rafel Adrover González, dirigent de la Cambra de Comerç, era obtenir sinergies entre el sector del cal-
çat i el de l’hoteleria, de forma que indústria i serveis estaven destinats a donar-se la mà. Vegeu Baleares, 22 de
gener de 1961 i Ultima Hora dels dies 22, 23, 26 i 28 de gener de 1961. ARXIU DE LA CAMBRA OFICIAL
DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALMA DE MALLORCA, 122/1.

90 Memoria Comercial y de trabajos de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca,
any 1962, pàg. VIII-IX.

91 La disparitat de les fonts ha obstruït enormement el treball de l’historiador econòmic. L’heterogeneïtat,



1965, el comerç exterior de calçat multiplica per tres la dada de 1960, alho-
ra que, en termes de valor, s’incrementa la seva quota sobre el conjunt de les
exportacions. Les xifres rubriquen aquest procés d’arrelament comercial:

EXPORTACIONS DE CALÇAT DE BALEARS, 1960-1965
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les llacunes informatives i el canvi de criteris administratius en una mateixa institució ofereixen esculls a vega-
des insalvables per a l’investigador. L’objectiu de reconstruir una sèrie llarga d’exportacions generals de calçat
–des de 1857 fins al 2000– ha suposat una àrdua tasca de tres anys de buidatge sistemàtic i processament infor-
màtic dels fons dels següents arxius i registres: ARXIU DEL MINISTERI D’HISENDA (Madrid), Estadísticas
del Comercio Exterior y Estadísticas del Comercio de Cabotaje; les Memorias de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Palma; els papers comercials de l’ARXIU DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALMA DE MALLORCA; i l’ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA,
“Institut Nacional d’Estadística”. 

Mercat 1960
Parells

1961 1962 1963 1964 1965 Totals % s/
Total

57.227 161.430 163.667 111.884 187.745 263.667 945.620 49,4

48.183 45.849 65.623 44.264 30.871 43.118 277.908 14,52

5.450 60.199 79.532 5.477 1.616 2.662 154.936 8,09

3.371 11.662 24.151 28.050 21.674 29.768 118.676 6,2

5.119 10.315 14.305 25.809 62.110 117.658 6,15

7.339 5.185 18.169 27.571 32.427 19.860 110.551 5,78

7.528 10.179 16.103 5.048 2.748 6.388 47.994 2,51

148 2.287 4.025 10.704 3.647 9.032 29.843 1,56

1.408 7.138 2.134 1.831 1.050 2.775 16.336 0,85

3.193 4.505 2.706 1.370 1.456 2.757 15.987 0,84

672 451 1.235 1.652 1.103 8.732 13.845 0,72

780 870 2.651 1.636 1.643 921 8.501 0,44

1.222 3.596 3.421 8.239 0,43

4.083 2.477 102 533 7.195 0,38

6 5 36 5.511 5.558 0,29

2.491 2.260 4.751 0,25

4.507 4.507 0,24

662 1.279 437 611 374 279 3.642 0,19

636 40 22 2.400 164 3.262 0,17

2.228 314 15 2.557 0,13

108 102 814 660 552 2.236 0,12

841 52 345 264 502 6 2.010 0,11

96 309 528 290 24 1.247 0,07

1.245 1.245 0,07

230 40 80 850 1.200 0,06

9 882 235 1.126 0,06

11 40 81 690 822 0,04

175 442 176 793 0,04

108 58 624 790 0,04

780 780 0,04

317 420 737 0,04

80 640 720 0,04

12 164 161 28 235 10 610 0,03

415 415 0,02

10 337 347 0,02

281 281 0,01

258 258 0,01

228 228 0,01

Parells Parells Parells ParellsParells

Estats Units

Alemanya

Suècia

França

Canadà

Anglaterra

Puerto Rico

Austràlia

Noruega

Bèlgica

Dinamarca

Holanda

Trinitat

El Marroc

Itàlia

Ghana

Uruguai

Suïssa

Nigèria

Islàndia

Àustria

Àfrica del Sud

Irlanda

Camerun

Finlàndia

Illes Bahames

Libèria

Gibraltar

Rep. Dominicana

Brasil

Argèlia

Congo exfrancès

Panamà

Illes Curaçao

Malaia

Somàlia

Ant. Holandeses

Paraguai



PRINCIPALS MERCATS INTERNACIONALS DEL CALÇAT BALEAR, 1960-1965

Percentatges sobre valoracions

FONT DE LES TAULES SOBRE ELS MERCATS ENTRE 1960 I 1965: elaboració personal a par-
tir de les Estadísticas del Comercio Exterior de las Islas Baleares, Delegació Regional del Ministeri
de Comerç a Balears.

Si el 1960 les remeses de sabates representaven poca cosa més del 7%
dels despatxos exteriors illencs, el 1965 aqueix guarisme se situa en el
15%. La situación de Mallorca –indicaven els jerarques de la Cambra de
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Mercat 1960
Parells

1961 1962 1963 1964 1965 Totals % s/
TotalParells Parells Parells ParellsParells

147 147 0,01

55 56 111 0,01

98 98 0,01

96 96 0,01

90 90 0

72 72 0

65 65 0

45 45 0

41 41 0

24 24 0

10 10 0

9 9 0

5 5 0

3 3 0
TOTALS 151.997 324.507 392.335 258.322 322.365 464.701 1.914.227 100

Congo Belga

Andorra

Sierra Leone

Colòmbia

Portugal

Veneçuela

Mònaco

Grècia

Líbia

Mèxic

Kuwait

Aràbia

Haití

El Japó

% s/ total calçat 1960 1961 1962 1963 1964 1965

32,05 15,97 14,65 14,42 10,14 8,57

0,08 0,39 0,61 2,11 0,73 1,13

2,13 1,28 0,51 0,65 0,58 0,59

0,00 2,00 3,34 6,64 9,00 13,38

0,45 0,15 0,30 0,49 0,37 1,22

35,38 47,29 44,76 45,06 58,38 62,43

1,99 4,26 10,44 13,84 7,33 5,47

2,78 1,43 4,48 10,50 9,06 3,40

0,97 2,59 0,64 0,69 0,38 0,65

5,44 3,72 3,18 1,58 0,74 1,01

3,33 17,81 20,45 1,73 0,52 0,62
 % s/total exportació 1960 1961 1962 1963 1964 1965

2,32 2,15 1,74 1,64 1,21 1,35

0,01 0,05 0,07 0,24 0,09 0,18

0,15 0,17 0,06 0,07 0,07 0,09

0,00 0,27 0,40 0,75 1,07 2,10

0,03 0,02 0,04 0,06 0,04 0,19

2,57 6,36 5,30 5,12 6,97 9,82

0,14 0,57 1,24 1,57 0,88 0,86

0,20 0,19 0,53 1,19 1,08 0,53

0,07 0,35 0,08 0,08 0,04 0,10

0,39 0,50 0,38 0,18 0,09 0,16

0,24 2,39 2,42 0,20 0,06 0,10
% Calçat s/exportacions 7,25 13,44 11,85 11,36 11,60 15,48

Alemanya

Austràlia

Bèlgica

Canadà

Dinamarca

Estats Units

França

Anglaterra

Noruega

Puerto Rico

Suècia

Alemanya

Austràlia

Bèlgica

Canadà

Dinamarca

Estats Units

França

Anglaterra

Noruega

Puerto Rico

Suècia



Comerç– hace prever que este incremento de las exportaciones (...) da a
primera vista una sensación de optimismo.92 Aquest optimisme es justifi-
cava, a més, per la consolidació de mercats d’alta capacitat de renda, en els
quals el calçat illenc semblava tenir una presència ja travada. La principal
clau d’aquest important creixement es troba a l’entrada en el mercat ame-
ricà. Això representa un canvi substancial en relació al període 1947-1958,
en què el calçat despatxat als Estats Units era irrisori. En aquest aspecte,
les conseqüències d’una política consagrada a accedir a la demanda ameri-
cana amb major celeritat arribaren amb retard a Balears, i d’aquí probable-
ment les queixes dels empresaris illencs en relació a aquest tema. De fet, a
Espanya s’arbitraren mesures en els anys 1950 per afavorir les exporta-
cions, però entraren en vigència a meitat de la dècada. Les línies d’actua-
ció conjugaven l’aplicació de tipus de canvi preferencials i la concessió de
llicències d’importació per a les firmes exportadores. És a dir, igual que
durant els anys 1940. Però el 1954 es millorà el tipus de canvi que afecta-
va les exportacions de calçat, de forma que aquestes se’n veien beneficia-
des. La pretensió del govern era obtenir divises per sufragar els béns que
s’havien d’adquirir en els mercats internacionals i, en aquest aspecte, el
suport a la indústria del calçat resultava vital. Però el sector havia de res-
pondre amb una sèrie de compromisos, entre els quals es trobava la direc-
ció d’una comissió executiva liderada per l’administració i el Sindicat
Vertical. Aquest és l’engranatge que posa en marxa esforços de promoció
que es concentren en els Estats Units, en un moment de forta expansió de
la indústria italiana.93 Aquesta elecció és clara per tres causes fonamentals.
Primera, per ser el gegant americà el principal importador de calçat del
món; segona, perquè Espanya intensificava les seves relacions a partir dels
acords de 1953; i tercera, per la relació entre les respectives divises, favo-
rable als interessos nord-americans. Així, al llarg de la segona meitat de la
dècada de 1950, les exportacions de calçat cap als Estats Units, cresqueren
de forma important.94 Aquí la presència mallorquina –i, per extensió, bale-
ar– no degué ser rellevant, a jutjar per les xifres del comerç exterior del
port de Palma durant aquell decenni. Perquè per a l’illa –com ha quedat
demostrat– el trànsit de cabotatge seguia essent el prioritari.
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92 ARXIU DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALMA DE
MALLORCA, 105/4.

93 L. SEGRETO (1989).
94 Cf. J. A. MIRANDA (2002, en premsa).



Ara bé, totes les mesures descrites sí tenen efecte a partir dels anys
1960. Les exportacions balears de calçat cap als Estats Units s’incremen-
ten devers un 400% en cinc anys (1960-1965) i es converteixen en el gruix
del comerç exterior del sector: pràcticament el 50% en el total del quin-
quenni, amb una evolució –si s’analitzen els percentatges sobre valora-
cions– que va del 35% per a 1960 al 62% en 1965. En aquest aspecte, el
pes d’aquests carregaments destinats a Amèrica del Nord resulta capital: el
1960, suposen el 2,57 % del total de les exportacions balears, percentatge
que creix fins arribar a quasi el 10 % en 1965. Però, a més a més, la impor-
tància d’altres mercats d’alt poder adquisitiu són igualment determinants:
Alemanya, Suècia, França, Canadà i Anglaterra constitueixen un segon
bloc crucial que, en el total dels anys 1960-1965, absorbeix el 40,74 % de
les trameses de calçat insular. En aquest punt, les inquietuds dels empresa-
ris i institucions econòmiques semblen haver donat fruits tangibles. Hom
ha de recordar les reflexions que emfasitzaven el mercat suec i aquelles
nacions de clima fred –vegeu alhora les xifres de Noruega i Dinamarca–,
el coneixement que alguns industrials tenen sobre la demanda alemanya i,
en menor grau, les referències a les produccions anglesa i gala. Per a les
firmes illenques, el punt en comú d’aquests dos grans segments del mercat
mundial del calçat – l’americà i el de l’Europa més desenvolupada– és que
es col·loquen sabates a països que són competidors del producte balear,
cosa que proporciona una idea que la demanda hi valora de manera molt
positiva la qualitat que s’ofereix des de l’arxipèlag.

A partí d’ací, el conjunt de les exportacions realitzades des de la ciutat
de Palma se situa, durant les dècades dels seixanta i setanta, per damunt
dels dos milions de quilos:

EXPORTACIONS DE CALÇAT PER L’AEROPORT DE SON SANT JOAN I PEL PORT DE PALMA,

1962-1978. Comerç de cabotatge i comerç exterior
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FONT: elaboració personal a partir de les dades de les Memorias de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Palma de Mallorca i de les Estadísticas de Comercio Exterior de España.

L’estabilitat comercial és evident i segueix amb el nivell–superant sem-
pre les mil tones– marcat per les xifres inaugurades a la segona meitat dels
anys 1940. La novetat que es presenta és la utilització de la via aèria com
a possibilitat exportadora. L’arribada del turisme i la revolució en els trans-
ports crea en aquest terreny uns efectes positius pel al calçat: de 1962 a
1979, entre el 2% i el 34% dels registres de sabates s’expedeixen per l’ae-
roport de Palma, i els industrials aprofiten així el node de comunicacions
aèries (al qual ja s’ha al·ludit) en què es converteix l’aeròdrom mallorquí.
La xifres palesen, a més, un element remarcable: la ràpida recuperació de
les exportacions després de la crisi de 1973, conjuntura que inferí una enor-
me preocupació a l’arxipèlag. A títol de recapitulació, les variables comer-
cials comentades fins ara, relatives a aqueixs trenta anys crucials –1948-
1978–, presenten la delineació següent:

EXPORTACIONS DE CALÇAT DES DE LA CIUTAT DE PALMA, 1948-1978

FONT: elaboració personal a partir de les dades de les Memorias de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Palma de Mallorca i de les Estadísticas del Comerio Exterior de España.
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1962 3.405.655 1970 6.419.200

1963 3.458.924 1971 4.585.100
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1967 2.532.955 1975 4.414.700

1968 2.644.477 1976 7.780.600
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1978 3.984.225
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La corba fa palesos sengles períodes, que s’han d’apuntar com una hipò-
tesi de tendència de la producció de calçat. El primer abraçaria els anys que
van de final de la dècada de 1940 a principi del turisme de masses, etapa
de creixement important amb el mercat espanyol com a principal destina-
tari, sotmès a tènues oscil·lacions, que donaria entrada a l’inici d’una con-
tracció. Aquesta segona fase de lleugera pèrdua englobaria des de 1962 fins
a la crisi de 1973, amb un interval important de recuperació en el trienni
1969-1971. En aqueixa conjuntura s’identifica una major presència del cal-
çat balear en els mercats internacionals, amb l’empenta de les exportacions
cap als Estats Units. Les tres dècades es tanquen amb un nou moment
expansiu que arrencaria el 1975 i que, en part, obeeix a l’estratègia empre-
sarial d’unitat d’acció comercial,95 tan glossada en els anys anteriors, que
facilita les trameses de calçat tant cap al mercat espanyol –el cabotatge es
manté en xifres superiors a les 2.500 tones– com als exteriors –amb anys
en què se superen les 1.500. Per conseqüent, la perspectiva d’una visió
contínua del comerç constata la recuperació evident del sector del calçat
–ja manifestada a la segona meitat de la dècada de 1950– en la singladura
del primer boom turístic.

2. El manteniment de la producció
Les informacions comercials confirmen –com s’ha vist– la presència del

calçat insular en el mercat mundial, malgrat tot tipus de dificultats, unes
reals i altres freqüentment exagerades de part dels empresaris. Però a
aquests condicionants externs, que es pogueren superar en major o menor
grau en funció de les conjuntures, el sector s’enfrontava, en paral·lel, a fac-
tors de caràcter intern. En aquest sentit, cal subratllar dos elements:

a) Les transformacions en el mercat de treball insular. El 1962, un
informe sobre la producció exportable de Mallorca, redactat per tècnics de
la Cambra de Comerç, destacava un fet prou conegut: l’envergadura de
l’expansió exportadora del calçat i la rellevància, per al conjunt de la
balança comercial insular, d’aqueix producte industrial. Però, alhora,
advertia d’una sèrie de dificultats que, a judicar pels autors del text, podien
llastrar perillosament l’activitat sabatera. El més important d’aqueixos con-
tratemps era la pressió salarial del sector turístic sobre l’industrial. Els alts
ingressos que es rebien a l’hoteleria, hace que ésta se nutra incluso de per-
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95 Per al cas de la formació del consorci Selec Balear, vegeu J. SASTRE (1988).



sonal especializado de otros ramos industriales e incluso que se reste inte-
rés en los aprendices por conseguir una especialización, al poder obtener
como botones y ayudantes de comedor ingresos insospechados hace unos
años.96 La perspicàcia de l’expert és absoluta, tenint en compte que ja en
els preludis de la volada turística s’observaven senyals importants de dis-
locació del tradicional entramat laboral insular. En efecte, a partir dels anys
1960, el mercat de treball balear iniciava un canvi accelerat, que regirava
actituds, comportaments i pautes culturals:

APROXIMACIÓ AL MERCAT DE TREBALL A BALEARS, EN ELS INICIS DEL TURISME 

DE MASSES, 1955-1962

FONT. Elaboració personal a partir de les dades de la Renta Nacional del Banc de Bilbao.

Les xifres són diàfanes: en vuit anys, el sector terciari guanyava vuit
punts en la composició de la població activa, mentre que el primari en min-
vava deu i el secundari suportava el daltabaix mantenint-se en uns marges
diguem que històrics, si bé sensiblement inferiors als coneguts durant els
anys 1920 i 1930, en els quals arribà a centralitzar quasi el 40% de la
població activa. El sector de la construcció esgarrinxava protagonisme. Tot
plegat, és la indústria tradicional la que s’amaga darrere una quarta part
dels actius insulars entre 1955 i 1962. Els indicadors referits al PIB per-
meten arrodonir aquesta percepció general:
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96 ARXIU DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALMA DE
MALLORCA, 105/4. Els industrials foren ben conscients d’aquesta situació. La manca de treballadors en el cal-
çat induí a algún moviment migratori cap a Mallorca de personal de la ciutat de Lorca, a Múrcia, per a treballar
en el sector: C. MANERA- J. M. ESCARTÍN, entrevista gravada en vídeo a Antoni Fluxà Figuerola. La
Perifèrica Produccions S.L., 23 d’octubre de 2001.

1955 1957 1960 1962
Sector % % % %

29,59 30,13 29,61 37,29

23,58 23,86 24,98 24,38

6,67 7,08 7,60 7,41

40,16 38,93 37,81 30,92

100 100 100 100

Terciari

Secundari (sense construcció)

Subsector de la construcció

Sector Primari



PRODUCTE INTERIOR BRUT DE BALEARS A L’INICI DEL TURISME DE MASSES, 1955-1962

FONT: Elaboració personal a partir de les dades de la Renta Nacional del Banc de Bilbao.

L’augment nominal del PIB és latent en aquests anys decisius. Tres fets
criden l’atenció. En primer lloc, la ja rellevància del serveis el 1955 (47%
del PIB), dada que indica el dinamisme del sector en el lustre anterior al
vertader boom. En segon terme, la caiguda industrial: deu punts percen-
tuals entre 1955 i 1962, descomptant les activitats derivades de la cons-
trucció, que coneixen un augment notable (de quasi el 5% a poc més del
7%). La indústria, per tant, manté població activa, però la seva contribució
al PIB regional retrocedeix, cosa que suggereix pèrdues evidents en la pro-
ductivitat d’alguns sectors. Finalment, el manteniment i lleuger engrandi-
ment del sector primari que, paral·lelament, coneix retrocessos en la seva
població ocupada. Les dades són introductòries, perquè estan retolant la
tendència que es consolidarà en pocs anys i que pot sintetitzar-se com la
pèrdua de la capacitat industrial i el procés de desindustrialització de l’e-
conomia mallorquina.

En definitiva, la nova activitat anava transformant, de forma resolutiva,
l’estructura econòmica de la balear major. El següent advertiment dels
escrupolosos funcionaris de la Cambra –que recollien el sentir empresa-
rial– és també de calat, ja que si esto se conjuga con que los precios del
calzado balear se basan en gran parte en la baratura de la mano de obra,
aún teniendo en cuenta su inferior productvidad con relación al extranje-
ro, fàcilmente se deducirà que los precios del calzado habrán de aumentar
por este capítulo. La preocupació dels industrials, segons el reflex del
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Milions ptes.
1955 1957 1960 1962

VAB total 7.200 9.110 10.939 16.000

2.708 3.498 3.685 4.904

2.363 2.963 3.184 3.719

345 535 501 1.185

1.085 1.394 2.381 2.987

3.407 4.218 4.873 8.109

1955 1957 1960 1962
% % % %

VAB total 100 100 100 100

37,61 38,4 33,69 30,65

32,82 32,52 29,11 23,24

4,79 5,87 4,58 7,41

15,07 15,3 21,77 18,67

47,32 46,3 44,55 50,68

Milions ptes. Milions ptes. Milions ptes.

Indústria

Indústria sense construc.

Construcció

Agricultura i pesca

Serveis

Indústria

Indústria sense construc.

Construcció

Agricultura i pesca

Serveis



document de la Cambra de Comerç, s’aniria centrant en la necessitat de
pagar salaris millors als seus treballadors perquè no abandonassin la fabri-
cació del calçat quan el sector, des de sempre, competia gràcies al baix cost
de la mà d’obra i a la utilització de l’economia submergida, cosa que evi-
tava inversions importants en capitals fixos. El turisme, per tant, exercia
una influència, negativa en el terreny industrial, que, per consegüent, anava
més enllà de la cabdal entrada de divises i de les perceptibles millores en
la balança de pagaments.

c) La permanència del calçat com a líder de la indústria balear. El
VAB del sector secundari insular creix de forma important entre 1955 i
1975.97 Per a l’etapa 1955-1964, ho fa a una taxa del 3,72 %. La xifra,
això no obstant, és inferior a la resta dels components afegits del VAB:
l’agricultura, encara poderosa, s’expansionava al 5,6%, mentre que els
serveis ho feien al 7,94 % i la construcció –que rebia l’impacte del turis-
me– tenia el percentatge més gran, el 12,47%. El període 1964-1975
coneix canvis transcendents: l’agricultura perd una important capacitat,
que minva al -0,89 %, els serveis es desenvolupen amb una taxa mitjana
del 5,54 %, i la construcció es ralenteix al 5,26 %. Però el sector indus-
trial es resisteix i incrementa el seu creixement, que coneix el 5,42 %. És
a dir, en aquesta segona fase, en què tots els sectors es troben afectats per
la crisi de 1973 –amb excepció de l’agricultura, que ja anava mustia
d’anys abans de la seva contribució en el conjunt de l’estructura econò-
mica insular–, la indústria demostra una capacitat notòria de desafiament,
tot i que amb seriosos problemes de productivitat com es veurà més enda-
vant.

El protagonisme més destacat d’aquesta situació és el calçat. La mani-
festa verificació per competir internacionalment, auxiliada per les mesures
adoptades en la política econòmica, la millora en el poder de renda
d’Espanya –la qual cosa facilita el consum del calçat: no s’ha d’oblidar la
rellevància del trànsit de cabotatge per a Mallorca, comerç dirigit, en espe-
cial, a les façanes llevantina i catalana– i les devaluacions monetàries ini-
ciades el 1967, constitueixen els axiomàtics factors explicatius. Els indus-
trials no ignoraven el procés, tota vegada que la industria del calzado, de
reconocida tradición en nuestro país, se desarrolló de una manera espec-
tacular e ininterrumpida desde 1965 a 1972 y, en especial, a partir de la
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97 E. REIG- A. PICAZO (1998:65).



devaluación de nuestra moneda en noviembre de 1967.98 Resulta difícil
trobar paraules tan falagueres en un text rubricat pels més importants
empresaris del calçat mallorquí, sempre proclius a veure el tassó mig buit.
Però les xifres que contextualitzen el sector amb la resta de les activitats
industrials corroboren aquesta afirmació dels fabricants:

ELS SECTORS INDUSTRIALS A BALEARS

PARTICIPACIÓ SECTORIAL (%) EN EL VAB MANUFACTURER REGIONAL, 1964-1977

FONT: reordenació personal a partir dels materials proporcionats generosament per Enric Llopis.

EL CALÇAT BALEAR EN RELACIÓ A LA INDÚSTRIA REGIONAL, 1964-1977:

CENTRES PRODUCTIUS I FORÇA DE TREBALL

FONT: reordenació personal a partir dels materials proporcionats per Enric Llopis.
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98 ARXIU DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALMA DE
MALLORCA, 113/5.

Sector Industrial 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
13 13 14 17 14 13 13 12 12 13 12 13 16 12

8 8 7 6 5 5 4 3 2 3 2 1 2 1

30 34 34 32 36 37 39 44 40 34 32 35 36 36

12 14 12 13 14 9 9 8 10 12 11 10 9 10

5 4 6 4 4 4 5 6 5 4 4 5 5 4

5 5 5 5 5 7 6 6 5 5 5 3 3 3

13 12 10 13 13 11 11 10 12 13 16 13 12 14

4 4 4 4 3 5 3 4 6 7 7 7 6 8

8 6 7 6 7 8 8 8 8 9 12 13 11 12
TOTALS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Alimentació

Tèxtil

Cuiro i calçat

Fusta i mobles

Arts gràfiques

Química

Constr. vidre, ceràm.

Transf. metàl·lics

Altres sectors

Anys
Centres

industrials
Centres
calçat

% calçat
s/total industrials calçat

% calçat
s/total

Treballadors
per empresa

1964         3.569     603      16,90        25.655          7.334 28,59 12,16

1965         3.277     562      17,15        26.043          8.439 32,40 15,02

1966         3.297     623      18,90        26.680          8.963 33,59 14,39

1967         3.218     530      16,47        23.427          6.616 28,24 12,48

1968         3.161     526      16,64        22.605          6.578 29,10 12,51

1969         2.746     517      18,83        21.602          6.602 30,56 12,77

1970         2.986     586      19,62        22.195          6.985 31,47 11,92

1971         3.100     634      20,45        22.824          7.396 32,40 11,67

1972         3.245     627      19,32        24.405          7.744 31,73 12,35

1973         3.303     584      17,68        25.153          7.690 30,57 13,17

1974         3.325     561      16,87        25.753          7.868 30,55 14,02

1975         3.284     544      16,57        26.064          8.313 31,89 15,28

1976         3.249     548      16,87        25.873          8.721 33,71 15,91

1977         3.213     531      16,53        25.877          8.767 33,88 16,51

TreballadorsTreballadors



Les dues taules certifiquen el manteniment del calçat en el VAB indus-
trial, tendint al creixement: amb percentatges extrems entre el 30% de 1964
i el 44% de 1971, la forqueta del calçat no sol baixar de la tercera part de
la quota industrial, S’hi observa l’estancament relatiu de la resta de les acti-
vitats manufactureres, l’avanç dels transformats metàl·lics i els clars retro-
cessos del tèxtil i del sector químic. La punta de forta expansió que es
comentava en les exportacions, corresponent als anys 1969-1971 –vegeu
les pàgines anteriors–, s’avala amb les xifres que remeten a la producció:
també en aqueix trienni augmenta la contribució del calçat al total indus-
trial de la regió, de forma que assoleix la seva participació més alta en el
VAB. Una inflexió notable té a veure amb la crisi de 1973, que suposa una
caiguda de deu punts en dos anys, però que no significa una reducció de les
plantilles oficials que, àdhuc, es veuen lleugerament incrementades. En
aquest aspecte, s’ha de remarcar el següent:

• El nombre de treballadors per empresa es manté estable molt per
davall del que ocorre a la resta de la indústria espanyola de calçat. En
efecte, aquí el canvi s’aprecia a partir de 1969, en què els actius per
centre de producció passen de 13-14 treballadors a 17, i augmenten
entre 1971 i 1975 fins als 24 obrers per empresa: un 60% més que en
el cas de les Balears.99 L’estructura d’unitats de petites dimensions
–inferiors a la mitjana nacional– és, per tant, el que caracteritza la
producció del calçat balear, la qual cosa fa pensar en una escassa
mecanització en contrast amb la resta de l’Estat.

• Un indicador plausible sobre això darrer és el consum d’electricitat
per hora treballada en el sector. Les dades que permeten una compa-
ració entre Balears i Espanya són escasses, però les que s’han pogut
sistematitzar, relatives a l’any 1965, detallen que per a les illes i per
hora treballada es consumí 0,21 quilovat, mentre que per al conjunt
estatal aqueixa xifra fou de 0,34 quilovat. El guarisme balear per a
1964 fou de 0,23 quilovat, la qual cosa sembla incidir en una meca-
nització inferior en contrast amb la mitjana de la fabricació espanyo-
la i remata la idea d’un procés de producció en què domina el factor
humà, de caràcter artesà i, en suma, d’alta qualitat.100
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99 Les xifres de la indústria espanyola de calçat a J. A. MIRANDA (2002, en premsa).
100 El càlcul dels quilovats per al cas balear és personal a partir de les dades de la Memoria Comercial y de

trabajos de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca, any 1964, pàg. 56; ibídem, any
1965, pàg. 78. La dada d’Espanya és també un càlcul personal a partir de les xifres sobre hores-obrer treballa-
des i consum elèctric, exposades a J. A. MIRANDA (2002, en premsa).



• Com a derivació dels dos elements precedents, s’ofereix un càlcul de
la productivitat per treballador en el calçat, i la seva contraposició
amb el conjunt de la indústria regional:

PRODUCTIVITAT PER OCUPAT EN EL CALÇAT I EN LA INDÚSTRIA BALEAR.

VAB per treballador a preus de 1964 (nombres índex)

FONT: elaboració personal sobre els materials proporcionats per Enric Llopis. La sèrie del total de
la indústria s’ha obtingut calculant la mitjana de les sèries corresponents al sector “modern” i al
“tradicional”.

La gràfica dibuixa un cert paral·lelisme entre les dues corbes amb el
domini del calçat fins arribar a 1973, en què es verifica una fractura en rela-
ció als anys anteriors. De fet, la productivitat per treballador es manté per
davall de la resta del sector secundari entre 1973 i 1977. El motiu pot ser
–cal recordar-ho– la permanència del nombre de treballadors registrats, en
uns moments de contracció important del VAB del calçat. Això no obstant,
convé fer unes consideracions de caràcter general. El 1964, Balears for-
mava part del grup de regions de més poc dinamisme manufacturer. De fet,
en aquest any i segons la quantia de la productivitat en la indústria, l’arxi-
pèlag no assolia, en relació al total estatal, el 75 % del VAB per persona
ocupada.101 Extremadura i La Rioja acompanyaven les illes en aquest dèbil
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101 A nivell pràctic–que no teòric– els aspectes relacionats amb la productivitat no semblaven preocupar
excessivament els fabricants insulars de calçat Entre el 19 de març i el 2 d’abril de 1955 es realitzaren, patroci-
nades per la Comissió Nacional de Productivitat del Ministeri d’Indústria, una sèrie de visites a fàbriques fran-
ceses de calçat. El desinterès balear fou notable. La Memòria que sintetitza el viatge adverteix que los fabri-
cantes (...) apenas veían la necesidad [del viatge], y pocos de ellos se interesaron en este estudio de las fábri-
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indicador. D’altra banda, entre 1964 i 1974 el producte manufacturer aug-
mentà en aqueixes regions amb més retard que a la resta d’Espanya.102 És
a dir, la taxa de creixement industrial a les illes va superar a la dècada de
1964-1974 el 5%, però la seva productivitat va ser de les més ajustades de
tota la indústria espanyola

El 1970, i segons la Delegació d’Hisenda de Balears, hi havia 211 fàbri-
ques de calçat a Mallorca, distribuïdes així: Palma(15), Alaró (27), Binis-
salem (14), Consell (6), Inca (84), Lloseta (28), Llucmajor (26) i altres
municipis no tan especialitzats en el sector (11).103 La concreció més impor-
tant és a Inca i la seva comarca, on se situen quasi la meitat dels centres pro-
ductius insulars i lloc de procedència dels empresaris més significats en el
sector, a jutjar per les seves contribucions a la Delegació d’Hisenda:

ELS VINT CONTRIBUENTS MÉS GRANS EN LA FABRICACIÓ DEL CALÇAT A MALLORCA, 1970
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cas francesas, cuyo ofrecimiento fue recibido con gran escepticismo. Només deu industrials assistiren al curs
d’informació impartit a Palma i, d’aquests, nou es decidiren pel projecte: José Tascón Ortega (Palma), Joan Frau
Tomàs (Palma), Antoni Munar Ferretjans (Llucmajor), Antoni Taberner Monserrat (Llucmajor), Jaume Salom
Horrach (Palma), Guillem Nicolau Català (Alaró), Llorenç Sastre Clar (Llucmajor), Andreu Pons Pons
(Binissalem) i Joan Amengual Riera (Binissalem). Noti’s l’absència de l’empresariat d’Inca. Cf. Memoria de las
visitas realizadas a fábricas francesas de calzado por un grupo de fabricantes mallorquines, con indicación de
las principales mejoras observadas para el aumento de su productividad. Comissió Nacional de Productivitat,
Ministeri d’Indústria (Madrid 1955).

102 Les dades procedeixen d’E.LLOPIS-R.FERNÁNDEZ (1998). Fonts de caràcter sindical assenyalen indi-
cadors contradictoris en aquest camp. Per una banda, s’apunta la baixa productivitat relativa de la indústria bale-
ar en relació a altres províncies espanyoles, degut a la escasa racionaliad productiva, atraso técnico, obsoles-
cencia del utillaje, rutina; per una altra, es parla de procesos de racionalización de las estructuras internas de
producción [en el calçat] a partir del año 1966, manifestada en el incremento de las importaciones de bienes de
equipo con destino a la industria del calzado. A consecuencias de este fenómeno, se ha conseguido elevar nota-
blemente la productividad media del sector. Un i altre text són dels anys 1969-1970. ARXIU DEL REGNE DE
MALLORCA, “Sindicats”, B-1.544.

103 ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, “Sindicats”, B-907.

Empresa Localitat Base imputada (ptes.)

Calzados Salom, S.A. Sineu                       4.320.000

Lorenzo Fluxá Figuerola Inca                       2.022.000

Calzados Mulet, S.L. Llucmajor                       1.996.000

Antonio Munar Ferretjans Llucmajor                       1.938.000

José Albadalejo Pujadas Inca                       1.878.000

Frausa II, S.A. Palma                       1.753.000

Calzados Melis, M. y Cía. Inca                       1.479.000

Hijos de J. Vidal Alaró                       1.394.000

Bernardo Ferrer, S.L. Inca                       1.200.000

Gabriel Seguí Beltrán Inca                       1.062.000

Calzados Beltrán, S.L. Inca                       1.023.000

Antonio Beltrán Ramón Inca                       1.002.000



FONT. Reordenació personal a partir de les dades de l’ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA,
“Sindicats”, B-907.

El llistat104 indica el manteniment de les firmes històriques en el calçat
mallorquí –algunes, com Ferrer, Fluxà, Mulet i Munar, pioneres en la
mecanització– i, per tant, la seva gran capacitat per afrontar les difícils con-
juntures per on ha anat passant l’activitat sabatera en el darrer segle.
Aquests són, a més, els empresaris que lideren la ferma voluntat de rees-
tructurar el sector –com es veurà més endavant– preocupats tant pels pro-
cessos de fabricació com per les estratègies de comercialització. Els noms
presentats són, doncs, protagonistes reconeguts de la important transició
que coneixerà el calçat arran de la consolidació definitiva del model turís-
tic –que impel·lirà el tancament de moltes empreses industrials– de la
intensa competència exterior per part dels nous productors –països emer-
gents que tenen salaris més reduïts i que col·loquen els seus productes en
els mercats en què concorre el gènere illenc– i, en suma, de les conjuntu-
res crítiques que viurà el calçat en els darrers trenta anys. Les illes, que
havien obtingut abans del anys 1960 coeficients d’intensitat industrial sig-
nificatius,105 coneixen ara, de la mà del sector terciari, una transformació
econòmica molt més ràpida que la previsible. De forma inexorable
Mallorca –amb major vivesa que Menorca– caminava cap al crepuscle de
la manufactura.
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104 Hi ha nòmines semblants d’industrials per a aquesta mateixa dècada a l’ARXIU DEL REGNE DE
MALLORCA “Sindicats”, B-372 i B-829, sense que es proporcionin indicadors que permetin confeccionar un
ranking com el que s’ofereix en el text. Per aquest motiu, m’ha semblat millor oferir aquest darrer tot i sabent
que es tracta d’informació de caràcter fiscal, si bé possibilita conèixer, al manco a instàncies d’Hisenda, quins
eren els fabricants de calçat més poderosos.

105 El nivell d’industrialització de Balears experimenta una clara progressió entre 1900 i 1955, superant la
mitjana nacional. Les illes, amb un coeficient d’intensitat industrial de l’1,47 –el total per a España és la unitat–
se situen de manera destacada al costat de Cantàbria, Catalunya, La Rioja, Madrid i el País Valencià, exclosos
el País Basc i Navarra. Això es relaciona amb l’avanç i la consolidació de certs sectors manufacturers, amb el
calçat com a principal tributari. En efecte, prop de l’11% de la producció de la indústria espanyola del cuiro el
1955 es focalitza a l’arxipèlag balear. Cf. C. SUDRIÀ, “La desindustrialización durante la segunda revolución
tecnológica (1900-1975)”, ponència inèdita presentada en el Seminari La desindustrialización a partir de la
industrialización, Fundació Duques de Soria, juliol de 1996.

Empresa Localitat Base imputada (ptes.)
Calzados Flamenco, S.A. Inca                       1.000.000

Gregorio Taberner, S.L. Llucmajor                          935.000

Gregorio Clar, S.A. Llucmajor                          913.000

Ramón Pares Ruig Llucmajor                          912.000

Pedro Ferrer, S.A. Binissalem                          756.000

Antonio Fluxá Figuerola Inca                          672.000

Antonio Bisquerra Pascual Inca                          642.000



3. L’ESTABILITAT CRÍTICA DEL SECTOR, 1973-2001

3.1. La recessió de 1973

El maig de 1970, el president del Sindicat Provincial de la Pell, Antoni
Fluxà Figuerola, emetia un informe al secretari general de l’organització
sindical en què advertia dels problemes que, al seu criteri, tenia el sector
del calçat des de mitjan 1969.106 Aquests contratemps se centraven sobre-
tot en dos factors: la reducció de vendes en el mercat nacional i el descens
en les exportacions. En relació a la primera dificultat, s’indicava que les
restriccions bancàries, la pressió fiscal, l’augment de preus en el calçat,
l’escassa productivitat i la defectuosa comercialització conformaven l’e-
lenc de preocupacions. Quant a la segona, s’apuntava que la crisi del mer-
cat americà, l’augment dels costos, la competència italiana i la dels nous
països productors creaven un estat de llanguiment en els despatxos exte-
riors. Les solucions per deturar tot això radicaven en la devaluació de la
pesseta, al mateix temps que s’emfasitzava la necessitat de diversificar
mercats, tenint en compte l’orientació excessiva cap a la demanda nord-
americana (de l’ordre del 80%). Cal subratllar que l’al·legat de Fluxà
Figuerola conté elements de catastrofisme que, de manera recurrent, carac-
teritzen els diagnòstics del sector; així, per exemple, les exportacions de
calçat s’incrementaren un 41,26% el 1970 sobre 1969 i un 153 % en 1970
enfront de 1967, mentre que l’autor del text augura caigudes del 25% en
aqueixa darrera forqueta.107 Però no hi ha cap dubte que s’adona dels tras-
torns que el calçat comença a patir i que s’hi circumscriuen algunes para-
litzacions de l’activitat empresarial i, de manera especial, les notícies que
arriben de l’altre costat de l’Atlàntic. Què està passant en el sector del cal-
çat en aqueixa conjuntura, a part del problema de la productivitat que s’ha
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visualitzat en les variables analitzades a l’epígraf anterior? En aquest
aspecte, és evident que hi ha circumstàncies objectives que eliminen qual-
sevol vel·leïtat de desmesura en els comentaris empresarials, sempre pro-
clius a extremar les seves argumentacions.

En aquest sentit, s’identifiquen senyals inequívocs de canvi en la políti-
ca americana. Entre 1970 i 1971 es discuteix als Estats Units la Llei Mills,
un projecte que tracta de limitar les exportacions de calçat cap a Amèrica
del Nord. La qual cosa posa en guàrdia els industrials espanyols del sector.
El Sindicat Nacional de la Pell decideix designar, utilitzant el canal de
l’ambaixada d’Espanya a Washington, una firma d’advocats americans –el
vocal de la qual és George V. Egge– perquè s’entrevisti, en nom i repre-
sentació dels fabricants i exportadors de calçat espanyol, davant el Comitè
de Tarifes d’Estats Units. La pretensió és que, en certa forma, exercesqui
de corretja de comunicació entre el sector, i les administracions espanyola
i el president Richard Nixon.108 El problema era greu per als industrials del
calçat i, de forma molt especial, per als balears que, en efecte, depenien
cada vegada més de l’evolució del mercat nord-americà. El nerviosisme
empresarial és justificat, tota vegada que els americans s’inclinen per
sobrecarregar llurs importacions de determinats béns de consum (calçat i
tèxtils, especialment) amb una taxa del 10%. L’impacte sobre la manufac-
tura europea és immediat: la poderosa indústria italiana perd estufera,
redueix les vendes i reclama ajudes als seus governants. Però, a més a més,
l’entrada d’alguns països asiàtics –Taiwan– i sud-americans –Brasil– en el
mercat nord-americà, amb preus més baixos, comença a frenar les expor-
tacions del vell continent i complica encara més una situació ja desconcer-
tada. Itàlia compta amb una capacitat de reacció més gran que Espanya en
disposar d’un mercat exterior complementari, com és la Comunitat
Econòmica Europea. Per si fos poc, la devaluació del dòlar a principi dels
anys 1970 registrà impactes positius més grans sobre la lira que no sobre
la pesseta, la qual cosa va afectar la competitivitat del calçat espanyol. Els
industrials italians recobren alè comercial, i augmenten les seves exporta-
cions entre 1974 i 1980, mentre que les espanyoles es redueixen un 20% i
la caiguda del seu valor en pessetes constants és, àdhuc, més important.109

A les Balears, es viu el tema amb enorme desassossec: d’ací que algunes
de les assercions d’Antoni Fluxà Figuerola no anassin desencaminades.
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Tot això són prolegòmens d’una crisi que s’incrementa a partir dels anys
1973-1974, i que mescla la realitat productiva de Mallorca i Menorca,
sense que resulti bo de fer separar la situació delicada que semblen traves-
sar totes dues. Les causes generals són conegudes: l’encariment del preu
del petroli –que es multiplica per desset entre 1973 i 1980–, la reducció del
turisme –afectat directament per l’increment dels costos energètics– i la
desacceleració del consum privat –per l’augment de l’atur i la inflació a
Europa– creaven un estat general d’inestabilitat en els mercats exteriors
que col·locava el calçat i altres sectors manufacturers de les illes en una
situació de serioses dificultats. Les empreses, necessitades de finançament,
veuen constreta la seva liquiditat per la restricció dels crèdits d’entitats
bancàries, que segueixen les directrius emanades del Banc d’Espanya. El
PIB balear el 1974 es presenta negatiu (-0,21%). Tot plegat, la internacio-
nalització de Balears –tant en el sector industrial, com en el turístic en el
cas mallorquí– acredita una major repercussió de la crisi que en altres eco-
nomies regionals.110

Un fet a considerar –que incideix més sobre Menorca que damunt
Mallorca– és l’entumiment de l’activitat productiva d’algunes–no poques–
firmes sabateres, com a conseqüència dels importants retalls de les coman-
des dels seus clients o de les fallides d’aquests darrers, que arrosseguen al
precipici els consorcis illencs. Un exemple al respecte, del qual s’ha con-
servat documentació, el constitueix la revelació de tancar una important
empresa de la capital canadenca i americana, Creative Shoe Ltd., que es
declara insolvent i deixa a l’estacada vuit productors de calçat de les
illes.111 Corria el mes d’abril de 1973. Un escenari confús i incert s’obre
per a aquelles firmes disposades en excés a la demanda del Canadà i dels
Estats Units, amb una escassa diversificació en la seva cartera de clients.
Els industrials afectats (Munar i Oliver i Telm Romaguera Salvà, tots dos
de Llucmajor; i les firmes de Ciutadella Josep Pons Salord, Flavi Cavaller
Sastre, Robert Anglada Mesquida, Antonio Morales Ortega, Josep Torres
Allés i Josep Capellà Allés) s’enfronten a impagats de l’ordre dels cin-
quanta milions de pessetes. El motiu és que el consorci nord-americà té
dificultats creditícies degut al retorn, de part dels seus clients, de botes de
senyora que no troben acceptació en el mercat. L’impacte sacseja, igual-
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ment, dues firmes d’Elda a Alacant i altres empreses –indeterminades–
d‘Itàlia.112 El fet agafa desprevinguts els fabricants de Balears. L’expli-
cació rau en l’alt grau de confiança que inspirava l’empresa estrangera i
en els sucosos beneficis que devien reportar les seves transaccions comer-
cials.

És així que, des de 1962 –en plena etapa expansiva del calçat insular cap
als Estats Units i Canadà–, Creative Shoe Ltd. havia iniciat relacions mer-
cantils amb industrials de Ciutadella i de Llucmajor, impulsant un negoci
que s’incrementava amb els anys. El volum és abundant: només el 1972, es
facturaren uns 200 milions de pessetes per part de cinc de les vuit fàbriques
illenques esmentades. Durant aqueixos deu anys, i segons el testimoni dels
mateixos empresaris, no se produjeron ni impagos ni retrasos, dieron a las
(...) empresas (...) una seguridad comercial que se vio frustrada inopina-
damente con los primeros síntomas de irregularidad en el verano de 1972.
En aquest decenni, i com pot suposar-se, els industrials acceleraren el seu
ritme d’inversió i ampliaren les seves infraestructures per satisfer el seu
client. Els problemes de liquiditat no tardaren en aparèixer, en no rebre’s a
les illes els retorns monetaris negociats amb Creative Shoe Ltd. El drama
econòmic arriba al terreny personal: un dels industrials se suïcidà en sus
propias instalaciones, imaginando que el trabajo de largos años se hundía
sin remedio por circunstancias adversas. Salva parcialment els seus comp-
tes de resultats una empresa que havia tengut la sagacitat de no confiar tota
la seva producció a un sol demandant, la qual cosa motiva un canvi radical
d’estratègia a la resta dels empresaris perjudicats, ja que a partir del
momento en que comprendimos que no existía solución directa nos hemos
esforzado en conseguir participación en el mercado nacional y en otros
mercados extranjeros, con base en la calidad y prestigio del calzado
menorquín. El cop de la crisi és particularment molt lesiu per a Ciutadella:
amb 16.000 habitants el 1973, i uns 1.200 productors entre empreses de
fabricació, proveïdors i indústries auxiliars que depenen de l’evolució del
procés. El batle de la ciutat, Antoni Casasnovas Franco, decideix moure
tots els contactes polítics per pal·liar la situació: des del Governador Civil
fins el Ministeri de Comerç, s’intenta cercar una sortida a un problema que
és també assumit per la pròpia Cambra de Comerç.

Els informes que es van elaborant sobre Creative Shoe Ltd. són cada
vegada més alarmants. Malgrat el gran import de vendes cap a aquesta
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firma –uns vint milions de dòlars entre 1968 i 1972– i que aquesta, fins i
tot participàs a una fàbrica anomenada Darco d’Inca (o d’Arko, segons la
documentació, encara que es va saber després que es va fer amb els capi-
tals que havien de ser transferits als industrials illencs proveïdors de cal-
çat), els resultats de les investigacions desplegades conjuntament pels
empresaris, els bancs, la Cambra de Comerç i el Govern Civil, presentaven
seriosos dubtes sobre la solvència del consorci canadenc-americà. D’un
milió de dòlars de beneficis el 1971 s’havia passat el 1972 a unes pèrdues
estimades en la mateixa suma. En el curs d’una visita realitzada per repre-
sentants de l’empresa, el setembre d’aquest mateix any, destinada a ultimar
alguns detalls econòmics de la firma davantdita d’Inca, no s’esmentaren
aqueixos problemes financers als fabricants de Balears. L’opacitat infor-
mativa era total, i en ella Creative Shoe Ltd. va trobar la col·laboració d’en-
titats bancàries americanes, que no transmeteren a les espanyoles els impa-
gats de lletres i altres efectes de canvi.

Malgrat aquestes circumstàncies, la capacitat de reacció dels fabricants
de Balears fou important. Així ho reconeixia el primer edil de Ciutadella:

Dadas las buenas perspectivas de las empresas afectadas, todas ellas con
pedidos en cartera y posibilidades de producción, se estima que sería de
fácil logro de subsistencia en base de una aayuda dentro de la línea oficial
de crédito, para remediar su actual situación, en forma de capital de
maniobra, que constituye en la actualidad el fundamental problema de
supervivencia.

La resistència industrial no va sucumbir a aquest trastorn. L’exemple
analitzat és exponent dels pitjors moments de la crisi en el sector menorquí,
que es recupera fins el 1976 per caure, altra vegada, en una fase d’increment
d’impagats i de costos de producció en unes coordenades de preus molt ele-
vats i, per tant, de majors limitacions en el consum del client nacional.113

Però el cas exposat és il·lustratiu del que s’esdevenia en el conjunt del
sector, si bé la documentació no és tan rica com la postil·lada. El Sindicat
Provincial de la Pell de Balears donava a conèixer, a final de 1974, la situa-
ció industrial amb les xifres següents:
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LA CRISI DEL CALÇAT A BALEARS, 1973-1974

FONT: ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, “Sindicats”, B-362.

Les dades són eloqüents de la conjuntura negativa que es travessava: en
aquests dos anys més de sis-cents treballadors viuen en un àmbit d’inesta-
bilitat laboral. Per la seva part, la Delegació Provincial de Sindicats de
Balears aglutinava alguns dels expedients en què les fallides i regulacions
marcaran el signe econòmic en la indústria. El llistat parcial que s’ha pogut
confeccionar determina que la recessió involucra tot tipus d’empreses:

ALGUNS EXPEDIENTS DE CRISI D’EMPRESES MALLORQUINES DE CALÇAT, 1969-1977
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1973 1974

7 2

43 53

37 13

402 130

Tancaments d’empreses

Treballadors afectats per tancament

Suspensió temporal d’activitats

Treballadors afectats per suspensió

Any Empresa Població Nombre treballadors
afectats

1969 Mateo Gelabert Coll Alaró 8

1970 Jaime Mas Rosselló Alaró 25

1970 Juan Reus Pol Binissalem 4

1970 Calzados Nadal S.L. Llucmajor 22

1970 Calzados Besulva S.A. Llucmajor 36

1970 Diego Mateu Egea Palma 11

1970 Antonio Cifre Pollensa 12

1973 Hijos de Juan Vidal Alaró 79

1973 Gabriel Martorell Doux Inca 35

1973 Inca Exportadora S.L. Inca 16

1973 Antonio Sampol Inca 20

1973 Antonio Fonollar Borrás Alaró 2

1973 Juan Bennassar Sampol Alaró 19

1973 Sebastián Morro Planas Inca 17

1973 Pedro Fullana Homar Alaró 34

1973 Jaime Terrassa Fiol Alaró 28

1973 Calzados Nadal S.L. Llucmajor 25

1974 Calzados Sampol Melis S.A. Inca 15

1974 Juan Garau Salvá Llucmajor 1

1974 Inca Exportadora S.L. Inca 12

1974 Pedro Vidal Ferrer Alaró 77

1974 Miguel Gelabert Bisellach Inca 19

1974 Antonio Payeras Llompart Inca 16

1975 Jaime Terrassa Fiol Alaró 24



FONT: elaboració personal a partir de les dades de l’ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA,
“Sindicats”, B-362.

Davant de tots aquests avatars, una important actuació que manifesta la
inquietud empresarial és el document elaborat pel Sindicat Provincial de la
Pell de Balears i dirigit, el 15 de febrer de 1974, al president del Sindicat
Nacional de la Pell.114 El detonant és la caiguda de les exportacions espan-
yoles de calçat el 1973, que es concreta en uns deu milions de parells, por
lo que se han tenido que soportar cuantiosas pérdidas. Els empresaris ava-
luen les pèrdues econòmiques d’aquest pendent exportador en 1.200
milions de pessetes. Les xifres corresponents a Balears, disponibles tant en
quilos com en parells de sabates, assenyalen un enfonsament del 27% en
relació a 1971 i del 48% de 1972 sobre 1971. La inquietud dels fabricants
es troba justificada. Les causes que s’apunten tenen corol·laris evidents
amb la política econòmica nord-americana.

La industria del calzado se encuentra en situación delicada como conse-
cuencia de la fuerte incidencia de las devaluaciones del dólar, que han oca-
sionado un desnivel entre los precios exteriores e interiores de un veinte
por ciento, ya que el sesenta y ocho por ciento de nuestras exportaciones
se realizan a Estados Unidos.

La volubilitat d’aquest fet sobre el sector és enorme. La indústria es
caracteritzava per:

a) un descens en el nivell mitjà d’utilització de la seva capacitat pro-
ductiva, donat el retall de la demanda exterior;

b) una polarització de l’oferta en el mercat nord-americà;
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Any Empresa Població Nombre treballadors
afectats

1975 Gregorio Taberner S.L. Llucmajor 82

1975 Hijos de Juan Vidal Alaró 70

1976 Gregorio Taberner S.L. Llucmajor 87

1976 Francisco Mulet Bofill Alaró 31

1977 Bartolomé Garcías Noguera Llucmajor 20



c) una demanda interna inferior a l’oferta potencial instal·lada en el
sector;

d) una intensa competència d’Itàlia i Brasil en les exportacions cap a
Nord-Amèrica;

e) i una producció en petites sèries i manca d’especialització, amb
excessiva varietat de productes.

Tots aquests condicionants, segons els dirigents sabaters, obligaven a
elaborar un Pla de Reestructuració de la Indústria del Calçat,115 del qual es
donen algunes indicacions. Aquest passa per penalitzar allò que anomenen
com oferta nacional de carácter marginal, que s’aproxima –anoten– a un
30% dels efectius del sector. No resulta fàcil identificar si darrere aquest
eufemisme s’amaga l’economia submergida, estimulada de manera notable
per la major part dels empresaris del calçat d’Espanya; però allò que no
dóna lloc a dubtes és que els fabricants defensen una reconversió del sec-
tor, que contempla reducció de llocs de treball i una major concentració
fabril. L’objectiu és eliminar aqueixa oferta marginal per incrementar la
productivitat. Les seves paraules són meridianes:

Deducimos que las dos mil fábricas y los cincuenta mil obreros con que
cuenta el sector en la actualidad (...) debería reducirse a unas mil cuatro-
cientas fábricas i alrededor de treinta y cinco mil obreros (...) Este proce-
so de adaptación de la oferta a la demanda se producirá inevitablemente,
de una manera desordenada –y con graves traumas sociales y económi-
cos– con el consiguiente cierre de empresas y desempleo de los producto-
res afectados, a menos que se proceda a una reestructuración.

La idea no és nova, però mai no s’havia teoritzat amb tanta vehemència
i compromís per part dels empresaris de Balears, que estampen la seva
firma al projecte. En aquest sentit, s’han de recordar les crítiques cap a
l’individualisme de l’industrial del calçat, en relació a l’atomització pro-
ductiva i a la manca d’unió entre els fabricants. La reestructuració que es
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proposa tracta d’incrementar la dimensió de les empreses, ja sigui de
manera directa, o bé a través de polítiques de foment de l’aliança dels
industrials i de la concentració de les unitats productives. Es persegueixen,
en resum, economies d’escala, de difícil abast en empreses de poca enver-
gadura. Però aquí la teoria segueix divorciada de la realitat: ja s’ha detallat
a una taula anterior el nombre de treballadors per empresa de calçat a
Balears, si bé a la resta de la indústria estatal del sector la xifra quadra
millor amb les reflexions que ara comentam. Això pot justificar que es
defensi des de les illes la valoració de la indústria artesana, que hauria d’es-
tar subjecta a dos condicionants bàsics:

a) L’exigència d’uns mínims de capacitat de producció a les empreses
de nova instal·lació. Es notifica que una quantitat raonable són 1.000
parells diaris, amb una productivitat de 10 parells per dia i treballa-
dor en jornada reglamentària.

b) La definició de la figura del taller artesà i familiar sobre un màxim
de treballadors, així com les característiques de la seva producció i
instal·lacions.

La pretensió empresarial és eliminar del mercat aquelles iniciatives que,
a través de la intensificació del treball i de la producció no declarada, com-
peteixen amb els consorcis que tenen les seves estratègies fonamentals
d’actuació en la mecanització i en una escala de dimensió adequada. Per
als industrials que segellen aquesta mena d’arbitratge estrictament teòric,
es tracta de prescindir d’aquella:

empresa diminuta, con frecuencia semi-clandestina e irresponsable, que
nace y desaparece, crece y decrece según la coyuntura, aprovechando
lagunas existentes en la legislación industrial actual; la empresa que no
cumple los requisitos legales de ningún orden y que, por todo ello, crea
graves problemas de competencia ilícita al sector. [Això] no es ni puede
ser la auténtica empresa artesana.

A tenor d’aquest darrer paràgraf, la inquietud dels empresaris devia ser
alta, esperonada també per les notícies que s’anaven divulgant sobre la
crisi general de 1973. La mostra és que la referència ara explícita a l’eco-
nomia submergida és poc realista i d’escàs encaix amb la situació del sec-
tor en el seu conjunt, procliu a fer servir, al marge dels seus processos

80



declarats i convencionals de producció, fórmules flexibles i de dubtosa
transparència en els seus esquemes d’organització laboral i productiva.
Que les firmes més solvents del calçat balear detractin de forma tan palesa
una de les pràctiques habituals, amaga la por que la recessió acabi per pre-
miar aquells petits productors que es troben sense tantes responsabilitats
aparents, amb costos menors de fabricació. Els industrials de Balears coro-
naven el seu document amb una crida –altra vegada– als estímuls de caràc-
ter fiscal i creditici, encaminats a afavorir l’expansió del comerç exterior.
Per facilitar aqueixes transaccions, els fabricants eren anunciats pel
Consell Econòmic Social Sindical de Balears:

EXPORTADORS DE CALÇAT DE MALLORCA, 1974

FONT: ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, “Sindicats”, B-1.557.
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Empresa Població Empresa Població

Calzados Yanko Inca Pedro Llobera Fiol Inca

Alsa Española S.L. Sencelles Unión de Manufacturas S.A. Felanitx

Antonio Beltrán Ramon Inca Jorge Martí Llompart Inca

Bernardo Ferrer S.L. Inca Hijo de Miguel Munar Llucmajor

Antonio Bestard Bestard Lloseta Bartolomé Munar Ramis Inca

Calzados Amengual S.A. Binissalem Nadal Nicolau Figuerola Inca

Calzados Beltrán S.L. Inca Antonio Ordinas Catalá Lloseta

Calzados Gelabert S.L. Inca Oval Española S.A. Palma

Calzados Melis de Marqués y Cía. Inca José Payeras Pieras Inca

Calzados Mulet S.L. Llucmajor Pedro Ferrer S.A. Binissalem

Lorenzo Coll Sampol Selva Pons y Perelló S.L. Binissalem

Guillermo Coll Morro Lloseta Vda. Jaime Ferrer Binissalem

Calzados Mitus Palma Juan Sanz Ferragut Inca

Antonio Fluxá Figuerola Inca Gabriel Seguí Beltrán Inca

Lorenzo Fluxá Figuerola Inca Comercial Exportadora Palma

Frausa II S.A. Palma Hijo de Miguel Vidal Llucmajor

Pedro Fullana Homar Alaró Calzados Flamenco S.A. Inca

Bartolomé García Truyol Inca Calzados Nadal S.L. Llucmajor

Calzados Flavia Inca Antonio Coll Ramon Lloseta

Hijos de Juan Noguera Inca Francisco Siquier Pollensa

Hijos de Juan Vidal S.A. Alaró Bartolomé Garcías Noguera Llucmajor

Gabriel Homar Simonet Alaró Gregorio Clar S.A. Llucmajor

Internacional David S.A. Palma Ramón Parés Puig Llucmajor

Juan Frau S.A. Palma Antonio Pascual Mavi Palma

Antonio Llobera Beltrán Inca Antelmo Romaguera Salvá Llucmajor

Jaime Sastre Reynés Pollensa



La permanència empresarial a Mallorca és, probablement, una caracte-
rística que identifica el calçat: els noms ja són tan familiars que es fa inne-
cessari qualsevol comentari. En plena ebullició de la crisi de 1973, la com-
paració d’aquest llistat amb l’elaborat per a 1959 o amb el dels majors con-
tribuents de 1970 –vegeu-los a pàgines anteriors–, rubrica la resistència de
les firmes emblemàtiques que configuraren la gènesi del sector. Les etapes
successives són trampejades per fabricants que s’adapten a l’entorn des-
prés de decennis aprenent, generació rere generació, de les atmosferes cre-
atives de crisi i reactivacions; que aprofundeixen cada vegada més en cri-
teris de flexibilitat organitzativa, i que, en definitiva, estimulen els proce-
diments genuïns de l’economia submergida, entesa com a un fenomen his-
tòric –perseverada de pares a fills i de fills a néts– que utilitza amb inten-
sitat el factor més abundant: la força del treball. Tot això permet afrontar
els problemes de la baixa productivitat i, alhora, encarar les fases crítiques
amb major resolució. Des d’aquesta perspectiva, la producció de sabates
contrasta amb altres activitats industrials de les illes. El 1975, la diagnosi
que oferia la Delegació Provincial de Sindicats de Balears sobre el sector
secundari era clara: el raquitisme industrial s’explicava per l’escassa inver-
sió que, al mateix temps, venia justificada per l’elevat creixement turístic i
per la insularitat.116 Ambdós factors penalitzaven l’avanç manufacturer;
per una banda:

el haber hecho del turismo la fundamental de nuestra economía, implica
vivir del bienestar de otras regiones del país o de naciones extranjeras.
Sobre la coyuntura de nuestro país podemos actuar, pero sobre la coyuntu-
ra de un país exterior no podemos hacer nada, lo que equivale a decir que
cuando las circunstancias no son buenas, en vez de luchar con todos los
medios posibles muy poco podemos hacer. De ahí la necesidad de fomen-
tar nuestro Sector Industrial y la importancia de un equilibrio sectorial.

Per una altra part, el fet insular provocava disfuncions econòmiques

ya que la incidencia de los costes de transporte en las materias primas que
deben ser objeto de transformación y en la posterior distribución del pro-
ducto elaborado, ha de ser tenida muy presente ya que nos sitúa en franca
desventaja con otros centros industriales.
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116 ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, “Sindicats”, B-1.543.



Però malgrat aquests dos elements que apuraven l’ensopiment industrial
balear, el mateix informe remarcava la recuperació del calçat a què es feia
referència anteriorment. Xifres procedents d’altres institucions certifiquen
aqueixa tesi: segons la Direcció General de Duanes, les exportacions de
calçat balear passaven de 1.321 milions de pessetes el 1974 a 3.263 el
1983, en una clara propensió de creixement, expressat en percentatges
superiors al 10% en bona part d’aqueixa època. En termes de valor, el cal-
çat insular significava entre el 3,7 % i el 6,2 % de les exportacions espan-
yoles de dita mercaderia entre 1974 i 1983; mentre que el 1985, sabates i
botes constituïen el 57% del conjunt de les extraccions de l’arxipèlag. La
crisi no impedia que, en la línia exportadora convencional, continuàs
essent palès el lideratge manufacturer.117

3.2. La prospecció en nous mercats

La retracció del calçat es converteix en un fenomen estructural del sec-
tor a partir dels anys 1970 i, sobretot, arran de 1973-1974. El 1981, hi havia
a Mallorca 198 empreses de fabricació de calçat, ubicades a Alaró (20),
Binissalem (16), Consell (4), Inca (98), Lloseta (26), Llucmajor (12) i
Palma (6).118 N’hi ha tretze menys que les registrades per la Delegació
d’Hisenda el 1970. Aquests guarismes no són un balanç ajustat de la crisi,
i s’han de prendre amb precaució, tant en el cas de les de 1970 (recordau
que es tracta de registres de caràcter fiscal) com en les corresponents a
1981 (que emanen d’una institució que no sempre recull tota l’activitat
desplegada en un sector econòmic). Però apunten en la direcció d’una pèr-
dua progressiva del teixit industrial a l’estructura econòmica balear.
Indicadors corresponents a la producció indaguen en aquesta línia: entre
1979 i 1983, Balears veu desaparèixer 2.700 llocs de feina en el calçat, el
43 % en termes relatius (enfront de la caiguda del 35 % d’Alacant). De
6.284 treballadors censats el 1979 (que suposen l’11 % del calçat espa-
nyol), les illes passen a 3.561 el 1983 (quasi el 10% del total estatal).119
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117 Totes les dades procedeixen del treball de la Conselleria d’Economia i Hisenda, La industria en las
Baleares, Govern Balear-Banca March (Madrid 1985), pàg. 35-38. Segons les xifres del Consell Econòmic
Social Sindical de Balears, el 1974 el calçat de les illes suposava el 13,37 % del total de les exportacions espan-
yoles del sector, i el 71% del conjunt de l’arxipèlag, variables que em semblen excessives, si les comparam amb
les ofertes en el text, cf. ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, “Sindicats”, B-1.557.

118 Les dades són de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
119 Federació d’Indústries del Calçat d’Espanya, “Informe General de Conjuntura”, “un pla d’actuació sobre

el calçat”. També esmentat a la Conselleria d’Economia i Hisenda, La industria en las Baleares, Govern Balear-
Banca March (Madrid 1985), pág. 35.



Totes aqueixes variables no encaixen amb altres que sorgeixen del mateix
àmbit. Fonts de diversa procedència coincideixen en diagnòstics qualitatius
que assenten que la crisi ha deixat regueró d’empreses fallides, ha obligat
a dissenyar –i no sempre aplicar– plans de reconversió del sector, i, en con-
clusió, es denuncia la pèrdua d’un nombre important de llocs de feina.120

El problema radica quan a aquestes afirmacions –en què l’harmonització és
completa– els acompanyen nombres –que és on s’originen les discrepàn-
cies. Ací neix una disparitat enorme, que l’era de l’estadística no ha pogut
corregir. Un exemple evident el constitueix la sistematització de l’Enquesta
Industrial de Balears, per a un període de temps que abraça des de l’any
1980 fins a 1992. Les magnituds, que a continuació s’exposen, palesen dis-
cordances amb les dades aportades abans i amb altres que poden ser sot-
meses a l’anàlisi de l’investigador:

INDICADORS DE LA FORÇA DE TREBALL EN EL CALÇAT BALEAR, 1980-1992

La producció bruta es registra en milions de pessetes corrents.
FONT: Direcció General d’Economia, Enquesta Industrial a les Balears 1980-1992, Govern Balear
(Palma, 1997), pàg. 172-173.
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120 Entitats bancàries i institucions públiques ofereixen des de fa ja bastants d’anys, informes de conjuntu-
ra sobre l’economia balear que serveixen, posteriorment, com a base fonamental per a les anàlisis més reposa-
des sobre l’evolució econòmica de l’arxipèlag. Però en el cas del calçat –així com es dóna en els càlculs que
s’estableixen sobre el creixement del PIB– les variables que es presenten sobre producció no solen ser coinci-
dents. La disparitat cal interpretar-la com un problema estructural de comunicació de la vertadera realitat del sec-
tor, rebec a oferir dades que puguin ser utilitzades a nivell fiscal. Aquesta opacitat és, probablement, la causa que
explica aquests desencaixaments estadístics.

Indicadors 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

302 294 236 239 261 246 219 204 201 170 210 207 137

7.244 7.037 6.415 6.120 6.171 5.374 4.478 3.774 3.489 3.216 3.624 3.167 2.684

4.853 4.675 4.333 4.147 3.962 3.727 3.168 2.574 2.422 1.954 2.397 2.077 1.807

2.391 2.362 2.082 1.973 2.209 1.647 1.310 1.200 1.067 1.262 1.227 1.090 877
7.008 6.833 6.260 5.892 5.984 5.207 4.257 3.552 3.290 3.038 3.432 3.035 2.602

6.381 6.150 5.618 5.350 5.284 4.673 3.806 3.160 2.880 2.610 3.064 2.721 2.282

4.130 3.939 3.716 3.502 3.311 3.156 2.623 2.105 1.933 1.516 1.946 1.721 1.488

2.251 2.211 1.902 1.848 1.973 1.517 1.183 1.055 947 1.094 1.118 1.000 794

627 683 642 542 700 534 451 392 410 428 368 314 320

489 551 484 435 485 417 342 306 315 287 269 234 238

138 132 158 107 215 117 109 86 95 141 99 80 82
236 204 155 228 187 167 221 222 199 178 192 132 82

234 185 133 210 166 154 203 163 174 151 182 122 81

2 19 22 18 21 13 18 59 25 27 10 10 1
13.747 13.200 11.798 11.158 11.187 9.821 8.110 6.895 6.493 5.806 6.446 5.788 4.802

12.124 11.537 10.376 9.769 9.590 8.536 6.888 5.755 5.369 4.715 5.498 4.970 4.075

1.623 1.663 1.422 1.389 1.597 1.285 1.222 1.140 1.124 1.091 948 818 727
16.878 18.619 19.881 21.174 24.833 26.383 24.504 21.202 24.088 20.236 21.086 20.291 18.965
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Aquest document estadístic, fonamental per analitzar l’evolució
industrial de les illes en les conjuntures més recents, evidencia elements
contradictoris a l’interior del sector. Per una banda, sembla presagiar la
desaparició industrial: d’uns 300 establiments en 1980 s’arriba als 137
en 1992; de poc més de 7.000 treballadors remunerats en el primer any
esmentat, hom decau fins als 2.600 en el segon. Per consegüent, es com-
puten menys hores treballades. Però, per altra part, es detalla una pro-
ducció bruta que roman constant durant tota aquesta fase, la qual cosa
suggereix increments significatius en la productivitat de la força de tre-
ball i, per tant, es pot preveure la mecanització de parts del procés pro-
ductiu. Les enquestes industrials més pròximes anoten valors en la pro-
ducció bruta de 24,448 milions de pessetes per a 1998 i de 28,199
milions per a 2000, amb un total de 4.966 hores treballades en aquests
darrer any.121 Al mateix temps, aquestes xifres i les ja exposades abans,
diuen que la pèrdua de llocs de feina s’ha pal·liada amb un increment
notable de l’economia submergida, en desplaçar-se les seccions de fabri-
cació més intensives en mà d’obra cap a petits tallers en les mateixes
àrees industrials o en el recinte domiciliari.122 Tant més si es té en comp-
te el manteniment de les exportacions de calçat balear, l’augment en les
valoracions externes i l’aparició de firmes emblemàtiques –tot i que amb
gran arrelament històric: el cas de Camper n’és el paradigma– en el
panorama de la indústria insular. De fet, si es mesura en pessetes
corrents, la gràfica següent dibuixa l’important enlairament exportador
del calçat a partir dels anys 1990 –en una conjuntura de major control
inflacionista–:
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121 Direcció General d’Economia. Enquesta Industrial d’Empreses a les Illes Balears, 1998. Govern de les
Illes Balears (Palma 1999), pàg. 56: Enquesta Industrial d’Empreses a les Illes Balears 2000, Govern de les Illes
Balears (Palma 2002), pàg. 58.

122 Això és el que s’afirma en el document de la Conselleria d’Economia i Hisenda, La industria en las
Baleares, Govern Balear-Banca March (Madrid 1985), pàg. 35.



VALOR DE LES EXPORTACIONS DE CALÇAT DE BALEARS

FONT. Elaboració personal a partir dels materials següents. Per al període 1974-1983, Conselleria
d’Economia i Hisenda, La industria en las Baleares, Govern Balear-Banca March (Madrid 1985),
pàg. 38; per a 1985-1987, A. FLEIXAS (1990: 180, quadre 10); per a 1988-2000, Direcció General
d’Economia, Comerç Exterior i Intracomunitari, Govern de les Illes Balears (Palma 2001), pàg. 89.

L’evolució està d’acord –si bé en menor intensitat– amb les dades de
variables físiques. En efecte, les exportacions es palanquegen sempre per
damunt de les cinc-centes tones, i àdhuc, arriben a sobrepassar el milió de
quilos en una progressió lleugerament expansiva. En aquest sentit, vegeu
el perfil específic del període 1988-2001 i, després, el que resumeix pràc-
ticament el darrer mig segle d’activitat exportadora sabatera:

EXPORTACIONS DE CALÇAT DE BALEARS 1988-2001
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EXPORTACIÓ DE CALÇAT DE BALEARS, 1948-2001

FONT. Elaboració personal a partir de les dades següents. Per a 1948-1978, Memorias de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca i de les Estadísticas de Comercio
Exterior de España. Per a 1988-2001, Direcció General d’Economia, Comerç Exterior i
Intracomunitari, Govern de les Illes Balears (Palma 2001), pàg. 89.

L’estabilització en les sortides de calçat –subjectes a fluctuacions en
funció de les conjuntures que viuen els mercats consumidors– representa
un altre dels components característics del sector, en aquesta fase actual
regida per un estat de crisi permanent i de caiguda progressiva pel domini
dels treballs terciaris. Aquest període recent constata xifres que es troben
allunyades d’altres etapes, com es pot veure a la gràfica precedent. Però
amb seguretat, la desindustrialització hagués estat una realitat molt més
dramàtica sense el desplegament d’ambdues actuacions: una auscultació
empresarial més precisa de les demandes externes i una major col·labora-
ció dels fabricants amb institucions econòmiques per obrir i consolidar
altres mercats. La internacionalització del sector és ferma, amb dos factors
importants a assenyalar: la major diversificació comercial i la intensa ober-
tura cap a Àsia i Àfrica:

ELS MERCATS DEL CALÇAT BALEAR, 1994-2001

Els grans espais geogràfics d’exportació

FONT. elaboració personal a partir els materials següents. Per a 1994-1997, base de dades ICEX-
IMPITEL; i per a 1998-2001, http://www.aduanas.camaras.org.
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Anys  Europa  Àsia  Àfrica  Amèrica  Oceania
kg. kg. kg. kg. kg.

1994       742.000        48.000        58.000        41.000

1995    1.796.000        87.000        51.000        45.000

1996       760.000      174.000          4.000        48.000          2.000

1997       798.000      245.000        21.000        50.000          4.000

1998       945.000      220.000        30.000        42.000

1999       317.000      244.000      230.000        83.000

2000       531.000      324.000      552.000      106.000        31.000

2001       117.000      345.000    1.070.000      127.000        42.000
TOTALS    6.006.000    1.687.000    2.016.000      542.000        79.000



La taula sintetitza el 95% de les exportacions de calçat de Balears,
mesurades en unitats de pes. El creixement de la demanda a Hong Kong,
el Japó, Taiwan i el Marroc explica la nova direcció comercial per al pro-
ducte insular, així com els declivis europeu i americà en relació a períodes
passats. Les dades són més eloqüents si s’ordenen en termes de valor, tal i
com es desprèn del quadre corresponent al lustre 1997-2001. En aquest
aspecte, la rellevància asiàtica és encara més atractiva: el 15,64% de les
exportacions corresponen a vendes executades a Hong Kong, Corea del
Sud, Taiwan i el Japó; alhora que França, Alemanya i Portugal agrupen el
25,3% de les trameses. Aquests són, doncs, els dos blocs més importants
del comerç del calçat balear a l’inici del segle XXI.

EXPORTACIONS DE CALÇAT DE BALEARS, 1997-2001

FONT: elaboració personal a partir de les dades de http://www.aduanas.camaras.org.
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Principals
mercats

1997
kg.

1998
kg.

1999
kg.

2000
kg.

2001
kg.

Totals
kg.

%
kg.

       207.000        273.000           22.000          502.000       7,39

         16.000          15.000          18.000           27.000           36.000          112.000       1,65

          31.000           42.000           73.000       1,07

         17.000           17.000       0,25

         30.000          41.000           71.000       1,04

          11.000           11.000       0,16

          16.000           16.000       0,24

         50.000          42.000          83.000          106.000          104.000          385.000       5,66

       136.000        176.000          11.000           51.000          374.000       5,50

         78.000          65.000          50.000           59.000           58.000          310.000       4,56

          18.000           13.000           31.000       0,46

         52.000          83.000          43.000           98.000          276.000       4,06

       154.000        136.000        177.000          237.000          227.000          931.000     13,70

         21.000          30.000        230.000          534.000       1.057.000       1.872.000     27,54

          12.000           12.000       0,18

         26.000          14.000           11.000           15.000           66.000       0,97

         40.000          24.000           64.000       0,94

       146.000        198.000        221.000          277.000          842.000     12,39

         52.000          77.000          129.000       1,90

         27.000          27.000          24.000           45.000           52.000          175.000       2,57

         13.000          19.000          17.000           28.000           44.000          121.000       1,78

         66.000           14.000           80.000       1,18

    1.114.000     1.237.000        874.000       1.544.000       1.701.000       6.470.000     95,19

         75.000          77.000          49.000           66.000           60.000          327.000       4,81

    1.189.000     1.314.000        923.000       1.610.000       1.761.000       6.797.000    100,00

1997 1998 1999 2000 2001 Totals %

euros euros euros euros euros euros euros

    7.820.000    10.615.000     13.688.000     32.123.000       7,59

       524.000        525.000        738.000       1.042.000       1.561.000       4.390.000       1,04

      1.059.000          919.000       1.978.000       0,47

       974.000          974.000       0,23

    1.476.000     1.898.000       3.374.000       0,80

         481.000          481.000       0,11

         626.000          626.000       0,15

    1.744.000     1.374.000     2.748.000       4.338.000       5.113.000     15.317.000       3,62

    7.505.000     8.607.000    13.253.000     22.464.000     51.829.000     12,24

    3.816.000     3.200.000     2.221.000       2.674.000       3.088.000     14.999.000       3,54

         703.000          626.000       1.329.000       0,31

    2.216.000     3.069.000     8.218.000     16.299.000     29.802.000       7,04

    5.743.000     4.818.000     7.721.000     13.320.000     13.610.000     45.212.000     10,68

       162.000        189.000     2.162.000       4.443.000       6.374.000     13.330.000       3,15

         549.000          549.000       0,13

    1.141.000        618.000          504.000          695.000       2.958.000       0,70

       902.000        840.000       1.742.000       0,41

    4.580.000     6.226.000     5.763.000       6.583.000     23.152.000       5,47

    2.365.000     3.512.000       5.877.000       1,39

    2.329.000     1.907.000     1.300.000       2.554.000       3.416.000     11.506.000       2,72

       565.000        771.000        728.000       1.297.000       2.001.000       5.362.000       1,27

       335.000          626.000          961.000       0,23
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En aquesta nova etapa, els empresaris sembla que han assimilat les con-
juntures en què la dependència de l’únic segment de la demanda –l’antilla-
na, l’europea o l’americana, en funció de les coordenades històriques ana-
litzades– acaba resultant letal per al sector, massa fràgil i comercialment poc
dúctil per incrementar en poc temps la seva presència en altres zones quan
apareixien crisis en aquests mercats. Ara bé, l’element característic d’aquest
interval és, com s’ha vist, les remeses del calçat balear cap a nacions asiàti-
ques. El fet té un mèrit especial, tota vegada que és ben conegut el protec-
cionisme nipó cap a la seva indústria, la qual cosa genera dificultats als
exportadors de calçat de la Unió Europea. Però a partir de la segona meitat
de la dècada de 1990, el govern japonès es comprometé a incrementar les
seves quotes importadores i a reduir els aranzels. En certa mesura, aquest
fou un senyal clau per a la penetració del calçat balear en aquest mercat
oriental, amb creixements que protagonitzen sobretot firmes reconegudes,
com la mallorquina Camper o les menorquines Pons Quintana i Jaime
Mascaró. L’entrada en el Japó ha facilitat al mateix temps la millor conne-
xió amb Hong Kong. Aquesta ciutat-regió constitueix la principal porta
d’entrada al crucial mercat xinès, que sens dubte és un dels objectius que les
empreses balears pensen incrementar en un futur immediat.123

Però, com s’ha afirmat, és també excel·lent la continuïtat europea en la
demanda del calçat insular. Si en el cas asiàtic –amb totes les diferències
internes que s’hi manifesten i els problemes econòmics que afecten les
nacions que componen aqueix espai– s’està en un escenari nou per a l’em-
presariat illenc –enfrontat al repte del desconeixement dels gustos, de
modes i de pautes culturals, apart de les qüestions estrictament econòmi-
ques i financeres–, en el territori de la Unió es treballa en una esfera cone-
guda i preparada, gràcies a la gestió testimoniada per una major desimbol-
tura en les transaccions. Aquí, a més a més, els consums per habitant sem-
pre foren un referent clar per als industrials, els quals ja tenien aqueixos
indicadors mig segle abans:124 en els anys 1990, els francesos, amb 5,85
parells de sabates per persona i any, els alemanys amb 4,09 parells i els
portuguesos amb 4,66 parells (enfront dels 2,29 parells que calcen els
espanyols) conformen –recordau-ho– les capçaleres importadores a Europa
del calçat balear.125 Des d’aquest punt de vista, la major resolució en com-
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123 Entrevista amb Llorenç Fluxà Rosselló.
124 Tal i com es recull a diferents informacions econòmiques, de distints anys, editades a les Memorias de

la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca.
125 Aquestes xifres de consum procedeixen de Selec Balear, cf. M. A. VERD, El calçat al Raiguer, inèdit,

pàg. 38.



prar sabates, fet que obeeix a factors de caràcter cultural i a nivells de renda
mitjans i alts (Portugal és, potser, l’excepció a aquesta regla, puix la seva
renda per càpita està per davall de l’espanyola), és el que esperona la pre-
sència del gènere insular en estats amb els quals es disposa de valors afe-
gits inqüestionables, com per exemple el costum de decennis de relacions
comercials, la perícia sobre els mercats que es visiten i l’establiment de
xarxes d’informació amb el concurs de les entitats privades (les cambres de
comerç, entre altres) i de les institucions públiques (essencialment a partir
de l’administració autonòmica).

Ara bé, l’estructura industrial i poblacional del calçat de Balears durant
el quinquenni 1997-2001 i el seu acarament amb les comunitats autònomes
productores, redunda en la pèrdua gradual de la indústria balear en el con-
junt espanyol:

ESTRUCTURA INDUSTRIAL, FORÇA DE TREBALL I PRODUCCIÓ DE CALÇAT A ESPANYA, 

1997-2001

FONT: reordenació personal a partir de les dades de la Federació d’Indústries del Calçat d’Espanya,
Anuario del calzado. España 2002 (Madrid 2002), pàg. 14 i 20.
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1997 1998 1999 2000 2001

1.758 1.826 1.902 1.899 1.854

283 283 286 274 275

149 147 146 148 153

130 136 126 127 124

123 132 124 128 128

119 88 98 90 96

39 39 39 37 38

94 93 91 91 93
2.695 2.744 2.812 2.794 2.761
4,82 4,96 4,48 4,55 4,49
1997 1998 1999 2000 2001

24.938 29.242 30.058 30.748 31.315

5.004 5.112 4.879 4.915 5.119

2.935 3.068 2.860 3.104 3.169

2.752 2.675 2.392 2.615 2.562

1.885 2.418 2.227 2.098 2.420

1.469 1.365 1.242 1.486 1.521

707 656 462 403 370

2.161 1.972 1.763 1.661 1.646
41.851 46.508 45.883 47.030 48.122
6,58 5,75 5,21 5,56 5,32

Milers de parells % Milions de ptes. % Ptes./parell

129.498 61,85 343.177 65,32 2.650

19.919 9,51 55.953 10,65 2.809

15.680 7,49 34.623 6,59 2.208

4.807 2,3 27.588 5,25 5.739

11.592 5,54 26.064 4,96 2.248

9.829 4,69 16.496 3,14 1.678

1.561 0,75 3.367 0,64 2.157

16.496 7,88 18.111 3,45 1.098
TOTALS 209.382 100 525.379 100 2.509

Empreses
País Valencià

Castella-La Mancha

La Rioja

Balears

Aragó

Múrcia

Andalusia

Altres

TOTALS
% Balears
Treballadors
País Valencià

Castella-La Mancha

La Rioja

Balears

Aragó

Múrcia

Andalusia

Altres

TOTALS
% Balears

Producció 2001
País Valencià

Castella-La Mancha

La Rioja

Balears

Aragó

Múrcia

Andalusia

Altres



En efecte, la taula subratlla l’alta valoració del gènere balear –el seu
cost elevat, en funció de les dades presentades– en relació a la mitjana esta-
tal i a la resta de les regions productores. La xifra remet a la major qualitat
de la sabata fabricada a Balears, en què la empremta artesana –és a dir, la
intervenció humana directa en bona part del procés productiu– pot ser res-
ponsable parcial; encara que, per altra banda, no s’han de menysprear els
majors costos de les matèries primeres degut al fet insular. Així doncs, l’es-
tratègia conjunta de la diversificació mercantil i de manteniment d’un pro-
ducte de qualitat i d’alt preu explica aquesta estabilitat comercial i produc-
tiva del calçat a les illes. Estam, per tant, davant d’un dels pocs sectors
industrials resistents –els altres serien la bijuteria i la fusta– de l’economia
insular en el pòrtic del nou segle. I, per a Mallorca, aqueixa resistència
manufacturera té una preclara localització geogràfica: la zona del Raiguer.

3.3. El Raiguer, espai industrial

El Raiguer és una comarca de fort caràcter manufacturer, situada al peu
de la serra de Tramuntana i sobre l’eix format per les ciutats de Palma i
Alcúdia. Històricament, algunes de les poblacions que comprenen el
Raiguer126 han tingut activitats econòmiques diverses, comportaments
demogràfics diferenciats i salaris monetaris més elevats que a la resta de
l’illa –amb l’única excepció de la zona oriental, amb Felanitx com expo-
nent.127 Uns trets definitoris de la comarca serien els següents:

1. La tradició industrial, de profundes arrels històriques, que encara
perdura. Un observador perspicaç que passegi pels carrers d’aquestes
poblacions, endevinarà l’existència d’un passat econòmic pròsper en major
o en menor grau, que ha pres força estàtica –però eloqüent– en cases mas-
sisses de fort caràcter senyorial, amplis cellers que mantenen alternativa-
ment els seus vestigis artesans, o naus i tallers urbans consagrats a una
manufactura –tèxtil, calçat– que va imprimir un segell més acosat a un pro-
cés d’industrialització particular. A l’etapa preturística, la comarca sostenia
la seva estructura econòmica en l’explotació de les mines de lignit –en el
subsòl d’Alaró i de Lloseta–, en el desenvolupament vitícola –en els camps
de Binissalem, Consell i Santa Maria del Camí– i en els sectors manufac-
turers entre els quals destacà, amb notable diferència, la fabricació del cal-
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126 Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Inca, Lloseta, Mancor de la Vall, Marratxí, Santa Maria
del Camí i Selva.

127 Vegeu C. MANERA (2001a: 205-211).



çat –en les unitats productives d’Alaró, Binissalem, Inca i Lloseta. La zona
es convertí en un node de comunicació que contribuïa a articular el mercat
interior mallorquí. El transport tradicional va ser complementat amb el
ferrocarril, fet que arrodoneix un procés de creixement econòmic que ha
generat experiències de tota mena –artesanes, agrícoles, industrials, mine-
res–: vins, bestiar, teles, sabates, constitueixen gèneres representatius que
es carregaven a l’estació d’Inca –plaça on concorrien mercaderies d’altres
zones pròximes– cap a la ciutat de Palma, per ser distribuïts a la capital o
estibats en els vaixells ancorats a la seva badia. La sinergia existent entre
les viles del Raiguer ha estat sempre important. A l’àmbit manufacturer, les
connexions econòmiques s’han caracteritzat per la capacitat d’atracció de
centres fabrils, compatible amb la dispersió del procés productiu i el con-
curs de força de treball domiciliària, una característica històrica que té en
el calçat un dels seus principals agents impulsors. En paral·lel, l’especialit-
zació vitícola i l’extracció de carbó també han contribuït a la mobilitat
laboral interior i a la importància econòmica de la zona: en el primer cas,
la base vinatera ha generat un pòsit cultural indispensable per a la recupe-
ració recent de la producció de vins de qualitat; quant al segon, l’extracció
de carbons minerals de baix poder calorífic resultà crucial, fins a dates molt
acostades, com a element energètic para a la producció d’electricitat.
Aquesta riquesa i diversificació configura un espai econòmic genuí, que
recorda poderosament el districte industrial marshalià, que romp la visió
tradicional d’una Mallorca agrícola i retardada, pobra i sense accions
emprenedores. La permanència d’aqueixa dinàmica històrica econòmica –a
què s’ha al·ludit amb freqüència en aquestes pàgines– cal identificar-la,
avui per avui, amb la reanimació de la indústria vitivinícola i amb el lide-
ratge del calçat.

El Raiguer és un microcosmos de 354 quilòmetres quadrats –gairebé el
10 % del territori de Mallorca– que compta amb uns 66.000 habitants el
1998 i el seu pes demogràfic de 1950 ençà bascula entre el 10 % i el 12%
del total insular.
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ A LA COMARCA DEL RAIGUER, 1950-1998

FONT: per a 1950-1996: Direcció General d’Economia, Població a la CAIB 1950-1996. Govern
Balear (Palma 1997). Per a 1998: Direcció General d’Economia, Base de dades municipal 2000.
Illes Balears, Govern de les Illes Balears (Palma 2000).

En un context illenc de predomini turístic, aquestes poblacions han ten-
gut vincles industrials indiscutibles, observables en els percentatges d’ocu-
pacions en el sector secundari en 1981 i 1991. Aquestes xifres superaren
els percentatges corresponents de l’Europa comunitària, estimats en el 35%
i 32 % per als dos anys respectius:

PERCENTATGES D’OCUPACIÓ INDUSTRIAL EN EL RAIGUER, 1981-1991

FONT. Institut Nacional d’Ocupació, Cens de Població de 1981 i Departament d’Economia de la
Confederació d’Associacions Empresarials de Balears. Citat en el document elaborat pel sindicat
Comissions Obreres, Dossier sobre las ayudas comunitarias a la comarca del Raiguer (Palma 1994).

Les xifres –que cal observar-les amb cautela, tota vegada que provenen
de la font destinada a sol·licitar fons estructurals a Brussel·les, motiu pel
qual s’emfasitza el pes de la indústria– denoten dos fenòmens que, amb
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Poblacions 1950 1960 1970 1981 1986 1991 1996 1998

Alaró         3.812         3.725         3.662         3.256         3.486         3.645         3.849         3.834

Binissalem         4.172         4.165         4.269         5.063         4.681         4.674         4.885         5.019

Búger         1.026         1.033         1.021         1.019            980            921            926            951

Campanet         2.792         2.593         2.333         2.127         2.198         2.189         2.255         2.277

Consell         1.857         1.769         1.986         2.012         2.000         2.024         2.172         2.210

Inca       12.247       13.816       16.708       20.747       21.712       20.432       21.129       21.103

Lloseta         2.581         2.952         3.767         4.259         4.429         4.486         4.544         4.529

Mancor         1.022            849            828            832            878            890            903            936

Marratxí         4.922         5.311         6.820         7.758       10.095       11.572       16.180       18.084

Sta. Maria         3.013         3.138         3.882         3.830         3.982         4.002         4.394         4.558

Selva         3.463         3.199         3.113         2.872         2.993         2.860         2.901         2.918

TOTAL       40.907       42.550       48.389       53.775       57.434       57.695       64.138       66.419

% Raiguer s/Mallorca 12,03 11,75 11,03 10,06 10,43 10,15 10,53 10,42

Poblacions 1981 1991

Alaró 57 57

Binissalem 59 39

Búger 54 1

Campanet 56 24

Consell 61 37

Inca 66 49

Lloseta 70 63

Mancor 50 69

Marratxí s.d. 41

Santa Maria s.d. 27

Selva 56 65

Total Raiguer 63 47



probabilitat, canviarien poc si es tingués major certesa estadística. En pri-
mer terme, la caiguda de l’ocupació industrial a la comarca, a causa tant de
la crisi del sector –de la qual ja se n’ha parlat amb profusió– com de la reu-
bicació de la població activa en la construcció, en l’hoteleria o en altres ser-
veis. Però en segon lloc se certifica la pèrdua d’actius en unes poblacions
i l’increment en altres; en aquesta darrera tessitura es troben Mancor i
Selva, que guanyen presència manufacturera mentre decauen altres nuclis
més rellevants des del punt de vista demogràfic, essent-ne Inca el més
representatiu. La fragmentació de fases del procés productiu en el calçat
pot ser una causa que expliqui aquesta situació en els dos primers casos
apuntats.

2. L’actual flexibilitat industrial. El calçat del Raiguer presenta uns fac-
tors determinants que conformen una estructura industrial flexible.128

Aquesta característica obeeix a distints motius i la tradició històrica potser
que sigui un dels més determinants: el llegat de la idea, generació rere
generació, que cal produir sabates de qualitat reduint els costos de produc-
ció, aguditza el muntatge d’una arquitectura manufacturera poc rígida, que
pot ser desplegada en diferents fases i que fa servir el treball domiciliari –i
amb molta de freqüència clandestí– com a mecanisme per reduir despeses
empresarials. La producció és canviant i estacional, i es vincula a factors
de moda i de diversificació en el gènere. L’orientació cap a mercats exte-
riors és un altre factor definitori, malgrat que la nova divisió internacional
del treball –amb l’aparició de productors que fabriquen a costos molt més
baixos– incrementa la competitivitat des de zones amb reduïts nivells de
desenvolupament. Tot i això, les exportacions de calçat mallorquí s’han
incentivat amb intensitat en els darrers anys –així com s’ha vist en altres
epígrafs–, i les empreses del Raiguer s’han erigit en protagonistes centrals
d’aqueixa expansió:
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128 Per especialització flexible s’entén un sistema de producció les característiques del qual es contraposen
a les formes productives de caràcter fordista. La flexibilitat a què s’al·ludeix suposa organitzar el treball de
manera cooperativa, a tres nivells: entre els oficinistes, els treballadors qualificats i els no qualificats; mentre el
fordisme articula l’esfera laboral a partir d’una clara separació entre els operaris –minoritaris– i els obrers no
qualificats –la majoria. Si a l’especialització flexible els procediments de producció exigeixen una cooperació
directa entre la unitat productiva i el client –cosa que proporciona un gènere fet a mida–, en el model fordista el
factor més important és el preu. Els contrastos entre les dues formes de produir es troben a M. PIORE-C. SABEL
(1990), C. SABEL- J. ZEITLIN (1997).



EXPORTACIONS D’ALGUNES EMPRESES DE CALÇAT DEL RAIGUER, 1990-1994

Quantitats en pessetes corrents

FONT: elaboració personal a partir de la base de dades ICEX-IMPI, Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Palma de Mallorca.

Les xifres precedents són importants, però poden estar infravalorades
(les dades corresponents a la firma Camper em semblen baixes, si es té en
compte la producció, com es veurà més endavant). Es tracta d’informa-
cions que provenen del darrer cens disponible d’exportadors de Balears,
confeccionat per les cambres de Comerç i corresponent a 1994. He ordenat
les empreses mallorquines que es dediquen a produir calçat de pell per
exportar, de forma que es fa palès que totes estan ubicades en el Raiguer,
amb una concentració espacial a localitats amb alt nivell d’especialització:
sobretot Inca. S’hi detecten firmes que han passat per moments greus en el
passat –recordau els expedients de crisi dels anys 1970– però que sens
dubte reposaren la seva estructura productiva i regularen la fabricació a
partir d’una major flexibilitat, amb alta participació femenina. Aquesta ha
estat una recepta comuna a la indústria del calçat espanyol tant a les etapes
expansives com a les de recessió.129 En aquest sentit, l’atomització de la
producció és il·lustrativa d’aquesta pràctica: entorn al 70% de les empreses
de calçat a Balears el 1996 –que per al cas de Mallorca s’identifica majo-
ritàriament amb el Raiguer–, tenien entre 3 i 19 treballadors, essent el 26
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129 R. VIRUELA (2000: 39-46).

Empresa Localitat 1990 1991 1992 1993 1994 1990-1994

Camper Inca     35.970.000     32.730.000    137.550.000    308.800.000    374.140.000      889.190.000

Lottusse Inca    356.010.000    446.640.000    533.750.000    720.640.000    316.110.000    2.373.150.000

Hijos de Juan Vidal Alaró    751.090.000    521.890.000    326.740.000    410.100.000     91.590.000    2.101.410.000

Calzados Coll Lloseta    151.140.000    168.850.000     93.430.000    122.500.000     89.350.000      625.270.000

Piel Internacional Inca    200.550.000    165.700.000     96.150.000     87.290.000     70.920.000      620.610.000

Barrera y López Inca     43.240.000     36.180.000     51.590.000     82.540.000     43.300.000      256.850.000

Dillon S.A. Inca          920.000       1.320.000       8.070.000     14.300.000     33.690.000        58.300.000

Calzados Valse S.A. Selva    135.850.000    130.300.000     78.120.000     42.370.000     31.640.000      418.280.000

Sesloy S.L. Inca       4.500.000     68.870.000     28.740.000      102.110.000

Calzados Jordi S.A. Inca       8.740.000       6.620.000       7.870.000     36.060.000     20.270.000        79.560.000

Redcoca S.A. Inca    227.790.000    147.490.000    104.700.000    106.190.000     17.780.000      603.950.000

Calzados Bestard S.A. Lloseta     12.950.000     13.910.000     83.020.000     21.250.000     15.770.000      146.900.000

Calzados Seguí S.A. Inca     71.280.000     59.790.000     66.750.000     94.640.000     14.010.000      306.470.000

Calzados Alcover S.A. Lloseta          860.000       1.180.000     21.580.000     27.390.000     11.330.000        62.340.000

Calzados Ferragut S.A. Lloseta       3.550.000       6.100.000       3.330.000       6.270.000       4.700.000        23.950.000

Llomstil S.A. Inca     70.690.000     85.510.000     59.200.000     85.790.000       3.190.000      304.380.000

Reynesa S.A. Inca     28.400.000     27.920.000       9.520.000       4.480.000       1.440.000        71.760.000

Astor Creaciones Inca     44.630.000       1.090.000        45.720.000

Ferrer Lang Export S.L. Inca          190.000       8.850.000          290.000          9.330.000

Jaime Catalá S.A. Lloseta       3.500.000          3.500.000

Antonio Martorell Inca     18.890.000     11.740.000     21.510.000       2.610.000        54.750.000

Calzados Binissalem S.A. Binissalem    144.310.000     99.350.000     56.110.000      299.770.000



% la franja que va de 3 a 5 operaris, el 24% de 6 a 9 i el 27% de 10 a 19.
L’estructura no difereix gaire del que s’esdevé en altres comunitats pro-
ductores, com les del País Valencià, Castella-La Mancha i La Rioja, totes
elles amb percentatges que van del 70% al 80%.130

El calçat en el Raiguer ha hagut de fer front a crisis en què s’entremes-
clen diferents aspectes, que val la pena apuntar altra vegada: l’augment
dels costos de producció, la competència exterior, la reducció de mercats,
una xarxa comercial deficient i, durant molt de temps, la inexistència d’una
“denominació d’origen” o d’un registre de marca. La conjunció d’aquests
elements, juntament als ràpids i importants beneficis generats en el turis-
me, han provocat un gradual procés de desindustrialització a la comarca,
particularment intens entre 1981 i 1993. Davant d’això, la descentralitza-
ció dels processos productius s’ha plantejada com una solució plausible a
les conjuntures negatives en el Raiguer. Dos factors són bàsics per a aques-
ta descentralització:

a) La reducció dels costos laborals, ja sigui pel fet d’existir salaris
directes més baixos com pels impagats de les diferents quotes exigi-
des per l’Administració Pública. Ara bé, aqueixa tendència cap a la
descentralització no es pot entendre només com una resposta a les
oscil·lacions a la baixa de la demanda, malgrat que increments limi-
tats o sense perspectiva de continuïtat en aquella puguin conduir, per
mantenir la quota de mercat, a augmentar la capacitat productiva de
forma descentralitzada en lloc d’assolir un procés d’innovació tecno-
lògica.131 En el Raiguer, la fabricació difusa sol aparèixer com un
clar objectiu de part de les empreses, des del moment en què els cos-
tos de mà d’obra representen un percentatge elevat del conjunt del
valor-producte generat. Això apunta cap a un major esquivament per
assolir formes de vertebració del treball i de la producció que signi-
fiquin, precisament, una reducció important d’aquests costos sala-
rials. Aquesta descentralització és menys complicada en aquelles
produccions en les quals la concentració no genera necessàriament
economies d’escala i, per consegüent, la disminució dels costos mit-
jans unitaris. I precisament el sector del calçat manifesta un cicle pro-
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130 M. A. VERD, El calçat al Raiguer, inèdit, pàg. 31.
131 Sobre aquesta qüestió, vegeu J. BATLE-F. ORFILA-J. GARAU (2002: 123-136). Des d‘una perspecti-

va genètica, M. T. COSTA (1988).



ductiu fluctuant, discontinu i poc integrat, cosa que significa la pos-
sibilitat de desmembrar fases d’un procés de producció definit per
una estructura molt conjuntural.

b) L’augment de la flexibilitat contractual, que converteix els costos de
mà d’obra en costos variables. És a dir, davant la dificultat de soste-
nir estructures superiors als 50 treballadors, s’ha reparat en la utilitat
dels petits tallers. Així, en lloc de concentrar en un únic centre de
producció tots els operaris, aquests es reparteixen entre unitats més
reduïdes de la comarca. Es reforcen, doncs, les formes d’industrialit-
zació flexible que funcionen en altres zones de l’Europa del sud, amb
el model italià com a paradigma.132 Ara bé, les xifres oficials no
recullen el treball submergit, que es revela com un component bàsic
en la configuració industrial. Les fases productives que augmenten
en un àmbit domiciliari poden eludir amb major facilitat tot tipus de
controls laborals i fiscals; mentre que els costos de distribució implí-
cits en aquest clar contorn del clàssic domestic system es compensen
amb limitades partides salarials i amb la inserció de personal femení
(que amb freqüència té costos d’oportunitat molt baixos).Un esque-
ma massa habitual que al lector ja li resultarà conegut, perquè no s’ha
inventat res nou. Descentralitzar i flexibilitzar són paraules que sem-
blen inventades fa poc temps quan s’apliquen al terreny industrial,
però eren verbs que es conjugaven molt sovint en el sector del calçat
del Raiguer: recordau les pràctiques dels empresaris sabaters de prin-
cipi del Nou-cents o les estimulades pels seus descendents a les dèca-
des posteriors.

3. La importància de l’activitat submergida. El 1998, la Confederació
Regional d’Empresaris d’Aragó i l’Institut Aragó tancaven un treball de
camp, referit a 1995, en què s’afirma que un 14 % del PIB d’Espanya es
vinculava directament a l’economia submergida, mentre que es xifra en un
18% el nivell d’anomalia laboral, és a dir, la relació entre el nombre d’o-
cupats irregulars respecte del total.133 Però aqueixos percentatges són
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132 La bibliografia ja és important sobre aquest punt. Vegeu, a títol indicatiu, F. BARCA (1984), G. BECAT-
TINI (1979), G. BECATTINI-G. BIANCHI (1985), S. BRUSCO (1982), G. FUÀ-C. ZACCHIA (1983), G.
GAROFOLLI (1978), L. GIOVANELLI (1983) i G. TASSINARI (1986). Des de plantejaments més generals,
cf. J. P. HOUSSEL (1985), M. MANERO (1987), A. SABA (1982) i A. VÁZQUEZ (1984, 1986).

133 J. M. SERRANO (1998).



encara més destacats en el cas de Balears: prop del 19 % en el capítol del
PIB i el 23,5 % en el vessant laboral. Aquest obscurantisme indica un fet
obvi: hi ha bosses importants de renda i de treball no declarades, que tenen
incidència sobre l’estructura productiva i el mercat de treball de les illes.
Les dades condueixen cap a aquells sectors econòmics més proclius a exer-
cir aquest tipus de pràctiques:134 per al cas de Mallorca, activitats com
l’hoteleria, la fabricació de mobles i objectes de fusta, la bijuteria i, sobre-
tot, el calçat, constitueixen els escenaris productius en què prosperen amb
major intensitat les activitats econòmiques ocultes. En aquest aspecte, a la
comarca del Raiguer conviuen estructures legals i declarades amb circuits,
productius i distributius, en els quals són habituals les formes irregulars.
Ara bé, resulta molt difícil conjecturar sobre el pes del treball submergit en
el conjunt de l’activitat del calçat. Manquen investigacions de caràcter
sociològic, amb mostres àmplies de qüestionaris i d’enquestats, per poder
extreure conclusions fefaents. El terreny en què es mouen l’economista i
l’historiador econòmic és, ací, molt llenegadís. Com és natural, establir un
càlcul aproximat del pes de l’economia submergida sobre el total del sec-
tor és una tasca que suposa enormes dificultats sense la col·laboració
empresarial, tenint en compte l’escassa informació que es pot obtenir,
generada a partir d’entrevistes personals a fabricants representatius.
Aquests són rebecs a mostrar els seus balanços d’explotació i els seus
comptes de resultats, de manera que aquest ingenu requeriment de l’inves-
tigador sol anar a parar dins sac foradat. Per tant, tot depèn del grau de sin-
ceritat –i d’interès– que pugui tenir l’interlocutor disponible. Tanmateix,
una lectura simple de les estadístiques oficials –que, com s’ha dit, mostren
contradiccions i poques coincidències– no fa més que delatar la destrucció
de treball assalariat “oficial” i la seva substitució per formes laborals pre-
sumiblement de caràcter submergit. Es pot entreveure així un acostament
sobre la dimensió del treball negre. Un exemple: les dades que el Govern
Balear va remetre a Madrid, per demanar Fons Estructurals per al Raiguer,
mostren incoherències que, nogensmenys, proporcionen alguna informació
de valor. Entre 1989 i 1993 la població ocupada a Balears en el sector del
calçat caigué de 4.046 persones a 3.170, fet que s’afronta a les xifres de
població aturada, que fluctuaren de 1.569 el 1989 a 1.165 el 1993. O sigui,
no tan sols no augmentà l’atur sinó que disminuí, alhora que es reduïren les

98

134 Tal i com s’indica en el document de la Conselleria de Treball i Formació, Estudi sobre l’ocupació sub-
mergida a Balears, Govern Balear (Palma 1998).



persones legalment ocupades en el sector.135 La combinació d’aquests
nombres suggereix que més d’una quarta part de la força laboral del calçat
pogués trobar-se en situació irregular; en concret, un percentatge acostat al
40 %. La dada s’ha d’anotar amb prudència, i de cap manera es poden esta-
blir conclusions rotundes. Però dibuixa el caminoi quantitatiu que repre-
senta aquesta submersió de l’activitat productiva;136 és a dir, a les percep-
cions que els treballadors i habitants del Raiguer tenen sobre la clandesti-
nitat en el calçat, pot afegir-s’hi una xifra que diu poc sobre la realitat del
sector, però que enllaça amb les apreciacions –sostingudes en experiències
pròpies i alienes– de la població en general. Com es deia, seran més bé
materials qualitatius, encara inexistents, els que possibilitin establir resul-
tats més ferms.137

El procés productiu del calçat ajuda a entendre aquesta situació. El sis-
tema configura una xarxa d’empreses interconnectades que va dels nivells
formals als informals de l’economia, amb un últim estadi que és el treball
a domicili. Els industrials solen recórrer a treballadors domèstics o a la
subcontractació per realitzar determinades tasques auxiliars que, de part
seva, estimulen l’activitat a habitatges particulars. Com explica R. Viruela,
una mateixa fàbrica pot subcontractar diferents tallers a partir de la flexi-
bilització del treball disseminat, que permet adaptar-se a les fluctuacions
del mercat sense necessitat d’assumir costos fixos de plantilla. Aquesta
descentralització afecta les fases intermèdies del procés productiu, que són
les més intensives en mà d’obra. Per altra banda, les labors situades al prin-
cipi i al final de la producció –com per exemple el tall i les operacions de
muntatge– es realitzen a l’interior de les fàbriques. L’enfranquiment o cosit
a mà o amb màquina dels talls precisa un nombre elevat d’operaris, ací
l’activitat de les dones és determinant. I aquest és l’escaló que condueix de
manera més concloent a l’activitat submergida. La divisió sexual del tre-
ball és clara, i la distinció entre responsabilitat masculina i la femenina està
establerta, suposa diferenciacions en les categories laborals i, com a colo-
fó, significa distints nivells salarials.138 De fet, la descripció del prototip de
treballador en l’activitat oculta del calçat del Raiguer dóna lloc a poques
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135 Cf. El document La comarca de “Es Raiguer” (Mallorca). Solicitud de Inclusión entre las Zonas
Elegibles por el Objetivo núm. 2 de los Fondos Estructurales de la C.E.E., pàg. 10. Vegeu igualment Conselleria
de Comerç i Indústria, Pla de Reindustrialització de les Illes Balears, Govern Balear (Palma 1993).

136 J. M. BERNABÉ (1981).
137 Un exemple metodològic a seguir és el recent llibre de B. SAN MIGUEL et alter (2000). Un cas més

concret, tractat amb igual rigor, és el d’Elx: B. SAN MIGUEL (2000: 125 i ss).
138 Damunt això, vegeu L. ESPOSITO (1977: 111-146) i R. VIRUELA (2000: sobretot 42-44).



especulacions: es tracta d’una dona, major de quaranta anys, que conviu a
un nucli familiar en el qual es reben ingressos procedents del treball clan-
destí, destinats a efectuar les compres quotidianes i que, per tant, represen-
ten un complement a les entrades monetàries de la família.139

4. El Raiguer, districte industrial? Les característiques del Raiguer –tra-
dició manufacturera, predomini de la petita i mitjana empresa, intensa rela-
ció comercial, organització flexible de la producció– rememoren la situa-
ció dels districtes industrials, en el sentit que els donà A. Marshall i que,
amb posterioritat, ha recuperat G. Becattini.140 Segons aquests autors, el
districte industrial, es produeix quan es donen les condicions següents:141

a) El districte es circumscriu a un espai geogràfic molt limitat que es
dedica a un tipus de producció dominant.

b) La producció és flexible, pretén satisfer les necessitats dels clients i
hi ha moltes empreses petites que fan servir el mateix tipus de pro-
ducció.

c) Part del teixit empresarial ven els seus productes directament en el
mercat, mentre que altres empreses duen a terme processos especí-
fics o fabriquen components d’un article.

d) No hi ha rigidesa entre aqueixes firmes que despatxen els seus gène-
res i les que actuen com a subproveïdores d’altres: aquestes darreres
també poden dedicar-se a la venda.

e) Les relacions entre empreses són de col·laboració i competència:
aquelles no lluiten entre si, pugnen per introduir-se en nous mercats,
però sense causar efectes negatius al districte industrial.

f) Hi ha una forta interconnexió entre el districte com a realitat econò-
mica i la vida familiar, política i social.
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139 Un empresari de calçat del Raiguer, interrogat sobre l’economia submergida, respongué lacònicament
que no és més que un circuit de conveniències. Els industrials a qui se’ls ha pogut entrevistar indiquen que aques-
ta activitat és un recurs empresarial davant la inadequació de la normativa laboral a les seves necessitats. La
solució que proposen són mòduls de formació i ocupació que impliquin la contractació posterior del 50 % dels
alumnes. Amb això s’afavoreix la preparació de personal, tota vegada que actualment les empreses de calçat del
Raiguer tenen problemes per trobar treballadors qualificats. Aquesta deficiència retroalimenta l’economia sub-
mergida. He agafat aquestes informacions de la Conselleria de Treball i Formació, Estudi sobre l’ocupació sub-
mergida a Balears, Govern Balear (Palma 1998), pàg. 70-72, on s’assenyala que la fase de l’enfranquiment és
la que articula un major nombre de personal femení en el treball submergit.

140 A. MARSHALL (1919), G. BECATTINI (1992).
141 V. CAPECCHI (1992:41).



Encara resulta molt arriscat afirmar de manera vehement que el Raiguer
és un districte industrial en la línia que s’ha exposada.142 Queden, encara,
treballs pendents per arribar a aqueixa conclusió, que passen –entre altres
camps– per l’elaboració d’enquestes i mostreigs amplis i representatius,
anàlisis més precises dins l’àmbit microeconòmic i estudis de comporta-
ments demogràfics, polítics i electorals. La simple percepció no pot subs-
tituir l’anàlisi econòmica. Perquè el fet que les empreses de la comarca
elaborin un mateix producte o les seves distintes fases –amb la inclusió
d’economies externes–, no comporta mecànicament la consecució d’un
districte. Ara bé, l’estat actual de la investigació sobre el calçat a Mallorca
–de la qual aquest llibre és, sens dubte, la mostra més completa– permet
distingir tres factors fonamentals que es donen en el Raiguer i que, sens
dubte, van en la direcció teoritzada per A. Marshall i G. Becattini:

a) La petita i mitjana empresa han tengut el paper protagonista del des-
envolupament econòmic. En aquest punt, el cas de la comarca con-
tradiu algunes visions procedents del camp de l’economia aplicada i
de la història econòmica, quan al·leguen que les empreses de dimen-
sions reduïdes són un obstacle per al canvi tecnològic i, per tant, per
al creixement, tenint en compte que les grans firmes són les seves
impulsores naturals. Aquestes visions crítiques recullen la influència
de la teoria neoclàssica, en el sentit de considerar que una dimensió
per davall de l’escala mínima eficient infereix una direcció empresa-
rial mediocre. Però no està demostrat que els grans consorcis siguin
sempre més innovadors que els petits, àdhuc en un terreny tan impor-
tant com el de I+D.143 De fet, existeixen nombrosos exemples en què
moltes petites empreses compten amb tecnologia i nivells d’eficièn-
cia semblants als d’una organització més gran.144 En aquest sentit, la
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142 Així com fan A. BIBILONI i J. PONS (2000:47-49) a partir de l’estudi d’una sola població de la comar-
ca, Lloseta, que significa el 7% del contingent demogràfic del Raiguer. Amb l’excepció del cas que exposen, i
en relació al districte industrial, les afirmacions d’aquests autors neixen d’apreciacions superficials, que no s’as-
senten sobre una investigació profunda sobre el conjunt del sector del calçat a Mallorca, base essencial per poder
determinar amb rigor allò que asseveren. En aquest sentit, resulta fútil i improcedent aplicar un concepte sobre
una realitat que encara no s’ha analitzada o sobre la qual tan sols es té una visió molt epidèrmica.

143 L’argument a J. M. VALDALISO-S. LÓPEZ (2000:322-323).
144 Tal i com indica S. BRUSCO per als districtes industrials italians, contradient la tesi d’A.GRAZIANI i

M. PACI, aquells que diuen que les empreses petites van associades a un ús escàs de la tecnologia i al guany de
salaris baixos, i que quan això és així minva notablement el nivell d’eficiència. Vegeu A. GRAZIANI (1975),
M.PACI (1975) i la rèplica de S. BRUSCO (1992).



dispersió del procés productiu no elimina l’interès de l’empresari pel
canvi en els elements tecnològics, que es poden produir en noves
matèries, com per exemple el disseny. En el Raiguer, el cas més elo-
qüent respecte d’això és el de Camper, amb inversions apreciables en
programes informàtics sobre gestió i disseny, punters en el món que,
a més, alimenten retorns informatius amb les empreses subministra-
dores d’aquests productes per millorar-ne les prestacions.145 Això
exemplifica un fet important que, per a M. Piore qualifica el distric-
te: el treball en xarxa, cosa que suggereix una riquesa de comunica-
ció que aprofundeix en –com diu G. Becattini– l’augment de les
interdependències industrials i socials.146

b) El Raiguer ha mostrat una flexibilitat per enfrontar-se a demandes
canviants, alhora que una capacitat per adaptar-se a innovar.
L’hegemonia de la petita empresa i el pes determinant del calçat
–amb poques economies d’escala–, han orientat sempre la produc-
ció cap a un grau de qualitat, molt apreciat per diferents demandes
en distints períodes històrics. En efecte, el calçat de la comarca sem-
pre ha tengut la vista posada en els mercats exteriors, i d’aquí que
en els documents en què reclama –sigui quina sigui l’etapa cronolò-
gica– una major facilitat per impulsar les transaccions, es trobin les
rúbriques dels empresaris del Raiguer. La predisposició comercial
de les empreses de la zona s’ha hagut d’adaptar a la realitat de mer-
cats cada vegada més amplis, en els quals l’evolució del canvi tèc-
nic i la gradual fragmentació de la demanda imposaven nous envits
al sector. De l’espai antillà, passant per l’europeu, el nord-americà i
l’asiàtic, els fabricants han acoblat llurs estructures organitzatives,
de petites i mitjanes dimensions, a unes demandes que es veien
satisfetes per les grans empreses o per aquells consorcis que pro-
duïen a països amb mà d’obra més barata. En aquest esdevenir his-
tòric, en el qual s‘han anat reduint els cicles de vida de les tecnolo-
gies i dels productes, han romàs palesos dos fets empírics que aju-
den a escrutar plantejaments teòrics més amplis: la qualitat de les
sabates mallorquines ha seguit venent a tot el món, i això vol dir que
la producció en massa–en el sentit taylorista– no ha estat l’única via
per al desplegament, i que, com a derivació –i incidint en allò que
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145 Entrevista a Llorenç Fluxà Rosselló.
146 M. PIORE (1992: 84-85).



hom afirmava a l’apartat anterior– no existeix una dimensió ideal
d’empresa. En aquest sentit que M. Piore i C. Sabel han encunyat
com “segona ruptura industrial”,147 un fenomen que es contraposa
al model fordista-gerencial d’empresa chandleriana i que sorgeix de
les conseqüències produïdes per ”estanflació” a partir de la crisi de
1973. Els efectes recessius sobre variables com la inflació, l’atur i el
consum, provocaren una depressió de la demanda que incidí en una
tendència de reducció de la productivitat i dels beneficis a les grans
empreses. La producció en cadena –especialment aquella que afec-
tava béns de consum– estava en serioses dificultats. La figura dels
districtes industrials i de les formes difuses de producció demostra-
ven una capacitat més gran de permutació, tant a regions d’Itàlia
com d’Alemanya, començaren a ser una alternativa en aquelles
zones que complien una sèrie de requisits el primer dels quals era
l’estímul de la flexibilització. El cas del Raiguer encaixa en tot
aquest procés, al qual enriqueix a partir d’una constatació que és
substancial: l’experiència històrica.

c) En efecte, els antecedents culturals són una peça fonamental.148 La
capacitat existent, tangible, històrica en suma, és un dels actius més
rellevants amb què compta el Raiguer. La comarca manté, des de fa
dos-cents anys, la cultura del “cuiro” i de la “pell”, de gran interès
econòmic. Això no sempre és valorat en la seva totalitat en una esca-
la local. La pràctica quotidiana durant decennis en el sector, de part
d’empresaris i de treballadors –una dialèctica en què els conflictes de
classe han estat sempre presents–, ha induït majors actituds i destre-
ses per al desenvolupament posterior, en el qual permanències i can-
vis es combinen en unes coordenades de crisi i de repunts regulars.
És molt difícil que apareguin innovacions de qualsevol naturalesa del
no-res. Per consegüent, una economia que, com la del Raiguer, ha
disposat sempre d’un nombre significatiu d’empreses –i per tant, de
nivells d’experiències organitzatives i mercantils– tendrà, alhora, una
xifra més elevada de persones amb aprenentatges ja demostrats i con-
trastats en el mercat, enfront d’altres economies que han articulat un
nombre més petit d’iniciatives. Aquesta és una base fonamental per
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147 M. PIORE-C. SABEL (1990), J. M. VALDALISO- S. LÓPEZ (2000:460-461).
148 Cf. A. O. HIRSCHMAN (1961:13-15), G. BECATTINI (1992), S. BRUSCO (1992:33).



promoure noves activitats emprenedores.149 I un exemple que com-
pleix amb aquestes expectatives és la firma Camper, que s’exposa a
continuació.

3.4. Sabaters sense fàbrica: el cas de Camper150

El 5 d’abril de 1975, es constituïa la societat Coflusa S.A., amb un capi-
tal social d’1,5 milions de pessetes representat per 150 accions al portador
de deu mil pessetes cada una. Els fundadors, els germans Antoni, Miquel i
Llorenç Fluxà Rosselló, i el seu pare Llorenç Fluxà Figuerola, tenen com
objectiu la producció i comercialització d’una àmplia gamma de productes,
con resa el segon article dels estatuts de la nova firma:151

Fabricación y compra y venta al por mayor y menor, su exportación e
importación de prendas confeccionadas para vestido y tocado, calzado de
todo tipo, bolsos, maletas y marroquinería, artículos de piel y perfumeria,
productos alimenticios y bebidas de todas clases, así como también las
actividades de venta a comisión, promoción, distribución y la representa-
ción de otras empresas nacionales o extranjeras que fabriquen o vendan
los expresados artículos y productos.
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149 Podria afegir-se un quart factor als tres ja exposats, si bé la valoració que es fa –tenint en compte que es
tracta de l’entrada en el joc polític– és heterogènia: el paper actiu de la política pública. En tal sentit, el fet més
destacable –i que sens dubte promou el consens– es dóna el 1993, quan es produeix la sol·licitud conjunta dels
municipis de la comarca perquè Brussel·les declaràs Objectiu 2 el Raiguer, com a zona de declivi industrial.
L’acceptació europea de la petició insular promogué la confecció de plans comuns entre els ajuntaments, l’ad-
ministració autonòmica, les organitzacions empresarials i els sindicats, tendents a promocionar la diversificació
de l’estructura productiva, mantenir i potenciar la tradició industrial, millorar les infraestructures i els equipa-
ments, crear llocs de treball i incrementar els nivells de productivitat i la capacitat de concurrència en el marc
d’una economia oberta. Els eixos d’actuació que es varen proposar se centraven en la modernització tecnològi-
ca mitjançant l’aplicació de polítiques de I+D, el suport a la petita i mitjana empresa, la racionalització de la pro-
ducció i la gènesi de grups empresarials, l’elaboració d’estratègies conjuntes d’accés als mercats internacionals,
l’empenta a les estructures comercials i de disseny i, finalment, la formació i requalificació dels recursos humans
per mitjà de l’ús de polítiques de formació i d’orientació professional. La creació del Consorci per al
Desenvolupament Econòmic del Raiguer (CDER), ubicat a Inca, va suposar desenvolupar un organisme amb
entitat pròpia per gestionar les ajudes rebudes des de Brussel·les. Cf. La comarca de “Es Raiguer” (Mallorca).
Solicitud de Inclusión entre las Zonas Elegibles por el Objetivo núm. 2 de los Fondos Estructurales de la C.E.E..
Vegeu, també M. PIORE (1992:87 i ss).

150 La major part de les informacions de caràcter qualitatiu que contenen les pàgines que segueixen prove-
nen de les converses mantingudes amb Llorenç Fluxà Rosselló.

151 “Copia de l’escriptura de constitució de la societat Coflusa S.A..” Informació proporcionada per l’em-
presa.



Malgrat això, tampoc no es renunciava a l’activitat turística i immobi-
liària, tenint en compte que s’esmentaven la contrucción y explotación de
hoteles, la compra-venta de terrenos y su urbanización, construcción y
venta de edificaciones. La diversitat és, per tant, evident.

L’origen llunyà de l’empresa remet als inicis de la mecanització en la
fabricació de calçat a Mallorca. Aquesta –com s’ha vist a un altre capítol
d’aquest llibre– es produí a principi del segle XX, impulsada per Antoni
Fluxà, fundador de la saga empresarial, pare d’Antoni i de Llorenç Fluxà
Figuerola i avi del que serà el principal protagonista del desenvolupament
econòmic de la firma: Llorenç Fluxà Rosselló. Així, doncs, estam davant
un consorci de nou encuny, però que es fonamenta en el capital, l’expe-
riència i els coneixements ja acumulats pels seus antecessors. No obstant
això, un plantejament essencial distingeix, des dels seus inicis, l’ideari de
Fluxà Rosselló: la fabricació externa a la firma. A l’àmbit de la producció
de calçat, el naixement de Coflusa S.A. obeeix a la idea central de vendre
una marca, però sense una estructura industrial que hi estigui lligada de
manera directa. En tal sentit, la flexibilització és l’eix sobre el qual es mou
tot l’engranatge fabril: l’empresa no disposa, ja als seus inicis, d’un lloc
físic particularitzat on es fabriquin sabates, sinó que la seva infraestructu-
ra es vincula més a una concepció d’alt valor afegit en què el disseny, per
una banda, i una filosofia particular, per una altra, determinen el fet dife-
rencial en el gènere fabricat. El punt de partida que pul·lula en el cap del
empresari i del seu equip és el sentit de mediterraneïtat del producte que
cerquen fabricar, en la perspectiva de treballar cap a una potencial cliente-
la que valori –i rememori sensacions contradictòries: un estil fresc però
ancestral alhora, urbà encara que amb sòlids recordatoris agrícoles, jove i
intemporal. Aquesta concepció empresarial –pensar en un registre de
marca abans de l’estricta producció– romp per complet amb els motles
existents en l’elaboració de calçat a Espanya. L’objectiu primordial és, en
efecte, vendre un nom que acabi essent emblemàtic des de la màxima fle-
xibilitat –sense grans costos fixos de plantilla– per acoblar-se a un mercat
canviant, però que, alhora, pot ser induït per aqueixa mateixa imatge pro-
moguda. A Mallorca, ja es coneixia el fenomen de sabata de marca. Casos
eloqüents –però no únics– respecte d’això són els de Yanko i Gorila. Des
de l’òptica de la producció, en els dos exemples s’assisteix a pautes con-
vencionals de fabricació: les empreses produeixen aqueix calçat sobre una
estructura productiva pròpia. Però des del costat de la demanda, aquest
tema gairebé té interès, mentre que el que compta és el senyal exterior que
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suposa un o altre article. Així Yanko és una sabata que particularitza el seu
usuari i el col·loca a un nivell de renda mitjana-alta; Gorila, un calçat amb
bona relació qualitat-preu, és un gènere robust i resistent i, com a tal, té
bona entrada a les llars de renda mitjana-baixa, que l’assimilen a les saba-
tes per a col·legials. En aquest calçat, allò que reclama és la marca, que ser-
veix respectivament per discriminar o bé per assegurar una major durada.

A Camper, els elements que defineixen l’empresa es poden sintetitzar
de la forma següent:

1. Una organització productiva flexible, sostinguda sobre una aplicabi-
litat del disseny múltiple i en serveis molt professionalitzats. L’esquema de
funcionament impulsat per Coflusa S.A. elimina fases de les cadenes pro-
ductiva i distributiva que caracteritzaven el sector. Si un esquema clàssic
passava del fabricant al distribuïdor, d’aquest al comerciant minorista i
finalment al consumidor, el circuit proposat parteix del fabricant qui, alho-
ra, actua com a distribuïdor i culmina en el client, que ja coneix la identi-
tat de la marca. El procés és més complex del que sembla a simple vista, ja
que suposa:

a) L’eliminació d’importants costos de transacció, en ésser assumits per
la pròpia empresa.

b) L’agilitat en el servei als comerços, la qual cosa significa gestionar
amb menors marges temporals.

c) La confecció de sòlids programes de marketing que expliquen, de
manera agressiva, les virtualitats de la nova sabata.

d) Una aposta molt sòlida per al disseny, que es converteix en la peça
central de l’èxit productiu.

Aquesta complexió empresarial es modula a partir del naixement, en
1975, del primer parell de sabates que incorpora de forma embrionària
totes aquestes característiques: el “Camaleó”. Es tracta d’un model reeixit
que emula l’antic calçat dels porquers del camp mallorquí i que s’elabora
a partir de material reciclat –pneumàtics d’automòbils, retalls de pell i de
lones. Aquesta base agrària –camperola o pagesa, en català– en la concep-
ció d’aquest primer producte important, és l’arrel del nom amb què es
coneixerà Coflusa S.A. en el futur: Camper, que inscriu aquest arquetip
rural que, això no obstant, es vincula a un mercat netament urbà, jove i
sol·licitant d’una sabata amb personalitat particular. La idea remetia a l’es-
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til casual, un aire informal en la forma de vestir-se (i, per extensió, de cal-
çar-se), que resultava atraient a final dels anys 1970. Aquesta sabata –amb
altres models que es llancen– s’adhereix a campanyes publicitàries noves,
amb la utilització d’un llenguatge directe, irònic i que s’afegeix a una
posició alternativa. Camper incorpora el disseny no tan sols de la confec-
ció de les sabates; l’embalatge, el lloc de venda, el reclam, vénen deter-
minats per una manera diferent de despatxar el producte.152 El concepte
tradicional de la botiga de sabates era molt rígid: en el mostrador, el
comerciant desplegava les sabates, i el client, una vegada albirat el model
que desitja, entrava a l’establiment i en sortia altra vegada, amb el depend-
ent, per assenyalar-li el tipus de gènere que li interessava. Això donava
pas a una espera, més o menys curta, fins que apareixia, altra vegada, el
venedor amb el parell escollit. Els mostradors, doncs, estaven plens de
sabates; però la botiga n’era buida, ja que romanien en petits depòsits
invisibles al comprador. L’estratègia de Camper es dibuixa de manera
diferent: aquí el consumidor té accés directe al producte, ja que res no el
separa d’aquest, es troba disposat per talles i, si vol, se’l pot provar sense
necessitat que l’atenguin en aquest moment. A més a més, l’entorn incor-
pora tot un petit univers de comunicació: cartells, decoració interior, can-
vis constants en els mostradors, transformacions regulars en els materials
del sòl, tot fa que, en efecte, el parell de sabates incorpori molts de valors
afegits que impregnen positivament el client. Les bosses que l’empresa
ofereix al consumidor porten missatges amb clar sentit dinàmic: “Vengo
de Camper”, “Mañana estreno Camper”, són algunes de les propostes que
inicia el publicista Joaquín Lorente i el dissenyador Carlos Rolando que
determinen un segell particular a la firma.153 Amb aquestes bases renova-
dores, Coflusa S.A. escala el primer lloc d’Espanya amb empresa de cal-
çat l’any 1986.

El cicle productiu de Camper està marcat –com s’esdevé a tot el sector–
per l’estacionalitat, és a dir, dues temporades anuals corresponents a pri-
mavera/estiu i tardor/hivern. En aquesta articulació de la producció es
poden apuntar quatre etapes, que incentiven diferents àrees:
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152 Coflusa S.A. recorregué a un dissenyador barceloní, Ferran Amat, per dirigir el projecte de la primera
botiga. Amb Amat treballà intensament, en aquest primer establiment català de Camper, Xavier Mariscal, un
artista que, aleshores, era poc conegut.

153 Recull aquestes dades de la conferència impartida per Llorenç Fluxà Rosselló, “Camper: tres genera-
cions de sabaters a Mallorca”, a l’Escola d’Estudis Empresarials de la Universitat de les Illes Balears, maig de
2002.



a) Enginyeria, amb unes comeses clares:
• Treballar en estreta col·laboració amb el departament de disseny, i

produir la col·lecció de mostres físiques de sabates per a la venda als
clients.

• Controlar totes les matèries primeres dels distints proveïdors que es
presenten, analitzant-les per a l’homologació i per definir, alhora,
totes les seves especificacions.

• Fabricar les mostres una vegada apuntats els nivells de qualitat i
aixecats els plans per a la posterior elaboració.

• Disposar el procés productiu en els tallers i a les fàbriques, d’acord
amb la planificació de la temporada.

• Atendre la qualitat de tot el circuit de producció en les distintes fases.
• nspeccionar les sabates acabades.
b) Planificació, amb les funcions següents:
• Recollir les previsions de vendes dels determinats departaments de

marketing i comercial.
• Fer estudis de les capacitats de l’àrea d’Enginyeria, juntament amb

les dels proveïdors (o sigui, les compres) i productors (és a dir, els
fabricants).

• Conèixer les necessitats de matèries primeres per a les fàbriques i la
seva planificació per al producte acabat.

• Realitzar un seguiment de tot el procés, de forma que puguin inserir-
se els mecanismes correctors adequats en cas de desviacions sobre
els plans establerts.

c) Compres, amb la missió desagregada d’aquesta manera:
• Gestionar l’adquisició de les matèries primeres bàsiques –pell i soles,

especialment–, així com dels distints components individuals o gène-
res semielaborats que constitueixen la sabata.

• Recollir els plans de necessitats de Planificació i programar el lliura-
ment de les matèries primeres a les fàbriques.

• Vigilar que els components que són adquirits directament pels fabri-
cants s’adscriuen a l’homologació estatuïda per l’empresa.

d) Fabricació, amb uns propòsits que pretenen:
• Contractar les produccions de les fàbriques, amb la negociació de

terminis de lliurament i preus de compra del valor afegit en el procés
d’elaboració.

• Seguir la producció de forma curosa i assegurar les dates de lliura-
ment previstes i la qualitat que sol·liciten els clients.
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• Lliurar les sabates a les plataformes logístiques per a la distribució.

Cada un d’aquests departaments disposa de personal altament qualificat
i orientat per treballar de forma intensa en equip.

2. Una producció gradualment deslocalitzada i en un sòlid procés de
creixement. Com ja s’ha indicat, Camper no té unitats productives pròpies,
ja que contracta la fabricació a tallers i centres aliens a l’empresa. Aquesta
estructura afecta de forma preferent la comarca del Raiguer, però també es
dóna a l’exterior de Mallorca:

LOCALITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ A BALEARS DE L’EMPRESA CAMPER, 1988-2001

Nombre de fàbriques involucrades en l’elaboració

FONT: Dades proporcionades per l’empresa.

La utilització de l’aparat productiu del calçat a Inca il·lustra una pre-
sència regular en els plans de Camper, mentre perden clarament activitat
Alaró i l’illa de Menorca. Les dades mostren l’interès de la firma per no
diluir els seus actius referencials més importants: la tradició artesana o, per
consegüent –i com a derivada essencial–, l’accés a una mà d’obra capaci-
tada i experimentada per produir sabates de qualitat. Però el gran salt de
l’empresa concorda amb la seva dispersió geogràfica, tal i com es compro-
va a continuació:
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Anys Inca Alaró Consell Menorca Balears

1988 7 5 1 1 14

1989 8 5 1 1 15

1990 9 5 1 15

1991 9 5 1 15

1992 9 6 1 16

1993 9 3 1 13

1994 10 3 1 14

1995 9 3 1 13

1996 9 3 1 13

1997 9 3 1 13

1998 8 2 1 11

1999 8 2 1 11

2000 8 2 1 11

2001 10 2 1 13



LOCALITZACIÓ TOTAL DE LA PRODUCCIÓ DE L’EMPRESA CAMPER. 

Nombre de fàbriques involucrades en l’elaboració

FONT: dades proporcionades per l’empresa i elaboració personal.

La lectura de la taula revela que, malgrat el manteniment en nombres
absoluts de les fàbriques a què recorre Camper a Inca, el seu creixement
productiu –molt relacionat amb el procés d’internacionalització que coneix
l’empresa des d’inici de la dècada de 1990– només és possible a partir de
la confecció de calçat en altres àmbits geogràfics, amb costos fixos més
econòmics. Destaca amb claredat la fabricació estesa pels centres sabaters
de la Península –com el país Valencià– i Portugal –que arriba superar les
Balears en alguns anys. L’expansió de la firma suposa també la utilització
de tallers i fàbriques al Marroc –a partir de 1994– i l’Índia des de 1999–
als quals s’exigeix una sèrie de requisits que formen part d’un codi ètic
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1988 14 1 15

1989 15 2 17

1990 15 1 2 1 19

1991 15 1 2 2 20

1992 16 1 1 18

1993 13 3 3 2 21

1994 14 2 4 2 3 25

1995 13 2 5 3 3 26

1996 13 1 4 2 2 22

1997 13 2 4 2 1 22

1998 11 2 5 2 1 21

1999 11 2 12 2 1 1 29

2000 11 4 12 2 3 1 33

2001 13 3 12 2 6 1 37

% % % % % % %

1988 93,33 6,67 100,00

1989 88,24 11,76 100,00

1990 78,95 5,26 10,53 5,26 100,00

1991 75,00 5,00 10,00 10,00 100,00

1992 88,89 0,00 5,56 5,56 100,00

1993 61,90 14,29 14,29 9,52 100,00

1994 56,00 8,00 16,00 8,00 12,00 100,00

1995 50,00 7,69 19,23 11,54 11,54 100,00

1996 59,09 4,55 18,18 9,09 9,09 100,00

1997 59,09 9,09 18,18 9,09 4,55 100,00

1998 52,38 9,52 23,81 9,52 4,76 100,00

1999 37,93 6,90 41,38 6,90 3,45 3,45 100,00

2000 33,33 12,12 36,36 6,06 9,09 3,03 100,00

2001 35,14 8,11 32,43 5,41 16,22 2,70 100,00

Anys Balears Espanya Portu Itàlia Marroc Índia Totals

Anys Balears Espanya Portugal Itàlia Marroc Índia Totals
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tàcit de Camper: no utilitzar mà d’obra infantil, pagar salaris oficials
vigents en el país productor i complir amb la legislació. Aquests establi-
ments són revisats per inspectors de l’empresa, que tenen, a més, la come-
sa de verificar que els processos productius s’executin a partir de progra-
mes establerts de gestió ambiental.154

Les dades declarades sobre producció, entre 1984 i 2001, revelen una
sòlida progressió. Poden identificar-s’hi quatre fases en la fabricació de
calçat Camper:

a) 1984-1990: etapa amb vigoroses taxes de creixement, que comença a
ser rellevant a partir de 1988 quan l’empresa inicia la seva producció a cen-
tres d’Itàlia, Portugal i Espanya. S’engrandeix així l’ascens observat des de
1985 amb el concurs dels tallers de Balears. S’obren les primeres botigues
pròpies, es consolida la visió estratègica del disseny com a valor afegit i
Coflusa S.A. encimbella Camper com a firma líder de la indústria del cal-
çat espanyol. L’any 1990 la producció s’acosta al milió de parells.

b) 1991-1993: conjuntura de lleugera contracció –caiguda de l’1,9 % el
1991, en relació a l’extraordinari exercici de l’any anterior, seguida d’una
nova reducció de 6,17% el 1992–, si bé la producció es manté per damunt
dels vuit-cents mil parells fabricats. En aquest trienni, Camper comença la
seva vertadera presència en els mercats internacionals. L’obertura del con-
sorci es converteix en un repte obligat per a l’empresa, la qual cosa infe-
reix canvis interns de calat: major professionalització en la gestió, incor-
poració de noves persones amb un perfil tècnic molt accentuat i amb expe-
riència i l’entrada d’un grup important de dissenyadors d’origen mallorquí,
dirigits per Guillem Ferrer. En aquest sentit, el referent pròxim, que
Camper adscriu a la vinculació mediterrània del seu calçat, al·ludeix a un
sòlid recurs humà amb qui l’empresari s’entén, comparteix l’estratègia
–alguns d’aquests professionals formen part del cos directiu– i incentiva
els seus projectes. La línia primigènia es reforça. En efecte, Camper apro-
fundeix en un plantejament que ja estava present en el començament, i que
s’explicita gradualment a les campanyes publicitàries: la definició estricta
d’un territori de procedència, el remarcar la mescla de valors tradicionals i
nous, el subratllar el senyal d’identificació de la marca. Aquesta es con-
templa com un fenomen que es troba al marge d’altres ofertes, tal i com
explica el mateix industrial:
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154 L’any 1999, Camper va rebre la primera ecoetiqueta de calçat de la Unió Europea per un dels seus
models, com a premi per vigilar ambientalment els circuits de producció i de reciclatge.



PRODUCCIÓ DE L’EMPRESA CAMPER

FONT. dades proporcionades per l’empresa i elaboració personal.

Hoy, desgraciadamente, todos los productos se parecen [però] las marcas
han de tocar el corazón y la mente del consumidor. Para nosotros hay dos
tipos de marcas, las sintéticas y las pasionales. Las marcas sintéticas són
las que se hacen a golpe de talonario, en un grupo de trabajo del departa-
mento de marketing de las grandes multinacionales que, con grandes pre-
supuestos, dicen “ahora va de teléfonos” o “ahora va de otra cosa” (...)
Las marcas pasionales son las que comienzan con un grupo de gente sin
medios, con mucha dedicación y esfuerzo y que poco a poco se van abrien-
do camino, en un mundo en el que hay mucho de sintético y virtual. Para
nosotros es una satisfacción tener una marca que consideramos pasional,
una marca romántica.155
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155 Llorenç Fluxà Roselló, ”Camper: tres generaciones de zapateros en Mallorca”, conferència a l’Escola
d’Estudis Empresarials de la Universitat de les Illes Balears, maig de 2002.
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1984      171.720

1985      397.268    131,35

1986      438.616     10,41

1987      469.045       6,94

1988      592.457     26,31

1989      725.642     22,48

1990      904.787     24,69

1991      887.582 -     1,90

1992      832.786 -     6,17

1993      848.395       1,87

1994   1.008.478     18,87

1995   1.102.657       9,34

1996   1.115.890       1,20

1997   1.169.433       4,80

1998   1.196.551       2,32

1999   2.014.221     68,34

2000   3.115.726     54,69

2001   4.112.589     31,99



Amb aquestes premisses, l’organització es planteja operar a França,
Itàlia, Alemanya i Gran Bretanya. El 1992, s’obre una botiga a París i poc
després a Londres. En aquestes dues capitals, comerciants japonesos des-
cobreixen el producte de la firma, s’hi interessen, contracten amb la seu
d’Inca, la visiten i realitzen importants comandes. El fenomen Camper es
propaga.

c) 1994-1998: l’estratègia empresarial d’expandir-se de forma controla-
da cap a places selectives d’Europa dóna resultats tangibles. La firma supe-
ra ja el milió de parells produïts, amb taxes de creixement sempre positi-
ves. Això no obstant, la conjuntura és difícil. Els recursos obtinguts amb
les vendes a Espanya serveixen per finançar la internacionalització, que
segueix el seu curs ascendent amb l’obertura de noves botigues a Londres,
Milà, Colònia i Lisboa, alhora que es complementen els equips comercials.
Això proporciona una idea de l’important cash-flow de l’empresa en
aquests moments. Però les dificultats de gestió a Alemanya faculten un nou
canvi estratègic: la renúncia a les franquícies i el desenvolupament de la
gestió microeconòmica en solitari. Les botigues Camper, en què només es
despatxen productes de la marca i que resulten administrades per l’empre-
sa, suposen un gir decisiu en la idea de reduir al màxim els costos de trans-
acció. Paral·lelament, els dissenyadors brinden al públic sengles models de
sabates de gran èxit: els “Brothers”, d’acceptació immediata en el mercat
nipó, els “Twins” i els “Pelotas”, aquests darrers amb una poderosa irrup-
ció en una demanda tan exigent com la italiana. Són tres calçats emblemà-
tics que tot d’una tenen imitadors, la qual cosa comporta no pocs proble-
mes de caràcter jurídic a Camper.156 Però, malgrat tot, la marca original és
la que preval entre els consumidors estimulats a més a més per una propa-
ganda espontània que no està ordida per l’empresa: personatges famosos
(Giorgio Armani, Iang se Ming –president de la Xina–, Robert Redford,
Nicole Kidman, Steven Spielberg, entre altres) calcen sabates Camper i els
llueixen de forma ostensible. La firma mallorquina es col·loca, en aquesta
notorietat, al costat d’Inditex-Zara, el consorci gallec que corre una evolu-
ció paral·lela molt favorable. Aquest reconeixement de la firma illenca és
un fet destacat per publicacions econòmiques de tot tipus i per altres més
especialitzades en el terreny de la moda.157
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156 L’any 1998, el Tribunal de Comerç de París condemnà dues empreses italianes, Sandalificio Forte di
Foresi i Felici & Giovanneti a pagar a Camper 400.000 francs per imitació i competència deslleial.

157 Sobre Zara, L. ALONSO (2000), en el qual es poden trobar grans similituds amb l’empresa mallorqui-
na. D’entre les publicacions de caràcter econòmic a què he fet al·lusió, cal destacar el Financial Times, i en rela-
ció a la moda, la revista Vogue.



d) 1999-2001: creixement sostingut i intens de la producció. Els aug-
ments són espectaculars: 68,34% el 1999, 54,69% el 2000 i 31,99% el
2001, guarismes que notifiquen la consolidació empresarial en els mercats
internacionals del Japó, d’Europa i dels Estats Units. En aquest aspecte, les
xifres disponibles sobre exportacions són rellevants, si s’analitzen amb la
perspectiva de la darrera dècada del segle:

ELS MERCATS DE L’EMPRESA CAMPER, 1999-2001

Nombre de parells exportats, en quantitats arrodonides
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Any Espanya França Rgne Unit Itàlia

1990        851.000

1991        835.000

1992        793.000

1993        789.000             7.000                             3.000                  1.000

1994        851.000           37.000                             7.000                 13.000

1995        885.000           33.000                            11.000                  9.000

1996        893.000           28.000                            15.000                  4.000

1997        851.000           48.000                            34.000                 18.000

1998        803.000           79.000                            72.000                 58.000

1999        927.000         228.000                          117.000               204.000

2000     1.085.000         507.000                          150.000               460.000

2001     1.190.000         615.000                          204.000               569.000

   10.753.000       1.582.000                          613.000            1.336.000
Any Japó Alemanya Estats Units La resta

1990

1991

1992           2.000

1993           4.000             4.000

1994          21.000           54.000

1995          51.000           32.000                  4.000

1996        113.000           26.000                  1.000

1997        137.000           15.000                 26.000

1998        117.000           20.000                 45.000

1999        154.000           78.000               115.000

2000        210.000         204.000                          204.000               252.000

2001        194.000         263.000                          303.000               398.000

    1.003.000         696.000                          507.000               841.000
Any TOTALS Només export. % Internac./Total % Espanya/Total

1990        851.000                   - 0,00 100,00

1991        835.000                   - 0,00 100,00

1992        795.000             2.000 0,25 99,75

1993        808.000           19.000 2,35 97,65

1994        983.000         132.000 13,43 86,57

1995     1.025.000         140.000 13,66 86,34

1996     1.080.000         187.000 17,31 82,69

1997     1.129.000         278.000 24,62 75,38

1998     1.194.000         391.000 32,75 67,25

1999     1.823.000         896.000 49,15 50,85

2000     3.072.000       1.987.000 64,68 35,32

2001     3.736.000       2.546.000 68,15 31,85

   17.331.000       6.578.000 37,96 62,04



PERCENTATGES DE LES EXPORTACIONS DE CALÇAT DE L’EMPRESA CAMPER

SEGONS EL MERCAT DE DESTINACIÓ

% s/parells exportats

EXPORTACIONS DE L’EMPRESA CAMPER

FONT DE LA TAULA I DELS DOS GRÀFICS: dades proporcionades per l’empresa i elaboració
personal.

Dos aspectes essencials criden l’atenció dels materials precedents. En
primer lloc, la notable reducció del pes del mercat espanyol a partir de la
segona meitat del decenni de 1990, retrocés que es resol amb l’avanç
extraordinari de les vendes a places internacionals. De fet, en els anys 2000
i 2001, Camper té la seva quota majoritària de mercat fora d’Espanya, grà-
cies sobretot al creixement dels despatxos a Itàlia, França, Alemanya, el
Japó i els Estats Units. En segon terme, la correlació directa entre produc-
ció i exportacions –en què incloc les magnituds relatives al mercat nacio-
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nal–, que proporciona la imatge d’un avanç inusitat des de 1998-1999, de
forma que la sincronia entre l’àmbit productiu i el de comercialització són
notables, la qual cosa denota una gran eficiència que es concreta en un fet
clau: l’escassa rellevància dels estocs inventariables.

3. La preocupació inversora per la innovació, relacionada amb la tec-
nologia i el disseny. L’empresa ha treballat de manera intensa per crear
productes genuïns. Ara bé, per mantenir aquesta característica, Camper ha
anat desplegant algunes metodologies que li han permès potenciar la cre-
ativitat, cosa que possibilita materialitzar el cúmul d’idees presentades
pels dissenyadors en una gamma de productes innovadors, diferents i fun-
cionals. Per assolir aquest progrés, Camper aplica dues tècniques fona-
mentals:

a) La planificació estratègica, amb una anàlisi molt escrupolosa del pro-
cés. En efecte, l’estudi detallat de cada una de les etapes de l’evolució de
productes nous, així com les funcions implicades de forma directa o indi-
recta, permeten tenir una visió global de tot el circuit de creació i disseny
i les connexions existents entre cada una de les fases. Aquest procés estruc-
turat possibilita la integració ordenada de moltes i diferents veus, des de la
xarxa de vendes, passant per la producció, el consumidor, la competència,
etc. La integració de totes elles en els estrats oportuns optimitza l’adequa-
ció del producte a les necessitats del mercat. Així es garanteix la viabilitat
de projectes diversos i complexos i la sinergia entre les distintes parts
implicades.

b) Les eines CAD (“Computer Aideed Disseny”), que faciliten la flexi-
bilitat i fiabilitat en el desenvolupament de productes nous. Es fan dissenys
virtuals de les sabates, de manera que és possible prendre decisions a par-
tir de prototips inexistents i, per tant, evitant culminar tot el procés físic.
Això té un impacte fonamental en temps i costos, tota vegada que permet
avaluar moltes opcions en una fase de disseny molt primerenca. La seva
fiabilitat millora notablement amb l’aplicació d’aquestes tècniques, ja que
s’estandarditzen components clau en termes de confort que no són deter-
minants des d’un punt de vista estètic. Estam davant d’un fenomen de
racionalització creativa que fa factible la diversitat i evita la dispersió,
alhora que assegura els nivells exigits de comoditat i estil per part de l’em-
presa. Com a corol·lari, aquesta ha iniciat fa pocs anys la fabricació amb
tecnologia IDC (injecció directa al tall), sistema que sol utilitzar-se per
fabricar sabates de seguretat o de treball. Però l’aplicació d’aquesta tècni-
ca ha suposat a Camper el repte de fabricar amb nous procediments els

116



resultats dels quals no es destinaven a grans masses de consumidors i, al
mateix temps, mantenir la diferenciació d’un estil propi. El resultat és posi-
tiu per a la firma, tenint en compte que s’han obtingut més avantatges de
comoditat en el producte final (com a exemple un major aïllament del peu
enfront a la humitat) i nous prototips amb l’estètica pròpia de l’empresa.
L’exemple il·lustratiu el constitueix el model “Wabi”, que sintetitza aqueix
pes important de la tradició amb les noves tecnologies: es tracta d’una
sabata destinada a estar dins espais tancats, còmode, fabricat amb materi-
als reciclats, i que es canalitza cap a consumidors que passen moltes hores
en oficines i dependències, de forma que necessiten un calçat apte per estar
en aquests llocs, distint del que es té per transitar pel carrer.

Aquests dos elements apuntalen un camí d’excel·lència empresarial,
adoptat sobretot per les petites i mitjanes empreses en l’actual procés de
globalització econòmica. Aquelles –entre les quals es troba Camper–,
donen així resposta a la incapacitat del model d’administració nord-ameri-
cà –que ha dominat fins als anys 1970– enfront dels reptes tecnològics i de
demanda a partir de la crisi de 1973. Ara bé, és evident que la gran empre-
sa s’ha mantinguda ferma, malgrat hagi viscut –i viu– moments d’enorme
desassossec, tant des de l’òptica productiva, com de la comercial i a partir
de la perspectiva de la gestió interna (com fraus clamorosos en els terrenys
comptable i financer, que han tengut inquietants translacions en els movi-
ments borsaris). Però s’ha advertit el notable augment de les empreses de
producció flexible i, fins i tot, l’aparició de formes organitzatives híbri-
des.158 En aquest context, les economies d’escala segueixen essent impor-
tants –així com indiquen A. Chandler i W. Lazonick–159 sobretot en l’es-
tructura del gran consorci, que es presenta com altament competitiu a
nivell internacional i destinat a assolir un lideratge econòmic. Però no s’ha
d’oblidar que per tenir èxit en els mercats externs, les empreses han d’a-
prendre –com afirma M. Porter–160 a competir a l’espai més pròxim i, per
tant, a tenir un grau de rivalitat interior. Alhora, és necessari disposar de
bones malles de proveïdors que facilitin els inputs decisius i a preus rao-
nables. Camper encaixa en aquestes coordenades: les limitades economies
d’escala –que en certa manera tipifiquen la indústria del calçat a Espanya–
es compensen amb increments de la productivitat en els terrenys de la
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innovació, del disseny i en les xarxes de confiança establertes per l’empre-
sari, a partir d’una fructífera trajectòria en el mercat nacional. A l’actuali-
tat, més de vint dissenyadors se serveixen de sofisticats programes infor-
màtics per crear els més de 250 models que l’empresa comercialitza cada
any, tenint en compte que entorn al 20% dels que es proposen no surten mai
al mercat. En la comunió de tots aquests factors resideix el clar protago-
nisme de la firma mallorquina.

4. El lideratge en el sector. En efecte, Camper és una empresa emble-
màtica en el calçat espanyol, si es tenen en compte les xifres següents:

ELS LÍDERS DE LA PRODUCCIÓ DE CALÇAT A ESPANYA EL 2000

Totes les dades, excepte les de plantilla, en milions d’_
(*) Dades corresponents al 1999
FONT. http://www.guiame.net/flash/piel/html i registre mercantil per a totes les xifres.

La importància de Camper en el mercat nacional és indubtable, tant pel
que fa al volum de facturació com als beneficis nets obtinguts. Aquest
incontestable domini certifica les variables ja referides sobre la producció
i exportacions i es corrobora amb informacions relatives als comptes de
resultats. Altra vegada, les xifres són d’impressió:

VENDES I OCUPACIÓ A L’EMPRE SA CAMPER, 1976-2001

(*) Sense comptar amb el personal de tallers i fàbriques subcontractats
FONT. dades proporcionades per l’empresa.
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Empreses Facturació Benef. net Cash-flow Rec. propis Inversions Plantilla

Loewe S.A. 150,25 20,33 1.100

Camper 108,54 21,73 14,14 100

Tempe S.A. 97,26 5,17 8,5 13,05 130

Colomer y Munmay S.A. 96,88 708

Basf Curtex S.A. 89,58 6,01 8,83 24,23 3,02 253

Kelme S.L. 75,01 220

Ivan Shoes S.L. 72,12 80

Grupp Internac. S.A. 52 4,1(*) 24,76 65

Nuevos Calzados S.L. 45,68 3,01(*) 6,94 70

Anys Vendes
Milions de ptes.

Nombre
treballadors(*)

Preu parell
 (ptes. fàbrica)

1976                    65                        8                 1.600

1981                   270                      12                 2.800

1986                1.500                      19                 4.200

1991                3.800                      41                 4.900

1996                7.000                      69                 5.600

2001              24.000                     150                 6.900



El creixement de les vendes és espectacular entre 1986 i 2001 (deixant
de banda la fase d’arrencada de l’empresa que abraça el quinquenni 1976-
1981). Si entre 1986 i 1996, Camper duplica les seves vendes en cada lus-
tre, entre 1996 i 2001 la firma quasi multiplica per quatre aqueixos valors,
en ple procés d’internacionalització i en una fase de consolidació del nego-
ci. I, el que resulta igualment important, és que aquest enèrgic avanç es rea-
litza amb un preu de producció de cada parell de sabates que supera l’es-
tablert a la Península (unes 2000 pessetes el 1998). La dada apunta cap a
la qualitat del calçat elaaborat per l’empresa, enfront dels gèneres disposats
per altres firmes, que dediquen la seva activitat a un calçat esportiu més
estandarditzat o a un tipus de sabata de resolució molt inferior al que surt
de les factories de Camper. La competitivitat via preus, decisiva per a qual-
sevol tipus d’empresa, es matisa en aquest cas amb la incorporació d’altres
valors afegits al gènere –exposats en pàgines anteriors– que sancionen i
justifiquen les cotitzacions més elevades de la firma mallorquina. A més, el
seu lideratge es confirma amb la important xarxa de distribució del calçat.

La geografia de Camper s’ha fet cada vegada més complicada i diver-
sa. D’una primera botiga oberta a Barcelona a principi de la singladura
empresarial, la realitat present situa el consorci amb 111 enclaus propis,
sense intermediaris, en els quals només es col·loquen productes Camper:

BOTIGUES CAMPER EN EL MÓN, 2001

FONT: dades proporcionades per l’empresa i elaboració personal.
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Els mercats espanyol, asiàtic i europeu constitueixen el gruix del
comerç a la menuda de l’organització: 34 %, 30 % i 30 % respectivament.
L’estratègia exterior de Camper, retolada amb trets gruixats en les seves
xifres de despatxos externs, s’harmonitza amb aquests punts de venda: es
tanca així un cercle virtuós en el qual es rubrica la sincronia entre pro-
ducció, exportacions i distribució minorista. L’agressivitat publicitària
presideix el plantejament de l’empresa, fins al punt que els problemes
comercials es reconverteixen en oportunitats, amb l’objectiu de llançar
missatges sobre l’entitat de Camper. Aquesta ha estat la idea de marketing
del Walk in Progress presentat per la firma arran de les serioses dificultats
per aconseguir locals a grans ciutats, en què el preu dels lloguers és exor-
bitant i qualsevol retard en el començament del negoci suposa importants
costos per a l’empresa: els permisos per al negoci i altres demores buro-
cràtiques poden paralitzar les vendes, si la visió administrativa se centra
en aturar les transaccions fins que el local estigui en condicions conven-
cionalment acceptables. Però Camper retorç a favor seu aquest imponde-
rable. L’exemple concret és l’obertura de la botiga de San Francisco als
Estats Units. L’estratègia és imaginativa: es munta l’establiment amb
decorats temporals –en el sentit de la provisionalitat que determina el que
està en “obres”–, de ràpida construcció, amb pressupost molt baix i amb
una aportació altament estimada pels clients, el mobiliari està fet amb
capses de sabates, i el consumidor contribueix a la pintura del local, amb
simplicitat, sense sofisticacions. Cada client, si ho desitja, estampa els
seus pensaments en unes parets provisòries encartonades, coneixedor que
tots els elements en concurs acabaran reciclats. Les instruccions són,
doncs, molt elementals: mentre s’està treballant en la decoració del local,
el client pot agraciar-lo al seu capritx. Aquesta posada pràctica, realitza-
da dins entorns de luxe, ha motivat respostes irades de comerciants de la
zona, indignats davant una pràctica que, se suposa, rebaixa el nivell del
conjunt. Però tot això –el disseny i les protestes– no ha fet més que asse-
verar l’èxit de la iniciativa: el Herald Tribune es feia eco, elogiosament,
del Walk in Progress del consorci mallorquí, de manera que Camper
assolia de bell nou, un dels propòsits inicials: aportar la qualitat tradicio-
nal imprescindible d’una sabata mediterrània juntament amb un llenguat-
ge modern, alternatiu i conspicu, el colofó del qual és el creixement en
vendes.

D’altra banda, les sabates Camper es troben també a botigues multi-
marques, en les quals els controls distributius i les estratègies difoses de la
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firma són de menor transcendència. La infraestructura en aquest cas és de
3.884 centres, en els quals el calçat illenc s’obre mercat competint, en els
mateixos mostradors, vora sabates italianes, angleses i americanes.

LA GEOGRAFIA DE L’EMPRESA CAMPER AL MARGE DE LES SEVES BOTIGUES, 2001.

Punts de venda on es troba calçat de la firma

FONT: dades proporcionades per l’empresa

El pes europeu és ací rellevant, si bé els Estats Units i els països asiàtics
s’alcen amb una alta representació. Totes aquestes informacions, sumades
a les que s’han comentat en apartats anteriors sobre la penetració de la
firma en distints mercats, revaliden l’avanç sostingut per Camper des del
costat de la demanda.

* * * * * * *

No és possible plantejar conclusions fefaents sobre una empresa que té
encara enormes perspectives d’expansió, i l’estratègia de la qual pot variar
en funció de l’evolució dels mercats. Però en certa mesura aqueixa provi-
sionalitat obliga l’historiador econòmic a subratllar alguns eixos que poden
servir com estreta síntesi de la rica trajectòria viscuda per l’empresa
Coflusa S.A. Aquestes consideracions neixen d’una pregunta medul·lar,
que tàcitament ha planejat a mesura que s’avançava en el coneixement de
la firma, i que convé formular ara sense embuts: on resideix l’avantatge
competitiu de Camper? Amb seguretat, aquesta és una qüestió que deu
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878 8
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449 6

386 5
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Estats Units Tunis

Canadà Tailàndia

El Japó Malàisia

Hong Kong Aràbia Saudí

Austràlia Croàcia

Turquia Fed. Russa



inquietar molts dels seus rivals i és la que es plantegen, des d’òptiques
menys pecuniàries i més acadèmiques, els economistes i historiadors eco-
nòmics. El cas de Camper no és insòlit, en el sentit que existeixen empre-
ses en altres sectors industrials que han conegut evolucions que poden ser
comparables amb la firma mallorquina. Però sense lloc a dubtes, es donen
ací algunes característiques que fan d’aquesta organització un exemple
diferenciador en relació a altres que poden ser invocats: d’aquí l’interès per
a l’economia aplicada. Tres són els factors que cal destacar:

1. La flexibilitat en la producció, entenent com a tal els processos espe-
cífics d’elaboració física del calçat i de tot el know how afegit. La
producció flexible suposa la capacitat de reprogramar-la de manera
constant, de forma que s’adapti a la demanda i permeti realitzar
millores del producte sobre la marxa. En aquest sentit, Camper, uti-
litza una estructura que minimitza els costos fixos de personal, ja que
difereix parts de la producció a la indústria domiciliària i, alhora,
deslocalitza la manufactura, ubicant-la en països amb mà d’obra més
barata (com Portugal, el Marroc i l’Índia), però amb coneixements
artesans en el món del la pell. Aquesta estratègia, seguida per altres
fabricants de calçat, no defuig la permanència d’un segment impor-
tant de la producció a Mallorca. Aquí, l’empresa subcontracta fàbri-
ques i tallers amb alts nivells d’experiència en el sector, de forma que
persisteix el component menestral. Això afegeix una qualitat que no
és fàcil d’obtenir si es recorre a la força del treball sense la capacita-
ció pertinent. Per un altre costat, també es flexibilitza la producció
del coneixement de l’empresa. Aquesta és conscient que no es pot
generar disseny en cadena, per la qual cosa els processos de creativi-
tat tenen llargues fases de gestació en forma de prototips i de maque-
tes, abans de passar a l’etapa de la producció manufacturera. Però
malgrat això, Camper avança cap a un model productiu en el qual el
JIT (“Just In Time”) acabarà essent la referència central, a partir de
dos indicadors aclaridors: la política de disposar d’informadors a les
botigues de la firma, que envien les seves impressions amb regulari-
tat a la casa matriu i detallen preferències i canvis en els gustos de la
clientela; i la tendència a tenir estocs menors en els magatzems.

2. La importància del disseny en tots els àmbits de l’empresa. Aquest
és, tal vegada, el principal valor afegit de Camper, que té la virtut
d’arraconar les còpies de sabates italianes i d’oferir un producte cla-
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rament diferenciat, que apareix a més, en un context polític propici:
la transició política espanyola. El mític model “Camaleó” es conver-
teix així en un objecte de consum per part de la població més jove,
que introdueix aquest nou tipus de calçat en el seu estil de vestir. Al
mateix temps, el disseny, vinculat a una publicitat irònica i sorne-
guera, esquitxa tots els estadis de la distribució de les sabates.
Paral·lelament, les botigues adopten mostradors en els quals la noció
d’autoservei es percep amb força: aquests mostradors difícilment
passen desapercebuts als vianants, els quals poden entrar dins espais
més oberts que les sabateries convencionals. El pionerisme de
Camper en aquests terrenys li confereix un factor de competitivitat
important, enfront d’una indústria del calçat coneixedora de marques
i de missatges, però òrfena d’informacions i d’actituds renovadores
que, a més a més, en l’empresa mallorquina s’aparellen a un element
crucial: la qualitat del producte.

3. L’expansió internacional i el coneixement dels mercats, amb una
important penetració a Europa, Àsia i els Estats Units. El creixement
decisiu de la producció és paral·lel a aquesta entrada en altres àmbits
geogràfics; al mateix temps es posen en marxa els projectes d’ober-
tures de botigues pròpies. En un context d’incertesa tecnològica i
globalització econòmica, Camper aposta per treure profit de les
seves capacitats amb l’ampliació de la demanda, i romp de forma
parcial amb la lògica de la integració per obtenir economies d’esca-
la. L’empresa descentralitza també els seus circuits de venda, evita
gradualment les franquícies i va reduint els seus costos de transacció.
Camper produeix un bé conegut, com un parell de sabates, però ho
executa de forma diferent de com es venia fent. I això es pot obser-
var, sobretot, a l’esfera de la comercialització i dels processos que
s’hi relacionen. La firma s’articula per implantar solucions àgils als
requeriments d’una demanda que és de cada vegada més coneguda,
gràcies a la informació constant proporcionada pels agents comer-
cials. Això permet anar variant els productes i aprofitar cada vegada
més les xarxes estimulades per l’organització.

En definitiva, la vertebració adequada de tots els elements assenyalats,
permet entendre les sòlides xifres del negoci Camper:
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ALGUNES MAGNITUDS DE L’EMPRESA CAMPER CORRESPONENTS AL 2001

(*) Dades referides exclusivament a Coflusa S.A.

L’empresa ha conegut una evolució extraordinària des de 1997: d’1,167
milions d’_ de beneficis nets, s’ha arribat fins a 1,519 milions el 1998,
5,665 milions el 1999, 21,738 milions el 2000 i 21,960 milions el 2001. Un
creixement espectacular, particularment en els dos darrers anys detallats.
El manteniment d’aquests guanys està obrint noves perspectives al grup
empresarial, que recupera l’articulat primigeni de la constitució de Coflusa
S.A.: la diversificació inversora cap al sector terciari de l’economia, tal i
com ho féu Llorenç Fluxà Figuerola a final dels anys 50, possibilitada
–com aleshores– gràcies a la resistent indústria del calçat fundada pel vell
artesà Antoni Fluxà. Aquesta nova etapa de l’empresa requereix una altra
anàlisi, que supera les pretensions d’aquestes pàgines.
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