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 Al voltant del mes d'octubre de l'any 1987, es constituïa a Palma el Grup d'Estudis 
d'Història Econòmica (GEHE, d'ara endavant). La iniciativa sorgia d'un reduït nombre de 
professors d'història econòmica i d'estudiants de segon cicle de la Llicenciatura d'Història 
General, esperonats per dos elements cabdals: en primer lloc, pels resultats de les recerques 
que s'estaven duent a terme dintre de l'àmbit de la història econòmica de Mallorca; en segon 
terme, per la imperiosa necessitat de discutir i debatre conjuntament factors de caràcter teòric 
i metodològic sobre les investigacions en curs. Les fites eren clares. En concret, el mateix any 
s'havien presentat la tesina de Miquel Deyà sobre la manufactura tèxtil illenca en el segle 
XVIII, i la tesi doctoral de Carles Manera sobre el desenvolupament del capital comercial 
mallorquí en dita centúria. Ambdós treballs plantejaven un eix central de reflexió que, en 
general, romania arraconat en les interpretacions genèriques sobre la història de Mallorca: el 
pes del sector secundari a l'economia insular i el paper que jugaren els diferents agents 
econòmics per tal d'articular una manufactura que, al caliu dels resultats obtinguts en 
ambdues investigacions, es presentava com a més dinàmica del que es pressuposava a les 
interpretacions més divulgades. L'època, endemés, coincidia amb tot un allau d'estudis i 
reflexions sobre un concepte que esdevenia determinant a la història econòmica regional 
d'Europa: la protoindustrialització. Les lectures i els comentaris dels treballs clàssics de F. 
Mendels i de P. Kriedte, H. Medick i J. Schlumbohm, junt a nous replantejaments sobre la 
semiperiferització de la Mediterrània, foren paràmetres teòrics que nodriren hores de reunió, 
primeres redaccions de papers de treball i seminaris més o menys informals amb la presència, 
en algunes ocasions, de professors convidats (com ara Alberto Tenenti i Jerzy Topolski).  
 El GEHE es creava així amb un caràcter vertebrador de modestes iniciatives que 
partien de sengles línies de recerca: l'estudi evolutiu del comerç exterior de Mallorca des de la 
segona meitat del segle XVII fins pràcticament l'inici del turisme de masses; i l'anàlisi de la 
manufactura illenca en el decurs del segle XVIII fins a les guerres napoleòniques. Els primers 
resultats d'aquestes recerques es publicaren parcialment en el primer nombre d'Estudis 
d'Història Econòmica, una revista que es decideix editar per donar cabuda tant a la producció 
pròpia com a les aportacions d'arreu de l'Estat, sense descuidar traduccions d'articles que el 
mateix grup considerava importants per a les seves investigacions. Val la pena remarcar que 
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pocs equips d’investigació acaben per constituir una revista que serveixi com a vehicle de 
transmissió d’idees i plantejaments teòrics i de recerca a l’exterior i a l’interior de la 
comunitat científica més propera. D’aquesta forma, l’oferta de publicacions periòdiques sobre 
temes històrics s’amplià a les illes, al temps que Estudis d’Història Econòmica esdevenia la 
tercera revista específica d’història econòmica de l’Estat. Paral·lelament, s'encetaven les 
trobades del Seminari d'Història Econòmica, amb una primera edició en la qual, a banda de 
les aportacions locals, intervingueren diferents especialistes d'universitats espanyoles.  
 L'evolució professional dels docents integrants del GEHE possibilità noves 
incorporacions d'estudiants en els darrers cursos de la carrera d'Història General. En efecte, la 
impartició de quatre assignatures amb clar perfil socioeconòmic (Història Econòmica 
Moderna, Història Econòmica Contemporània, Moviments Socials Contemporanis i Història 
Econòmica Contemporània d'Espanya) permeteren l'obertura de nous horitzons per a una 
recerca que es desprenia clarament de les dues línies explicitades anteriorment. El 1988, i 
arran de la publicació d'un article medul·lar del professor Jordi Nadal en el qual es descrivia 
un nivell d'industrialització acceptable per a les Balears a la meitat del segle XIX, les 
argumentacions de la manufactura s'eixamplaven cap a un nou escenari molt més ambiciós i, 
alhora, provocador, en el panorama de la historiografia mallorquina: es tractava de desvelar el 
que havia darrera de les xifres tabulades pel Dr. Nadal referides a les illes, xifres que 
sintonitzaven amb la percepció que es tenia de l'etapa manufacturera analitzada pregonament 
en diferents contribucions per membres del GEHE. La indústria esdevenia així una línia de 
recerca que s'havia d'afegir a les dues precedents.  
 En aquest nou repte s'hi comprometeren diferents persones que, en el II Seminari 
d'Història Econòmica i al llarg del curs 1989-1990, exposaren primerencs resultats 
d'investigacions sectorials sobre la indústria mallorquina. Aquestes aportacions constituïren el 
gruix d'un volum monogràfic de la revista Estudis d'Història Econòmica, número que s'ha 
convertit en referència obligada per als que s'acosten al tractament de la societat i de 
l'economia mallorquines del segle XIX i primer terç del Nou-cents.  
 Així doncs, el GEHE mantenia obertes tres grans línies d'investigació que 
proporcionaven resultats tangibles, tant pel que fa a publicacions com a presentacions de 
papers en diferents congressos, jornades i seminaris d'àmbit nacional i internacional. Una 
revisió dels llistats bibliogràfics i curriculars eviten afegir qualsevol altre comentari. Però em 
sembla útil fer una simple ullada al gràfic que sintetitza la producció del GEHE en els seus 
primers deu anys, fonamentals per a la gestació i arrencada del grup: 
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DISTRIBUCIÓ TEMÀTICA DE LES PUBLICACIONES (total: 215) 
DELS MEMBRES DEL GRUP D'ESTUDIS D'HISTÒRIA 

ECONÒMICA, 1987-1997

AGRICULTURA 
(A)
5%

COMERÇ (C)
22%

MANUF./IND. (M)
30%

ASP. SOCIALS (S)
5%

DIVERSOS (D)
23%

combin. 
C+M+A+S+D

15%

 
 
Les àrees preferents, ordenades en sengles blocs comercials i manufacturers/industrials, són 
prou clares i contundents i en constitueixen una contribució cabdal per a la historiografia 
mallorquina, tot i que val la pena subratllar que, malgrat l'escassa aportació relativa en temes 
agraris, els treballs de membres del GEHE han estat qualitativament rellevants, en el sentit de 
repensar l'evolució agrària mallorquina en els darrers dos-cents anys. A les sòlides 
interpretacions ja existents, hom ha incorporat així una lectura distinta, en la qual hi són 
presents argumentacions que van des de l'estructura dels conreus a l'anàlisi de la propietat 
agrícola, passant per les activitats complementàries del món rural insular i la transformació 
del diguem-ne model agrari mallorquí. Tots aquests plantejaments de recerca han rebut el 
suport de la comunitat investigadora en forma de finançament de projectes concrets de 
recerca, avaluats per especialistes externs: els membres del GEHE entraven, d'aquesta 
manera, en els circuits de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia i d'altres 
organismes semblants, pràcticament des del 1988 fins el moment actual, tant a la figura 
d’Investigador Principal o també com a membre d’altres equips interdisciplinars. 
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 La progressió dels diferents membres del GEHE, les noves incorporacions, els 
plantejaments de la investigació en les seves línies abans exposades, la consolidació 
professional -en diferents vessants- han anat configurant una estructura de grup de recerca 
compacte que, sense cap mena de dubtes, es pot qualificar com a grup consolidat 
d'investigació. Aquest es troba integrat, a hores d'ara, pels docents de la Universitat de les 
Illes Balears adscrits a l'àrea d'Història i Institucions Econòmiques del Departament 
d'Economia Aplicada (Carles Manera, Gonçal López, Antònia Morey i Ramon Molina).  
 A partir de 1997, la progressió de les investigacions ha obert noves vies de treball: 

a) El creixement econòmic vist des del llarg termini; 
b) L’economia turística: context i desenvolupament; 
c) La formació de classes socials a partir de l’avenç econòmic i les condicions de vida; 
d) La globalització i les crisis econòmiques. 
Aquests quatre eixos han gaudit de resultats importants: 8 tesis doctorals, presentades des 

de 1997 fins el 2016, que abasten l’anàlisi de la indústria del calçat i el desenvolupament urbà 
de Palma (Joana Maria Escartín); el plantejament del model conjunt de creixement des de 
1700 fins el 2000 (Carles Manera, en la seva segona tesi doctoral, aquesta en Economia, que 
fou guardonada amb el Premi Catalunya d’Economia 2003); la transformació d’una economia 
insular, focalitzada al cas de Menorca (Miquel Àngel Casasnovas); l’evolució del nivell de 
vida a partir d’una anàlisi sobre preus i salaris a Mallorca (Ramon Molina); l’evolució agrària 
de Menorca, des de la viticultura a l’agroalimentació (Alfons Méndez); l’estudi sobre la 
indústria de les perles artificials (Sebastià Sansó); la revisió de la via menorquina de 
creixement (Carol Beltrán); i l’evolució del grup xueta com a minoria econòmica rellevant 
des del segle XIX (Margalida Aguiló).  

 Endemés, s’ha treballat sobre dos elements claus: 
1. L’economia turística des de diferents angles, sempre amb la profunditat cronològica 

de la Història Econòmica: la macroeconomia, la història empresarial i la sostenibilitat 
ambiental, línia d’investigació que ha significat la concessió de projectes de recerca 
finançats per l’Agència Balear de Turisme del Govern de les Illes Balears, i de La 
Caixa.  

2. El procés de globalització i l’esclat de la Gran Recessió. La Gran Recessió, la intensa i 
profunda crisi econòmica que s'obre en 2008 i que encara es perllonga, representa la 
dimensió sistèmica, transgressora d'un status quo que semblava inamovible, un 
conjunt d'institucions, de mesures, d'assignacions de recursos que s'assimilaven com a 
perennes. Aquest complex engranatge, avui qüestionat, ha obert vies per a la 
interpretació i l'anàlisi d'alguns economistes, de manera que, des de l'Economia 
Aplicada, s'han buscat en la Història Econòmica experiències que poguessin ser útils 
per entendre millor la situació present. Això ha fomentat treballs nous o ha perllongat 
els ja existents, en funció de l'agenda dels grups de recerca. Des de 2006, una de les 
línies de recerca que ha anat desenvolupant el GEHE se centra en l'anàlisi de 
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l'adaptació de les economies madures a un entorn canviant, dinàmic i molt competitiu. 
El procés de recerca ha anat avançant amb el temps, i aquests fonaments han permès 
obrir les coordenades d'interès i de dedicació dels historiadors econòmics. Aquí, la 
connivència amb altres economistes ha resultat molt profitosa. L’estudi de les crisis 
econòmiques més recents, que han suposat –i signifiquen– processos de readaptació, 
de ruptures, de nous acomodaments inversors i de perfils peculiars al mercat de 
treball, està constituint un eix de recerca determinant per a l’àrea de la Història 
Econòmica, en connivència amb altres aportacions provinents del món de l’Economia 
Aplicada. A això ha d'afegir-se un altre element gens trivial: l'aportació d'aquest 
plantejament investigador a la docència a les aules de la Universitat. El treball de 
camp, per denominar-ho així, s'ha bolcat en determinats temes en les sessions 
explicatives a alumnes de primer i quart curs en les llicenciatures d'Economia i 
d'Administració d'empreses, i de Cursos de Doctorat i Màster, amb resultats molt 
positius.  

Aquestes dues grans línies d’investigació s’han integrat en sengles projectes dirigits pel 
Dr. Jordi Catalan i Vidal, del departament d’Història Econòmica de la Universitat de 
Barcelona: Ciclos y desarrollo industrial en la historia económica de la España 
contemporánea, 1790-2012, HAR2012-33298; i Crisis industrial y recuperación 
productiva en la historia de España, 1686-2018, HAR2015-64769-P (ambdós finançats 
per la Dirección General de Investigación, Ministerio de Economía y Competitividad).  
 D’aquesta forma, amb una trajectòria de trenta anys, aquest grup d’investigació ha 
refermat, amb una producció força copiosa, fites importants de la història econòmica 
balear, des de 1600 fins a l’actualitat; però, endemés, aquesta investigació de perfil 
netament regional ha inferit nous reptes a la recerca i possibilitats novedoses, que han 
incardinat un estudi de cas amb coordenades força més àmplies, de manera que, al seu 
torn, han possibilitat altres investigacions. En aquest darrer aspecte, els treballs sobre 
l’evolució de l’economia mundial des de 1910, amb recerques específiques sobre Estats 
Units, Europa, España i les comunitats autònomes (amb cronologies dispars), han generat 
preocupacions metodològiques i conceptuals: l’anàlisi de les productivitats del capital, de 
l’evolució de les taxes de benefici i, en aquestes coordenades, la pròpia noció del que hom 
entén com a “capital” en el decurs de l’anàlisi econòmica. És a dir, la història científica 
del grup ha transitat des de l’empirisme més estricte, fins a l’escorcoll de 
conceptualitzacions cabdals en el camp de l’Economia Aplicada, sempre amb la recerca 
de primera mà i la importància de la documentació com a base analítica.  
 

Carles Manera 

Campus de la UIB, juliol de 2016 


