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Introducció 

El següent document de recerca és un estudi de cas que fa una anàlisi sobre els aspectes espacials 

d’un col·lectiu. En concret, es pretén fer una radiografia general del fenomen xueta a l’illa de 

Mallorca, observar la seva evolució en l’espai al llarg de tres segles (des de l’any 1600 fins el 

1900) i estudiar els factors que han estat determinants per a la formació de la seva comunitat.  

Amb l’ajuda d’una àmplia base de dades i bibliografia relacionada, s’extreuen una sèrie de 

conclusions per tal d’esbrinar les principals claus que fan entendre l’avenç d’aquest procés al 

plànol espacial, sempre prenent el territori com a fil conductor d’un fenomen social. 

Aquesta temàtica és una de les més recorregudes de la cultura mallorquina i una de les més 

conreades a l’estudi de la regió, en diferents camps científics tals com el social, cultural i inclús 

el genètic, com per exemple ho fa Ferragut (2018). Destaquen la història i el genealogia, 

disciplines de les quals prové la majoria de la bibliografia emprada. 

És per això que esdevé molt interessant fer-hi una aproximació des de la ciència geogràfica; ja 

que al marc d’aquesta disciplina, el tema xueta no ha estat un objecte d’estudi gaire recurrent. 

Malgrat això, es poden citar alguns casos concrets com el de Muntaner (1977); que hi fa algunes 

aproximacions a escala de detall, nivell que també es tractarà al llarg del treball. A més, cal 

mencionar des del gremi geogràfic l’estudi de Muntaner (1999). 

Emperò, a la gran majoria dels casos, tot i que els estudis posin el focus un medi delimitat, les 

variables i fets d’anàlisi no solen ser espacials; d’aquí la necessitat d’aquesta nova perspectiva 

incorporada en aquest estudi. 

Tal i com afirmà un geògraf provinent d’una disciplina completament diferent a la d’aquest 

treball, la geografia és la ciència que estudia el vessant espacial de tots els fenòmens que es 

produeixen (Lacoste, 1993:628). 

Per tant, una qüestió -la xueta- que ha estat tractada habitualment des de l’òptica historicista, ara 

cal que sigui tractada des del punt de vista de l’espai. 

  



  

VÍCTOR PICÓ GUTIÉRREZ 5 

 

Marc teòric. El terme xueta 

Els xuetes són un grup social descendent d’una part dels jueus conversos, en bona part adscrit a 

l’àmbit de Mallorca. La seva delimitació escau a una quinzena de llinatges que han quedat a la 

memòria col·lectiva, que formen part d’un fet cultural que s’allarga des del segle XV fins gairebé 

l’actualitat.  

En ocasions, també s’inclouen com a requisits a la definició d’aquest col·lectiu el fet d’haver 

realitzat actes judaïtzants després de la seva conversió i haver estat (amb el seu llinatge) 

condemnats a les llistes de la Inquisició o ser descendent de qualsevol d’aquests, l’organisme 

eclesiàstic que ha marcat la seva història i que va forçar la seva conversió; i per tant l’aparició 

d’aquest col·lectiu social.  

Es consideren xuetes els següents llinatges, fixats a la llista canònica de Forteza (1970). Per ordre 

alfabètic: 

- Aguiló, Bonnín, Cortès, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Picó, Pinya, Pomar, Segura, 

Tarongí, Valentí, Valleriola i Valls. 

Aquesta delimitació, que serà l’emprada de manera ferma al llarg del treball i que és la més 

acceptada a la cultura popular i científica; no escapa de la contradicció i controvèrsia; essent en 

ocasions poc coneguts els llinatges xuetes per alguns sectors de la població local. 

Tal i com afirma Moll (1960) al seu llibre, alguns llinatges de la llista s’han qüestionat; com 

Valleriola, gairebé extint; Valentí, no inclòs al llibre i amb un origen més difús; i Martí i Segura, 

tenen altres punts d’origen que no responen a la descendència dels jueus conversos de Mallorca. 

Molts d’altres llinatges d’origen jueu convers tampoc s’inclouen en aquesta relació, ja que no es 

lliguen amb una família o estructura determinada a Mallorca que hagi patit rebuig social; parlant 

autors com Forteza (1970) de fins a dos-cents llinatges de conversos judaïtzants. 

Aquests altres cognoms, amb una marcada etimologia jueva, són per exemple: Maimó (de 

Maimònides), Abraham, Daviu (de David), Salom, Sansó, d’entre molts altres, que també foren 

afectats per les grans conversions. 

Per tant, xueta esdevé quelcom qualificatiu i també un mot que engloba tota una comunitat amb 

unes característiques socials i espacials molt concretes, arribant a ser un problema únic i 

diferenciat de Mallorca, no comparable als processos que han experimentat les comunitats jueves 

a altres indrets del país, on també foren reprimides. 
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La delimitació dels quinze llinatges ha creat un estigma que es va generar al llarg del segle XVI i 

que va arrelar a la cultura local amb els anys, essent un fet sense comparació a nivell antropològic, 

tal i com ha estudiat Font (2007).  

De fet, la pertinença a aquest col·lectiu fou un fet que va esdevenir públic (tothom sabia qui era 

xueta, ja que els llinatges s’exhibien a pintures en públic) i no clandestí; aspecte que solia ser més 

habitual a les manifestacions d’herència jueva (Braunstein, 1976). 

El fet de ser un xueta s’identifica amb facilitat a la cultura tradicional mallorquina i n’ha marcat 

la seva idiosincràsia, pel paper que ha tingut la comunitat xueta al funcionament de la societat 

illenca; sobretot per la rellevància dels xuetes en determinades activitats econòmiques i per la 

seva posició empresarial. 

A més, fins gairebé les darreres dècades del segle XX, tot i que ara en queden algunes 

reminiscències; ser xueta volia dir ser objecte d’exclusió i suposava ser identificat com un 

col·lectiu menyspreat per a l’església catòlica, rebent així el rebuig social generalitzat dels 

mallorquins catòlics. 
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Marc històric. Cinc cèntims de la qüestió xueta 

La història d’aquests jueus que es van convertir i els seus descendents està marcada pel fil 

conductor de la repressió, la segregació, el rebuig i tot plegat esdevenen un dels motius més 

conreats de la literatura i cultura popular mallorquina. Tot i que varen ser fins dos-cents cognoms 

diferents els inscrits a les condemnes per actes judaïtzants, només quinze van patir un rebuig 

social i es van posar en relleu, cosa que diferencia aquest fenomen d’altres. 

Aquest és un col·lectiu que ha estat perseguit al llarg de la seva història, a causa de la creença 

religiosa que tenien i per ella i els seus actes han vist marcada la seva existència, estant abocats a 

l’endogàmia i a exercir les professions que podien fer i a les quals eren acceptats. 

Això ha fet que aquest grup generi estructures internes d’organització i una forta identitat com a 

xuetes; cosa que també els ha caracteritzat la seva evolució històrica i el seu comportament arreu 

del territori mallorquí. 

Amb una ampla perspectiva, es podria dir que la qüestió xueta té un abast temporal molt llarg, ja 

que es podria estendre fins als primers indicis de presència de població jueva a Mallorca 

(majoritàriament sefardita), allà pel primer segle després de Crist amb la primera gran diàspora 

jueva i l’època d’esplendor romana.  

De fet, abans de que comencés tot aquest procés, la comunitat jueva a Mallorca havia viscut un 

gran esplendor, representat entre d’altres per l’Escola Cartogràfica Mallorquina, entre les més 

importants del món a l’època medieval, amb l’apogeu de la seva producció a l’Atles Català 

(1375), abanderada pels jueus mallorquins Jehudà Cresques i Cresques Abraham. 

Emperò, es pot situar el punt de partida a cavall entre l’any 1391 i 1435, amb les dues grans 

conversions motivades pels assalts als calls jueus arreu de Castella i Aragó, la crispació i 

persecució contra el col·lectiu jueu i les predicacions de Vicenç Ferrer. Tot plegat, l’acumulació 

de factors va forçar progressivament les conversions. 

Val a dir que les grans conversions de Mallorca són anteriors a l’arribada de la Inquisició (de 

l’any 1488) i aquesta no va fer més que disparar la repressió al col·lectiu jueu, que fins llavors no 

havia tingut problemes de convivència tan greus. És precisament en aquest punt on es produeix 

un dels fets diferencials que distingeix la qüestió xueta d’altres casos de persecució jueva. 

Quan va arribar la Inquisició, ningú no va estar obligat a partir de l’illa (tot i això, alguns partiren 

per por), ja que oficialment ja no hi quedaven jueus. El 1492 es decretà la expulsió dels jueus del 

país i a Mallorca ja s’havien convertit, practicant el criptojudaisme, mentre declaraven 

públicament ser cristians en públic. 
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Així doncs, la repressió i persecució que cercava noms i llinatges dels conversos començava allà 

pel 1488, amb els Edictes de Gràcia i les llistes negres de persones que havien comès actes 

judaïtzants; començant amb una de les etapes negres de la història dels jueus conversos a l’illa.  

A l’any 1544 ja havien estat penitenciats per la Inquisició gairebé 800 jueus conversos, segons 

les llistes de Mascaró (1974), procés que seguiria els anys següents. A partir d’aquí es comença a 

parlar d’una greu persecució, amb múltiples execucions als segles que vindrien. 

Tot i la persecució i la repressió que patiren, molts dels conversos van resistir quedant marginats 

i aïllats, generant les ja mencionades estructures socials amb un fort sentiment de pertinença, fent 

feina a determinades activitats comercials, tal i com les indica Muntaner (1977:30-31), essent 

bàsicament negociants, argenters i botiguers; en contacte amb altres jueus fora de Mallorca. 

Després d’aquest període de forta actuació contra els judaïtzants, amb moltes execucions, s’obre 

un parèntesi de més d’un segle al que la Inquisició no actua violentament contra els conversos, 

tot i ser-ne encara un fort detractor. 

Atès el context convuls dins la pròpia església, juntament amb l’ascens dels corrents protestants; 

es va obrir una finestra temporal a la que la comunitat que s’havia convertit a Mallorca va poder 

fer-se molt dinàmica econòmicament, en un auge de relacions externes (amb altres comunitats 

jueves) que generà un comerç molt pròsper. A més, cal dir que aquesta importància comercial els 

va fer créixer de nou a la societat mallorquina. 

És en aquesta època que també s’estableix una jerarquia interna dins la comunitat conversa, 

organització a la que els lligams es fan forts i s’eviten segons quines aliances, generant una 

marcada endogàmia (Porqueres, 2001) que caracteritzaria les aliances entre les diferents famílies 

que formaven aquest grup social.  

La tornada a la persecució de la Inquisició comença de nou a les darreres dècades del segle XVII, 

quan a partir dels actes de fe de 1679 l’organisme religiós va reprendre l’acció contra els jueus 

conversos per les seves pràctiques judaïtzants, que continuaven essent clandestines. També tingué 

importància en el reviscolament de les condemnes l’auge al poder econòmic dels conversos, que 

eren vists com un enemic pels catòlics. 

El punt culminant del rebrot de les condemnes arriba amb les cremadisses del 1691. Foren unes 

execucions massives als considerats heretges pel tribunal religiós, presenciades per unes trenta 

mil persones, segons Garau (1999) als voltants del Castell de Bellver. Tot plegat fou un 

esdeveniment d’enorme rellevància per tota la societat mallorquina. 
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A més, tot ho complementa l’anomenada propaganda antixueta, de la qual la seva punta visible 

és la publicació del llibre La Fe Triumfante, escrit el mateix any de les cremadisses per Francesc 

Garau, un teòleg i actiu immers del tribunal de la Inquisició. Aquesta obra és un relat sobre els 

autos de fe1, on es condemnarem fins a 88 persones, de les quals 45 foren executades. 

El llibre descriu amb un gran detall i en ocasions amb 

molta cruesa tots els fets ocorreguts a les 

cremadisses; com per exemple l’olor que varen 

deixar tots els cadàvers després de les execucions o 

l’impacte social que va atreure a molta gent de la Part 

Forana per presenciar els actes.  

Per tant, La Fe Triumfante  i els quatre autos de fe 

que descriu tenen un doble vessant: és una font 

d’informació històrica i un pamflet de la Inquisició i 

contra els xuetes. Aquesta publicació té una gran 

difusió dins el món eclesiàstic i nobiliari i 

aconsegueix establir una base ideològica que justifica 

les condemnes i la segregació contra els conversos.  

 

A més, la intenció del llibre és fer continuar el procés de persecució i d’aquesta obra se’n van fer 

múltiples reedicions, sempre atacant a la figura dels jueus conversos. El propòsit final de la 

Inquisició era eliminar de manera total la comunitat conversa a Mallorca, integrant la seva 

religiositat per complet a la estructura catòlica. 

Anys més tard, l’efecte de les cremadisses va ser tan fort que la comunitat que s’havia convertit 

a l’illa al catolicisme va fer que abandonessin les seves pràctiques judaïtzants. A nivell religiós, 

es van adherir de manera completa a la doctrina catòlica i a la seva pràctica, tot i conservar els 

seus trets com a grup social. Tot el col·lectiu xueta va quedar greument traumatitzat, amb una 

sensació d’haver estat vençuts i amb un sentiment de por generalitzat, que els determinaria els 

segles següents (Moore, 1987). 

 

1 Els autos de fe eren actes públics als que es donava a conèixer la sentència aplicada; que podia ser la 

relaxació, que acabava a la mort; o la reconciliació, que es limitava al penediment i una penitència. La 

relaxació era la pena major d’aquest tribunal, que solia consistir en cremes en públic a una creu (en estàtua), 

per tal de mostrar el poder de l’església i el camí a aquells qui cometien heretgia. 

Figura  1: portada de la edició original de La Fe 

Triumfante, editada el 1691. Font: GARAU, 1999. 
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A més, cal dir que les persones que no van ser executades varen patir múltiples condemnes: 

privació d’ocupar càrrecs públics, eclesiàstics i militars; vet de varis gremis, prohibició de casar-

se amb persones que no fossin xuetes i també la prohibició de muntar a cavall o portar joies, 

símbols de distinció social (Garau, 1999). 

Totes aquestes condemnes perduraven a la generació que havia comès el delicte dels actes judaics 

i a les dues següents, fills i nets. Aquesta pena es donava a conèixer amb la imposició dels 

sambenets2, una vestimenta decorativa que portaven els condemnats i que informava dels seus 

delictes, volent fer exemplificadora la sentència. 

D’aquests condemnats també se’n feia una pintura amb el seu nom i el sambenet, s’exhibia per 

tal de fer veure a tothom qui eren els culpables i estigmatitzar-ne el seu llinatge. Moltes cases 

nobles de Mallorca es veien afectades per alguns llinatges inclosos a les pintures i amb el temps 

només es van acabar renovant, per interès d’aquestes famílies (ja que els quadres s’anaven 

deteriorant), les que afectaven a persones amb alguns dels quinze llinatges xuetes. 

Amb aquest fet, de cara a la societat en general va quedar completament delimitada la llista de 

llinatges que portaven els conversos, essent així un col·lectiu de fàcil discriminació i fomentant 

encara més el seu rebuig per part de la resta de la societat mallorquina, inclús present al refranyer 

popular mallorquí. 

És segons Moore (1987), a partir d’aquest moment quan es pot començar a parlar de xuetes en 

sentit estricte. Essent una comunitat ja oficialment convertida, tot i haver estat perseguida durant 

segles per l’església i rebutjada per bona part de la societat; els xuetes formaren un grup molt 

cohesionat. 

Practicaven la ja mencionada (i obligada, per les prohibicions que patien) endogàmia, amb un fort 

sentiment de pertinença de grup, un aïllament respecte al contacte social amb l’exterior i un 

important pes en el sector econòmic. 

A nivell territorial, aquest aïllament o ghettització es tradueix en un barri concret de Palma: el 

Call Menor, indret al que vivien els conversos. Aquesta barriada es troba al bell mig del que un 

dia fou la ciutat intramurs, a tocar de la Plaça Major i de l’església de Santa Eulàlia, clau també 

al procés de conversió dels jueus. 

 

2 També anomenades gramalletes, tenien un complex codi iconogràfic que distingia la infracció realitzada. 
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Aquest call Menor està caracteritzat i limitat 

pels carrers Argenteria (el més conegut), 

Borseria, Monges, Sant Bartomeu, Jaume II 

(abans carrer del Segell) al seu vèrtex i els 

carrers Cort, Colom i Santa Eulàlia.  

El nom d’aquests carrers ha anat variant amb 

els anys, cosa que pot donar lloc a confusió. 

Es troba al nord-oest del call Major, habitat 

per altres jueus també a tocar de les antigues 

sinagogues de Palma i les parròquies de Sant 

Nicolau i Santa Eulàlia. 

Tot plegat dona un clar reflex de l’àrea de 

Ciutat a la que s’havien instal·lat i hi duien a 

terme la seva vida social, laboral, cultural i 

religiosa. 

Ja entrats dins el segle XVIII, la història dels xuetes ha passat el seu segle de major persecució i 

una vegada adherits completament a la doctrina cristiana, el pas dels anys va fer que es rebaixessin 

les penes que havia patit el seu grup. La convivència d’aquests va anar essent més còmoda amb 

el pas dels anys, tot i patir una forta estigmatització per part de tota la societat. 

Durant tot el segle es van seguir notant les conseqüències dels actes de fe, però la situació es va 

relaxar. No hi va haver més execucions i la Inquisició va suavitzar molt la seva tasca a l’illa, atesa 

la forta activitat bèl·lica a la que es trobava immersa la corona. 

De fet, l’any 1782, després de la pressió d’uns diputats xuetes a la Corona, coneguts com els 

Diputats del carrer per ser del carrer del Segell, on vivien la majoria dels xuetes; es van 

aconseguir algunes de les seves peticions en matèria d’igualtat social i jurídica dels conversos 

amb la resta de la societat.  

El rei Carles III decretà una cèdula (també anomenada Pragmàtica) que feia caure la balança 

tímidament al seu favor, implantant la llibertat de moviment i residència pels xuetes, la prohibició 

dels insults i els signes distintius (les pintures o símbols exhibits en públic) contra ells, 

aconseguint en definitiva una petita passa per a tot el col·lectiu. 

 

Figura  2: call menor de Palma. Elaboració pròpia. 
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El 1785 i el 1788 es disposen dues cèdules reials més, que avancen encara més aconseguint la 

igualtat total per a exercir qualsevol ofici, per tant abolint els vets gremials; i també aconsegueixen 

possibilitar l’accés dels xuetes a càrrecs públics i militars. Tot i això, a l’àmbit religiós continuà 

la discriminació; a més de l’educatiu (universitari) i alguns altres, sempre tenint en compte 

l’estigma social que tenien tots els pertanyents a un dels quinze llinatges xuetes; de ben segur la 

més greu de les segregacions. 

Ja entrat el següent segle, del 1800 en endavant avancen molt les condicions socials que viu el 

col·lectiu, normalitzant-se de bon grau la seva situació. Els diferents períodes liberals que se 

succeeixen fan, inclús, que els xuetes entrin en política i comencin a tenir càrrecs de rellevància 

a la societat mallorquina. 

Amb l’abolició del feudalisme el 1812, l’arribada de la Constitució de Cadis fa que s’assoleixi la 

desitjada igualtat de drets de tots els ciutadans. Malgrat això, els anys que arriben els torns 

conservadors i els xuetes perden les condicions d’igualtat civil, es produeixen conflictes armats, 

entre els quals destaca l’assalt a la seu de la Inquisició i Sant Domingo; on es cremen els símbols 

discriminatoris dels xuetes, les pintures i els arxius existents.  

Cal recordar que la Inquisició, tot i no haver executat a cap convers més des de les cremadisses 

del 1691, seguia present a Mallorca, tot i que amb un fort declivi, va ser abolida i restaurada 

diverses ocasions fins la seva desaparició definitiva l’any 1834. La seva seu s’esbucà finalment 

el 1823 per l’ajuntament de Palma, deixant un solar que avui dia és la Plaça Major de Ciutat; just 

a tocar del Call Menor. 

Al llarg dels períodes liberals va anar creixent la organització dels xuetes i van anar creant 

diferents societats, a més d’acabar accedint al govern municipal de Palma a través dels partits 

liberals, moviment al que es van inscriure la majoria d’ells.  

Ja cap a final de segle, la seva convivència es va anar normalitzant, sent inclús moltes persones 

de llinatge xueta figures importants a la literatura catalana i la seva renaixença, les famílies més 

importants van començar a tenir molta rellevància, podent accedir de ple al món universitari i a 

les classes més altes de la societat. 

El mestissatge dels xuetes va començar, acabant-se el procés que s’havia anomenat de neteja de 

sang i els matrimonis de persones xuetes amb no pertanyents a aquest col·lectiu es van fer cada 

cop més freqüents, tot i que en tot moment va seguir l’estigma social sobre les persones portadores 

del llinatge xueta. Aquest és un fet que gairebé arriba fins a la darrera part del segle XX, amb la 

conversió total de les estructures tradicionals de població a l’illa. 
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Justificació 

Aquest epígraf es refereix a l’elecció del període temporal i de la delimitació espacial de l’estudi 

de les dades. Els cas dels descendents dels jueus conversos a Mallorca ha anat evolucionant des 

dels seus inicis i ha estat necessari seleccionar l’objecte d’estudi d’aquest col·lectiu.  

Les dades emprades es redueixen a Mallorca atès que és l’espai on principalment es desenvolupa 

la qüestió xueta. Cal dir que, en disponibilitat de més dades, es podria fer una anàlisi detallada 

només a Palma, ja que els processos existents a Ciutat són prou importants per ser estudiats a part. 

De fet, és a la ciutat intramurs on neix tot el fenomen i a partir d’aquí es va fent extensiu. 

Un cop entesa Mallorca com l’àmbit d’estudi, cal dir que els processos de repressió sobre els 

jueus i conversos no es restringeixen només a Mallorca; però sí que és a ella on aquesta qüestió i 

la seva significació social cobra un important relleu; recolzada pel fet insular i la idiosincràsia de 

la població illenca, que potencia el rebuig dels conversos i tots aquells que no pertanyien a les 

estructures tradicionals locals. 

Per tant, l’illa major de l’arxipèlag és l’espai al que hi ha la gènesi d’aquest col·lectiu i d’aquí es 

dispersen a altres espais fora de Mallorca i de Palma concretament; essent aquesta la delimitació 

escollida per a l’anàlisi de les dades de població xueta. 

Cal dir que s’ha triat aquest període (entre l’any 1600 i el 1900) en concret d’anàlisi per tres 

motius principals: 

• La disponibilitat de dades en aquest període determinat. Cap a temps més pretèrits és molt 

difícil trobar dades més completes i als segles que es fa l’anàlisi és quan la mostra ja és 

suficient per efectuar un anàlisi concloent. Al segle XXI també esdevé una tasca 

inabastable trobar totes les persones que porten un dels quinze llinatges triats. 

 

• La significació històrica del període a l’aspecte espacial. Els segles previs al XVII es 

produeix una fase de certa estabilitat (amb fluctuacions) per al col·lectiu convers al qual 

es poden establir i dur a terme certes activitats econòmiques, a més de néixer com a 

col·lectiu en si. Enmig de l’etapa d’anàlisi es produeixen els fets històrics més importants 

per aquest grup social i que motiven la seva mobilitat; i per tant se’n poden extreure bones 

conclusions. 

 

• Cap a l’actualitat, espacialment la qüestió xueta és un tema molt més complicat d’abastar, 

ja que la globalització i l’oblit de la seva problemàtica han fet que s’hagin estès molt, 

essent molt més difícil analitzar els xuetes avui dia. 
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Metodologia 

El procediment seguit per arribar a les conclusions d’aquest estudi ha seguit un procés poc lineal, 

però basat en dues fonts d’informació principals: les dades de població xueta de la base i les fonts 

bibliogràfiques, que han ajudat de manera transversal a l’argumentació històrica i a la defensa 

dels resultats que donen les dades. 

En primer lloc, s’ha realitzat una treball de recerca per tal de fer un recorregut històric que pugui 

ajudar a explicar les dades posteriors i posar en context una qüestió complexa i poc concorreguda. 

D’aquestes dues fonts principals se’n ha anat fent un modelatge progressiu fins arribar a la mostra 

desitjada i als arguments necessaris per recolzar-la.  

Pel que fa a la part bibliogràfica, s’ha fet un buidatge de fonts relacionades amb la temàtica xueta 

per tal de poder elaborar un recorregut històric des dels inicis cap a l’actualitat; amb la intenció 

paral·lela d’intentar omplir les carències que poden deixar les dades al llarg de la exposició dels 

resultats. 

A més, s’ha emprat la bibliografia per poder recolzar els resultats i fer-ne entenedores les seves 

conclusions, intentant donar sentit a tot plegat i creant un final per a la recerca coherent. 

Amb les dades, en primer lloc s’han agrupat totes les dades de les bases aconseguides en una, 

eliminant les duplicitats que es poguessin produir. Aquestes bases han estat corregides en tota la 

seva forma, a més de crear-se’n un codi relacional per a la seva cartografia.  

Els registres que no tenien informació espacial s’han eliminat (no aportaven a la cartografia), els 

que eren incomplets en temps o no tenien cognoms xuetes també, i si les dades eren errònies o 

confuses eren suprimides de igual forma.  

Finalment, s’han escollit només els registres xuetes del període que comprèn el 1600 i el 1900, 

d’indrets de naixement dins Mallorca (n’hi ha varis fora de l’illa) i que actualment ja no siguin 

vius; sense importar la informació dels camps d’ofici, data i lloc de la mort i parròquia de 

naixement (només dades a Palma). D’aquestes dades de distribució parroquial també se’n ha fet 

un anàlisi succint al final de l’apartat dels resultats. 

La escala d’anàlisi utilitzada és la municipal, condicionada per la base de dades, que es regeix en 

aquest nivell administratiu. Tot i això, cal dir que al període d’estudi, la majoria dels xuetes  es 

troba als centres dels pobles, ja que encara no s’ha produït el gran creixement residencials dels 

espais urbans. Cal parlar llavors, de distribució als nuclis urbans, amb poca població disseminada. 
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Tot seguit, aquestes dades s’han portat a la cartografia, agrupades per segles amb la intenció 

d’analitzar els resultats que aporten a cadascun dels tres etapes. Essent conscient de les seves 

limitacions, s’ha fet un anàlisi explicatiu de les dades, tractant de fer entendre el perquè de cada 

patró espacial que es dibuixa amb la distribució, omplint els buits de les dades amb la informació 

bibliogràfica. 

Els mapes de coropletes són la tècnica emprada majoritàriament i mitjançant la seva visualització 

i comentari es pretenen extraure les conclusions finals de l’estudi, fruit de la cartografia i la 

recerca bibliogràfica. A l’estudi concret sobre Palma s’ha generat cartografia temàtica també, però 

amb mapes de punts proporcionals. 

A l’annex d’aquest document també s’han inclòs taules resum amb la informació matriu emprada 

provinent de les bases de dades, mitjançant la qual s’ha elaborat la cartografia sobre la qual gira 

gran part del treball. 
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Descripció de les dades i fonts 

L’estudi i les seves conclusions giren sobre la pedra angular d’una base de dades de població3. 

Aquesta comprèn 2.782 registres de persones xuetes amb almenys un dels seus dos llinatges entre 

un dels 15 assenyalats. 

A cada entrada s’atribueix tota la següent informació temàtica: 

• Nom i cognoms (un o dos, segons se’n disposi). 

• Sexe. 

• Any de naixement. 

• Municipi de naixement. 

• Parròquia de bateig, si havia nascut a Palma. No està disponible a tots els casos. 

• Segle de naixement, a partir del camp d’any. 

També es pot trobar informació relacionada amb l’ofici, la mort i els cònjuges o fills de cada 

persona de la base, però aquesta no ha estat considerada rellevant per a l’estudi. Tota aquesta 

informació s’ha traduït en cartografia temàtica per poder extraure conclusions i una 

caracterització geogràfica aproximada de com estaven els xuetes en aquest període. 

Val a dir que la base de dades original comprenia gairebé 13.000 entrades, però s’ha escapçat la 

informació en tant a que molts registres no tenien llinatges xuetes (tot i que si judaïtzants), no 

contenien informació espacial, o les seves dades bàsiques estaven incompletes. 

Aquesta valuosa informació ha estat aconseguida gràcies al buidatge de diferents arxius 

parroquials municipals i a l’arxiu diocesà de Mallorca; en una dilatada tasca d’investigació 

realitzada, amb la seva posterior digitalització i recopilació a bases de dades i arxius genealògics 

relacionals. Cada entrada respon a un formulari sencer completat amb les dades corresponents 

que figuren als arxius de cada poble i de Ciutat. 

És per això que és d’interès el possible desenvolupament futur que pot tenir l’anàlisi d’aquestes 

dades, ja que segons s’avanci a les investigacions; la obtenció d’un corpus més sòlid de dades pot 

permetre aconseguir conclusions encara més significatives. 

En qualsevol cas, la informació obtinguda i el seu reflex ja permeten mostrar al treball els patrons 

espacials més significatius d’aquesta població; i un augment a la mostra just contribuiria a reforçar 

les tesis que es plantegen, ja suportades a la bibliografia existent. 

 

3 Dades cedides per Toni Picó i Albert Bonnín, fruit del seu buidatge bibliogràfic i d’arxius eclesiàstics. 
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Cal tenir en compte el marge d’error de les dades i la incertesa sobre la que es mou aquest estudi 

(que s’ha d’assumir), pues dues raons principals: 

• Moltes de les entrades (de l’ordre de 6.000) de la base de dades original s’han escapçat 

pel fet de no contenir informació espacial del lloc de naixement o un indicatiu del 

municipi amb el que es relaciona cada persona i per tant no poden aportar interès a 

l’objectiu geogràfic de l’estudi. 

• L’antiguitat de les dades ha dificultat molt el buidatge arreu dels arxius, ja que s’han 

perdut moltes dades i d’altres encara estan per descobrir o trobar. És necessari assumir 

que a la base de dades resta molta informació per a la seva compleció total, tot i que les 

conclusions que se’n poden extraure són prou significatives. 

Les dades sobre les quals es construeixen les principals hipòtesis del treball han estat extretes dels 

següents arxius de l’illa de Mallorca, entesos aquests com la font primària de la informació: 

• Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, que inclou dades de tots els arxius locals. 

• Arxiu Capitular de la Catedral de Mallorca. 

• Arxiu del Regne de Mallorca. 

• Arxiu Parroquial d’Artà. 

• Arxiu Parroquial de Felanitx. 

• Arxiu Parroquial de Sant Nicolau. 

• Arxiu Parroquial de Santa Eulàlia. 

• Arxiu Parroquial de Sant Miquel. 

També és necessari fer una referència a la recerca bàsica d’Enric Porqueres, que aporta un 

important volum a la base de dades de població, amb el buidatge que va fer d’arxius realitzat per 

a la seva tesi doctoral (Porqueres, 2001). 

Tots els registres d’habitants que es tenen provenen de partides de baptisme, ja que llavors no 

existia registre civil (es crea el 1871). Emperò, considerant que en aquest període històric el nivell 

d’arrelament del catolicisme és total i tota la població es batejava just després de néixer; el registre 

eclesiàstic esdevé la principal font d’informació sobre la població de llavors.  

A més, la informació complementària de cada partida pot permetre obtenir dades sobre la data de 

naixement, lloc, parròquia, família, de manera que s’elaborin certs perfils demogràfics amb els 

atributs que aportaven tots aquests registres. Tot l’anàlisi de l’epígraf següent es fa amb una clara 

perspectiva geogràfica, intentant sempre integrar el vector espacial a tota la informació que 

s’estudia.  
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Resultats 

A l’apartat següent es mostren i analitzen els resultats en forma de cartografia que aporta tota la 

informació de la base de dades, fent un recorregut lineal en la evolució de la població amb 

llinatges xuetes a Mallorca nascuda des de l’any 1600 fins el 1900, on s’interpreten les dades. 

Un cop cobert tot aquest període, es fa una breu reflexió sobre les característiques actuals que té 

aquest col·lectiu a nivell espacial i social, ja sense cartografia; i també es realitza una observació 

en detall a Palma, a escala local, gràcies a la disponibilitat de dades. 

Els xuetes al segle XVII 

Aquest primer període és de ben segur el més complicat a tot el procés històric que ha 

experimentat aquest col·lectiu. Ja després de les grans conversions del segle XV i de l’arribada 

de la Inquisició; hi hagué una certa estabilització en aquest segle, fins al nou rebrot de les 

execucions del tribunal religiós. 

Per tant, en aquesta primera gran etapa d’anàlisi, uns dos segles després de que es fessin les 

primeres conversions de jueus al catolicisme; es donen els episodis més tràgics de la qüestió xueta 

i la major persecució. 

Emperò, sempre succeeix en referència a Ciutat i als episodis que es produeixen dins ella, ja que 

no condicionen a les comunitats xuetes de fora; ja que aquestes tenen unes dinàmiques força 

diferents a les de la població que viu a la capital. 

En aquest primer tram de l’estudi, la quantitat d’informació disponible és prou important, amb 

una mostra superior al miler de persones. Es reflecteixen de manera significativa les tendències 

respecte a distribució poblacional de xuetes en aquest segle XVII i permeten extraure’n 

conclusions fiables. 

Cal tenir en compte un aspecte important respecte l’absència de dades. Aquesta es pot produir en 

dos vessants: en la no presència de població xueta, que a alguns indrets de Mallorca no va arribar 

fins al segle XVIII o inclús més endavant i en els casos als quals encara no s’han documentat les 

poblacions de determinats municipis, ja sigui perquè encara no s’ha fet la recerca o perquè les 

dades són confuses. 

En tot cas, aquesta dualitat a tots els municipis als quals no es data la presència de xuetes s’intenta 

solucionar al llarg del treball amb la recerca bibliogràfica, ja que són varis els termes els que no 

contenen registres a cap dels tres segles. 
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Figura  3: distribució per municipis de població xueta al segle XVII. Elaboració pròpia. 

A la llum dels resultats, destaca una clara concentració a Palma, concretament focalitzada al Call 

Menor i tota la ciutat preindustrial. És necessari recordar que al llarg de tot el període d’estudi 

Palma encara és una ciutat emmurallada, ja que les murades no es comencen a esbucar fins l’any 

1902; moment al que creix tot el nucli urbà amb l’eixample i demés urbanitzacions extramurs. 

A més, encara existeix a nivell demogràfic una forta dicotomia Ciutat-Part Forana, qüestió que es 

va suavitzant amb els anys, però que també explica el gran desequilibri que existeix entre la capital 

de l’illa i la resta de municipis. 

Quan es parla del col·lectiu xueta, és necessari tenir en compte que és un grup fonamentalment 

urbà. El seu passat jueu i la seva activitat econòmica i comercial fa que es situïn als centres més 

dinàmics de les ciutats. Tant a Palma com a la resta de termes als quals arribarien més tard, sempre 

es traslladen al bell mig dels seus nuclis urbans, estant així a la zona més activa dels indrets als 

quals s’assentaven; i des d’on durien a terme la seva activitat. 

Els nuclis als quals també es troba la població xueta es situen a Inca, Artà, Sóller, sa Pobla, 

Felanitx i Marratxí. Aquestes poblacions jueves, són en molts casos grups que contribuïren a la 

conquesta de Jaume I, que foren recompensats amb terres, tal i com afirma Font (2007:17), que 

menciona altres termes com Petra i Montuïri. 



  

VÍCTOR PICÓ GUTIÉRREZ 20 

 

Així doncs, aquests grups jueus s’assentaren a aquests pobles, duent a terme la seva vida i activitat 

econòmica, basada en el comerç per mar i de finances; que més tard es van convertir amb els 

esdeveniments de persecució finals del segle XIV i XV; essent població amb llinatges xuetes en 

aquests municipis.  

Aquests, tot i tenir poblacions molt més reduïdes que el de Ciutat, tenien mostres majors que les 

assenyalades al mapa, tal i com ho afirma per exemple Gili, et al. (2010:19) a Artà, amb una 

comunitat xueta força consolidada prèvia a l’arribada dels nous conversos; amb pinyes, fusters, 

bonnins i forteses, entre d’altres. 

De fet, a Inca inclús existeix un call jueu, que fou també creat per aglutinar la població jueva del 

poble, atès el rebuig que patien pels inquers en estar dispersos arreu del nucli urbà. Aquesta és 

una altra mostra de la ghettització que patien els jueus a les ciutats a les quals vivien i explica la 

seva posterior conversió. El call d’Inca, de la mateixa manera que el de Ciutat, fou assaltat pels 

catòlics als esdeveniments bèl·lics de 1391 mencionats anteriorment.  

Per tant, gran part de la població xueta que hi havia arreu de l’illa al segle XVII té un origen previ 

a la conquesta catalana, amb pobladors jueus que ja duien segles instal·lats als esmenats pobles 

arreu de Mallorca. 

Aquests grups jueus que es van convertir no responen al perfil d’emigrant des de Palma i es pot 

dir que són població pre-xueta, prenent els processos ocorreguts dins Ciutat com la gènesi de la 

denominació xueta; que després es dispersaria cap a fora. 

La població xueta al segle XVIII 

Després dels greus esdeveniments que es van donar a la darrera part del segle XVII a Palma, es 

va produir un punt d’inflexió, que va fer partir poc a poc els xuetes lluny de la ciutat, afectats pel 

mal infligit i el rebuig social dels palmesans i sobretot les cases senyorials. 

En aquest segon cas, la mostra també es mantén d’un important volum, amb més d’un miler i mig 

de registres poden definir-se els patrons espacials que es van dibuixant a partir de l’any 1700 en 

endavant amb els naixements de població xueta. 

Aquest segle i el seu desenvolupament es poden definir sens cap dubte com el de la gran dispersió 

dels xuetes a Mallorca. Tot i mantenir-se el major col·lectiu a Palma, els fets ocorreguts els anys 

anteriors fan que els xuetes parteixin de Ciutat i per tant s’allunyin del centre de poder eclesiàstic 

de la Inquisició. 
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Figura  4: distribució per municipis de població xueta al segle XVIII. Elaboració pròpia. 

Aquests, en anar a nous indrets, solien agrupar-se també als pobles, formant també grups aïllats 

de la societat local, en espais segregats als nuclis urbans. La seva distribució arreu de l’illa dibuixa 

un clar patró espacial, tal i com es reconeix a la figura 4. En un segon esglaó, per davall de la 

capital de l’illa; es situen (d’oest a est): Sóller, Inca, Felanitx, Manacor i Artà. 

Aquests cinc municipis s’erigeixen en punts principals d’atracció de població xueta per diferents 

factors: 

• Per la seva capitalitat i importància urbana, ja que són els espais més importants a la 

jerarquia urbana de Mallorca en aquell període. Manacor i Inca, com les dues altres grans 

capitals de l’illa (amb molt més pes relatiu que en l’actualitat), Felanitx per la seva 

importància a la comarca del Llevant, Artà com a punt estratègic a l’extrem nord-est de 

l’illa i Sóller com el centre de la Tramuntana. 

 

• El fet de la seva localització estratègica com a centres urbans i comercials a Mallorca. 

S’ha de tenir en compte que les principals ocupacions dels jueus i per conseqüència dels 

xuetes són el sector comercial, sobretot el marítim i el sector financer, sobretot centrat als 

préstecs.  
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Per tant, la importància de Palma i aquests pobles en aquestes activitats fa que siguin un 

factor d’atracció per aquest col·lectiu, pel seu pes i les seves portes cap a l’exterior, en 

forma de ports; que els permetia mercadejar amb altres jueus d’arreu d’Europa, establint 

importants xarxes comercials. 

 

• L’efecte cridada d’aquests pobles per la existència anterior de grups de població xueta a 

l’arribada de les persones de Palma. A llocs com Inca, on ja hi havia el call jueu, existeix 

un major impuls a l’arribada de xuetes i als altres grans nuclis també, per la existència de 

jueus conversos assentats. 

 

A més d’aquests municipis amb major nombre de població xueta, en menor mesura també hi 

comença a haver registres a molts altres termes, poblant gairebé tota la costa nord de l’illa i la 

comarca del migjorn.  

A molts d’aquests termes, on la població de llinatge xueta sol arribar per extensió dels grans 

centres; les mostres encara són poc nombroses, mantenint-se totes elles per davall dels trenta 

registres; tot i que ja significatives pel fet de que s’hi estableixin els primers grups. 

Per tant, tot i haver encara més d’un terç del municipis de l’àmbit d’estudi sense registres de 

població xueta, el mapa ja mostra una població més disseminada arreu de l’illa; tot i haver un for 

desequilibri encara entre Palma i la resta de municipis.  

Cal tenir en compte que entre els cinc termes de segon ordre esmentats no arriben a sumar la 

població xueta de Palma, que es situa en gairebé 700 persones (tot i que el nombre real era major). 

En aquest escenari de dispersió, cal tenir en compte que no tots els municipis de Mallorca on hi 

havia població xuetes es mostren al mapa amb dades. Un exemple ho és Fornalutx, que rebia 

molta població de Sóller, però que no es va reconèixer com a municipi independent fins l’any 

1837.  

De fet, està datat per Riera i Montserrat (2003) un intent d’expulsió dels xuetes de Fornalutx i de 

Campos, l’any 1810 i 1811 respectivament, cosa que corrobora la seva residència; al marc d’un 

dels períodes convulsos que van existir per aquesta població ja al segle XIX. 

Tampoc es consideren els termes de Vilafranca de Bonany i Ariany, ambdós pertanyents a Petra 

al llarg del segle XVII i XVIII i part del XIX. Aquests són altres nuclis que rebrien població xueta, 

essent confrontants amb Manacor i Felanitx, dos dels ja mencionats punts d’arribada dels xuetes 

a la seva dispersió arreu de Mallorca. 
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Aquests dos darrers mencionats fundaren els seus ajuntaments independents l’any 1813 a 

Vilafranca (gairebé al final del període d’estudi); i inclús més tard Ariany, que no es constitueix 

fins el 1982. Essent aquests casos considerats com espais que també van acollir població xueta, 

el mapa de distribució poblacional transmetria un missatge de dispersió xueta molt major encara 

a l’existent. 

La mobilitat de la població xueta a fora de Palma, corroborada per autors com Porqueres (2001), 

també es troba marcada per la endogàmia que practicà el col·lectiu xueta al llarg de tota el període 

d’estudi. Quan es mouen a nous pobles i s’hi assenten, aquesta endogàmia fa que s’acabin creant 

perfils demogràfics molt marcats, amb estructures familiars i llinatges dominants a varis 

municipis (vegi’s figura 8). 

En alguns municipis, la balança de llinatges i per tant nissagues de xuetes; es desequilibra gairebé 

fins a escenaris hegemònics; com és el cas de Montuïri amb els Pomar o Sóller amb els Forteza. 

Aquests llinatges s’acaben fent característics a cada poble, inclús esdevenint tals famílies una 

estructura rellevant a la idiosincràsia local. És també significativa però no tan marcada en altres 

termes municipals, com Manacor, Alaró o Son Servera. 

D’altres termes municipals, generalment els més poblats com Inca o Felanitx (als més petits és 

més fàcil el domini d’un llinatge concret), tenen patrons menys definits de domini de llinatges i 

famílies, on conviuen molts grups com els Forteza, Fuster, Miró i Pinya; que eren alguns dels 

cognoms xuetes majoritaris. 

Aquesta informació és la que es desprèn de les dades recopilades, tot i que a més dels registres de 

població, BONNÍN et al. (2010) també menciona comunitats xuetes consolidades i amb llinatges 

molts diversos a Artà, un altres dels municipis amb major pes demogràfic d’aquest col·lectiu. 

Segle XIX: la Mallorca xueta 

A partir de l’any 1800 s’obrí un període d’estabilitat i normalització de la comunitat xueta, cosa 

que els va permetre establir-se als municipis als quals se’n havien anat al llarg del segle XVIII. 

Aquest assentament és molt gradual i atès el rebuig dels xuetes per part de la comunitat catòlica 

mallorquina, els permet acabar formant comunitats, tot mantenint la endogàmia que havien 

practicat fins llavors. 

És necessari mencionar que aquest segle és el que compta amb una mostra de dades menor, atès 

que entre el 1800 i el 1900 hi ha 458 registres en total amb informació espacial. Malgrat tot, es 

mantenen les tendències abans assenyalades, encara que a tots els casos el nombre d’individus 

registrats és més baix i no de manera proporcional al segle anterior. 
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Aquesta comunitat xueta, ja repartida arreu de Mallorca, no només canvia en termes quantitatius, 

també ho fa en termes qualitatius. Als diferents pobles als que s’estableix, l’escenari al qual s’ha 

suavitzat la repressió de la Inquisició permet que desenvolupin el comerç i que s’estableixin a 

l’activitat financera; cosa que torna a generar prosperitat i fa recaure el pes un altre cop al 

funcionament econòmic als xuetes. 

Els xuetes creixen a nivell cultural, les pragmàtiques dilueixen una mica el rebuig social que 

patien (almenys a nivell legal) i inclús comencen a tenir rellevància social entrant a les altes 

esferes socials i a partits polítics. 

 

Figura  5: distribució per municipis de població xueta al segle XIX. Elaboració pròpia. 

Segons els resultats obtinguts, Palma segueix essent el municipi amb la major població xueta de 

Mallorca per damunt de tots els altres municipis, tot i que en aquest segle i amb el pas del temps 

en general, el desequilibri territorial es va reduint i el pes relatiu de Ciutat respecte la Part Forana 

en població xueta és menor.  

De la mateixa manera, cal assenyalar que la dicotomia entre la capital i la resta de l’illa era cada 

pic menor, ja que Palma s’havia demostrat incapaç d’acollir a tota la població que havia anat 

creixent al llarg del segle XVIII; amb múltiples problemes de sanejament i habitatge. 
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Això també afectà a la migració de persones de Palma i acabaria amb la caiguda de les murades 

a principi del segle XX. Respecte els altres municipis que acullen població xueta i dels quals se’n 

tenen registre, els factors que impulsen l’arribada d’aquests són molt semblants als esmenats 

anteriorment i el més destacable és que aquest procés es segueix desenvolupant, amb un ritme 

semblant a l’experimentat al segle anterior. 

Els altres municipis de major atracció de població xueta també es mantenen, essent els cinc termes 

esmenats a l’anterior epígraf encara els cinc que més en tenen; amb Artà i Felanitx com els més 

destacats, segons les dades. 

A gran part dels municipis que no hi ha registres, als quals si hi havia xuetes el segle anterior 

(vegi’s figura 5); com Muro, Santa Margalida, Algaida, Campos o Esporles entre d’altres; els 

grups xuetes es mantenen, tal i com afirma Forteza (1970:154), tot i que cada pic es van mesclant 

més amb població sense llinatges d’ascendència conversa. 

També cal dir que es mantenen alguns municipis exempts de l’arribada de xuetes, sobretot termes 

petits i municipis de Tramuntana: Estellencs, Lloret de Vistalegre, Banyalbufar són alguns 

exemples, que s’aïllen de l’efecte migratori d’aquests a la Part Forana. 

L’arribada més generalitzada de persones amb llinatge xueta a tots els municipis es produiria molt 

més tard, cap al segle XX i l’actualitat, amb la caiguda de les murades de Palma i la gran dispersió 

de la població arreu de l’illa. 

Cap a l’actualitat i el futur 

A l’actualitat, la població amb llinatges d’ascendència conversa ha augmentat considerablement, 

atès l’auge demogràfic a l’illa. A més, atesa la enorme mobilitat de la població a Mallorca i 

l’arribada d’immigració de fora de l’illa de forma massiva des de la darrera meitat del segle XX, 

tots els patrons assenyalats anteriorment es desdibuixen. 

Des del gran canvi d’estructura econòmica que va experimentar Balears als anys 60 amb l’entrada 

del turisme, es varen succeir els canvis demogràfics i la població tradicional que hi havia a 

Mallorca va canviar per complet, donant lloc a un gran mestissatge. D’aquesta manera, van 

desaparèixer gairebé per complet els matrimonis entre xuetes i els clars patrons que existien 

gairebé s’esborraren; essent altres factors, ja no la religió i la persecució i rebuig social, els que 

determinen el comportament d’aquest grup. 

Tot plegat ha fet que la qüestió xueta esdevingui molt més difusa a nivell espacial i oblidada a 

bona part de la memòria col·lectiva, quedant sobretot com un mite més present a parts 

determinades de la part forana; i no tant a Palma, que fou on nasqué quelcom realment. 
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Per tant, presentar qualsevol tipus de cartografia i extraure’n conclusions seria molt agosarat, tot 

i que el record col·lectiu és necessari que sigui fomentat, per a què no quedi relegat només als 

quaderns d’història un dels capítols més negres de la història de Mallorca, que es va endur per 

davant les vides de tanta gent i en va marginar tanta d’altra. 

Els estudis de Forteza (1970:155) aporten dues dades a l’avenç de la població d’ascendència jueva 

a Mallorca. Xifra el nombre de xuetes a tota “la resta de l’illa” (excloent Palma) en 3.561, 

respecte a unes estimacions del cens del 31 de desembre del 1955. Fa l’anàlisi per llinatges i els 

que tenen un major pes són Fuster, Forteza, Aguiló i Bonnín. 

També eleva aquest recompte a tota l’illa, que mitjançant estimacions amb el mateix cens, xifra 

a tota Mallorca a 8.279, amb la mateixa distribució de llinatges que a la Part Forana. Cal dir que 

aquestes llistes només tenen en compte les persones amb el primer llinatge d’ascendència de jueus 

conversos, no el segon; que en tot cas és molt menor.  

Malgrat això, com ja s’ha esmenat amb anterioritat, aquestes xifres en l’actualitat han crescut, un 

pic s’han capgirat les dinàmiques demogràfiques cap a l’alça, afectant a tota la població 

mallorquina. 

Respecte al futur, les previsions auguren un procés semblant amb el vist cap al segle XXI; tot i 

que no existeix un corpus teòric molt sòlid format al respecte. El mestissatge que han 

experimentat totes les persones de llinatge xueta amb aquells que no en porten està abocat a 

continuar, inclús fent possible la desaparició futura d’alguns llinatges com Valleriola o Tarongí, 

molt poc comuns. Forteza (1970:158) menciona a més d’aquests dos a Martí i Tarongí (els 

llinatges d’ascendència jueva, no catalana) com altres llinatges en perill d’extinció. 

A nivell espacial, es continuarà fent cada pic més difusa la distribució dels xuetes a Mallorca; 

acompanyant els actuals processos de suburbanització, rururbanització i el canvi de criteri a la 

mobilitat, des dels factors que es tenien en compte anys enrere. 

Tot i això, cal dir que moltes organitzacions han volgut mostrat la realitat d’aquest col·lectiu, a 

voltes ocult a la història d’aquesta illa. Aquestes organitzen molts esdeveniments socials i 

culturals, amb un fort component didàctic dirigit a mostrar quelcom de la història xueta als 

mallorquins.  

Entre d’altres són l’associació ARCA-Llegat Jueu, el grup d’investigació Memòria del Carrer, o 

la revista Segell. La vigència d’aquesta qüestió en la memòria es volgué fer palesa amb la 

inauguració del Memorial dels xuetes, inaugurat fa un any a la Plaça Gomila, al bell mig de Palma. 
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Un zoom a Palma 

Atesa la disponibilitat de dades, també s’ha realitzat una anàlisi de detall sobre els registres 

existents a Palma i la distribució poblacional dels xuetes al centre. Aquestes, del mateix període 

d’estudi que les dades d’arreu del territori insular, aporten informació sobre la parròquia a la que 

es batejava cada persona; fent-ho a cadascuna segons la divisió que regia la capital de Mallorca, 

que repartia la ciutat en districtes parroquials (Muntaner; 1977:17), de les quals quatre tenen 

registres de població xueta. 

Aquest bateig acostumava a ser el mateix dia o just el següent al seu naixement, a causa de l’alta 

mortalitat infantil que existia en aquests segles i per tant, la necessitat d’evangelització immediata 

de tota la població que naixia. 

 

 
Figura  6: població xueta per parròquies al Casc Antic de Palma. Anys 1600-1900. E. P. 
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La mostra d’informació acull més de 600 registres, aproximadament un terç de la població xueta 

total documentada a Palma. Aquesta mostra ja permet extraure conclusions significatives de com 

es distribueix el col·lectiu xueta per parròquies, fent un anàlisi a una escala més detallada del 

comportament espacial d’aquest grup social a Ciutat. S’exclouen d’aquest estudi de detall, per 

falta de dades, les parròquies de Santa Creu i Sant Jaume. 

Cal fer un apunt important respecte als baptismes registrats a la Seu, la Catedral de Mallorca, a la 

divisió de l’Almudaina. Aquesta actuava com a parròquia d’emergència, ja que era imprescindible 

que tots els infants nascuts en aquest temps celebressin el seu baptisme, per tal d’evangelitzar-los 

des del seu naixement i tenir-ne un registre.  

Així doncs, tots els registres que es tenen són de persones les quals el seu baptisme es va derivar 

a la catedral, no pertanyent realment a ella com a catòlics adscrits a una parròquia. Més enllà 

d’aquests registres, no es feien baptismes en aquest temple. En l’actualitat ha acabat essent un 

lloc al que es duen a terme cerimònies baptismals de gran rellevància social o de persones amb 

gran poder adquisitiu. 

Dit això, a la llum dels resultats es pot veure com la localització del Call Menor, espai de Palma 

on residiren la gran majoria de xuetes al llarg d’aquests 300 anys, és un factor que condiciona en 

gran mesura a quina parròquia es lligaven els xuetes i per tant, a quins llocs de la ciutat es 

distribuïen.  

D’aquesta manera, les dues parròquies més properes al Call Menor, de ple a l’àrea d’influència 

dels xuetes de Ciutat, són les que més partides recullen. Sant Nicolau i Santa Eulàlia, aquesta 

darrera vorera amb vorera amb el Carrer de l’Argenteria, són les que més xuetes acullen, més de  

500 sobre la mostra total.  

Val a dir, però, que Santa Eulàlia era la divisió parroquial amb més famílies de Palma i la que 

més terreny abastava, amb més de la meitat dels habitants de la ciutat, tal i com mostra l’estudi 

de Muntaner (1977:21). 

A l’altre extrem de la ciutat emmurallada es situa la parròquia de Sant Miquel, a la part 

septentrional del casc antic. Aquesta, en situar-se més lluny del centre neuràlgic del poblament 

xueta i estar just a damunt de la Plaça Major, antiga seu de la Inquisició (cosa que també actuava 

com a factor de repulsió); gairebé no té registres de baptismes efectuats a la seva parròquia, ja 

que no vivien a la seva divisió parroquial. 
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A més, sobre aquest repartiment familiar, cal dir que no hi ha cap cognom que predomini per 

damunt de la resta als registres de cada església; ja que en estar a la ciutat, les famílies eren molt 

diverses, essent el mosaic de llinatges que es dibuixa completament heterogeni, estant els quinze 

xuetes representats a dins Palma. 

 

Figura  7: distribució dels xuetes a Palma per caps de família. Any 1730. Font: MUNTANER, 1977: 29. 

Per tant, combinant aquesta distribució parroquial i la cartografia de Muntaner es pot delimitar a 

cop d’ull perfectament el Call Menor, descrivint el principal focus de residència dels xuetes a 

Ciutat; essent els altres punts de població ja molt més dispersos. La ubicació cèntrica d’aquest 

barri, a més, esdevé estratègica per a l’activitat econòmica d’aquest grup, que els permetia tenir 

contacte amb molts altres gremis instal·lats a la ciutat. 

Tot plegat, no fa més que reforçar l’argument de la ghettització que han patit els xuetes a Palma 

i a la resta de municipis que han anat al llarg de la seva història. Aquests no es movien del seu 

lloc de residència i es batiaven, tot i haver-se convertit ja, ben a prop del seu barri d’influència, 

contribuint a concentrar tota la seva activitat en molt poc espai. 
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Conclusions 

L’anàlisi de totes les dades i el recorregut temporal que s’ha efectuat dóna lloc a vàries 

conclusions, deixant una radiografia clara de com ha evolucionat la distribució d’aquest col·lectiu 

al llarg dels anys i de com es desenvolupa la qüestió xueta a l’espai al llarg d’aquests tres-cents 

anys de dades; a més dels anys que s’analitzen amb altres fonts.  

Al llarg del recorregut històric, el comportament dels xuetes a Mallorca evoluciona des de 

l’endogàmia i la marginació fins a la expansió i difusió. Tot i aquesta expansió gradual arreu de 

l’illa, l’actitud com a col·lectiu segueix essent molt semblant a la de Palma; amb grans 

paral·lelismes amb els pobles jueus que emigraren a la diàspora (també per ser perseguits): rebuig 

al contacte amb l’exterior, participació a determinades activitats econòmiques, endogàmia, entre 

d’altres trets característics. 

És per aquest motiu que quan s’estableixen als municipis de destí acaben creant-se, en varis casos, 

colònies per llinatges4; essent encara més evident la endogàmia practicada. Sobretot succeeix als 

pobles més petits i amb menor població, ja que els termes grans i Palma tenen una població més 

heterogènia.  

A nivell espacial, els xuetes esdevenen un grup amb característiques molt concretes. A cada lloc 

on s’ha establert la població xueta, la tendència ha estat sempre a la concentració, aglutinant-se 

tot aquest grup entorn a pocs carrers i barris; als casos de Palma i Inca, els calls. 

Aquesta endogàmia ha generat una diferenciació genètica del grup xueta a Mallorca, tot i tenir 

certa semblança amb els sefardites, un 21% segons la tesi de Ferragut (2018); essent aquest el 

grup amb el que comparteixen recorregut històric més proper i del que provenen els primers 

pobladors jueus de l’illa.  

Aquest mateix treball afirma, a les seves conclusions, que existeixen “diferències significatives” 

(Ferragut, 2018:15) entre l’ADN dels descendents dels jueus conversos i el de la resta de 

mallorquins; arribant inclús a tenir els xuetes signes distintius únics del seu grup a la seva 

estructura genètica. 

Tot i la mobilitat cap a la Part Forana dels xuetes al llarg dels tres segles que abasten les dades de 

l’estudi, sempre es mantén la macrocefàlia a Palma, per la seva capitalitat i la importància que té 

la seva estructura urbana per a l’activitat comercial i financera dels xuetes.  

 

4 Vegi’s figura 8 a l’annex. 
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Segons assenyalen les dades, cap als segles XIX i XX Ciutat perd pes relatiu respecte a la resta 

de l’illa en quantitat de població xueta, estant tota la població amb llinatges descendents de jueus 

conversos més repartida arreu de Mallorca. 

És al llarg del segle XVIII quan es comença a produir aquesta mobilitat, sempre dirigida cap a 

espais estratègics per la seva posició respecte al comerç marítim i financer per la importància 

urbana dels espais urbans, per les portes de sortida dels termes cara a la mar i per l’efecte cridada 

que feia la població ja existent des de la Conquesta catalana, que atreia els xuetes als seus 

municipis de residència. 

Tot i les claus que s’intenten esbrinar amb aquest estudi, és necessària més recerca en un futur 

per tal de fer la major mostra; i que les conclusions siguin més significatives. De fet, existeix ja 

un gran volum de dades (dos terços de la base de dades original) que tenen registres de població, 

però no tenen informació espacial; i per tant no es pot encarar geogràficament la recerca. 

Seria interessant augmentar la informació a dins de Palma, ja que és allà on neix tota la qüestió 

xueta i on els esdeveniments són més dinàmics; essent per tant d’interès conèixer més patrons al 

centre de la ciutat. Entre d’altres, una informació que no s’ha considerat en aquest estudi per les 

seves mancances i que podria donar interessants fruits relacionada amb informació espacial és 

l’atribut de l’ofici de cada registre. 

Finalment, cal tenir present que l’origen de tot aquest fenomen social, religiós, cultural i també 

territorial escau en causes religioses; i que el poder d’una religió dominant va oprimir a l’altra per 

les seves diferències, causant després totes les conversions, cremadisses i demés actes de 

persecució cap als jueus. 

Per tant, tot i la preeminent perspectiva espacial d’aquest treball, és necessari fer memòria 

històrica per no repetir aquest capítol negre de la història de Mallorca, que va transcendir molt 

més enllà de les persones que s’havien convertit; i perdurà l’efecte de la persecució als judaïtzants 

al llarg de generacions i generacions de descendents.  

És per això que aquest treball també intenta fer un exercici de divulgació del que va suposar aquest 

cas, totes les víctimes que se’n ha endut per davant; i el llegat de discriminació i rebuig que ha 

deixat a l’illa. 
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per iniciar tota aquesta tasca amb ell i per transmetre’m la importància de quelcom. 

 

 

 

Qui no coneix la seva història, tota la vida serà un nin. 
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Annexes 

 

Figura  8: colònies significatives a Mallorca segons llinatge. Elaboració pròpia. 

 

Taules resum 

Municipi Segle XVII Segle XVIII Segle XIX Total 

Alaró  14 3 17 

Algaida  1  1 

Andratx  3  3 

Artà 27 66 131 224 

Búger   3 3 

Bunyola  2  2 

Campanet  30 1 31 

Campos  3  3 

Costitx  1  1 

Esporles  1 1 2 

Felanitx 4 175 109 288 

Inca 1 33 3 37 

Llucmajor  8 2 10 

Manacor  71 5 76 
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Marratxí 2 1 2 5 

Montuïri  8  8 

Muro 3 17  20 

Palma 1.056 687 174 1.917 

Petra  5  5 

Pollença  10 3 13 

Porreres  15 3 18 

Sa Pobla  8 11 19 

Sant Joan  1  1 

Santa Margalida 4  4 

Santanyí   1 1 

Sineu  2  2 

Sóller 2 60 1 63 

Son Servera  3 5 8 

Total 1.095 1.229 458 2.782 
Taula 1: dades de xuetes per municipis i segle de naixement. Elaboració pròpia. 

LLINATGE (1r) Total 

Aguiló 260 

Bonnín 198 

Cortès 227 

Forteza 368 

Forteza-Rei 27 

Fuster 366 

Galiana 13 

Martí 67 

Massot 3 

Miró 177 

Moyà 8 

Nadal 5 

Picó 268 

Pinya 235 

Pomar 252 

Segura 82 

Tarongí 48 

Valentí 18 

Valentí-Forteza 20 

Valleriola 8 

Valls 131 

Total 2.782 
Taula 2: recompte de xuetes per primer llinatge entre el 1600 i el 1900. Elaboració pròpia. 
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Parròquia Total 

La Seu 94 

Sant Miquel   6 

Sant Nicolau  168 

Santa Eulàlia 368 

Total 636 
Taula 3: dades de xuetes per parròquies a Palma entre 1600 i 1900. Elaboració pròpia. 

 

Sexe Nº 

Dona 1286 

Home 1496 

Total 2.782 
Taula 4: classificació per sexes de les persones registrades. Elaboració pròpia. 
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