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Més enllà de l'agricultura i 

abans que el boom turístic 

explotés de ple a la costa, Sant 

Llorenç va viure el seu particular 

esplendor industrial. Els brodats 

van otorgar 50 anys de tallers, 

històries de dones i ingressos 

extra en temps complicats. 

Aquest mig segle, el que va ser entre 1924 i 1974, és el punt 

de partida de l'estudi que durant dos anys va realitzar Lourdes 

Melis, a partir d’una beca del departament de Cultura municipal. 

 

Durant anys aquests tallers van 

proporcionar una sortida laboral 

remunerada en la qual la mà d'obra 

femenina va ser la protagonista, com 

ho era ja des de feia uns anys a 

Manacor gràcies a la indústria perlera. 
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Sant Llorenç era un municipi relativament nou (s'havia 

independitzat a finals del segle XIX de Manacor) i la nova activitat 

aviat va tenir èxit. Cada taller tenia una encarregada que 

preparava els adreços i les estovalles de les dones que brodaven 

a casa. L'activitat implicava a totes les fèmines de la casa, des de 

les àvies fins a les nétes i suposava una nova e important font 

d'ingressos. També va suposar una autoexplotació ja que el 

treball domiciliari no tenia horari i la remuneració era més gran 

com més era la producció. Fins al punt en què els homes van 

arribar a assumir tasques domèstiques amb el propòsit que la 

dona no se separés de la màquina de brodar. 
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La Guerra Civil va interrompre momentàniament l'activitat. 

Un parèntesi que es va tancar amb la proliferació de tallers de 

segona generació, amb propietaris del mateix poble i amb una 

nova producció que va girar aquesta vegada cap als vestits, 

mocadors, mantons i sobretot bruses destinades a turistes. Una 

producció que no solament era distribuïda a l'illa, sinó també en 

punts de la península i fins a fora del país. 

Però va ser el desenvolupament del sector terciari qui va propiciar 

la decadència de l'activitat, que no va poder competir amb les 

noves peces més barates procedents sobretot del mercat xinès. 
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2014: Any dels Brodats 

 

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar va 

acordar declarar, en sessió plenària de dia 6 de febrer, de 

l’any 2014, Any dels brodats amb motiu del 90 aniversari 

de la fundació del primer taller de brodats a Sant Llorenç 

des Cardassar. 

La transcendència de la industria dels brodats a Sant 

Llorenç des Cardassar és tal que avui podem afirmar que 

els brodats a Sant Llorenç formen part de la història 

social, cultural i econòmica del municipi i que la seva 

evolució és deguda a aquesta industria manufacturera. 

Avui, un segle desprès dels seus inicis es volen valorar i 

reconèixer els brodats i sobretot, la tasca i l’empenta de 

la dona llorencina. 

Els brodats de llençols, cobertors, jocs de taula, 

bruses, vestits, mantons i altres peces realitzats a 

màquina per les dones del poble varen despertar el gust 

per l’exquisidesa i varen situar els brodats de Sant 

Llorenç des Cardassar com un referent, per això és també 

una ocasió per posar de manifest el treball, l’esforç i la 

capacitat artística de la dona. 
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De la investigació duta a terme per Lourdes Melis 

sobre els brodats, la guanyadora de la beca que es va 

proposar l’any 2010 i que abraça de l’any 1924 al 1974, 

obtenim que aquesta indústria llorencina va tenir els seus 

inicis en una societat acabada d’independitzar del nucli de 

Manacor. Per això, a principis del s. XX, ja hi ha 

manifestacions d’indústria manufacturera al poble: 

primer, l’elaboració de bosses d’argent i llavors, la 

producció de perles. Els primers tallers de brodats daten 

de la segona dècada del s. XX quan un empresari català, 

Joan Miró, obrí el primer taller a Sant Llorenç i, des de 

llavors ençà, es va anar desencadenant la indústria 

llorencina que, durant un grapat d’anys, proporcionà una 

sortida laboral remunerada diferent de l’agricultura i una 

font d’ingressos molt important en què els brodats 

suposen una nova via laboral per a les dones llorencines 

que, amb la seva tasca, feien una gran contribució a 

l’economia familiar. 



2014: Any dels brodats 

 7 
 

 

Els tallers, encara que fossin d’empresaris catalans, 

tenien una encarregada, una dona que era la que es 

cuidava de la gestió. Allà es preparava la feina, 

normalment feien adreços i estovalles, per després 

repartir-la entre les dones que treballaven a casa. Per dur 

a terme aquesta activitat, s’hi implicaven tots els 

membres femenins de la casa, de padrines a netes, que 

de ben petites ja eren introduïdes dins aquest món i així 

les famílies s’asseguraven fonts d’ingressos. L’ajuda 

salarial femenina va ser tan rellevant que fins i tot els 

homes es dedicaven a les tasques domèstiques, a fi que 

la dona no amollàs la màquina. 

  

El que és cert però, és que aquesta indústria dels 

brodats fou una activitat amb unes conseqüències 

econòmiques i socials molt importants per al poble de 

Sant Llorenç i que va durar aproximadament mig segle. 

http://santllorenc.ticmallorca.net/santllorenc/sites/default/files/imatges/brodadores_-_ignasi_fotograf10.jpg
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L’homenatge a les brodadores 

 

 

 

 

 

 

 

La carretera de Son 

Servera, antigament el 

Passeig, era l’indret del 

poble on la gent passejava 

els diumenges. Després 

del desviament de part de 

la circulació a través de la 

variant Son Servera-Artà, 

es varen tornar a sembrar 

arbres per recuperar 

l’aspecte inicial d’aquest 

paisatge urbà. Ara és el 

Passeig de les Brodadores, 

és l’homenatge particular 

que l’Ajuntament de Sant 

Llorenç des Cardassar ha 

volgut retre a les dones 

llorencines. 
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Aquest 2014, enfocat a una temàtica cultural, els 

brodats i les brodadores, ha estat un any molt emotiu per a 

conmemorar aquesta antiga tradició mallorquina. 

L’Ajuntament de Sant Llorenç va organitzar nombrosos 

actes per a tots els ciutadans i visitants del municipi. 

Amb aquest tema tan tradicional com és el dels 

brodats, s’ha aconseguit reforçar la unió entre els residents 

arreu d’aquesta temàtica refrescant els records de la 

memòria que molts i moltes han guardat tants d’anys. 
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Actes 

 

 

 

 

                                                                      L'autora del llibre Lourdes Melis  

 

 

Divendres 24 d’octubre a les 20h, va ser la presentació del llibre 

“Tallers, brodadores i brodats a Sant Llorenç des Cardassar (1924-

1974)” de Lourdes Melis. A càrrec de Sebastià Sansó, damunt la 

Biblioteca Municipal. Aquest llibre es el fruit de la investigació per part 

de la historiadora Lourdes Melis, sobre aquest tema tan arrelat a la 

nostra tradició com son els brodats i les brodadores. Aquest llibre és 

tot un homenatge a la dona llorencina treballadora, que dins el marc 

històric pertinent a principis de segle era inusual que les dones 

treballassin a canvi d’una retribució. 
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                El batle Mateu Puigròs, l’autora Lourdes Melis i l’historiador Sebastià Sansó 
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Seguidament, el mateix divendres a les 20.30h, la inauguració 

de l’exposició “Tallers, brodadores i brodats a Sant Llorenç des 

Cardassar”. Es va realitzar a la Rectoria i va estar oberta fins dia 21 de 

desembre. Es duren a terme visites guiades amb prèvia inscripció. 

Era una exposició on els visitants podien viure l’experiència d’ 

adentrar-se dins un taller de brodats, on també podrien veure peces ja 

elaborades dignes d'un museu històric.  
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Es va presentar el segell realitzat amb motiu de l’any dels brodats. Tots 

els que volgueren pogueren matassegellar. 

 

 

Matassegell commemoratiu 2014 Any dels Brodats  

Les setmanes posteriors, a Sant Llorenç des Cardassar es va 

seguir amb la commemoració dels brodats i les brodadores llorencines 

amb més actes. Amb aquest tema tan tradicional com és el dels 

brodats, s’ha aconseguit reforçar la unió entre els residents arreu 

d’aquesta temàtica refrescant els records de la memòria que molts i 

moltes han guardat tants d’anys. 

Diumenge 26 d’octubre a les 19h Inauguració de la 

XXIII Exposició filatèlica: “2014. Any dels brodats.” A Ca ses 

Monges. 
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Dissabte 8 i diumenge 9 de novembre a les 11 del 

dematí es duren a terme tallers per a totes les edats amb 

l’objectiu de engalarnar la Plaça de l’Església el dia de la 

diada. 
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              Plaça de l'Església engalanada 1 

 

Plaça de l'Església engalanada 2 
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Diada de les Brodadores 

 

 

 



2014: Any dels brodats 

 18 

 

 

 

 

 

 

Diumenge 16 de novembre a les 11h va ser la gran 

inauguració de la Diada de les Brodadores, a càrrec dels 

Xeremiers a la Plaça de l’Església. Per commemorar aquesta 

antiga tradició mallorquina, l’Ajuntament de Sant Llorenç va 

organitzar una diada per a tots els visitants que visitaren el 

municipi. Una ocasió per viatjar a través del temps i tornar 

anys enrera per reviure una temàtica cultural, els brodats i 

les brodadores. 

Entre totes les 

activitats que es duren a 

terme cal destacar els tallers 

de brodar, de manualitats, 

venda de brodats i materials, 

demostracions de diverses 

tècniques de brodats, 

escultura en viu, desfilada de 

roba antiga, bunyols i dolços 

i una clausura de la diada 

amb ballada popular. 



 

  

           Demostració de diverses tècniques de 

brodar amb la participació de brodadores de Sant Llorenç, Son Carrió, Felanitx, Manacor i Banyalbufar. 

 

 

Aquesta diada va estar dedicada a totes les dones 

treballadores que amb el seu esforç ajudaren a enriquir la 

nostra cultura mallorquina i formar part de la història. 
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La plaça amb una decoració dins la temàtica dels brodats molt peculiar, feta pels nins i nines de Sant 

Llorenç. Inauguració de la Diada a càrrec dels xeremiers. 

 

 

 

 
Escultura en viu a càrrec de Damiarnau 
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Desfilada de roba amb brodats 

 

 

 

 

Desfilada de roba: roba pagesa, roba antiga de 

caixada, roba de taller confeccionada a Sant Llorenç, moda 

eivissenca. 
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Caliu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A les 17h Clausura de la diada amb ball de bot per tothom a 

càrrec dels Sonadors de Sant Joan Pelut i la participació de l’Escola de 

ball Va de Jota.  

A més de les activitats, comerciants de la comarca exposaren els 

seus productes artesans com llatra, brodats, patchwork i altres de la 

temàtica. 
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Jornades sobre els brodats de Sant Llorenç des 

Cardassar 

 

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar va organitzar unes 

jornades per debatre el tema dels brodats i donar a conèixer el treball 

d’investigació  sobre el tema que na Lourdes Melis Gomila. 

Les jornades, amb el títol “Els tallers de brodats a Sant Llorenç 

des Cardassar. Dones, treball i manufactura”,  varen ser un espai per 

conèixer més d’aprop la història dels brodats al poble i la seva 

importància en el desenvolupament de la nostra societat. 

La inscripció va ser gratuïta a través  de l’adreça de 

correu: jornadesbrodats@santllorenc.es o a ca s’Escaleta, carrer 

Major, 7. 

mailto:jornadesbrodats@santllorenc.es
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Fulletó informatiu: 
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Clausura de les Jornades sobre els tallers de 

brodats a Sant Llorenç 

 

Després de l’anàlisi de la situació social i econòmica del municipi 

amb les ponències del primer dia, el segon dia ja es va centrar més en el 

tema, els brodats, començant amb n’Andreu Ramis qui ens va parlar de 

La taula rodona, amb les intervencions d’algunes brodadores 

llorencines, va posar la nota final a les jornades sobre les brodats que 

varen tenir lloc durant dos intensos dies a Sant Llorenç. 

Durant totes les ponències de les jornades hi va haver temps de 

reflexionar sobre la industria dels brodats a Sant Llorenç, el primer dia 

amb la Dra. Carmen Sarasua que va parlar sobre les manufactures 

rurals entre els segles XVIII i XIX, on es va poder veure que a molts 

de pobles d’Espanya va passar el mateix que a Sant Llorenç amb els 

brodats, després repassarem amb en Sebastià Sansó, l’economia i la 

població de Sant Llorenç després de la seva independència de Manacor 

i finalment va tancar la primera jornada el Dr. Antoni Vives, parlant del 

turisme i dels inicis del sector turístic a Mallorca i va projectar el 

documental Viaje a Mallorca de l’any 1958. 

http://card.cat/wp-content/uploads/2013/03/Brodats-Sant-Lloren%C3%A7000.jpg
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la cultura popular i de la declaració de patrimoni de moltes de 

manifestacions artístiques o culturals pròpies de cada territori. Finalment 

va parlar na Lourdes de la qüestió dels brodats i de les conclusions del 

seu treball d’investigació fruit de la beca que li va atorgar l’Ajuntament 

l’any 2010 i que té com a títol Tallers, brodadores i brodats a Sant 

Llorenç des Cardassar. 

 

                          

 

http://card.cat/wp-content/uploads/2013/03/Brodats-Sant-Lloren%C3%A7001.jpg
http://card.cat/wp-content/uploads/2013/03/Brodats-Sant-Lloren%C3%A7002.jpg
http://i2.wp.com/card.cat/wp-content/uploads/2013/03/baixa-4.jpg
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http://i2.wp.com/card.cat/wp-content/uploads/2013/03/baixa.jpg
http://i2.wp.com/card.cat/wp-content/uploads/2013/03/baixa-1.jpg
http://i2.wp.com/card.cat/wp-content/uploads/2013/03/baixa-2.jpg
http://i2.wp.com/card.cat/wp-content/uploads/2013/03/baixa-3.jpg
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La història dels nostres brodats en una entrevista 

Lourdes Melis, la jove becada per l’ajuntament de Sant Llorenç i 

que va presentar els resultats de la seva investigació sobre la història 

dels tallers de brodats del poble, va oferir una extensa entrevista al 

Diario de Mallorca en la qual va exposar algunes de les seves 

conclusions. 

 

 

 

'Molts diners guanyats per les dones que brodaven després van anar a 

parar al turisme' 

 

Lourdes Melis Gomila, investigadora dels tallers de brodats de Sant 

Llorenç. Abans que la costa s'omplís de turistes àvids de sol i platja i 

que el municipi basés la seva economia en el sector terciari, la 

indústria va ser dominada pels tallers de brodats, un dels primers 

treballs en què les dones van començar a independitzar laboral i 

econòmicament a principis i mitjans del segle XX. 

 

"Amb el declivi moltes de les treballadores van acabar a la costa". 
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Durant els 50 anys que van de 1924-1974 Sant Llorenç va viure 

la seva pròpia revolució industrial amb la proliferació dels tallers de 

brodats, just abans que l'altre boom, el turístic, unifiqués pràcticament 

el sector terciari mallorquí. La historiadora Lourdes Melis (Porto Cristo, 

1985) ho analitza en la primera part d'un estudi becat pel propi 

ajuntament llorencí. 

Per què Sant Llorenç es va interessar pels brodats? 

Va ser una de les manufactures més practicades per la població 

femenina, sobretot durant el segle XIX però també, tal com s'ha 

demostrat en el cas de Sant Llorenç, durant el segle XX. Aquest tipus 

d'activitats permetia a les dones fer una contribució econòmica sense 

sortir de casa, és a dir, que es realitzava un treball domiciliari el qual 

es podia combinar amb les obligacions domèstiques que 

tradicionalment se li han imposat a la dona: la cura de la casa i 

l'educació dels fills. 

En quin any va obrir el primer taller, on era i quants 

empleats tenia? 

El primer taller apareix registrat en les matrícules industrials en 

l'any 1924 a nom de Joan Miró, però gràcies a les fonts orals he pogut 

arribar a la conclusió que ja estava en funcionament amb anterioritat. 

Estava situat al carrer Major, al costat del que actualment és el Bar 

Olímpic, i en ell van treballar inicialment només cinc dones, a les quals 

els van ensenyar a brodar a màquina. 
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Per què va ser tan important el treball femení ?, Quantes 

dones o famílies van arribar a viure dels brodats? 

Com li deia aquest tipus de manufactures eren considerades 

pròpiament femenines ja que existia una segregació sexual en els 

oficis. A més, a Sant Llorenç les opcions d'ocupació per a les dones 

eren realment escasses, a excepció d'exercir de minyona o cuidadora 

de nens per a les famílies adinerades. No es pot saber amb exactitud 

la quantitat perquè la majoria d'elles realitzava un treball domiciliari, 

que queda normalment dissolt en l'economia submergida. Però s'han 

pogut localitzar algunes dades que fan palès que era important el 

percentatge de dones que es dedicava a brodar. El més significatiu, 

sens dubte, és el padró de 1960, en el qual es registren gairebé 700 

dones dedicades a aquest ofici. 

Com va canviar econòmicament al poble? 

Els brodats van significar un impuls econòmic important per a les 

famílies de Sant Llorenç. El més significatiu sigui potser que l'aportació 

que suposava el treball que realitzaven les dones era més important 

que la dels homes. Pel que he anomenat la segona generació de 

tallers, s'ha pogut constatar que en ocasions els diners guanyat amb 

l'activitat del brodat va ser invertit en negocis destinats a l'oferta 

turística després del boom dels anys 60. 

Quin va ser el nombre màxim de tallers? 

Entre la dècada dels 60 i la dels 70 s'han localitzat un total de 17 

tallers, alguns més modestos que altres. Alguns d'ells apareixen 

registrats a les matrícules, altres han estat constatats per les fonts 

orals. 
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Quin era el sou mig? 

Respecte a això hem de tenir clar que existia una diferència 

important entre les persones que treballen al taller i les que ho feien a 

casa. Això era així perquè el sistema de producció es basava en la 

divisió del treball, per això alguns processos es feien al taller i altres a 

casa. Les dones que treballaven al taller cobraven un jornal 

normalment de 8 hores, encara que en les èpoques de més feina 

podien arribar a fer fins a 12 hores. El sou depèn de l'època en què 

ens situem i de la feina realitzada, ja que una dona que preparava la 

tela no cobrava el mateix que la que feia el dibuix, per exemple. En 

canvi, les que treballaven a casa, generalment brodant, no tenien un 

horari establert. El seu sou depenia del nombre de peces 

confeccionades i de la dificultat del brodat. Aquest sistema feia que la 

pròpia treballadora es'autoexplotase' ja que, com més peces fos capaç 

de brodar, més alta era la compensació econòmica. 
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¿Cap a on anava el producte? 

Pel que fa als tallers de la primera generació, no es pot concretar 

on es produïa la seva distribució ja que es feia des de Barcelona, lloc 

d'origen dels seus propietaris. Però els tallers de la segona generació 

repartien el seu gènere a través d'un intermediari, anomenat és 

viatjant, per les illes i la costa catalana i la valenciana, bàsicament. El 

gènere de madó Sorrilla va arribar fins i tot a Sud-amèrica. 

On van totes aquestes dones quan tot s'acaba? 

El declivi és a partir de finals dels anys 70 i principis dels 80, 

quan el sector terciari es diversifica encara més a causa del increment 

de les visites turístiques, les quals ofereix sortides laborals millor 

remunerades. A més, s'ha de tenir en compte la competència de l us 

mercats dels països subdesenvolupats, especialment el xinès, on la mà 

d'obra era molt més barata. La majoria de les dones canvien d'ofici i 

passen a treballar en hotels, restaurants o altres negocis de la zona 

costanera. 
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Notícies 
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Agraïments 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissió dels 

brodats: 

Antònia Estelrich 

Bel Galmés (Caliu) 

Catalina Febrer 

Catalina Molinera 

Dolors Sánchez 

Francisca Sancho 

Guillem Pont 

Ignasi Umbert 

Josep Cortès 

Lourdes Melis 

Maria Gelabert 

Maria Montserrat Rosselló 

Maria Riera 

Maria Sureda 

Mateu Puigròs 

Pep Bauçà 

Rafela Riera 

Tola Ferrer 
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Llibre i exposició “Tallers, brodadores i brodats a Sant 
Llorenç des Cardassar(1924-1974) 

Aina i Francisca Ferrer Pasqual, “Recones” 

Aina Matamales Duran, “Canaia” 
Aina Pasqual, “de Balafi” 

Ana Santandreu Sureda, “Aina Treufoc” 
Antoni Galmés Llodrà 

Antònia Bauçà, “Carbonera” 
Antònia Caldentey, “Garrovera” 

Antònia Domenge, “Caragola” 
Antònia Galmés Riera 

Antònia Joan Caldentey, “Ca’n Genovart” 

Antònia Llodrà 
Antònia Sureda, “Garrovera” 

Bàrbara Riera Pasqual, “Cabrera” 
Bel Ballester Melis, “Cabrera” 

Bel Esteva Lliteras, “Sua” 
Bel Pascual Nicolau,” Cabrera” 

Bel Soler Santandreu, “Càndila” 
Bernat Rosselló 

Catalina Galmés Bassa, “de Ses Llengües” 
Catalina Galmés Blanquer 

Catalina Galmés Ordines 
Catalina Rosselló Umbert, “Polida” 

Catalina Sancho, “Civilleta” 
Catalina Soler Femenies, “Molinera” 

Francesca Sancho, “Meca” 

Francisca, “de Son Berga” 
Francisca Melis Juan 

Francisca Roig Mascaró 
Isabel Galmés Riera 

Isabel Nadal Estrany 
Isabel Sancho, “de Sa Blanquera” 

Jaume Femenies, “Figuera” 
Jeroni Galmés Soler 

Joana Bauçà 
Joana i Margalida Clapes Sureda, “Canyetes” 

Joana Riera, “Serreta” 
Jordi Soler, “Barbot” 

Magdalena Joan Vives Magdalena Sansó, “Pisca” 
Margalida Jaume Soler, “Comissa” 

Margalida Melis 

Margalida Nebot Llinàs, “Solaies” 
Margalida Santandreu Servera, “Palera” 

Maria Àngela Rosselló, “Baiona“ 
Maria Gelabert, “Garrovera” 

Maria Roig Ginard, “Fosca” 
Maria Sancho Massanet Maria Sureda Sales, “Monita” 

Miquela Estrany, “Melera” 
Pep des taller de “Cas Batle” 

Joseph Cortès “Mosca” 
Bel Pont 

Sebastià Sansó (presentació) 
Toni Riera, “Civillet” 
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Diada de les Brodadores 

 

3ª Edat Sant Llorenç  

Bel Galmés (Caliu) 

Bernat Polit  

Brodadores “patchwork”  

Brodadores Banyalbufar (Francisca Thomàs) 

Brodadores Felanitx (Margalida Bennàsar) 

Brodadores Manacor (Bel Grimalt) 

Brodadores Sant Llorenç (Bel Soler) 

Ca ses Bessones  

Catalina Ginard (Va de Jota) 

Joana Maria Caldentey (Va de Jota) 

Damiarnau  

Guillem i Mari Pili  

Joan (Mallorquina Perles i Brodats) 

Joan Llorer  

Joana (Fil i botons) 

Joana Salas (Ball de bot) 

Maria Gelabert  

Maria Sureda  

Organització Brodats (Antolina) 
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Desfilada 

Aina Genovart (roba antiga) 

Àngela (vestit núvia) 

Antònia Estelrich (roba antiga) 

Campins (roba antiga) 

Catalina Ginard (roba pagesa) 

Francisca Meca (roba antiga) 

Francisca Son Berga (roba antiga) 

Jaume Estrany (moda adlib) 

Joan Llorer (roba antiga) 

Joana M. Caldentey (roba pagesa) 

Kika Caldentey (roba antiga) 

Laura Rodríguez (micròfon) 

Margalida Melis (roba antiga) 

Margarita Campins (organització) 

Mari Simona (organització) 

Maria Gelabert (roba antiga) 

Maria Sureda (roba antiga) 

Pep Bauçà (roba antiga) 

Sergio Moreno (música) 

Exposició filatèlica “2014. Any dels brodats” 

 

Eduard Perales 

Ignasi Umbert 
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