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Matances solleriques:
història d’una industria
Antoni Quetglas i Juan A. Fernández
en el que conten la petita història
han presentat aquests dies el seu nou
d’aquesta activitat a la Vall i dels seus
llibre ‘Les fàbriques d’embotits de Sóller’ productes. En reproduïm part del text
R.E.S

a l’economia de
la Vall, que va
arribar a exportar no sols a la
península sinó
també a l’estranger. De fet,
malgrat les dificultats i la desaparició de moltes d’elles avui
en dia, encara
tenim testimonis
actius
d’aquesta activitat industrial,
els quals, amb
els seus bons
productes, fan
conèixer
el
nom de la ciutat arreu del

E

ntre les darreres
dècades del segle
XIX i les primeres
del XX sorgiren a
la nostra localitat múltiples i diverses indústries:
fàbriques de teixits, de gas
i electricitat, de sabó, de
begudes i gasoses, de
pells, de sabates, de teules,
de rajoles, de ciment, de
xocolata, de conserves, de
figues seques i d’embotits.
Aquestes darreres tingueren una relativa importància no tant en
l’economia com en la societat local.
Si bé ja hi havia des de
feia segles d’una important tradició d’elaborar
embotits, aquesta estava
lligada bàsicament a l’autoconsum. El creixement
demogràfic i econòmic,

juntament amb les innovacions tècniques, varen
possibilitar el sorgiment
d’una indústria càrnica relativament important per

món.
A Sóller, l’elaboració
d’aquest tipus de productes està ben documentada
des de l’edat moderna.

● La primera

fàbrica que obrí
va ser la de
Miquel Lladó de
Cas Sit, el 1880
L’historiador solleric Mn.
Josep Rullan i Mir va
deixar una bona crònica
en els protocols notarials
(1825-1900), descripció
d’unes matances solleri-

ques a la primera entrega
de la seva Literatura
Popular
Mallorquina.
Segons aquest autor, les
matances eren la festa
més popular de totes i era
tot un esdeveniment social i familiar, en el qual
–segons l’autor- residia
bona part de la tradició
popular mallorquina.
Fins a finals del segle
XIX, l’elaboració d’embotits es feia de forma particular. Moltes famílies te-

