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El Museu del Calçat i de la Indústria conta la història de la 
sabata i de les seves indústries auxiliars a Mallorca, des del 
segle XIII fins a l’actualitat. El nou Museu del Calçat i de la 
Indústria, reinaugurat a finals de l’any 2018, és un centre 
museístic construït des de la pròpia comunitat que l’alberga. 

La gran majoria de màquines, eines, sabates, dibuixos, do-
cuments, fotografies i altres objectes exposats han estat 
cedits o donats expressament al Museu per empreses i per-
sones particulars de la comarca. Cada un d’ells amaga una 
història real i personal lligada a la identitat d’un poble que 

ha fet del calçat un vertader motor de vida. 

A més, els propis inquers han tengut un pes important a 
l’hora de decidir com havia de ser mostrat el seu patrimoni. 
Durant l’any 2017 i 2018 es va realitzar un estudi de públic 
compost per enquestes i grups de discussió que cercaven 
esbrinar com havia de ser el nou Museu desitjat pels inquers. 
Així mateix, els estudiants de fusteria del projecte “Es Grop”, 
el Centre de Formació i la Brigada de l’Ajuntament d’Inca van 
col·laborar amb tasques relatives al muntatge museogràfic. 

Finalment, les aportacions econòmiques d’empresaris i 
associacions de la zona van contribuir a la materialització 
d’un nou espai museístic per dignificar la història industrial 
de la comarca i mostrar, alhora, les perspectives de futur del 

sector actual del calçat. 
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BREU RECORREGUT HISTÒRIC 
DEL CALÇAT

L’exposició permanent del Museu del 
Calçat i de la Indústria comença amb 
un breu recorregut històric del calçat. 
Tot i que hi ha indicis que apunten que 
l’ésser humà va decidir protegir els 
seus peus nus dels perills del terra fa 
40.000 anys, les primeres proves ex-
plícites que documenten l’existència 
de calçat són unes pintures rupestres 
espanyoles del 14.000 aC a les quals es 
representen homes i dones equipats 
amb botins de pell. 

Aquest calçat primitiu estava format 
per escorces d’arbres, fulles trenades 
o trossos de pell embolicats al voltant 
del peu amb lligadures. Algunes de les 
restes més antigues de calçat que s’han 
trobat fins ara són sabates amb forma 
de sandàlies i botins que provenen de 
llocs tan allunyats entre si com Nord-
amèrica, Armènia, Espanya i Egipte. 
Totes aquestes restes de calçat estan 
datades entre el 10000 i el 3500 aC.

Des d’aquest moment, el calçat, com 
tota manifestació humana, ha combi-
nat la seva funció utilitària amb una 
funció cultural o estètica, adaptant-se 
a les diferents modes de cada època. 
Així mateix, ha esdevingut un ele-
ment de diferenciació social i reflex de 
l’evolució sociocultural de la humanitat.

Cronologia visual de l’evolució del calçat.

S. XVIII

S. XIX

3.500 a.C

S. VI a.C

S. XIV

S. XV

S. XX

S. XXI
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ELS INICIS DE LA INDÚSTRIA DEL CALÇAT A MALLORCA

Amb el pas dels segles, la necessitat primitiva del calçat origina el desenvolu-
pament d’una important indústria arreu de tot el món. A Balears, les activitats 
relacionades amb la pell sempre han gaudit d’una especial rellevància, i tenen 
en la fabricació del calçat el seu motor principal i el més antic testimoni de 
la indústria de les Illes. Inca ha estat un dels focus cabdals de fabricació de 
calçat a Mallorca des del segle XIII, quan els sabaters produïen calçat per co-
brir la demanda del mercat local. Tanmateix, a partir del segle XIV, Inca hagué 
d’augmentar la seva producció de sabates per tal d’abastir les necessitats de 
consum de tota l’illa de Mallorca. 

L’ELABORACIÓ ARTESANAL DEL CALÇAT

L’elaboració artesanal del calçat és un complex procés que ha mantingut les 
mateixes fases de producció des de fa segles, tot exigint als sabaters unes 
habilitats molt especials assolides després d’anys d’aprenentatge. Per dur a 
terme tot aquest procés, antigament era habitual la col·laboració de tots els 
membres de la família i alguns ajudants, que es repartien les tasques entre ho-
mes, dones i infants. Primer de tot el sabater prenia les mesures del client, feia 
els patrons a partir del disseny elegit i preparava els talls de la pell. Un former 
s’havia encarregat prèviament de la realització de la forma. Posteriorment, 
les dones eren les encarregades de cosir a mà o a màquina els talls de pell que 
després muntaven els homes, entatxant-los sobre la forma de fusta, cosint-hi, 
així mateix, les plantilles, la gira i la sola. També eren tasques pròpies de les 
dones les feines relatives a l’acabament de la sabata, com pintar i netejar el 
calçat. Els nins, per la seva banda, s’encarregaven dels treballs més senzills 
com encolar o anar a cercar els materials.

En aquest àmbit es pot contemplar una important selecció d’eines tradicionals 
del segle XX, cedides per antics sabaters de la comarca, que donen mostra de 
la gran quantitat de subprocessos específics necessaris per a la realització del 
calçat de manera manual.

Eines per a la fabricació manual del calçat. Segle XX.
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DES DEL PROCÉS DE MECANITZACIÓ FINS A L’ACTUALITAT

En el darrer quart del segle XIX la fabricació de calçat a Mallorca ja havia aban-
donat les formes més tradicionals i havia experimentant certs canvis en la pro-
ducció. Tot i que la implantació de sistemes mecànics en la fabricació de calçat 
s’inicià a mitjan segle XIX als Estats Units, no va ser fins a l’any 1915 quan 
aquesta arribà a Inca. Les màquines més senzilles i bàsiques, com la de tallar 
soles o perforar, foren les que tengueren una difusió més ràpida degut a la seva 
compatibilitat amb la realització a mà de la resta de la sabata. La mecanitza-
ció respon al repte de l’augment de la producció per satisfer nous mercats i a 
l’intent de disciplinar la mà d’obra, cada vegada més donada a la realització de 
vagues per reclamar millores en les seves condicions laborals.

Entre 1980 i 1990 es visqué a l’illa una greu crisi ocasionada per factors com 
la globalització, les noves directrius econòmiques europees, la terciarització 
de l’economia o la dificultat d’adaptació als canvis en la producció del calçat. 
Afortunadament, la indústria del calçat perdura avui a Mallorca i segueix pro-
duint malgrat les dificultats, i ha optat en alguns casos per la deslocalització i 
l’exportació de productes de gran qualitat i de fama internacional.

FABRICACIÓ DE CALÇAT GOODYEAR A PARTIR DE LES MÀQUINES 
DE LA COL·LECCIÓ DEL MUSEU

El desenvolupament de la maquinària industrial es va produir a partir de la 
mecanització dels antics processos manuals de fabricació del calçat. Són neces-
sàries més de 100 operacions per a dur a terme una sabata i cada màquina està 
concebuda per dur a terme una part molt especialitzada del procés. És tal la 
complexitat de la producció del calçat que, depenent del tipus de model seguit, 
és necessària la utilització d’unes màquines o d’unes altres. Inca i la comarca del 
Raiguer s’han diferenciat per l’elaboració d’un tipus de sabata de gran qualitat 
d’origen tradicional anomenada Goodyear. Aquest tipus de sabata, molt con-
fortable i de gran resistència, es caracteritza per una doble costura que uneix, 
d’una banda, el cos de la sabata a la vira, i de l’altra, un segon repuntat exterior 
que fixa la sola en aquesta peça. 
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La selecció de màquines, objectes, dibuixos i fotografies del segle XX que es pot 
veure en aquest àmbit mostra les fases més importants de la laboriosa fabrica-
ció de calçat Goodyear de manera industrial: el disseny i la forma, el patronatge 
i el tall de la pell, l’enfranquiment (“aparat”), el muntatge, l’acabat i l’envàs.

El documental que es projecta a la sala, gravat al Museu l’any 2018, mostra 
antics sabaters i sabateres de la comarca explicant el procés de fabricació 
industrial del calçat a partir de les màquines de la col·lecció del nostre Museu.
El documental va servir per a la realització de les il·lustracions explicatives que 
avui es poden veure acompanyant les màquines, elaborades per Helena Bosco. 

Màquina per vaporitzar la pell. Segle XX.
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Dissenys de Miquel Prats Garcia. Primera meitat del segle XX.
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LES INDÚSTRIES AUXILIARS DEL CALÇAT

Com s’ha vist, la fabricació de la sabata és un procés molt laboriós que requereix 
d’una gran quantitat de procediments diferents i d’un alt grau d’especialització. 
Tant és així que al llarg del segle XX van sorgir tot un seguit d’empreses atretes 
per la forta demanda de productes necessaris per a la fabricació del calçat: 
adoberies, fàbriques de formes, tacons, gomes, soles, tensadors, freses, betums 
i productes químics, coles, capses de sabata, distribuïdors d’ornaments per a 
calçat i maquinària especialitzada, la majoria d’elles situades a Palma. 

El tren, que arribà a Inca el 1875, facilità la comercialització del calçat produït 
a tota la comarca del Raiguer possibilitant que aquest arribàs d’una forma més 
ràpida fins al port de Palma per ser exportat. Per altra banda, la generació 
d’electricitat fou un recurs cabdal per a la indústria del calçat, ja que permeté 
optimitzar el funcionament de les màquines a les fàbriques. Entre 1901 i 1915 
l’electrificació fou una realitat a la major part de Mallorca.

En aquest àmbit es pot apreciar una mostra d’objectes pertanyents a les indús-
tries auxiliars del calçat, d’entre els quals destaquen un extensòmetre per pro-
var l’elasticitat i el punt de ruptura de les gomes, un bombo per adobar pells, un 
teler de pell, un mostrari de llaços 
i altres complements ornamentals 
per a sabates, tatxes, soles, tapes i 
tacons de goma, revistes, fotogra-
fies i capses de sabates.

Bombo per adobar pells. Segle XX.
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Teler per trenar la pell . 
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PERSONES, ASSOCIACIONISME I OCI

A la comarca del Raiguer el sector del calçat ha estat tan important que en 
alguns períodes del segle XX la majoria dels seus habitants han estat relacionats, 
directament o indirectament, amb la fabricació de sabates o productes auxiliars. 
De fet, la vida d’Inca ha girat durant molt de temps entorn a les jornades de 
treball de les fàbriques. Homes, dones i infants passaven plegats llargues hores 
de treball, per això les fàbriques es convertiren en un vertader bressol per a 
noves relacions humanes i personals.

D’altra banda, el creixement del sector del calçat fou paral·lel a l’aparició de 
noves formes d’oci i de socialització des de finals del segle XIX. A Mallorca sorgiren 
un gran nombre d’entitats de caire esportiu, mutualista, instructiu, cooperatiu, 
cultural i recreatiu que durant el segle XX tengueren una gran implantació entre 
els sabaters. En aquest sentit un dels clubs esportius més lligats a la indústria 
fou el Club Esportiu Constància d’Inca, en el qual jugaren molts de sabaters al 
llarg de la seva història.

L’associacionisme empresarial a Inca, iniciat l’any 1915 amb la fundació de 
la Unión Industrial, ha tengut sempre una gran importància. AFACA, sorgida 
l’any 1977, és l’Associació de Fabricants i Auxiliars del Calçat de Balears. Avui 
en dia, amb seu a Inca, AFACA continua en actiu i forma part, així mateix, 
de FICE (Federació d’Indústries del Calçat Espanyol) i la CAEB (Confederació 
d’Associacions Empresarials de Balears). 

Mostrari de llaços i altres complements per al calçat. 
Segle XX
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HOMENATGE ALS SABATERS I SABATERES

La comarca del Raiguer ha estat el bressol de nombroses generacions que, una 
rere l’altra, han transmès els coneixements relacionats amb el món de la sabata 
i les indústries auxiliars. Per tal de retre homenatge a tots aquests homes i 
dones que durant segles han fet de la seva feina una senya d’identitat de la 
indústria de Mallorca, des del Museu es va fer una crida popular l’any 2018 per 
rebre fotografies de persones vinculades amb el sector. L’objectiu era dignificar 
i posar en valor la feina incansable dels petits treballadors que han constituït el 
gruix del capital humà que ha possibilitat que el Raiguer hagi estat la principal 
zona industrial de l’illa. A més de les fotografies rebudes a partir de la crida 
popular, en aquest monument d’homenatge també es poden llegir alguns noms 
en representació de la gran quantitat de sabaters i sabateres empadronats a la 
comarca des de l’any 1885 fins a l’actualitat. 

Detall de l’homenatge als sabaters i sabateres 
del Raiguer. Any 2018
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FET A MALLORCA, MARCA DE QUALITAT

La indústria de Mallorca s’ha especialitzat en el disseny de calçat d’alta qualitat 
de pell per a home i dona, tot i que també fabrica espardenyes, calçat espor-
tiu, calçat per a infants o ortopèdic. Moltes empreses s’han obert a seguir les 
tendències de la moda més innovadora. Fins i tot dissenyadors locals han creat 
models que han esdevingut tendència i les seves creacions han estat conegudes 
arreu del món. 

A les vitrines d’aquesta secció es pot apreciar una magnífica col·lecció de sabates 
elaborades per diverses empreses mallorquines al llarg del segle XX. Encara que 
cada sabata és el reflex d’una manera particular d’entendre el calçat, una visió 
conjunta de tota la col·lecció revela un nexe comú: la concepció de la sabata 
com un objecte de gran qualitat treballat amb cura des de l’essència artesanal 
malgrat la introducció de la maquinària industrial en el procés de fabricació.

Avui moltes de les fàbriques representades en aquesta secció han tancat ja les 
seves portes. No obstant això, encara queda un prestigiós grup d’empreses de 
calçat que continuen actives i realitzen productes d’una gran qualitat i rellevàn-
cia nacional i internacional. És el cas de Lottusse, Miquel, Bestard, Comes, Cam-
per, TLB, Carmina o Vidal, una mostra de les quals es pot apreciar a la vitrina 
del “Calçat avui”.

Sabata d’home de BAY i sabata de dona de Yanko, 
pertanyents a la col·lecció AFACA. Segle XX
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CALÇAT I MODA

L’evolució del calçat des de les formes més tradicionals fins a les més modernes 
ha anat sempre relacionada amb els canvis en la indumentària de cada època. A 
Mallorca, l’abandonament de la vestimenta tradicional –una de les peculiaritats 
més admirades pels viatgers del segle XIX– va anar acompanyat de la introduc-
ció de models de calçat més d’acord amb les tendències internacionals. Amb el 
temps, a mesura que el vestit tradicional va anar quedant relegat a usos fo-
lklòrics, també les sabates començaren a notar influència dels dissenys estran-
gers, ja que els fabricants de la comarca adaptaren models italians i francesos a 
les seves produccions de calçat.

De fet, durant les dècades dels 40, 50 i 60 del segle XX, la revista MODA Y LÍNEA, 
editada a Mallorca per Miquel Trobat, fou la publicació de referència en moda 
del calçat a Espanya. Oferia una amplíssima informació sobre les tendències 
en l’àmbit regional i internacional. Els dissenyadors de més renom hi publica-
ven els seus models i s’hi mostrava com calçaven els personatges famosos de 
cada moment. La publicació incloïa també reportatges i anuncis de màquines, 
complements i objectes auxiliars de tot tipus per a la fabricació del calçat. A 
més, MODA Y LÍNEA permetia als seus lectors la possibilitat de confeccionar 
ells mateixos els models apareguts a les seves pàgines mitjançant l’encàrrec 
del patró corresponent al model desitjat. A les darreres pàgines de la publicació 
s’anunciava l’Acadèmia Tècnica Trobat, dirigida pel mateix editor de la revista, 
que es basava en l’ensenyança per correspondència de modelatge i patronatge 
de calçat adreçat “a ambdós sexes”. 

En aquest àmbit de l’exposició es pot apreciar, i fins i tot fullejar, una selecció 
d’exemplars de la revista MODA Y LÍNEA publicats entre les dècades 40 i 60 del 
segle XX.  

Exemplar de la revista MODA Y LÍNEA. Any 1959.
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PUBLICITAT

La comercialització del producte és, com en la resta de les indústries, una fase 
essencial dins tot el procés de producció del calçat. 

A la dècada dels anys 30 del segle XX alguns empresaris d’Inca amb una clara 
visió dirigida a exportar millor els seus productes utilitzaren l’anglès en la seva 
publicitat i en la marca comercial. En aquells anys, la fàbrica de Llorenç Fluxà 
tenia un segell de marca en anglès: “The shoe Lottusse. Trade mark”, i el fabri-
cant Mateu Pujadas anunciava els seu calçat sota la marca The Sanson Shoe. 
Però va ser a partir dels anys 60 del segle XX, en el moment en què es reinicià 
l’exportació massiva cap a Europa i s’obrí el mercat dels EUA al calçat mallorquí, 
quan les grans fàbriques de calçat pensaren que una de les maneres per fer 
atractiu el seu producte, en vistes de poder-lo exportar, era assumir un nom 
comercial que “sonàs” a estranger. Així, de l’adjectiu mallorquí que s’utilitza per 
expressar que quelcom procedeix del camp, “camper” (amb accent a la darrera 
síl·laba), va sorgir la marca Camper, convertida en paraula plana que atorgava 
una fonètica més anglicitzada. Alguns dels noms de pila més típics dels mallor-
quins com Jordi o Joan es van transformar en Calçats George’s i Yanko (Joan, en 
hongarès). El llinatge Coll, combinat amb l’adjectiu “flexible”, que feia referència 
a una de les característiques de les sabates que fabricava l’empresa, donà lloc al 
nom Kollflex, i també del llinatge Ballester es creà el nom d’una altra important 
fàbrica de sabates: Ballco.

Tant els grans empresaris com els petits fabricants de calçat mallorquins 
s’adonaren del poder de la publicitat i utilitzaren targetes de visita, fulls publici-
taris (els flyers de l’època), anuncis en premsa (els més importants arribaren a 
diaris nacionals com ABC i La Vanguardia) i cartelleria. Una anàlisi de l’evolució 
de la publicitat des de finals del segle XIX fins a l’actualitat mostra com en un 
principi els anuncis es basaven en un llarg text descriptiu acompanyat del logo 
de l’empresa. 

Etiqueta d’una capsa de sabates. 
Finals del segle XIX
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Publicitat de Camper “Si no te besan mucho te devolvemos 
el dinero”. Any 1979

Amb el temps, la imatge començà a guanyar protagonisme a la paraula fins 
que es convertí en l’element essencial dels anuncis, que eren un vertader reflex 
dels valors de la societat a cada moment. Firmes com Yanko o Lottusse van 
utilitzar en moltes ocasions l’humor i els jocs de paraules per anunciar els seus 
productes. També Camper va recórrer a aquesta estratègia, donant especial 
importància a la comunicació gràfica i al disseny des d’una actitud poc conven-
cional i innovadora.
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LA WUNDERKAMMER DEL CALÇAT I SABATECA

Les Wunderkammers, també anomenades cambres de les meravelles o gabi-
nets de curiositats, eren petites habitacions privades estibades d’objectes pe-
culiars procedents de les més diverses parts del món. En una atmosfera íntima 
s’exposava una gran varietat de col·leccions de diferents disciplines que combi-
naven ciència, art i superstició. Hi havia fòssils, plantes, insectes, criatures amb 
deformitats, animals exòtics, troballes de les darreres expedicions, peces artís-
tiques, antiguitats, instruments científics, i també pots amb “sang de dragó”, 
i esquelets del que consideraven animals mítics en aquella època. Tot i que les 
cambres de les meravelles, sorgides en el segle XVI, van desaparèixer entre els 
segles XVIII i XIX, aquestes es consideren les antecessores directes dels museus 
d’art i ciències naturals d’avui en dia. 

La nostra Wunderkammer particular és una interpretació lliure del gabinet de 
curiositats. Compta amb un recull de fantàstiques col·leccions d’objectes, totes 
elles vinculades al món del calçat. Les peces exposades inclouen sabates històri-
ques de diferents parts del món, models estrafolaris, una compilació de sabates 
i maquinària industrial en miniatura, i una increïble col·lecció d’obres d’art ins-
pirades en formes de sabata d’artistes tan importants com Louise Bourgeois o 
Chema Madoz.

Com les antigues Wunderkammers, la del nostre Museu és un espai viu, contínua-
ment en construcció, que anirà omplint les seves parets i estanteries amb el pas 
del temps, a mesura que el Museu descobreixi nous objectes fantàstics o curiosos 
relacionats amb el calçat i dignes de ser mostrats.

L’exposició permanent del Museu del Calçat i de la Indústria acaba amb la “Saba-
teca”, un espai didàctic per a infants i joves on els adults també són benvinguts.

Sabates en miniatura de la col·lecció 
Pons-Català. Segle XX
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Botes i pilota de futbol de la Casa Janer, 
Inca. Anys 1940-1950

Dialogue des sourds. Louise 
Bourgeois. Any 1998
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