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Poc després,
l’ajuntament de Manacor
atorgà la llicència per a

la nostra fàbrica.
era l’any 1902.

la figura de 
MossÈn Alcover... 

El 1895, a París,
Eduard Heusch

patentà per PRIMERA
vegada al món un sistema

per crear perles.

Els Heusch
eren una família

d’Aquisgrà (alemanya).
Eren empresaris i

ja tenien una fàbrica
a PARÍS i a Barcelona.

Tenc 
una 

bona 
idea!

Manacor 
SERÀ 

conegut 
per 

DUES 
COSES...

TOT COMENÇà AMB 
UNA FAMÍLIA MOLT RICA...

però també per la fàbrica 
de les perles.

Escriuré rondalles 
mallorquines...

collar 
de Perles 
artificials

A Manacor! 
Un poble 

del Llevant 
de Mallorca.

Hola!  
Som na Tiana Andreu

i vaig néixer l’any 1908.

A finals del segle xix manacor estava a la misèria. 
Gràcies a una indústria nova començaren a treure el cap.

Edita : Consell de Mallorca
Direcció Insular d'Igualtat i Diversitat
Departament de Presidència.
Assessorament Lingüístic: Servei de Normalització Lingüística 
del Consell de Mallorca
Dibuixos i guió : Eva Barceló Marqués
Guió i assessorament històric: Barbara Duran
Imprimeix : Producciones MIC, S.L.
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S'elegí Manacor 
per dos motius:

tenia ferrocarril
i una fàbrica d’electricitat.
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L’any 1920 a la fàbrica hi fan feina més 
de 200 dones, de Manacor i els voltants.

tot anirà canviant. 
 les pintes es 

traslladen
a una nova fàbrica

SITUADA A NA CAMEL�LA.

 a la casa thermoz, 
a na camel�la, 

es feien pintes de tot tipus
fins i tot per anar 

a noces.

Amb el temps, les obreres aprenien a treballar 
en diferents seccions de la fàbrica de perles.

AQUÍ la majoria dels 
treballadors eren també dones.Al principi no solament elaboren perles, 

sinó també altres articles de cel�luloide, pintes...

Què hem 
de fer 
què?

 Heu d’esperar 
que les perles 
estiguin totes

 als suros 
i els heu 
de portar 

al carretó.

Ostres! 
Me l’imaginava 

una dona 
enorme 

i poderosa!

LES FEINES MÉS SENZILLES SÓN LES QUE FEIEN LES OBRERES MÉS JOVES, 
I LES ENCARREGADES DE DISTRIBUIR I VETLLAR LES TASQUES EREN LAS CAPATASSES.

 Veniu! 
Per ara, 

solament 
heu de muntar 

els suros! 

Ens han canviat 
de secció. 
De suros,

hem passat a 
triar perles.

no eT 
preocupis!
La meva tia  
i lES mevES 

cosinES també
hi fan feina.

 Bon dia 
Catalina! 

Quins 
nErvis! 

Els pares de na tiana eren pagesos, 
vivien al camp com moltes altres famÍlies. 

LES NINES NO ANAVEN A L’ESCOLA,
Solament acudien un parell d'anys 

a ca ses monges per tal d'aprendre a cosir.

 l’any 1919, 
quan na tiana 
tenia 11 anys, 

UnA capataSSA va dir 
als seus pares 
que podia anar 

a la fàbrica 
i guanyaria 

un petit sou. 

Hi feien feinA 
més nines i també 

la seva amiga 
na Catalina Juan. 

 mira, 
catalina, 

M’han donat 
una bata 

per fer feina!

i un número:
tenc el 14!

I Jo tenc 
el número

 15! 

aquest número 
les acompanyarà 

tota la vida laboral
per identificar-les.

AL PRINCIPI, 
A LA FÀBRICA 

DE MANACOR, NOMÉS 
ES FEIA UNA PART 

DE LA PERLA 
I S'ACABAVA A FRANÇA. 

PERÒ DESPRÉS 
JA ES FARÀ 

TOT EL PROCÉS AQUÍ.

m’agradaria 
més aprendre 

a llegir 
i escriure! 
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al principi les perles 
artificials es feien 

de vidre bufat, amb un 
nucli buit que s’omplia. 

A PARTIR DE 1920
 ELS NUCLIS 

DE LES PERLES SERAN 
DE VIDRE MASSÍS,

 LA QUAL COSA 
MILLORA LA QUALITAT 

DEL PRODUCTE.

Després de la I Guerra Mundial 
 tot s’havia encarit molt! 

 Per això moltes dones 
van participar del “Saqueió”!

som jo qui 
alimenta  i vesteix 

a la família 
però toT

és massa car.

aquest 1933 
hem inscrit 
“La perla 

y la labor”
 a la Agrupación
de Sociedades 

Obreras

una dècada després, Des de 1931 fins al 1934, va existir un sindicat femení “La perla i la labor” 
afavorit per la república.

ara Hem 
de triar 

una delegada.

jo votaré 
per Magdalena

 Martí Riera!

Jo 
també!

Sé que a la 
Sociedad 

també hi ha
 cordadores 
i jornaleres.

Jo 
també!

va ser al 1920, Dies després d’un míting socialista, quan 
Van saquejar algunes tendes del centre.  

PEGuEM foc 
a Sa Bassa! 

De 65 encausats, 42 eren dones i hi havia 15 perleres! 
Va ser un motí gairebé femení!

LA FAMÍLIA HEUSCH TENIA ALTRES FÀBRIQUES A FRANÇA 
I ALGUNES OBRERES VINGUEREN PER ENSENYAR COM ES FEIA LA FEINA.

voilà! 
segur

 que em 
cremaré!

Després de la guerra civil algunes sindicalistes 
foren represaliades per la dictadura! 

QUAN L’ANY 1936
comença la Guerra civil,

IEPISA Industria 
Española de Perlas 

de Imitación S.A: 
se separa 

de Barcelona ,
(zona republicana),

definitivament ,
i Manacor 

es converteix 
en la seu central.

DURANT LA GUERRA 
es redueix la plantilla.

 De gairebé 800 persones
 a només 500.

l’any 1937 mor 
el fundador 

Eduard Heusch
a Bordighera (Itàlia).

RIP
Eduard 
Heusch

les germanes 
martí riera 
i na isabel 
vallespir

tenc por 
per les meves 

amigues!

al 1934 vàren fer una vaga, i una altra en contra de l’alçament del 1936. Ningú les aturà!

Avui hem fet vaga! 
Totes les dones 

del sindicat.

la capatassa 
M’ha contat 

que l’any 1903 
ja en feren una. 

i que Va ser de 
les primeres 

de tota Espanya!

UNA VAGA FETA 
TOTA PER DONES 

ERA  GAIREBÉ 
IMPENSABLE, 

LLAVORS!

A sebastià bonet
l’han enviat 
a la presó.

ELS DOBLERS EXTRA DE “LA PRIMA” MÉS EL SOU FAN QUE part de 
LES PERLERES SIGUIN CLIENTES FIDELS DE LA CAIXA DE PENSIONS.

Si faig vaga 
no arribaré 
a la prima!

AQUESTS 
doblers extra 
sempre van bé...

PERÒ VAL 
LA PENA.
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l’ horari de les treballadores estava marcat per la sirena. Tot el poble sabia 
quan les dones entraven i sortien. Fins i tot desde fora de Manacor! 

LES JORNADES EREN DE 9 HORES O MÉS,
PERÒ EL SOU MEREIXA EL TREBALL I L'ESFORÇ.

M’han pujat 
a perlera 
de 2ª i ara

tenc sou fix.

 les famílies sabien així quan arribarien A CASA 
LES MARES, FILLES, DONES... per poder dinar i sopar junts.  

QuÈ TENS?
FAS MALA 

CARA!

na Tiana té un pretendent, en Nofre, 
que també és de Manacor. 

Treballa a la fàbrica de rajoles.
ve cada dia a esperar-la a la fàbrica. 

Ai, Nofre,
avui Estic 
cansada! 

Faig feina des 
de les set 
del matí, 
sis dies a

 la setmana!

he anat al dispensari 
de "LA CAIXA" I M'HAN 
CURAT UNA CREMADA.

puc fer 
1000 

esferes 
cada dia  

d’una mida 
determinada.

EL PRIMER PAS 
PER FER PERLES 

ERA CREAR EL nuclI. 

segons la SEVA 
habilitat hi havia 

perleres 
de 3ª , 2ª i 1ª. 

Amb un bufador 
de gas 

es fonen 
barretes 
de vidre 
formant 
perletes 

que són dipositades 
sobre un 

filet de coure.

A "LA CAIXA" no sols 
hi havia el banc.

els nuclis 
petits eren 
més fàcils 

d’aconseguir
(entre 4 i 7 mm)
i rendien més.

totes les 
perleres

els volien fer.

ja fa
disset anys

que faig 
feina a la 
fàbrica.

l’any 1940 NA TIaNA I EN NOFRE 
ES CASEN, però no tenen 

vacances. el mateix dia tiana ja 
torna a fer feina a la fàbrica.

a finals dels

 anys 40 

s’obriren fins 

a 13 fàbriques 

a Manacor, 

perquè durant

la Segona 

Guerra 

Mundial, 

Mallorca 

és l’únic lloc

de tot el món 

on s’han seguit 

fabricant 

perles.

Al 1943 s’obre una tenda petita 
vora la fàbrica, que arribarà 

a ser famosa a tota L’ILLA.

 El meu sou 
ha pujat a

 10,80 pesetes 
cada dia.

Gens 
malament! 

Després de perlera 
de 3ª i de 2ª 

hi havia perleres de 1ª 
que es dedicaven 
a les perles amb 

formes especials.

amb l’embaràs
em costa molt
arribar a la 

“prima”.

Desprès de fer 
els nuclis 

per collars, 
hi havia una 

secció 
on es fonien

AMB ÀCID 
els filets 
de coure 

per on passarà 
el fil DEL 
COLLAR.  

fil de coure

ja fa vint-i-un anys que na tiana 
fa feina a la fàbrica.

Perla 
de botó

Perla 
de llàgrima

Perla 
barroca

A partir 
de demà 

faré feina 
de perlera 

de 1ª! 

les vetllades, a moltes llars
manacorines, es passaven
feinejant amb tasques de 
perleres: nusos, enfilar...

els anys de la postguerra
són anys difícils.

els matins, de camí cap 
a la fàbrica, s’aprofitava 
per berenar pa amb oli.

catalina,
menja aviat!

que dins 
la fàbrica
no podràs.

I al 1948 obren un taller botiga
 a la plaça Weyler que passarà
 després a la plaça del Palau.
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Les Muntadores 
posaven les perles 

en uns quadres. 

DESPRÉS ES BANYAVEN 
EN LA SECCIÓ DE COLOR.

quan tenien les definitives
les polien, per després 

dur-les a encastar o enfilar. 

AQUESTA INNOVACIÓ 
VA FER POSSIBLE EVITAR 

EL COL·LAPSE DE LA FÀBRICA.

AL 1952 GEZA ZSOLT, 
UN QUÍMIC HONGARÈS, 

VA DESCOBRIR 
UNA NOVA FÓRMULA 

PER MILLORAR 
LES PERLES 

SOLAMENT AMB 
SUBSTÀNCIES NATURALS.

lA fÓrmula 
Encara és secreta 

Només se sap 
que feia servir 
escates de peix!

Eureka! 

DESPRÉS DE FABRICAR 
EL NUCLI és quan 

es COMENÇA
 L'APLICACIÓ 

DE CAPES 
D'ESSÈNCIA... 

FINS A 30 O MÉS!
 TOT PLEGAT FA 

QUE AQUESTES PERLES 
SIGUIN LES MILLORS!

EL CONTROL DE QUALITAT 
DE LES PERLES 
ERA FORTÍSSIM. 
S'ARRIBÀ A UN 

40% DE PERLES 
REBUTJADES 

PER DEFECTUOSES.

L’any 1942 neix lA FILLA 
DE NA TIANA i en nofre, na Maria. 

Quina 
filleta 

més 
eixerida 

hem 
tengut! 

Els fills i filles de les perleres havien 
d’aprendre moltes coses ells tots sols, 

perquè les mares treballaven!

Marieta, 
no et 

moguis,
 que et 

pentinaré 
abans 

d’anar-me’n 
a la fàbrica.

sí, mu mare,
però tenc

son!
és molt 
prest!

marieta,
tu, sí que 
aniràs a 
l’escola!

A LA SECCIÓ D'ENCASTAR 
ES POSAVEN LES PERLES 
EN DIFERENTS SUPORTS 

PER TAL DE FORMAR 
ARRACADES O ALTRES JOIES.

Tant enfilar com muntar
ho feien moltes 
dones a domicili! 

la tasca de “xutatge” era 
confeccionar collars 
d’uns 50 cm començant 

amb perles petites, per anar 
augmentant fins la meitat 

i tornar a decréixer.

Era habitual que més d’una generació 
fes feina a la fábrica. 

na catalineta, la filla de na catalina,
comença a treballar a la tenda.

 
ai mare!
hauré 

d’aprendre
idiomes 

How 
much 
is it?

 l’any 1963 inauguren l’economat, Una de les millors coses de la fàbrica. 
Allà es trobaven productes com als supermercats actuals, a molt bon preu.

POC DESPRÉS 
na catalineta, 

té un ninet, en jaume,
i passa de la tenda 

a fer perles a ca seva.

L’empresa creix i coL·Labora en esdeveniments locals, com l’equip de basquet 

femení CLUB PERLAS MANACOR. Algunes de les empleades hi jugaven!

Bon dia 
Bàrbara! 

Enhorabona!!
 heu quedat 
campiones 

de Balears!

Bé, hem conegut 
món: Alacant, 

València,
 Eïvissa...

15

Hola 
Xesca!

 ai Sí! Però 
a Barcelona 

sempre perdem…

i recorda que 
hem de mostrar 

el carnet 
per a obtenir 
el descompte! 

Mira 
quina
 roba i 
quins

perfums! 

sí, marieta
Però has de 
ser obrer 

a la fàbrica! 

Mu mare:
begudes, 

llet... 
tot el que 

ens fa falta! 

uf! avui 
He recollit 

els treballs 
de 200 dones 
que fan feina 

a casa.

nin
fer nus:

entre cada
perla s’hi 

  fa un nus.

casa

16
EL CLUB FOU FUNDAT 

PER EN MANUEL MORALES, 
QUE TAMBÉ FOU DIRECTOR 
DE LA TENDA DEL PALAU.
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Na Maria ja és major d’edat. 

Mumare,
el dinar

 està 
a taula! 

Gràcies filla, 
així descansaré 

una mica!

i vols dir 
que ja 

et casaràs?

Sí, però 
Guillem 

prefereix que 
no faci feina!

Maria, 
per ser 

independent 
has de 

fer feina! 

Al gener de 1963 es publica un decret 
que elimina les diferències salarials 

per qüestió de gènere. 

amb la nova 
llei el sou 
m’ha pujat 

un 75%!

Com pot 
ser que 

cobràssim 
tan poc!

AL 1960 l’empresa 
va obrir una guarderia 

per poder conciliar 
vida familiar i treball. 

 Ja m’agradaria 
que l’haguessin 
oberta quan na 

Marieta era petita

Ses al·lotes sortien per donar mamar i tornaven tot d’una.

Avui, al 2019, encara és una reivindicació.

després 
de més de 
40 anys 

fent feina 
a la fàbrica!

na tiana ja té 52 anys.

Hi havia les capatasses, 
però els encarregats de secció 

eren sempre homes.

Na Maria, la filla de na Tiana 
es va casar i al 1963 va tenir 

una filla, na Bàrbara. 
Serà una dona d’empenta del llevant. 

Au mirau 
quinA NETA! 

ETS UN bombón!

LA FÀBRICA JUBILAVA QUAN TOCAVA I DIGNAMENT, 
PERÒ TAMBÉ ÉS VERITAT QUE MOLTES DONES 

SEGUIEN FENT FEINA A CA SEVA

AQUEST ANY a majorica 
es produien 

unes 200.000 
perles diàriament. 

Al 1968 apareix la marca MAJORICA. 
encara que Els socis són els mateixos!

escolliren el nom de Majorica 
perquè és diferent de Majorque i Mallorca. 

Així ningú es confon!

Tenc 65 anys! 
Ara em puc 

jubilar, I no vull 
fer més perles. Jo sí, que faré perles 

a ca nostra. Necessitam 
una mica de sou extra, 

amb
tot el 
que no

vaig poder 
fer amb 
ta mare!

60 milions 
de perles 

a l’any!

vull fer randa i 
coses que m’agradin.

ENTRADA

ENTREE

WAY IN

Al 1966 minven 
les exportacions 

però s’inicia la visita 
guiada per les 
dependències 

de producció de perles. 

qui ho 
anava
a dir!

va ser 
tot un 
èxit!

 300.000 
visitants
només 

el primer
any.

L'any 1973 Albert Heusch inaugura una nova botiga 
davant la fàbrica, però la tenda del Palau és la 

que té més glamour, visitada per milers de turistes.

les perles 
cultivades
tarden fins 

a 3 anys 
en elaborar-se 

i mira! no es 
distingueixen 

de les nostres.
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El 2008 el Col�lectiu 
Dones de Llevant 

fou fundat a Manacor 
per l’activista feminista 

Antònia Matamalas. 

En el seu primer 
acte públic, va fer un 

reconeixement a 
les dones perleres, 

inaugurant una escultura 
a la plaça de les Perleres.

Antònia Pastor Noguera, 
Catalina Riera, 

Catalina Garcia, 
Gregoria Martinez 

foren algunes 
de les perleres 

(dels 79 als 87 anys)
 que reberen l’homenatge.

Després de 
molts anys, 

la tasca 
d’aquestes 

dones  
(Tiana, Catalina 

i moltes altres) 
va quedar 

reconeguda.

L'historiador 
Sebastià Sansó 

dedicà a les perles 
la seva tesi doctoral.

Al llarg dels anys 70 
fins als 90 es 

succeeixen èpoques
 d’expansió amb altres 

de declivi.

l’any 1975 ÉS EL FINAL 
DE LA NISSAGA 

FAMILIAR heusch QUE 
FUNDÀ LA COMPANYIA

1970

l’any 1984
La vida quasi 
centenària 
de na Tiana,

s’apaga a Manacor, 
després 

d’haver fet 
milions de 

perles Majorica. 

Poc a poc 
desapareix 

la primera generació 
de perleres...

però la història 
encara continua 

un poc més.

ja no sabem 
ni qui són els 
propietaris!

avui tot depèn 
de la indústria del turisme. 
PERÒ HI VA HAVER UN TEMPS 

ON perleres, fusters 
I la fabricació de PINTES 
FORMAVEN UNA INDÚSTRIA 

VARIADA de MANACOR.

H

2019 SOLAMENT QUEDA LA TENDA 
A LA CARRETERA DE PALMA. 

a la fàbrica del polígon.
Ja quasi no queda res! 

Al 2004 hi ha un expedient 
de regulació laboral, 

MOLTES PERLERES PERDEN
LA SEVA FEINA. 

l’any 2007 el Museu de Manacor 
hi dedicà una exposició.

RIP

AQUEST ANY Majorica
 encara fabrica 

25 milions de perles.

Wie 
viel 

kosten?

this
one?

merçi!
 

 Tres 
generacions 

de dones 
HEM fet feina 

per la fàbrica.

AL 2002 la fàbrica ja És centenària. 
La neta de na Catalina, na Magdalena, 

fa feina ara a la tenda 
i parla quatre idiomes!

 

LA FÀBRICA 
SEMBLA 
QUE VA 

MALAMENT... perdré 
la feina.

NA TIANA I NA CATALINA PASSEN 
ELS SEUS DARRERS ANYS 

TRANQUIL�LAMENT, A CA SEVA I AMB 
ELS SEUS FAMILIARS.

Estic trista perquè 
volen dur una 

part de la feina 
a l’estranger.
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Us presentam un exemplar nou de la 
col·lecció «Mallorca té nom de dona», una 
inicia�va de l’equip de govern anterior del 
Consell de Mallorca, amb la qual seguim 
endavant. 

Ho feim perquè con�nua sent imprescindible 
recordar, homenatjar i  reconèixer la 
contribució de les dones en la societat 
mallorquina. 

A r � s t e s ,  p a g e s e s ,  e m p r e s à r i e s  o 
treballadores quasi invisibles, com les 
perleres,  les  protagonistes d’aquest 
exemplar, que han nascut a Mallorca o a fora, i 
que tenen en comú que han deixat la seva 
empremta. Dones de les quals ens hem de 
sen�r orgulloses i orgullosos. 

En aquest volum convidam tothom a 
redescobrir o a conèixer per primera vegada 
la contribució de les perleres al teixit 
econòmic de Manacor i de tot Mallorca. 
Parlam d’un col·lec�u feminitzat, precaritzat i 
invisibilitzat, que va marcar la vida de moltes 
famílies durant generacions. 

És el nostre deure com a ins�tució pública 
reconèixer-ne la contribució, fer-ne difusió i 
fer tot allò que es�gui en les nostres mans 
perquè aquesta aportació no quedi en l’oblit. 

Teresa Suárez Genovard
Consellera de Presidència

DONES DE LA INDÚSTRIA 
DE LA PERLA A MALLORCA 

Perleres,

Seguim amb la col·lecció «Mallorca té nom de 
dona», que es va iniciar la legislatura passada, 
amb l’objec�u de rescatar de l’oblit les dones i 
els col·lec�us especialment feminitzats de ca 
nostra.

Sabem que el feminisme és un moviment 
p o l í � c ,  c u l t u ra l ,  s o c i a l ,  p l u ra l ,  p e r 
l’emancipació de les dones i una teoria que 
inc ide ix  en  totes  les  d isc ip l ines  de 
coneixement; en aquest sen�t, recuperar la 
vida de les dones en el si de la història és una 
tasca imprescindible, i recuperar la memòria 
d e  l e s  d o n e s  m a l l o r q u i n e s ,  t a n t 
individualment com col·lec�vament, és 
urgent, si volem avançar vers una Mallorca 
feminista i lliure de violències masclistes.

El còmic que teniu a les mans és obra de 
Bàrbara Duran i d’Eva Barceló, amb la 
complicitat del Col·lec�u Dones de Llevant de 
Manacor,  ar�fexs de l ’escultura que 
homenatja les perleres i que trobareu a la 
plaça del mateix nom, a Manacor; una plaça 
que s’ha conver�t en epicentre de les 
reivindicacions de les dones de Manacor.

Ja només queda agrair a Nina Parrón Mate, 
que fou directora insular d’Igualtat, haver 
impulsat a través d’aquesta publicació el 
reconeixement de les dones perleres, la seva 
contribució a la indústria de Manacor i les 
seves lluites.

Rosa Cursach Salas
Directora insular d’Igualtat i Diversitat
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