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[CAT.] El projecte Rivetar s’endinsa en el món dels records 
i la identitat lligats a un indret, concretament a Llucmajor, 
un poble de la comarca del migjorn de Mallorca. El projecte 
en qüestió es contextualitza a l’antic Teatre Recreatiu, 
què, després de més de 100 anys essent escenari de la 
vida cultural del poble, va tancar les seves portes el 2004. 
El repte es troba en reactivar aquest espai que el passat 
mes de febrer va passar a ser de titularitat municipal; per 
això, Rivetar se centra principalment en el vestíbul d’aquest 
edifici amb la voluntat de vincular un edifici públic amb la 
memòria del lloc en què s’ubica, generant un nou valor a 
l’hora de donar una nova vida el Recreatiu. 

El poble de Llucmajor té un passat fortament lligat a la 
indústria del calçat de pell, però aquest record es va esvaint 
de la consciència general dels seus habitants. Resulta 
interessant posar-lo en valor i fer que perduri en el temps, 
ja que va comportar canvis i desenvolupament en molts 
àmbits, dels què en destaquem la inclusió per primera 
vegada de les dones llucmajoreres al treball professional, 
les anomenades riveteres. La connexió entre espai i tradició 
sabatera parteix de la recuperació de tècniques, materials, 
eines i treballs, gràcies als testimonis de treballadors de les 
fàbriques de calçat, i es formalitza amb l’aplicació d’aquests 
coneixements en els diferents elements que conformen 
aquest espai, sobretot en el llindar que connecta el vestíbul 
amb el carrer amb un caràcter escenogràfic.

La història, els records, la tradició del poble i la funció –actual 
i passada– de l’edifici, es fusionen, fent esment al rivetar, 
per crear un espai d’unió i de reforç entre generacions, entre 
el passat i el present.

[CAST.] El proyecto Rivetar se adentra en el mundo de los 
recuerdos y la identidad ligados a un lugar, concretamente 
a Llucmajor, un pueblo de la comarca del migjorn de 
Mallorca. El proyecto en cuestión se contextualiza en el 
antiguo Teatro Recreativo, que, tras más de 100 años siendo 
escenario de la vida cultural del pueblo, cerró sus puertas en 
2004. El reto se encuentra en reactivar este espacio que el 
pasado mes de febrero pasó a ser de titularidad municipal; 
por ello, Rivetar se centra principalmente en el vestíbulo de 
este edificio con la voluntad de vincular un edificio público 
con la memoria del lugar en que se ubica, generando un 
nuevo valor a la hora de dar una nueva vida el Recreativo.

El pueblo de Llucmajor tiene un pasado fuertemente ligado 
a la industria del calzado de piel, pero este recuerdo se va 
desvaneciendo de la conciencia general de sus habitantes. 
Resulta interesante ponerlo en valor y hacer que perdure en 
el tiempo ya que comportó cambios y desarrollo en muchos 
ámbitos, de los que destacamos la inclusión por primera 
vez de las mujeres llucmajoreres al trabajo profesional, las 
llamadas riveteres. La conexión entre espacio y tradición 
zapatera parte de la recuperación de técnicas, materiales, 
herramientas y trabajos, gracias a los testimonios de 
trabajadores de las fábricas de calzado, y se formaliza 
con la aplicación de estos conocimientos en los diferentes 
elementos que conforman este espacio, sobre todo en el 
umbral que conecta el vestíbulo con la calle con un carácter 
escenográfico.

La historia, los recuerdos, la tradición del pueblo y la función 
-actual y pasada- del edificio, se fusionan, haciendo 
mención al acto de ribetear, para crear un espacio de 
unión y de refuerzo entre generaciones, entre el pasado y 
el presente .
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[ENG.] Rivetar is a project that delves into the world of 
memories and identity linked to a place, specifically at 
Llucmajor, a town in the region of southern Mallorca. The 
project in question is contextualized in the old Teatre 
Recreatiu,an old theater which, after more than 100 years 
being the scene of the cultural life of the town, closed its 
doors in 2004. The challenge is to reactivate this space that 
the past February became municipally owned; therefore, 
rivet focuses mainly on the lobby of this building with the 
desire to link a public building with the memory of the place 
where it is located, generating a new value when giving a 
new life the Recreatiu.

The town of Llucmajor has a past strongly linked to the 
leather footwear industry, but this memory is fading from 
the general consciousness of its inhabitants. It is interesting 
to highlight it and make it last over time as it led to changes 
and development in many areas, of which we highlight 
the inclusion for the first time of Llucmajor women in 
professional work, the so-called riveteres. The connection 
between space and shoemaking tradition is part of the 
recovery of techniques, materials, tools and work, thanks 
to the testimonies of workers in the shoe factories, and is 
formalized with the application of this knowledge in the 
different elements that make up this space , especially on 
the threshold that connects the lobby with the street with a 
scenic character.

The history, the memories, the tradition of the town and the 
function -current and past- of the building, merge to create 
a space of union and reinforcement between generations, 
between the past and the present.
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Rivetar és una proposta de reactivació de l’edifici 
del Teatre Recreatiu situat a Llucmajor, un poble del 
migjorn de Mallorca.

S’analitzaran els conceptes d’identitat i de memòria i 
també com aquests estan lligats a l’espai, ja que van 
ser un punt de partida per a aquest treball. 

Mitjançant el disseny es vol intentar recuperar les 
tradicions i records del passat dels habitants de 
Llucmajor per portar-les al present i, crear un nou 
valor a l’hora de tornar a donar vida a aquest edifici. 
La intervenció tindrà lloc concretament al vestíbul de 
l’antic Teatre Recreatiu.

El tret històric en què se centra el projecte és el de 
la indústria del calçat de pell a Llucmajor, ja que 
és interessant posar-lo en valor per ser causa del 
desenvolupament del poble en molts àmbits, dels 
que en destaquem la inclusió per primera vegada 
de les dones llucmajoreres al treball professional. 
Rivetar s’apropa a la figura d’aquestes dones amb la 
intenció de, primerament, conèixer la seva feina per, 
posteriorment, aplicar-ho al disseny d’aquest espai, 
fent especial atenció a l’acció d’unió que defineix 
aquesta professió. 

Per altra part, no es vol deixar de banda el passat 
de l’edifici vinculat al teatre i al cinema, per això, el 
disseny del vestíbul també estarà dotat d’un caràcter 
escenogràfic.

10

rivetar
Introducció1.

La inquietud per dur a terme aquest projecte neix de 
l’oportunitat que es presenta de fer una proposta per 
al futur d’un edifici que jo, així com molts dels habitants 
de Llucmajor -el meu poble natal- fa molt temps que 
esperem que torni a obrir les seves portes. 
A aquest fet hi hem de sumar un gran interès des de 
sempre per conèixer el passat de la mà dels meus 
avis i veïns i per mantenir vius aquells trets que ens 
defineixen com a poble, prestant especial atenció a 
aquells que sembla que estiguin condemnats a l’oblit 
així com vagi desapareixent l’última generació que 
els van viure.

Motivacions personals

Els objectius que s’han plantejat i volen assolir-se en el 
desenvolupament d’aquest projecte són els següents:

- Donar una nova vida a un edifici amb moltes    
possibilitats que ha romàs tancat durant molt de 
temps.

- Vincular un edifici públic amb la memòria del lloc on 
s’ubica, mitjançant el disseny, per tal de crear un nou 
valor a l’hora de reactivar aquest espai.

- Accedir a un tret de la història de Llucmajor a través 
d’una metodologia qualitativa que permeti conèixer 
la població del moment i l’entorn a través de vivències 
personals i experiències professionals per tal de poder 
aplicar aquests coneixements al disseny.

Objectius
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Aquest projecte s’ubica a Llucmajor, el municipi més 
extens de l’illa de Mallorca què amb trenta-set mil 
habitants és el més poblat de la comarca del Migjorn.

El 1916 el rei Alfons XIII li va concedir el títol de ciutat 
tenint en compte el gran desenvolupament del 
municipi així com també el creixement econòmic 
gràcies a la indústria.

Els primers decennis del segle XX a Llucmajor van ser 
plens d’una sèrie d’esdeveniments encadenats que 
marcarien una etapa de progrés i desenvolupament. 
Hi va haver un fort increment demogràfic que es 
corresponia amb una etapa d’expansió econòmica. 
Moltes grans finques es van parcel·lar i es van vendre 
per parts, on es van sembrar grans quantitats 
d’ametllers. Una forta industrialització, sobretot 
a l’àmbit del calçat, va fer possible l’existència 
d’un important moviment obrer, encapçalat pels 
socialistes, així, Joan Monserrat Parets a les eleccions 
de l’1 de gener de 1916 va passar a ser el primer regidor 
socialista de l’Ajuntament de Llucmajor.

Per altra banda, també s’experimentaren 
transformacions urbanístiques destacables. L’octubre 
de 1916 es va inaugurar el nou mercat municipal. El 
dia 5 del mateix mes d’octubre també s’inaugurà el 
ferrocarril Palma-Santanyí amb estació a Llucmajor, 
i el 25 de novembre d’aquell any hi va haver una 
altra inauguració, la de la primera central elèctrica, 
El Porvenir, que va obrir pas a l’enllumenat públic 
elèctric.

Context: Llucmajor (Mallorca)
del s.XX fins avui
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En resum, aquests primers anys del segle XX van ser 
de gran prosperitat a nivell econòmic pel municipi 
gràcies al desenvolupament de l’esmentada indústria 
del calçat, així com també a nivell social a causa de 
la influència del moviment obrer i la incorporació 
per primera vegada de la dona a l’àmbit del treball 
professional.

Però tal i com va passar amb la major part de l’illa 
de Mallorca, a mitjans del segle XX, el fenomen turístic 
va anar agafant força en el terme municipal passant 
a ser el motor econòmic que encara es manté a dia 
d’avui.

L’edifici objecte d’aquest projecte és el Teatre 
Recreatiu, un dels edificis més destacats durant tot el 
segle XX a Llucmajor; indret on tenia lloc gran part de 
la vida cultural i social del poble. 

Es té constància que a Llucmajor ja s’hi va fer cinema 
el 1904. Vuit anys després, el 1912, en començava una 
programació més o menys estable. L’espai on aquest 
fet tenia lloc era el del Teatre Recreatiu, per tothom 
conegut amb el sobrenom de cas Coix, un espai 
escènic esdevingut cine teatre que havia construït 
i inaugurat Gabriel Thomàs Juan, el Coix, a finals de 
desembre de 1877.

La història de cas Coix comença quan Gabriel Thomàs 
Juan (1831-1896) va tornar a Llucmajor, el seu poble 
natal amb uns estalvis de l’Argentina, on s’havia hagut 
d’exiliar uns anys abans per motius polítics. Al gran 
jardí amb hort de la casa que havia adquirit al carrer 
de la Fira número 4, va decidir construir “un local de 
distracció, esbargiment i alegria”, com s’assegura 
que va dir en el moment de prendre la iniciativa. 
Així, el 28 de desembre del 1877, s’obria el Recreatiu. 
Segons el pregó que va fer Baltasar Coll, el 1977, en 
la commemoració del primer centenari del llavors ja 
cine teatre, en aquells primers anys se succeïen “balls 
i comèdies, varietés i sarsueles, glosats i concerts”.

- Anys 50. Cartells del Cine Recreatiu penjats a la façana del cafè 
Colón. El cine tenia l’entrada en aquest edifici. L’home que hi ha dret 
a la porta era Bernat Thomàs Caldés, fill del fundador del teatre i 
aleshores propietari del Recreatiu. (L’Abans, 2010)
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- Vista aerea de Llucmajor.
- Postal de s’Arenal (municipi de Llucmajor) dels anys 70.



Després de més de 100 anys d’història, l’any 2004 el 
Teatre Recreatiu va tancar les seves portes i amb ell 
va morir un element importantíssim de la vida cultural 
de Llucmajor. I és que aquest havia sigut escenari 
de mítings, projeccions cinematogràfiques, obres 
de teatre, jocs florals, concerts i festes entre d’altres 
esdeveniments culturals i socials de tot tipus.

Va ser durant el mes de febrer de l’any 2020 quan 
es va presentar una nova oportunitat de recuperar 
el Teatre Recreatiu tan apreciat pels llucmajorers i 
llucmajoreres després d’aprovar-se la compra per a 
que finalment passés a ser de titularitat municipal el 
mes de juliol.

16

rivetar
L’edifici del Teatre Recreatiu2.1.

-Any 1965. Interior del cine Recreatiiu, ple de públic infantil. Era la 
darrera sessió abans que el seu propietari, Tomàs Thomàs, el 
tanqués per emprendre la reforma. Aquesta sessió fou de franc. 
(L’Abans, 2010)
-Estat actual del Recreatiu.



La conceptualització d’aquest projecte va començar 
a l’assignatura de Taller d’Espai, on es va especificar 
un interès per la memòria i la identitat, conceptes 
lligats, és clar, a la matèria que ens ocupa, l’espai. 

Arran de l’establiment d’aquestes dues idees com 
els dos camins d’investigació principals en els que 
resultava interessant treballar, van anar sorgint 
temàtiques secundàries com la història, la tradició, 
els orígens, i, en definitiva tot un seguit de conceptes 
lligats al passat i una preocupació per l’oblit de 
tot allò que comportaria una pèrdua d’identitat. 
Inconscientment, tot i no haver pres una decisió, de 
manera gairebé inevitable totes aquestes qüestions 
van esdevenir en les personals.

Així doncs, les tradicions i la història del meu lloc 
d’origen, els records dels meus avis, el seu passat 
que sempre m’ha atret i el temor a que tot això 
desaparegui es va convertir en el motor del projecte.

Per altra banda, sobretot durant l’assignatura de 
Disseny de Producte, ha anat creixent un interès per 
l’experimentació material i per l’artesania i el treball 
manual com a sabers, amb referents com Martín 
Azúa. 

Va ser llavors quan va sorgir la idea de tractar una 
part del passat de Llucmajor –el meu poble– que no 
ha rebut el reconeixement pertinent si analitzem el 
gran impacte positiu que va suposar per a la població 
en tots els aspectes; és el cas de la indústria del calçat 
de pell.

És en aquest punt en què s’establirà l’objectiu 
d’endinsar-nos-hi, per tal de posar-lo en valor gràcies 
a la disciplina del disseny. Es considera d’interès no 
deixar passar l’oportunitat de dur a terme el projecte 
de reactivació de l’espai de l’antic Teatre Recreatiu 
amb elements distintius i que formin part de la 
memòria del poble, entre molts altres motius, perquè 
gràcies a fonts orals dels que en van formar part, –
com els meus avis que hi van dedicar gran part de la 
seva vida, al igual que la majoria de la població activa 
llucmajorera durant tot el segle XX– tenim constància 
de la voluntat de que no quedin en l’oblit.

conceptes principals

conceptes secundaris

conceptes prescindibles

referents
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Com es constitueix la memòria com a representació 
del passat va ser un dels primers dubtes què sorgiren 
durant la conceptualització d’aquest treball.
 
Segons Halbwachs, la dinàmica de rememoració 
és possible gràcies a un conjunt de dispositius com  
l’espai, el temps i el llenguatge  –construccions que 
no són estàtiques ni rígides–, és a dir, els marcs 
socials de la memòria. Tal i com l’autor teoritza, la 
memòria precisa de l’espai per tal de donar la il·lusió 
de permanència i continuïtat davant de l’inevitable 
canvi (2004, citat en Kuri, 2017: 11-19).

Nora, qui va reprendre el  binomi espai/memòria que 
presentava Halbwachs (1989, citat en Montealegre, 
2013) en referència a aquest aspecte planteja que 
la materialització de la memòria als llocs (lieux de 
mémoire) és causa de l’absència d’un ambient de 
memòria (milieux de mémoire). Un antídot de l’oblit 
però, a la vegada, una acceptació de que aquest és 
un fet imminent. 

Podriem resumir-ho doncs, dient que els factors que 
fan possible els memorials a l’espai urbà, així com 
també les senyalitzacions del temps passat, són un 
subconjunt d’una estratègia d’aprenentatge, alhora 
que són una manera de perseverar ancorats en 
aquest passat.

Amb aquests antecedents i amb la voluntat de 
vincular la memòria a un espai concret no és pretén 
recrear el fet d’aixecar estàtues o col·locar plaques 
commemoratives. El que es vol fer en aquest projecte 
és dur a terme una de les mesures atenuants que, 
tal i com explica Manuel Delgado (2005 i 2007, citat a 
Mansilla 2015: 61), a vegades s’estableixen en treballs 
de renovació i de transformació urbana, aquest és 
el fet de no cercar resultats per a assolir l’objectiu de 
Rivetar  només en la creació de nous elements, sinó 
també fer-ho en el rescat de certs trets de referència 
col·lectiva. 

Aquests elements distintius i singulars persistirien 
convertint-se en el fil conductor i el punt d’unió amb 
el passat dels veïns i veïnes de la localitat amb el nou 
edifici destinat a esdeveniments culturals.
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Tal i com explica Silvia Buschiazzo a El arte y la 
construcción de identidad individual y colectiva la 
identitat socio-cultural, allò que entendriem per un 
“nosaltres”, és el sentiment d’identitat d’un individu o 
grup en relació a la seva pertinença a un col·lectiu amb 
el qual es comparteixen trets culturals, com costums, 
símbols, valors i creences, és a dir, el reconeixement 
d’un poble com a “si mateix”.

Olga Lucía Molano considera que la identitat resulta 
indivisible de la història i del patrimoni cultural. Afirma 
doncs, que la identitat cultural no existeix sense la 
memòria, sense un reconeixement del passat ni sense 
els elements simbòlics que li pertoquen ja que seran 
necessaris per tal de construir un futur (2007: 74). En 
aquesta mateixa linea Bákula afirma que “La identitat 
només és possible i pot manifestar-se a partir del 
patrimoni cultural, que existeix prèviament i la seva 
existència és independent del seu reconeixement o 
valoració” (2000, citat en Op cit: 73).

La identitat no és un concepte estàtic, sinó que es 
recrea individual i col·lectivament i s’alimenta de 
manera contínua i dinàmica de la influència externa.

Aquesta col·lectivitat pot estar, en general, localitzada 
geogràficament, però no de manera necessària.
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Resulta gairebé inevitable parlar de passat a 
Llucmajor i no parlar de fabricació de sabates. Van 
ser molts els motius que condemnaren a l’extinció 
a la que va ser la primera i més important activitat 
industrial del municipi i que va donar feina a una part 
molt important de la seva població activa. 

Tot i que és una activitat que ja s’ha deixat enrere, 
aquest projecte vinculat amb la memòria de Llucmajor 
i la identitat dels seus habitants és una bona ocasió 
per fer una aproximació al que va suposar per aquest 
poble la fabricació de calçat de pell. 

Tot i que pugui semblar contradictori, –explica  A. 
Vidal– la indústria del calçat a Llucmajor ha tingut 
una relació complementària, a vegades com a 
alternativa, però amb un lligam molt estret amb una 
altra activitat econòmica de caire agrícola però més 
estesa per tota l’illa de Mallorca: el cultiu de l’ametller, 
tal i com ja s’ha esmentat en el primer apartat d’aquest 
projecte. Casualitat o no, el desenvolupament del 
calçat i l’expansió del cultiu de l’ametller s’iniciaren al 
darrer terç del segle XIX i s’anaren esgotant al final del 
segle XX. La diferència actual d’ambdues activitats 
econòmiques que ja van tenir el seu final, la podem 
trobar en tots els ametllers centenaris, vells i que fa 
anys que no reben cap mena de cura que es veuen 
per les carreteres o els camins rurals, mentre els 
espais que ocuparen les grans indústries sabateres 
s’han reconvertit en superfícies comercials, centres 
de salut, jutjat de pau, etc. 

-Catàleg del taller de Can Jaquetó. Aquest fou el primer taller que 
exportà la seva producció cap al mercat de Cuba. La família de 
Joan Catany no provenia de la classe menestral de sabaters. La 
seva família es dedicava a la comercialització a l’engròs de bestiar. 
L’obertura del taller es pot entendre com una manera d’invertir en 
un sector amb futur.
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-Mapa de Llucmajor el 1929 on s’hi ubiquen les fàbriques i  tallers 
existents en el moment (A. Vidal).



I és que a dia d’avui d’aquesta indústria ja només en 
queden els records dels que ho van veure amb els 
seus ulls, aquells que expliquen que escoltaven el so 
de les sirenes que dictaven l’entrada i la sortida de les 
fàbriques, aquella gernació a la Plaça de Llucmajor 
una vegada havia acabat la jornada amb els cafès 
plens de sabaters.

Per tant, podríem dir que gairebé no queda cap rastre 
de la seva existència, únicament en resten totes les 
vivències dels llucmajorers i llucmajoreres. Per això, 
en aquest projecte es considera d’interès aprofitar la 
oportunitat i fer un esforç per recuperar la memòria 
d’una activitat industrial que tingué un fort impacte 
per a la societat de Llucmajor. De fet, a cada família 
llucmajorera hi podem trobar gent que ha treballat 
directament dins el sector del calçat o que hi ha tingut 
familiars treballant, perquè en un moment donat, 
aquest sector tenia ocupada una part significativa de 
la població activa del municipi (Vidal, 2011).

El calçat va permetre l’assoliment d’una nova 
mentalitat del moviment obrer, que va combinar 
l’actitud reivindicativa amb un tarannà més 
cooperatiu, però amb la idea que una societat més 
justa era possible. El calçat va portar la creació de 
llocs de feina reservats exclusivament a les dones: 
les riveteres i també la secció d’emmagatzematge 
del taller. Sorgiren al voltant del calçat unes activitats 
complementàries, com la fabricació de capses 
de cartró o de tacons, o les diferents indústries de 
tractament d’adobaments i pells. 

Aquella gent d’un segle enrere es va trobar amb la 
oportunitat d’exportar sabates a diferents parts del 
món, però sobretot un important mercat al Carib, i la 
necessitat de donar ocupació a tota la mà d’obra que 
treballava al camp on existia el greu problema de que 
la terra no era de bona qualitat i per tant donava poc 
rendiment. 

D’aquells petits empresaris que s’arriscaren muntant 
un taller, molts quedaren pel camí, pocs assoliren 
l’èxit, però aquells que ho feren van aconseguir ser el 
motor econòmic de tota la localitat durant dècades 
fins que ben entrats els anys 2000 amb el procés de 
la globalització els preus de les sabates van deixar de 
ser competitius. Aquest fet, sumat a que el turisme 
suposava un sector econòmic alternatiu i potent 
declinà a que els empresaris sabaters es decantessin 
per un canvi d’inversió envers la innovació de les 
seves fàbriques, veient-se obligades a tancar. 
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Com ja s’ha dit amb anterioritat, entre els molts canvis 
que va suposar aquesta indústria a nivell social, 
se’n vol destacar especialment que fou la primera 
oportunitat de les dones llucmajoreres d’incorporar-
se a gran escala al món laboral especialitzat. 

Per a l’estudi de la dona sabatera a Llucmajor, es 
comptarà amb el testimoni de les dones que hi 
treballaren per tal de suplir gràcies a fonts orals la 
mancança de fonts documentals sobre el tema. 
D’aquesta manera coneixerem de primera mà com 
va ser la vida de les dones protagonistes d’aquest 
projecte durant l’època de la indústria del calçat. 

En primer lloc s’ha de dir que no s’ha de pensar que 
les dones s’incorporaren a la vida laboral gràcies 
al treball industrial, ja que les dones sempre han 
treballat –i en àmbits molt diversos–, però seria a 
partir d’aquesta època en que la seva feina es tornaria 
més visible a causa d’una major especialització en les 
tasques i una sortida de l’àmbit domèstic. Les dones 
sempre han realitzat tota mena d’activitats, tot i que, 
la gran majoria d’aquestes tasques, fins a la primera 
revolució industrial es podrien encapsar dins aquelles 
pròpies del camp o aquelles domèstiques, a les que 
també s’hi afegiria la cura familiar. 

Un dels aspectes que han anomenat les entrevistades 
és que, majoritàriament, les dones començaven quan 
eren joves a treballar en algun taller o fàbrica, però 
quan es casaven s’establien a casa seva com a lloc 
de feina fixe.

Aquest fet suposava situacions de poliactivitat ja 
que havien de compaginar la cura de la llar i la cura 
dels infants amb el seu treball com a sabateres. Això 
comportava altres problemes com el descontrol dels 
horaris i en molts casos una economia submergida. 
En la indústria del calçat a Llucmajor aquest ús 
del sistema putting-out va ser destinat sobretot a 
dones riveteres perquè era molt senzill establir-lo 
ja que només necessitaven una màquina de cosir 
per poder realitzar les tasques. Catalina Ginard, 
Esperança Rosselló i Sandra Rebassa, esmenten que 
aquest problema també existia a Inca, una localitat 
mallorquina que també va destacar per la industria 
sabatera i que allà es va engrandir quan una part 
de la mà d’obra femenina va ser relegada al treball 
domiciliari en èpoques d’estancament del sector 
(2017: 150) però a Llucmajor va ser tot el contrari, es 
va iniciar quan la demanda de calçat era prou gran 
com per poder treure algunes de les seccions fora de 
la fàbrica, reduint així el cost final del producte.
J. M. Escartín (2001, citat en Marqués: 36) explica en 
una de les seves obres que a Mallorca aquest fet es 
reproduia des dels inicis de la indústria del calçat ja 
que anomena un cens de 1887, on es reflecteix que 
de cada 100 persones dedicades a la indústria, 87 ho 
farien des dels tallers, axò sense enumerar les dones, 
ja que un 69,42% de les treballadores apareixen dins 
l’apartat de “sin profesión y sin clasificar”. Resulta 
curiós el fet de que en el cens de 1860 apareixen 
més dones documentades dins del sector secundari 
que en 1887, quan se sap que la indústria va créixer 
notablement. 
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Les dones que treballaven a fàbrica no quedaven 
exemptes de la poliactivitat ja que tal i com apunta 
Montse Marqués un factor imposat en l’educació i 
que era assumit per les dones era la utilització del seu 
temps lliure a estar amb la família o a fer feines de 
la llar. Un exemple que ho mostra molt bé és que els 
llucmajorers amb els que s’ha pogut parlar expliquen 
que al migdia, quan sortien de les fàbriques, els homes 
s’aturaven als bars de Plaça a beure palo –un aperitiu 
típic de l’illa– abans d’anar a dinar mentre que les 
dones, en les dues hores que tenien abans de tornar 
a reprendre la tasca a la fàbrica, anaven a cercar els 
nens a escola, després a casa a fer el dinar, dinaven, 
netejaven els plats, tornaven a acompanyar els nens 
a escola i llavors marxaven a treballar.

A partir de fonts orals, s’ha constatat que, al contrari 
del que diuen Ginard et al sobre la dualitat de la 
diversificació de tasques per sexes entre les fàbriques 
i els tallers, pel que fa al cas de Llucmajor, aquesta 
no era existent. Segons les autores esmentades, als 
tallers les dones feien tota mena de feines sense 
importar edat i sexe: 
  

En el cas de Llucmajor,  en canvi,  aquesta 
especialització per sexes era present tant a una 
banda com a l’altra, quedant ben marcades aquelles 
tasques reservades als homes i aquelles reservades 
a les dones.

Tot i que les dones que més anomenem en aquest 
treball són les riveteres ja que era la professió 
més corrent entre les dones també n’hi havia que 
treballaven a altres seccions i aquestes són les 
professions a les que tenim constància que es 
dedicaven freqüentment:

1. Rivetera. Tenia la funció d’unir totes les peces tallades 
que li arribaven per tal de conformar l’estructura de la 
sabata. Primer ho feia amb una cola especial per a 
pells i després procedia a cosir-ho. (Podia treballar a 
la mateixa fàbrica o des de casa seva).

2. Arronyadora. La seva funció consistia a rebaixar 
i aprimar la pell i els cantells perquè les peces es 
poguessin doblegar i ajuntar més fàcilment i sense 
crear grans gruixos. (Podia treballar a la mateixa 
fàbrica o des de casa seva).

3. Folradora de botons i sivelles. Aquesta feina serà 
substituïda per una màquina, i les sivelles de més 
bona qualitat quedaran al descobert.

4. Entatxadora. Posen les tatxes que uneixen les soles 
a les sabates

5. Secció “envase”. És la darrera feina que realitzen 
les dones abans de que el parell de sabates s’envii 
a tenda. Consta de diverses funcions però podria 
resumir-se en natejar i revisar tots els detalls com 
posar els cordons per finalment ficar les sabates dins 
la capsa.
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“al si de les fàbriques ens trobam amb una 
divisió del treball per sexes. La racionalització 
del procés de fabricació de calçat determinà 
unes tasques adients per a dones i d’altres 
per a homes” (Op. cit.: 147).



Com ja s’ha esmentat, la idea és poder deixar 
representada aquesta part de la història de Llucmajor 
en l’edifici objecte d’aquest projecte i per això és 
necessari emprar algún mètode que ens permeti 
recollir la major quantitat possible de informació, 
és a dir, de la memòria d’aquells que van ser els 
protagonistes dels fets anomenats i desenvolupats 
anteriorment.

El primer pas per endinsar-nos en el món de la 
indústria sabatera va ser aprendre a fer una sabata 
amb la rivetera Jerònia Roig, qui des de molt jove 
va treballar al taller de calçat infantil familiar i 
posteriorment va seguir amb el treball domiciliari 
essent part del sector de dones que duen a terme 
les seves tasques de manera externa per a Calçats 
Miquel, una fàbrica especialitzada en calçat per peus 
delicats.  Aquesta acció ens ha permès conèixer bé 
quin era el procediment i apropar-nos a les tècniques.
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De la mateixa manera, es compta amb l’ajuda i els 
testimonis d’altres treballadors i propietaris d’antigues 
fàbriques per tal de dur a terme el recull de tècniques, 
materials i eines de l’època de la indústria del 
calçat amb l’objectiu de poder aplicar tots aquests 
coneixements a la rehabilitació del vestíbul de l’antic 
Teatre Recreatiu.

Materials per a la producció artesanal de sabates:

PELLS: solien utilitzar-se diferents tipus de pells i de 
diferents colors segons la sabata que s’havia de 
realitzar. Les pells utilitzades més freqüentment eren 
botxall (pell girada de bou, que s’utilitzava en color 
natural o bé per fer sabates fines de color negre, 
marró, blanc i roig), Tankalf (pell gruixuda de color 
marró o negre), pell de cabra natural, pell de ser, 
badanes d’ovella o de xai (utilitzades per folrar).

FORMES: els sabaters i sabateres necessitaven 
diferents tipus de formes (de nens, adolescents, 
dones i homes) que obeïen a diferents models (de 
punta rodona, xata i amb punta).

SOLA I CARTRÓ: els primers artesans utilitzaven sola i 
cartró. La sola era verda i s’emprava escorça de pi i 
alzina, el color verd s’aconseguia amb murta.
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Eines per a la producció artesanal de sabates:

1.  ALENA: punxó d’acer per foradar, cosir i repuntar.

2. ALICATES: estenalles amb braços corbats i puntes    
quadrangulars per agafar o subjectar.

3.  BANYA: banya de vedell on es col·locava la sèu.

4.  BIGALOT: bloc de fusta rectangular, amb concavitat 
a un costat per poder enclotar la sola i donar-li 
flexibilitat.

5.  BITZEGO: bastonet que té al cap una rebava i servia 
per allisar i polir la sola.

6.  COSTALLEVADOR: pal cilíndric que es passava 
amb les dues mans per la planta del calçat per a 
comprimir-la i aplanar-la.

7.  CULLERETA: mànec de cullera de fusta que tenia la 
mateixa funció que la banya.

8.  CUTXILLA: d’arronyar, de tallar i espasina.

9.  ESBRAVADOR: eina d’acer amb mànec, corbada i 
acabada amb tall, que servia per a treure el perfil o fer 
recta la rebava de la sola.

10. ESQUIROL: instrument d’acer utilitzat per cosir les 
sabates.

11. ESTENALLES: d’entatxar, d’arrabassar, de tallar i 
planes.

12.  FERROS: de rebaves, de francs, de picar.

13.  GUITZOLL: eina amb mànec de fusta i fulla de ferro 
un poc corbada que servia per tallar.

14.  LLUNETA O PLANXETA DE VIDRE: peça de vidre en 
forma de mitja lluna utilitzada per raspar pells i soles.

15.  MARTELLS: martell pla per assentar, martell rodó i 
d’afilar tatxes.

16.  PEU DE FERRO: peça de ferro –on es posava el peu– 
acabada en ganxo per a poder treure la forma.

17.  PLANXA: ferro llis per allisar la sola abans de tallar 
els patrons o després de fer la sabata.

18.  PUNXÓ: utilitzat per cosir i foradar.

19.  RASPA: espècie de llima amb dents triangulars que 
servia per allisar.

20. REPOLS: barreta de ferro utilitzada per ficar els 
claus amb l’ajuda del martell.

21.  RODETA: roda petita posada a l’extrem d’un mànec 
que servia per fer rebaves o marcar punt.

22.  TIRAPEU: corretja de cuiro que servia al sabater per 
tenir subjecte el calçat al seu genoll quan el cosia.

23.  XEIRE: peça llarga i cilíndrica d’acer proveïda de 
mànec, emprada per esmolar eines de tall.
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Com ja s’ha dit, l’edifici del Teatre Recreatiu es va 
construir el 1877. Es tracta d’un edifici singular, tant per 
la seva antiguitat com per la seva ubicació, al carrer 
de sa Fira, ja que és just al costat de la plaça de la 
ciutat. 

Les visites que han realitzat els tècnics municipals 
a l’edifici, permeten diagnosticar que l’estructura 
de l’edifici es troba en un bon estat de conservació 
llavors és aquest el punt de partida per començar a 
plantejar el projecte de reactivació d’aquest espai 
que a part d’aquests valors compta amb un més 
difícil d’objectivar però al mateix temps innegable 
que és la presència del Teatre Recreatiu dins la 
memòria col·lectiva de Llucmajor i l’estima que aquest 
espai genera entre la major part dels llucmajorers i 
llucmajoreres, per aquest fet es considera important 
respectar en gran part l’estat actual de l’edifici ja 
que s’ha vist que estructuralment aquests canvis no 
tindrien perquè produir-se.
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Des d’un primer moment, Rivetar se centra en el 
vestíbul de l’antic Recreatiu per diferents motius.

Primerament, perquè dur a terme un projecte a l’escala 
de tot l’edifici resultava massa ambiciós. En segon 
lloc,  perquè el vestíbul es considerava idoni ja que 
és l’única part de l’edifici que connecta directament 
amb el carrer, per tant, és la que arribarà a més gent.

Finalment, aquest darrer punt , el de la connexió 
interior-exterior, serà un dels objectius més importants 
del projecte que ja veurem a mesura que aquest es 
desenvolupi.

Tot i que ja s’hagi esmentat que no es tenia intenció 
de fer un projecte de cara a tot l’edifici, resultava 
important plantejar un programa que facilités el 
fet d’entendre quines serien les activitats que hi 
tindrien lloc a l’espai i quines serien les persones que 
l’ocuparien, així doncs, seguint amb la voluntat de 
l’Ajuntament de Llucmajor de que aquest sigui l’espai 
on tinguin lloc els esdeveniments culturals del poble 
–tal i com sempre havia passat amb el Recreatiu– es 
planteja que hi hagi un auditori aprofitant l’espai de 
l’antic teatre, l’EMAE (Escola de Música i Arts Escèniques 
de Llucmajor) i espais expositius, reservant una part 
a una exposició permanent relacionada amb la 
indústria del calçat a Llucmajor, ja que es considera 
que és una mancança que té el poble perquè el 
patrimoni material hi és però per falta d’espai bona 
part ja ha hagut de ser traslladat al Museu del Calçat 
d’Inca, una altra localitat mallorquina.

1m
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Una idea que va ser clau per al plantejament d’aquest 
projecte prové d’una conferència a la Setmana de 
l’Arquitectura i Disseny de Pollença 2020 d’Alberto 
Veiga, arquitecte de Barozzi Veiga –un estudi que es 
centra en la realització d’obres públiques – i és que 
tot bon edifici públic necessita un bon espai públic i 
ha d’intentar provocar vida pública, és a dir, un edifici 
públic va més enllà del fet de que ha de ser per a tots 
els habitants sinó que a més ha de proposar alguna 
cosa per a la ciutat i ha de ser capaç d’atreure la 
curiositat i la inquietud de la gent. 

Aquestes paraules de A. Veiga van provocar alguns 
canvis en relació als primers plantejaments del 
projecte apostant per deixar el llindar com un espai 
totalment públic, accessible des del carrer i que mai no 
tanca les seves portes i també el bar que en un principi 
anava a ser una simple barra guanya protagonisme 
com a element central de la planta baixa de l’edifici 
sempre que no hi hagi cap esdeveniment a l’interior 
de l’auditori.
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Seguint amb el testimoni d’Alberto Veiga, parla 
d’una arquitectura “monumental”, no entès com a 
monuments sinó amb el sentit de que la seva obra 
intenta lligar el passat, el present i el futur d’un lloc, 
exactament igual que succeeix amb els monuments. 
Cada edifici intenta explicar una història que va 
més enllà del moment en què és construït i intenta, 
sobretot, donar continuïtat a un indret; tal i com es 
pretén aconseguir amb aquest projecte. 

En la mateixa línia, Peter Zumthor explica a Pensar 
la arquitectectura (2009: 43) que si un projecte es 
basa únicament en allò existent i en allò marcat 
pel seu context, és a dir, per l’espai on s’ubica i la 
tradició d’aquest, li faltaria la confrontació amb la 
seva contemporaneïtat. Però pel contrari, si una obra 
d’arquitectura ens explica el curs del món de manera 
aliena a l’indret concret on s’aixeca, llavors trobaria 
a faltar l’ancoratge sensorial de la construcció al seu 
lloc, el pes específic d’allò local. 
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Aquest edifici està construÏt amb marès. El marès 
és una roca sedimentària detrítica composta per 
grans de sorra cohesionats per un ciment natural de 
carbonats molt emprat en la construcció a les Illes 
Balears. La intenció és deixar-lo vist i les parts que 
s’hagin d’aixecar en aquesta reforma també seran 
d’aquest material, ja que el marès està tan integrat 
al territori mallorquí que és la manera d’aconseguir 
una bona relació de l’edifici amb l’entorn. Aquest no 
és l’únic punt a favor per a utilitzar aquest material 
constructiu, perquè a més, a Llucmajor hi ha canteres 
així que d’aquesta manera s’aconseguiria un estalvi 
energètic  a més d’un impuls per a aquestes empreses 
locals. 

Pel paviment, s’ha escollit unes rajoles hidràuliques, 
concretament el model Hexagonal standard brown 
artisan - 25x25x2.2cm de Huguet,  conegudíssim 
fabricant des de 1933 de Campos, un poble situat 
només a 13 km de Llucmajor.

Materialitat



I finalment, el  material clau d’aquest projecte són les 
pells reutilitzades ja que després de portar a terme 
la investigació, gràcies a la col·laboració d’antics 
treballadors s’ha pogut esbrinar que són molts els 
veïns de Llucmajor que tenen a casa seva restes de 
pell bovina ja manufacturada i preparada per ser 
utilitzada que encara conserven de quan les fàbriques 
i tallers van tancar les seves portes i que no tenen cap 
utilitat. Llavors, després de fer un recull d’aquesta pell 
es tractarà per tal de convertir-la en ignífuga i estarà 
llesta per ser material útil per a fer la intervenció al 
vestíbul del teatre Recreatiu.
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A l’edifici de l’antic Teatre Recreatiu existeix un espai  
que podriem considerar un llindar entre l’interior de 
l’edifici i el carrer. És prou gran així que tot i que a priori 
no té cap funció vol aprofitar-se d’alguna manera i no 
deixar-lo com un espai de trànsit.

Com s’ha esmentat, a partir del moment en què la 
paraula públic passa a ser la característica principal 
que ha de definir aquest edifici, es cerca que aquest 
espai uneixi l’interior i l’exterior però també que pugui 
ser habitat per gent totalment aliena a l’edifici i a les 
activitats que puguin o no estar tenint lloc a dins. 

És necessari un element que convidi a quedar-se, 
d’aquesta manera ja no és un espai per transitar sinó 
que tot i no programar-hi cap ús o funció ja semblarà 
un espai en el què poder-hi passar temps. És per això 
que s’ha pres la decisió d’incorporar una graderia a 
aquest espai ja que al estar apilats els seients té més 
capacitat en menys superfície horitzontal, aspecte 
positiu i necessari ja que aquests metres seran 
imprescindibles per tal de deixar espai lliure suficient 
per fer les portes que la normativa exigeix i també 
perquè una grada ofereix múltiples funcions ja que 
potser alhora seient i taula, per exemple.

El llindar
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Aquesta graderia es compon de diferents peces de 30 
cm d’alçada que es fabriquen seguint un procediment 
molt similar al que es feia servir a l’hora de fer els 
tacons de les sabates i que s’han creat a partir de 
formes del món de la indústria del calçat, bé siguin 
parts del patró o els talons de les pròpies sabates, per 
exemple. Són peces de fusta massissa que després es 
folren amb pell gràcies a una cola especial per a pells. 
En aquest cas s’utilitza pell més gruixuda –que és la 
que s’utilitzava per les soles de les sabates– que és 
molt resistent, per les cares superiors i inferiors de les 
peces ja que seran sobre les que la gent s’asseurà i 
també les que hagin de ser trepitjades per accedir 
a les parts superiors de la grada, en canvi, les cares 
verticals estaran folrades de pell més fina que 
s’adapta millor a les parts corbes. Ambdós materials 
s’uniran entre sí gràcies a una costura, seguint la 
tècnica de les riveteres.
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No es vol deixar de banda el caràcter escenogràfic 
propi de l’actual edifici que l’ha acompanyat 
històricament pel tipus d’activitats que s’hi han 
realitzat. Això a aquest interstici serà possible 
gràcies a la graderia com a element habitual 
del món del teatre i també gràcies al tractament 
de la llum. S’ha agafat com a referent l’obra de 
l’artista visual Cornelia Parker, qui suspèn a l’aire 
les peces que conformen les seves instal·lacions 
i després gràcies a la disposició de la llum, així 
com passa a Cold Dark Matter: An Exploded View 
(1991) aquests objectes penjants es projecten en 
forma d’ombra per les parets creant un espai 
on l’individu es troba il·lusòriament dins un món 
d’objectes augmentats d’escala que l’envolten. 
En el cas de rivetar aquesta instal·lació d’objectes 
es formalitzarà com una làmpada penjada del 
sostre.   
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- Croquis de la làmpada conformada per eines recuperades de 
l’època de la indústria del calçat unides entre sí gràcies a una 
estructura de fil ferro gruixut.



Una de les millors maneres de reactivar aquest edifici  
i aconseguir que tingui vida es considera que potser 
l’establiment d’un bar que ocupi la major part de la 
planta baixa quan no hi hagi activitat a l’auditori, 
quedant reduït a una barra els dies que aquest hagi 
d’obrir les seves portes.

A més la creació d’un espai com aquest pot ser 
beneficiós també per l’edifici en altres aspectes a més 
d’intentar que no sigui deficitari i que hi hagi activitat 
constantment. I és que pot fer que el missatge arribi 
de manera més intensa. Obviament no s’explicaran 
els elements que componen el vestíbul què s’han fet 
recuperant elements de la indústria del calçat però 
quan la gent està a gust, la gent comença a pensar 
coses i a fixar-se en allò que l’envolta. Així que, que la 
gent pugui tenir una bona experiència dins de l’edifici 
farà que s’aprecii molt més la intervenció.

El primer element que s’ha dissenyat és la barra de 
bar.
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La barra necessita un revestiment i l’elaboració 
d’aquest és una bona oportunitat per reutilitzar el 
residu de pells que s’ha esmentat abans. 

Els referents que s’han fet servir treballen amb el 
disseny tèxtil i tenen en comú que parteix d’una sola 
peça, que mitjançant la unió forma una estructura. 

Germans Bouroullec (Quimper 1971 i 1976): Ronan i 
Erwan Bouroullec són els creadors, juntament amb 
l’empresa textil Kvadrat, de Cloud un nou sistema 
divisor d’ambients. És un sistema modular conformat 
per peces de tela unides amb gomes elàstiques per 
formar estructures penjants que poden servir com a 
divisores d’espais i també com a solució acústica.

Petra Blaisse (Londres 1955): Blaisse és la creadora 
de Inside Outside. Del seu projecte ens interessen les 
cortines i l’arquitectura tèxtil sobretot pel treball amb 
diferents materials tèxtils que s’uneixen entre sí creant 
un patró que es repeteix i la importància que li dona 
a la textura. 

Petra Vonk Design Studio (Ciutat del Cap 2008): 
L’estudi de Petra Vonk se centra en la creació de 
cortines acústiques Plectere fabricades amb feltre de 
punt 3D. A partir de tires gruixudes d’aquest material 
es dobleguen de diferents maneres de manera 
que quedin entrellaçades fins a formar uns panells 
acústics de gran tamany.
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El motiu pel qual s’ha pres la decisió de treballar a 
partir de la unió és perquè realment aquesta era la 
funció de les riveteres, unir. Per això, seguint amb els 
referents que s’han esmentat, s’ha decidit agafar 
una peça única que es repeteixi per després unir-la i 
crear una estructura, en aquest cas s’ha escollit una 
part del patró d’una sabata de saló. Era el tipus de 
patró més emprat ja que quan acabaven de fer les 
sabates que pertocaven a cada temporada sempre 
dedicaven un temps a fer aquest model de sabates, 
allò que anomenaven stock.

Llavors, els passos a seguir són:

1- En un primer moment s’hauria de tallar la pell 
segons el  patró.

2- A continuació es farà allò que entenien per arronyar, 
és a dir, rebaixar aquelles parts que posteriorment 
s’hauran d’unir.

3- Seguidament, aquestes parts s’encolaran i seran 
colpejades amb un martell per assegurar que estan 
correctament fixades.

4- Una vegada estiguin unides és quan gràcies a 
l’ajuda de la màquina de repuntar SINGER 18.2.  es farà 
el rivet.

20
 c

m

10 cm
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Una altra peça indispensable per a aquest bar eren 
unes estanteries per tal de poder emmagatzemar 
copes i ampolles.

Com el revestiment de la barra ja serà un element amb 
prou protagonisme i pes a nivell visual, s’ha optat per 
unes estanteries minimalistes formades per taules de 
fusta de 15 cm d’amplada que es sujecten a la paret 
gracies a dues tires de pell de 5 cm. d’amplada.
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Pel que fa al mobiliari del bar s’ha optat per recuperar 
un element molt característic dels sabaters artesanals, 
la cadira de sabater.

Es tracta d’un tabulet de fusta que té el seient de pell.

La idea és manetenir una estructura similar, ja que la 
senzillesa de la peça es considera molt interessant, 
però sí que se li afegiran uns centímetres d’alçada 
per fer-les més còmodes i adaptades a l’alçada de 
les taules del bar.

Per a la construcció d’aquest tabulets s’empraran 
llistons de fusta de 40 cm d’amplada encaixats entre 
sí mitjançant el sistema de juntes de caixa i espiga.

Cadira de sabater de la dècada dels anys 30.
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B’B - B’ 1:10

A A’

A - A’ 1:10

D’ D

D’ - D’ 1:10

C

C’

C - C’ 1:10
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