
LA SOCIETAT ECONÒMICA MALLORQUINA D'AMICS DEL PAÍS

En l'àmbit del reformisme borbònic del segle XVIII va sorgir, el 1778, la
Societat Econòmica Mallorquina d'Amics del País per recomanació del
monarca, Carles III, i amb l'impuls de la Reial Audiència de Mallorca. La
Societat va substituir la Confraria de Sant Jordi, associació que agrupava
la noblesa de l'illa. La nova institució va reunir membres de diversos
col·lectius: nobles, militars, alts funcionaris, membres del clero i
professionals liberals, amb l'objectiu de promocionar l'agricultura, la
indústria i el comerç.

Al llarg de la història de la institució poden distingir-se quatre etapes: la
primera entre 1778 i 1808, la segona entre 1808 i 1835, la tercera entre
1836 i 1941, i la darrera des d'aquest any fins a l'actualitat. Durant
aquests períodes va impulsar diverses iniciatives remarcables, com la
publicació, a partir de 1872, del Setmanari Econòmic; un projecte de
reforma de les ordenances gremials; el foment del cultiu de cotó, vinya o
blat de moro; el foment de l'educació i la formació en diverses branques,
o la defensa del patrimoni artístic amb motiu de la desamortització o en
impedir la sortida de Mallorca del Museu de Raixa. Al final del segle XIX,
la Societat es trobava en decadència i encara que en els primers
decennis del segle XX va conèixer una certa revitalització, a partir de
1936 va iniciar el declivi definitiu malgrat l'intent infructuós dut a terme el
1958 per Bartomeu Barceló Pons i Gaspar Reynés Quintana.

L'Arxiu de la Societat va conèixer diverses ubicacions. De la Societat
Arqueològica Lul·liana va passar a l'Estudi General Lul·lià i, finalment, va
ingressar, el 1975, a l'Arxiu del Regne de Mallorca. Els fons inclouen
dues àrees: la documental i la bibliogràfica.1 La primera es va organitzar
en tres seccions: estructura interna, activitats i documents no pertanyents
a la institució. Quant al fons bibliogràfic, molt més ampli, es van establir
dues subseccions: llibres i fullets, i publicacions periòdiques.

***

— Dates extremes: 1778-1949.

— Unitats d'instal·lació: 278.

— Instruments de descripció: inventari.
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