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6.-CONCLUSIONS GENERALS 

Al final de cada un dels apartats hem fet una recapitulació, en què hem 

desenvolupat les reflexions i conclusions que afectaven directament 

l'àmbit d'estudi de cada capítol. Per aquest motiu no repetirem el que ja 

ha estat esmentat. Ara ens pertoca tractar els punts que encara resten 

oberts i intentar donar-los resposta des d'una visió més àmplia. 

Un dels objectius de la tesi era analitzar el camí que va seguir la 

introducció de la llengua castellana en el si de la societat mallorquina, 

per aquest motiu plantejàvem l'estudi de l'ensenyament com a peça clau 

per donar resposta a aquest procés. El segon objectiu era esbrinar fins a 

quines dates la llengua catalana escrita va ser utilitzada en els àmbits 

d'ús habitual, malgrat totes les lleis repressores. I, per acabar, hem 

estudiat quina mena de llengua catalana escrita era la comunament 

utilitzada i quin codi escrit es feia servir. 

Ensenyament 

En l'estudi del procés d'alfabetització, seguit al llarg del segle XVIII i 

primera meitat del XIX, hem vist clarament el joc de llengües que 

s'estableix entre el català, el llatí i el castellà. Hem establert unes fases 

-de cronologia desigual segons els estaments socials-, en les quals 

definíem quina era la llengua objecte d'aprenentatge de la lecto-

escriptura, punt bàsic per poder entendre la pervivència de la llengua 

catalana escrita. Quan analitzàvem els lligams que s'establien entre 

l'aprenentatge de la llengua llatina i la llengua catalana, vèiem que en el 
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món escolar de l'Antic Règim la llengua llatina no feia canviar Testatus 

de la llengua catalana, ans al contrari, els papers es trobaven prou 

definits i no hi havia, diguem, una competència deslleial; el problema ve 

donat quan s'introdueix un tercer element en discòrdia: la llengua 

castellana. La introducció de la llengua castellana en el món de 

l'ensenyament començarà pel vèrtex de la societat - la universitat- i, a 

poc a poc, s'anirà introduint als altres nivells més elementals de 

l'ensenyament. Així, doncs, quan parlem de les repercussions de la "Real 

Cédula" de 1768, n'hem de matisar els resultats. Certament és en les 

derreres dècades del XVIII quan hi ha una legislació clarament en 

contra de la llengua catalana, però és difícil d'esbrinar fins a quin punt 

és fruit de la "Real Cédula"; el que sí que és evident és que comença un 

canvi a l'ensenyament superior. 

Tots sabem la importància del llatí com a llengua de cultura, però entre 

els individus fortament culturalitzats el llatí gairebé es transformava en 

llengua d'ús habitual, prova d'això és el seu ús fins i tot en la 

correspondència; per exemple: si seguim la correspondència de 

Finestres1 amb Ignasi de Dou i Solà, veiem que, cap el 1723, les llengües 

que utilitzen són el llatí i el català, però ja amb els fills d'Ignasi Dou, 

Finestres sols utilitzarà la llengua castellana; és a dir, el llatí no serà 

substituït pel català, sinó pel castellà. Aquest és un punt bàsic a tenir en 

compte, ja que un cop el llatí perd presència en aquests grups socials no 

és la llengua catalana qui ocupa aquest espai sinó la llengua castellana, 

que ja havia pres el relleu al llatí com a llengua de cultura. Per explicar 

aquest canvi de llengua en la correspondència hem de considerar que 

ens situen a la segona meitat del XVIII i, que els fills de Dou i Solà, 

possiblement, ja havien après la llengua llatina amb el suport de la 

^1110111^.(1997): La IIJustració. Obra completa vol.DC, ed. 3i4, València, pàg. 
190 
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llengua castellana. Cal tenir present que l'any 1777 la Gramàtica de la 

lengua latina de Maians fou declarada oficial juntament amb l'ordre 

d'ensenyar-se a les set universitats de la Corona d'Aragó, és a dir, a 

Cervera, Osca, Saragossa, Mallorca, València, Gandia i Oriola2. Si mirem 

les gramàtiques de la llengua llatina d'aquella època (les més editades 

forenDe institutiones grammaticales libri duo de Nebrija, la Syntaxis seu 

compendiaria partium orationes institutio de Joan de Torrella, i la 

gramàtica de Sempere, de la qual ja hem donat compte a l'apartat 

corresponent) constatarem que entre la segona meitat i finals del segle 

XVIII- més concretament a partir de 1770- es produeix un canvi 

decisiu: les gramàtiques de la llengua llatina -que al cap i a la fi era 

l'única gramàtica que s'ensenyava- escrites en llatí o en català ja no es 

reediten i cedeixen el pas a les publicades en castellà3. 

Els àmbits d'ús entre el català i el llatí es trobaven prou clars, però a 

finals del XVIII la llengua castellana va ocupant espais en detriment de 

les dues llengües esmentades. 

Tots aquests canvis no afectaran l'ensenyament elemental, sobretot en 

les capes més humils de la societat. A Mallorca, l'ensenyament de les 

primeres lletres continua en mans dels estaments eclesiàstics, almenys 

fins al primer terç del XIX, i fins que no queda establerta una mínima 

xarxa escolar estatal i els continguts propis de l'Antic Règim no 

2BATLLORI,M.( 1997):op.cit. 
3VegeuMARCET, Pere i SOLÀ Joan (1998): Història de la lingüística catalana 1775-
1900, ed. EUMO, Vic. Sobre el català que es feia servir en aquest tipus de 
gramàtiques, J. Solà a "El català a les gramàtiques i els diccionaris llatins dels 
segles XVII-XVIIP Acres del 8è. CoLloqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes, Tolosa de Llenguadoc 1988, Abadia de Montserrat, Barcelona, diu: 
a) Les obres destinades a l'ensenyança del llatí durant els segles XVH-XVUI ens 
presenten una llengua versemblantment acostada a la realitat oral, però amb les 
pressions normals de la tradició escrita. 
b) en la immensa majoria d'aquestes obres no hi ha cap preocupació de tipus 
purista o lingüístico-patriòtic. 
c) La llengua vehicular, més que el català, era una argòtica barreja de català i 
castellà, més tard substituïda per l'última llengua.(pàg.26). Malgrat tot, crec que 
no podem menysprear la importància d'aquestes obres. 
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canvien4, l'ensenyament tradicional es manté inalterable, i en aquest 

ensenyament, la llengua catalana hi tenia un lloc. 

Àmbits d'ús 

Creiem que ha quedat prou demostrat l'ús general de la llengua catalana 

escrita al llarg del segle XVIII i primer terç del segle XIX. El 

catalanoparlant, si té necessitat d'escriure, utilitza la llengua catalana; 

per tant, no podem admetre de cap manera que alfabetització sigui 

sinònim de castellanització, en tot cas l'únic que podem constatar és que, 

a través de l'ensenyament, alguns estaments socials comencen a 

esdevenir bilingües, però això no significa que s'arraconi totalment l'ús 

de la llengua catalana, ni tan sols en aquests mateixos grups socials. 

Hem de ser conscients que el domini de la llengua castellana es presenta 

com una necessitat en alguns grups socials, per això, a finals del XVIII 

trobem individus que utilitzen l'una o l'altra llengua, segons les ocasions. 

Per exemple: a partir de la Real Cédula de 1768, els secretaris dels 

ajuntaments es veuen obligats a escriure les actes en llengua castellana i 

els mateixos secretaris, que abans feien les actes en llengua catalana, 

passen a fer-les en llengua castellana, tot i que la llengua de relació 

entre l'ajuntament i el poble continua sent la catalana. Al llarg del 

treball hem donat moltes proves de la pervivència de la llengua 

catalana escrita que ara no cal repetir. 

El gran canvi en els usos socials escrits no es produirà en el segle XVIII, 

sinó en el XIX, i començarà a fer-se més evident a partir del primer 

4Pensem que l'escola de Gramàtica de Cura no va tencar les seves portes fins el 
1826 i el col·legi de Monti-sion de Porreres fins el 1835. 
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terç del XIX. El canvi de llengua en els usos lingüístics vindrà 

acompanyat de canvis socials i econòmics, per exemple: si fem una 

ullada a la premsa periòdica que surt a tombant de segle, veiem que 

entre 1779 i 1813 hi ha setze publicacions periòdiques5, totes escrites 

en llengua espanyola, tret del Diari de Buja6 (18 números entre 1812 i 

1813). 

Els àmbits d'ús propis de la llengua catalana escrita cada cop s'aniran 

reduint més per acabar reclosos a àmbits estrictament familiars. Jaume 

Pujol, conegut defensor de la introducció de la llengua castellana a 

Mallorca, una mica abans de 1850 escriu: "Además siempre habrá 

transacciones civiles, y correspondencias epistolares de familia que se 

escriban en mallorquín; y para estos usos nunca será perdido un tratado 

de ortografía de nuestro particular dialecto"7. 

És com si haguéssim tocat fons, però també és com si la llengua catalana 

escrita es resistís a morir. 

5informació extreta de ROURA I AULINAS, Uuís( 1985):!'antic Règim a Mallorca. 
Abast de la commoció dels anys 1808-1814 Consellaria d'Educació i Cultura del 
Govern Balear. Direcció General de Cultura, Palma de Mallorca, 269. 
6vegeu FERRER,Antoni-LLuc ( 1976):"Iiteratura i liberalisme: aspectes del Trienni 
Constitucional (1820-1823) a Mallorca", Randa, n.2, ed. Curial, Barcelona. 
(1979): "Refranys i locucions del "Diari de Buja"". Randa, 9. ed.Curial, Barcelona; 
(1985):H "Diari de Buja"(1812-1813) i Miquel Ferrer i Bauçà" Randa, 17, ed.Curial, 
Barcelona. 
7MARTINEZ TABERNER,Catalina (1992): "Jaume Pujol i la llengua catalana" a 
Estudis de Llengua i Literatwa/XXV. Miscel.lània Jordi Carbonell. Barcelona , 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàg.92 
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Anàlisi lingüistica-

No tan sols la llengua catalana8 escrita va perviure fins a la primera meitat 

del XTX, sinó que també cal considerar que ho va fer a través d'un codi, 

transmès de generació en generació, i perquè això succeís hi havia d'haver 

mestres que l'ensenyessin, mestres de primeres lletres. Però no cal amagar 

que ens trobem en una situació farcida de contradiccions, bàsicament 

perquè hi ha uns escrits amb uns nivells de correcció molt dispars. Si fem 

una lectura dels manuscrits, el primer que sobta és la feble interferència 

lingüística que hi detectem, sobretot si comparem amb altres escrits de 

l'època. No crec que tot es pugui explicar dient que els notaris o els 

escrivents de les notaries foren els únics que van mantenir una llengua 

catalana escrita prou digna, ja que hem transcrit manuscrits de secretaris, 

administradors, menestrals, preveres, etc. que presentaven una llengua 

que podem considerar que es trobava dins els mateixos paràmetres. En 

definitiva, crec que per poder justificar la mena de llengua o de codi 

ortogràfic que s'utilitza en cada ocasió no hi ha altra sortida que acudir a 

raons biogràfiques de l'autor en el sentit més ampli (estudis, oficis, càrrecs, 

etc.). 

Com hem assenyalat anteriorment, qualsevol escrit del segle XVIII i 

primer terç del XIX, si reprodueix els trets fonètics dialectals, denota 

una manca de formació lingüística en llengua catalana, que pot ser 

deguda a una formació precària en aquesta llengua o a una 

escolarització en llengua castellana, la qual evidentment no haurà 

8A1 llarg de tot el treball, sempre he parlat de llengua catalana escrita, perquè el 
monolinguisme de la societat mallorquina és prou evident en aquesta època, per 
tant, no cal parlar ni de lleialtats ni fidelitats lingüístiques. Les classes altes de la 
societat mallorquina han restat fidels a la seva pròpia llengua, fins al segle XX, 
malgrat que sabien l'espanyol i, possiblement, també el francès, com denoten 
moltes de les seves biblioteques. L'estudi del multüingüísme de la noblesa no s'ha 
portat a terme fins ara i potser ens ajudaria a enterdre molt punts que encara 
resten foscos en els estudis d'història social de la llengua. 
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permès cap mena de formació en llengua catalana. D'aquest mateix 

context sorgiran les noves propostes ortogràfiques, que tenen com a 

únic referent la llengua oral, ja que s'ha perdut el codi ortogràfic 

tradicional. 

A l'apartat corresponent hem transcrit aquest "Avis al Poble" : 

Arnats paisans: Es Governador de la mitra en resposta á sas súplicas 
humils y respectuosa que varios gremis li han fêtas à favor de sa 
protecció, defensa y conservació de la Santa Fé: vos diu y vos asegura, 
que está tan resolt á consolarvos en un punt tan important que primer 
perdra la vida, que dexar de cumplirhó per part seua tot lo que pugue, y 
que ademés te encarregat fortement á sas justicias saculars, que zelen y 
invigilan contra sa propagació de llibres y escrits dolens, qui son sa 
pesta de un poble. Yaxi viviu quiets, y en sa confíansa de que la santa 
Fé no petirà detriment, antes bé, mediant es nostro zel, vigilancia, 
humildad, obediencia als superiors, y fervorosa oració á Deu nostro 
Señor, brillará mes y mes la Fé y la Religió, y nos fará triunfar deis 
inimics de sa nostra anima. 

Palma 24 de abril de 1813- Juan Muntaner y García, Governador de la 
mitra 

Imprenta de Villalonga 

El que sobta d'aquest avís és l'intent d'apropament a la llengua oral, que 

difereix de la resta d'escrits de l'època transcrits, però si en coneixem 

l'autor sabrem que l'allunyament de la tradició escrita és possiblement 

causada per la seva formació: Joan Muntaner i Garcia9, bon llatinista i amic 

personal de Josep de Togores, comte d'Aiamans, fou canonge de la Seu, 

advocat dels Consells Reials, membre de la Societat Econòmica d'Amics del 

9 Sobre la figura de Joan Muntaner, vegeu: BOSCH.Maria Carme (1990): "Jaume 
Rodoreda i Joan Muntaner, amics i amants de les muses llatines" a Estudis de 
Llengua i Literatura Catalanes. MiscelJània Joan Bartardas 4, Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, Barcelona; BOSCH,Maria Carme (1991): "Joan Muntaner 
llatinista" a Mallorca i el món clàssic I, Estudi General Lul·lià, Palma de Mallorca i 
MAS i VTVESJoan (1994): Josep Togores i Sanglada, Comte d'Aiamans (1767-
1831).Biografia d'un il.lustrat libérât. Biblioteca Miquel dels Sants 01iver,l, 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona. 
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País i vicari general governador de la diòcesi mallorquina, en absència del 

bisbe Bernat Nadal. En aquest escrit, Joan Muntaner assaja un model de 

llengua més dialectalitzat, més d'acord amb les propostes ortogràfiques 

que començaran a donar-se a tombant de segle. 

El que hem analitzat és l'oblit d'un codi escrit, d'un codi que va fer de la 

llengua catalana una llengua de cultura. D'aquest codi, el poble català 

se'n va servir fins a l'últim moment, fins que aquest mateix poble -que 

va saber mantenir la tradició durant segles-va ser obligat a alfabetitzar-

se en una llengua aliena. 

Després, començarà una altra història: "Entre nosaltres, els grans 

experiments ortografíes que es fonamenten precisament en l'argument 

d'acostar la llengua escrita a la llengua parlada -s'entén: a la parlada 

amb propietat i correcció- començaran a aparèixer a mitjan segle XVIIL 

És a dir, justament quan la llengua escrita ha entrat en una profunda 

crisi, després que la pèrdua de l'ús oficial l'ha reduït fonamentalment a 

instrument de comunicació privada. És des d'aquesta perspectiva que 

s'han de contemplar les propostes antitradicionals d'UUastre, Joan Petit i 

Agilar, Josep Togores, Antoni Febrer i Cardona,etc. També són d'aquesta 

època lesrefíexíons dels qui, a la banda oposada, s'esforcen a distingir la 

lògica de l'oral i la de l'escrit per propugnar una llengua literària 

allunyada de la llengua colloquial: Marc Antoni Orellana, per exemple. 

Són actituds complementàries, que sorgeixen de la manca d'un model 

autoritzat de llengua literària. "10 

10ROSSICH, Albert,"Una qüestió d'història de la llengua a l'edat moderna:el 
reconeixement de la vocal neutra".Publicat a La llengua catalana al segle XVUI, a 
cura de Pep Balsalobre i Joan Gratacòs (1995), Quadern Crema, Assaig 16, 
Barcelona, pàg. 162-163. 
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ANNEX 





ARXIU TORRELLA 

C o r r e s p o d è n c i a 

Sig. Torrella 118. (XVII-XVIII) 

1656-1709- Antoni de Serralta 

carta de 1656 en català de Diego de Serralta a A. de Serralta 
carta de 1688 en castellà 
carta de 1688 en castellà 
carta de 1688 en castellà 

" de 1692 " 
u de 1696 u al seu germà 

carta de 1700 en castellà 
carta de 1702 en castellà 
carta de 172 en castellà 
Conjunt de cartes de correspondència comercial amb Malta, totes en 
castellà de 1702 a 1709. 
carta del Prov. de mínimos de Mesina al Rdo. Prior General, en castellà 
de 1627 i 1783 
carta de 1600 en castellà de Joan de Berard 
carta de 1665 en castalà d'Antoni Descallar 
carta de 1610 en català d'Antoni Dameto 
carta en castellà sense data 
carta e 1671 en castellà d'Antoni Doms 
carta de 1671 en castellà de Martin Diaz Escuder 
carta de 1681 en castellà 
carta de 1683 en català d'Antoni Descallar a Joan de Berard 
carta de 1681 en català de Joan de Ballester d'Oleza a Joan de Berard 
carta de 1681 en català del capellà de V.M., D. Guillem Guixayre a Joan 
de Berard 
carta de 1696 en català de D.Guillem Descallar a Joan de Berard 
carta de 1701 en castellà de Francisco Javier de Serralta Dameto a 
D.Antonio de Serralta y Castel 
carta de 1701 en castellà (igual) 
3 caites de 1702 en castellà (igual) 
carta de 1703 en català de Josep Fuster de Marsella a Antoni de Berard 
carta de 1713 en català de D. salvador Gallard 
carta de 1726 en castellà de Francisco Costa y Truyols a D. Agustin de 
Torrella. 
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carta de 1726 en castellà s/d ni nom. 
carta de 1730 en castellà e 

carta de 1746 en castellà a D.Juan de Torrella de Miquel Segui, notari de 
ciutat 
carta de 1746 en català, nota curta 
carta de 1746 castellà. Ramón de Verí a Joan de Torrella 
carta de 1746 en castellà Seguí a Torrella 
carta de 1747 en català de Sebastià Pons a Francesc Gual Despuig 
carta de 1768 en català de de Fr. agustí Torrella a Guillem Doms y 
Dezcallar, volgut nebot meu 
carta de 1769 en català de Fr. Agustí Torrella a Guillem Doms i Descallar, 
volgut nebot meu 
carta de 1772 en català, igual com la d'abans. 
2 cartes de 1775 en castellà de Roma. 

Sig. Torrella 163. 

-Hi ha dues cartes força interessants, una és en castellà del febrer de 
1780, signada per Guillermo Doms y Descallar i prega al senyor Antonio 
Gibert que faci els possibles per passar a Barcelona una quantitat de 
diners per al senyor Francisco de Molans a compte de D. Jordi Doms. La 
segona carta és en català , signada per Antoni Gibert i va adreçada al 
patró Francesc Sabater. Li diu que ha de portar a Barcelona una 
quantitat de diners, com ho ha de fer i on ha de lliurar-los. 

-Rebuts en castellà de Juan de Milans de 1781 

Sig. Torrella-119 

1807, en castellà 
1812, en castellà 
1832, en castellà 
1834, en castellà 
1841, en castellà 
1843, en castellà 
"Inca, 7 de septembre de 1853", carta de Nicolau Solivellas a D. Fausto 
Gual, en català. 
"Petra, 1 Desembre 1853" , carta de Francesc Santandreu a Fausto Gual, 
en català. 

Sig. Torrella-120 (1860-1869) 

-cartes de 1860 a 1861 i següents, tot en castellà. 
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Factures i comptabilitat de la casa 

Sig. Torrella-146. 

-Hi ha comptabilitat en català, però no duu data, és del XIX ? 
-Carta adreçada a José Dameto de March Ferrés, en català, sense data. 
- Molts de comptes diaris, semblem de la compra, tots en català, porten 
el dia, però no l'any. 

Sig. Torrella -148. 

-Factura del bagul del Sr. D.Joaquim Doms i Descallar de dia 27 de març 
de 1784, feta pel fuster Mariano Corró Fuster, en català 

-Comptabilitat del XVIII, sense datar, en català 

-Compte del fuster de 1794, en català 

-Compte del fuster del 19 de Desembre de 1793, en català. Diu: "Compta, 
de la mia faina ha feta Metra Juan Estelrich Farrer per mi Sano Don 
Guiem Torella dia 19 Des. 1793 ". 

-"Notura de lo que importan los contes de los manastrals del añy 1795", 
tot en català. 

-"Compta de la faina ha feta Mestra Juan Estelrich Farrer par mi Sano 
Don Guiem Torella. Dia 23 Janerde 1797" 

- igual - 23 desembre de 1797 
- igual - 20 desembre de 1799 
- igual - 16 gener de 1799 

- "Compta de la feyna ha feta mestra LLorens Vallespir, Ferrer per mi 
señor Dn. Guillem Doms de Casa de Torrella" (de 1797 al 798) 

-"Compte de lo que se an aportat de case de Mestre Bartomeu Fuster 
Carer per compte del Sor. Dn. Guillem Oms y Torrella. A 25 Janer de 
1800" 

-"Conta de Dn. Guillem Doms de lo que se ha pres de la botiga del Sr. 
Bernat Ferrer. Dia l setembre 1799" 
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- Hi ha una llibreta que diu: " Porte Cte. de lo añy 1777. Descarrech". 
Començant al final i en sentit Invers diu: "Janer 1777. Carreen". 

No sabem qui Pha feta. Totes les anotacions són de despeses. 

- Hi ha papers de 1712, tots en català 
de 1720, tots en català 

Contracte d'arrendament de 1722, en català 
de 1729, en català 

-Compte d'un deute fet davant notari de 1710, tot en català. El notari és 
Miquel Florit. Es repeteix l'any 1740 i 1758, tots en català. 

-"Jo a baix fírmat Dn. Joaquim Doms y Berard, consigno al Sr. Francesch 
Puigserver Sucrer, cent trente y nou lliuras quinze sous y deu diners 
dich 139 & 15s 10 envés(?) y contra Dn. Francesch Villalonga Mir, per 
contes me está davent dit Señor per dos plasos de Notaria reuho de 
69& 17s 11 vensuts un als 8 Maig de 1777 y lo altre dit dia del añy 
matex, que me es tingut fer tots añys, posant a dit Puigserver en tot 
mon lloch,veus y accions, y estadi de evicio per los gastos y despeses 
per el cobro de dita partida, y a cte. entre de nostros comptes. Palma y 
agost 8 de lo añy 1778 

Sonl39&15sl0 

Joachin Doms " 

-Carta personal de 1733, en català 

-Comptabilitat de 1756, en català 

-Rebuts de 1758, en català 

-Albarans de 1778, en català 

-Comptabilitat no datada, en català 

-Compte d'un picapedrer sense datar, en català: "Desfer y tornar fer la 
taulada de demunt la quadrete (...)" 

-Diversos rebuts sense datar 
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-Rebut que rep D. Josef Narbona Pro. de D. Guillermo Doms de 1786, en 
castellà 

- Compte del sabater de 1795, en català 

- Rebut d'una teixidora de 1794, en català 

-Compte dels menestrals que han treballat per la casa Tórrela de 1796, 
en català 

-Compte del calderer de 1798, en català 

-Compte de la modista sense datar, en català 

-Compte del passamaner de 1799, en català 

-Rebut de 1800, en català 

Sig. Torrella 147. Segles XVI-XVII 

Sig. Torrella 158. És de 1498 a 1640. 

Sig. Torrella 149 

-Compte de 1800, en català 

-Compte de 1800, en català 

-Rebut de 1800, en català 

-Compte dels menestrals de 1800, en català 

-Compte de les partides rebudes de 1800, en català 

-Compte de 1816, en català 

-Compte de 1849, en català 

-Comptes de 1800,1801,1802,1803,1804, 1806, tots en català 

-Albarans de 1804, en català 
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-Compte de 1806, en català 

-Papers sense datar, en català 

-Albarà de 1806, en català, signat per Josef Doms 

-Pagaments de 1806, en català 

-Albarà de 1805, en català 

-"He rebut de Dn. Benet Vert sinch sentas lliuras en diner metalich cuia 
cantidat tornare en la matexa moneda. Palma 15 de Desembre de 1807 

Son 500 & Maria Candida de Torrella" 

-Compte de 1818, en castellà 

-Compte de 1817, en castellà 

-Compte de 1818, en castellà 

-Escrit de 1819, en català 
-Rebut de 1817, en castellà 

-Rebuts de 1817, 1818 i 1819 en castellà 

-Rebut de 1809, en català, signa Josef Doms 

-Rebuts de misses de 1809, en català. N'hi ha 4 

-Comptes d'un menestral del810al811,en català. N'hi ha 3 

- "Compte de la feyna ha feta M. Bartomeu Castañer fuster per compta 
de can Torrella lo any 1812" 

-Compte d'un picapedrer de 1812, en català 

-Compte del ferrer de 1811,1817,1818,11819 en català 

-Compte del selleter de 1814,1815,1817 i 1818, en català 
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-Compte del fuster de 1813, 1814, 1815 i 1816, 3 comptes de 1817 i 1 
de 1819, en català 

-Compte del calderer de 1815,1816 i 3 de 1823, en català 

-Compte de l'esparter de 1816, en català 

-Compte del courer de 1818, en català 

-Compte del sabater de 1818,1821,en català 

-3 comptes del sastre de 1822, en català 

- "Lo que se dan a los manastrals de lo anys 1814 y 1815" 

-Compte del "Chocolate" de 1816,1817 11818, en català 

- 4 comptes de 1816, en català 

-1 compte sense data, en català 

- Rebuts de 1817 i 1823, en català 

- "Relació de lo que está devent la casa de Torrella a los menestrals del 
any 1819" 

c 

- "Contes de los menestrals de 1820" 

- Rebuts de 1821, en català 

-Comptes molt petits i cursts de 1821 a 1822, tots en català 

- "Plagueta de los contes de los manestrals qui servexen la casa de 
Torrella. 1822 ".És una llibreta, sense foliar, de 19 fulls escrita en català. 
Hi ha alguns fulls en blanc. 

- Hi ha molts comptes que semblen venir d'una mateixa llibreta petita 
de 1823, tot en català 

Amy 1§24 

- "Jornals del fuster en al Predio Son Ameller en los any 1823 y 1824". 
Tot és escrit en català. 

-Jornals per empeltar oliveres, en català 
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-Compte del cerer, en català 

-Compte del sabater, eii català 

- 7 comptes del ferrer de 1824 a 1825, en català 

-Rebuts, en castellà 

- 3 comptes del joier Gabriel Miró, en castellà 
"Cuenta de unos pendientes de brillantes por cuenta deD. Vicente Gual". 
12 Desembre de 1824 

***************** 

-"Palma 9 Desembre 1824 

Los M.NS. de Torrella a Joan Teixidó han comprat 39 palms paño 
blau a 13s.- 25 & 7s. 

Pagado dia 8 enero de 1825" 

****************** 

-"Ano de 1824 

conta de fuste de son malle 

dia 8 de enero jornals. 2 
mes dia 14 de enero jornals. 2 
mes dia 26 de enero jornals. 2 
mes dia 31 de enero jornals. 2 
mes dia 18 de febrero jornals ....2 
mes dia 2 de abril jornals 3 
mes (etc.)" 

Amy 1S25 

- "Importe de la hobra quejo Guillem Torres Escultor he feta per compte 
del Sr.D. Vicens Gual es lo seguent(...)". Tot és en català. 

- "Relació y conta de las partidas de flocadura que teng entregadas a D. 
Vicens Gual 
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la. partida 50palms. 50 
2a. idem 2 trosos de 25 palms cada tros.....5o 
3a. idem 4 trosos de 23 pAlms cada tros. 92 
4a. idem dos trosos de 8 palms cada tros 16 
5a. idem 1 tros de sis palms. 6 

Total palms 214 

Los 214 palms á raó de ll&el palm valen 117& 14s 

Recibido a cuenta 50&0s. 

Restan 67&14s. 

he recibido a cuenta treinta y tres & deiysite (sic) sueldos 
son 33&17S. 

rebut de Don Vicens Gual el dit con ta 

Palma y 23 Desembre de 1824 
Juan Morey 

-Compte del picapedrer, en català 
c 

-Rebut de 1827, en castellà 

-Compte del vidrier o botiga, en català 

-Compte de mestre Pere Antoni Janer, calderer. En català 

-Compte del manyà, en català 

-Compte del cerer, en català 

-Compte del fuster, en català 

- "Compta i gasto de la casa. 6 Desembre de 1825". Tot en català 

- "Pagó D.María Beatriz Doms, por mano de Juan Prohens una libra ocho 
sueldos, por un 3o de la contribución de frutos civiles. Felanitx 19 Set. 
1825". Es repeteix en castellà durant 1826, i 1827 

-Compte del cerer, en català 
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-Compte del ferrer, Juan Umbert, en català 

-Compte de mestre Ignasi Vidal, en català 

-Compte del selleter, mestre Josef Juan, en català 

Amy 3LS26 

-Comptes en català del fuster, calderer, jornals de mestre i 
manobre,cerer, sabater, manyà, sastre, ferrer i picapedrer. 

- "Compta y gasto de la casa .Dia 12 Janer de 1826" 

Pr° per molrra 30 qu de Blatyxexa a 5& la qu 
id per cendra 2qu, de xexa 
id per duas Uiuras de pedra dols a 5& la lliura 
id per metar los tocinos del any 1825, y 26 
id per el dret de portas de los tocinos de Escorque 
id per menar los tocinos, y ayudar a pesarlosid per una barcella de sal 
molta 
(etc.)". 

*************** 

- "He rebut del Sr.D. Vicens Gual duas Uiuras deu sous per compte de lo 
que me está devent Mateu Muntaner son criat per el lloguer de unas 
casas que me tingué arrendadas 

Palma 22 Dec. 1826. Son l&lOs. 
Pera Antoni Garau" 

Amy 1827 

- "Cuaderno de las Mesadas del maestro de D. Francisco Gual y D. Joaquin 
Gual". És en castellà. Consten diversos mestres de primeres lletres. El 
primer és D.Antonio Manresa, mestre de D. Fausto José Gual. Aquest 
mestre cobra 40 lliures cada mes (1827). A partir de 1828 cobra 60 
lliures perquè hi ha dos nois. Al desembre de 1830, el mestre és un 
altre, un tal Garau. Consta la compra d'una pissarra, d'una gramàtica i 
d'una geografia. El gener de 1832 hi ha un altre mestre D. José Gravier 
que fa de mestre fins el 1836. A l'últim full s'esmenta a Jaime Rosselló 
de San Francisco, com a mestre lector. Exerceix del desembre de 1833 a 
l'abril de 1835. 

448 



En castellà: 

"Yo el abaxo firmado hoy dia de la (?).he recibido de D.José de Homs por 
mano de D. Jose salas proe.la cantidad de doce libras mallorquínas las 
cuales a cuenta de lo que deben pagarme por los censos que han 
recibido de varios en calidad del pinar de Canet y que me correspondían 
percibir y también como principales obligados a estos pagos. Palma 17 
Diciembre 1827 

Son 12& Leonardo Oliver y Rosselló " 

De comptes en català tenim : el del calderer, del cerer, del fuster (1826) 
i del sabater (1829), del mestre de "cotxos", del ferrer, del selleter, del 
picapedrer i llistat de jornals. 

Hi ha rebuts en castellà de l'argenter i un esborrany d'un paper oficial 
que no acabes de saber què és. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

- " Compta de la fayna he feta Mestre Bernat Cabrer per compta de Sr. 
Don Joseph Deoms dia 15 abril 182 7 

pmo. 6 Jornals de picapedrer a lis 3& 6s. 
ms. 14 demenobre a 7s. 4& 8s. 
ms.lOquarteresguixa 7s. 3* 10s. 
ms. unecanal. & 4s. 
ms. xefresch & 6s 8 
ms. per altres faynas de dia 10 mars 
pmo. 3 jornals y 1/2 de picapedrer a lis. 1& 8s 6 
ms. 3 y 1/2 de menobre a 7s. l&4s.6 
ms. 2 quarteresguixa 7s. &4s. 
ms.unmitja. &2s. 
ms. 2motlosdefogo. &ls. 4 
ms. xafresch &2s 4 

Suma 16&7S4 

Pagat vuyal 15 abril 1827" 
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Amy 1©2$ 

Rebuts del pagament de taxes, en castellà. 

- Rebuts en castellà: de 1825 i 1828 del vidrier, 2 del sastre de 1828 i 
1829, del cotxer, del metge de 1829 

-Comptes del calderer, del sabater, del cerer, del ferrer, del gerrer, del 
selleter, del picapedrer, del pastor, del mestre de "cotxos". Tots, en 
català 

- "Plagueta ahont se anotaran los pagos fets per las devocions y sufragis 
que se fan celebrar voluntàriament. 1832". Hi ha anotades, en català, les 
lliures per misses, on s'han celebrat i els dies. Signa Miquel Amengual, 
prve. Les anotacions són de 1829 a 1847. 

-" Nota de la feyne que ha feta Mestre Lluís Umbert á compte de Don 
Vicens Gual. 

Primo per un perey de sabates per D. Vicens. 1& 10s. 
ms. per unas remuntas de botes de dit señor. 2& 14s. 
ms. per un parey de sabates per el criat Arnau 1& 10s. 
ms. per un parey per el sen Tomeu 1& 1 Os. 
ms. per cuatre pereys de sebetons. 1& 16s. 
ms.perdospereysdesebetons 18s. 
ms. per cinc mitges soles y un tacó. 1& Is. 
per dos pereys de mitges soles á botes del Sr. 6s. 

Son 11&19S. 

Palma y 20 Maix de 1829 

Lluis Umbert " 

* * * 

Sig. Torrella 162. Segle XVII. (tot en català). 

Sig. Torrella 161. 

-Rebuts de 1834, en castellà 
- "Llibre 2 de Albarans de la heretat del Seño Antoni Gual y Puig. Si 
troben diferents comptes". Comença el primer full i diu: "Taula de los 
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comptes firmats que se troben copiats en este llibre." Hi ha coses de 
16oo i de 1700. Sempre és en català i la data més endarrerida que 
podem trobar és 1769. 

Sig. Gual de Torrella / 637 

"Libro de Momorias de Rafael Sancho 1628-1688". 

Són les memòries d'un menestral/mercader de Palma, bàsicament entre 
1640 i 1680, on descriu els fets de Palma més significatius, 
especialment aquells que fan referència a la vida i la mort dels seus 
familiars i personatges de l'època. A la segona part dóna informació 
econòmica: negocis i preus dels cereals i formatges a la quartera de 
Ciutat (1650-1653). És escrit en català. 

Sig. Torrella -133. Llibre de menús. 

És escrit en francès. 
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Arrendaments 

Signatura Torrella 191 (A.R.M.) 

- "Libro de arrendamientos". El títol és en castellà, però el llibre és escrit 
en català, sempre. Comença l'any 1858 i arriba a l'any 1881, ens diu el 
que produeix cada possessió. 

Signatura Torrella 195 (A.R.M.) 

"Borredor. llibre de la annua mercè del mayoral de Morneta". va de 
1740 a 1815. tot en català. 

Signatura Torrella 196 (A.R.M.) 

Albarans d'arrendament de 1806-1811, en català. 

Ex * He rebut de lamon Miquel Pericas conductor del Predio de Morneta 
dos mil quatracentas coranta i quatra lliuras, vuyt sous i vuyt dines i 
son per las quatra tersas vensudas de la conbduccio de dit Predio á 
compliment fins el dia present. Palma 21 Desembre 1806. 

Son 2A44& 8s 8 

Maria Candida de Torrella" 

(La lletra de la signatura no correspon a la lletra de l'escrit) 

"Als 21 Desembre de 1817 he rebut del dit Pericas vuyt centas trenta 
nou lliuras, dotze sous y set diners y son per la tersa de Morneta 
vensuda lo die present. 
Son839&12s. 

JoseDoms" 

Signatura Torrella 197 (A.R.M.) 

-Rebut de 1822, en castellà 
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Ex: " Recibí de Miquel Pericas per D Jose Doms treinta, y dos libras tres 
sueldod y siete dineros para los dos últimos meses del 2o año 
económico del corriente año. Binisalem 3 marzo 1822 

32& 3s 7. 

Pascual" 

-De rebuts com aquest n'hi ha uns quants tots de 1821 a 1826 i també 
de 1828 i 1830. 

- "Carreen que se forma á Lamon Miquel Pericas conductor del Predio 
Borneta", en català. De 1827 a 1831. 

-Comptabilitat del que ha pagat Miquel Pericas, en català. De l'any 1821 
a 1826. 

Possessió de SOM RIBOT de Petra 

Signatura.( A.R.M./A.G.T. a 12 f.2). 

-de 1661 a 1665. Encapçalament, molt llarg, en llatí. Després passa al 
català. Paper sense cap mena de segell. 

-de 1716 a 1720.Tot en català, sense cap introducció en llatí.Paper sense 
cap mena de segell 

-de 1744 a 1748.Tot en català-Paper sense cap mena de segell. 

-de 1778 a 1782.Tot en català. Molt llarg.Paper sense cap mena de 
segell. 

-de 1782 a 1786.Tot en català. Molt llarg.Paper segellat. 

-de 1805 a 1811 .Tot en català. CurtPaper segellat. 

-de 1820 a 1829.Tot en català. Curt.Paper segellat. 

-de 1833 a 1837.Tot en català. CurtPaper no segellatXanvi d'esquema 
del redactat, ja és més lliure, no segueix el codi i la fraseologia heretada 
d'abans. 
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-de 1837 a 1841.Tot en català. Paper no segellatSegueix resquema del 
seu precedent, però és més llarg.Hi ha comptes i anotacions a les 
darreres planes sempre en català. 

-de 1850 a 1854.Tot en català. Paper no segellatSegueix l'esquema 
precedent. 

-de 1855 a 1858.Tot en català. Paper no segellatSegueix l'esquema 
precedent.En una lectura ràpida ja es veu una mica de canvi en l'ús de 
la llengua, hi ha més dialectalismes i alguns castellanismes que abans 
no sortien. 

-Possessió de Morneta-

(Sig.A.R.M. B-698) 

-de 1665. Encapçalament i final en llatí, la resta en català. 

********** 

(Sig.A.R.M.B-689) 

-de 1672. Encapçalament i final en llatí,la resta en català. 

(Sig.A.R.M. B-717) 

-de 1676. Encapçalament i final en llatí, la resta en català. 

********** 

(Sig.A.R.M. P-1112) 

-de 1708. Tot en català. 

********** 

(Sig.A.R.M. Torrella Ar 12 FA 2) 

-de 1708. Tot en català. És prou curt. 

. I . . -» - . t - - l » » « • «-.«. . 1 . 
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(Sig.A.R.M.AR12-Fa2) 

Estims de 1708. En català, al final hi ha un tros en llatí. 

(Sig.A.R.M.P-1113) 
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- de Mormeta i els LLull de 1709. Tot en català. Hi ha un petit final en 
llatí. 

********** 

(Sig.A.R.M.2049) 

- de l'any 1722. Tot en català, amb molt detall del que s'ha de fer a la 
possessió. 

********** 

(Sig.TorrellaArl2FA2) 

-de 1722. Tot en català, amb un petit final en llatí. 

********** 

(Sig.TorrellaAR12FA2) 

-de 1728. Tot en català. No hi ha cap final en llatí. 

********** 

(Sig. Torrella AR 12 FA 2) 

-de 1752. Tot en català. 

********** 

(Sig.A.R.M. R-698) 

-de 1756. Tot en català. 

********** 

(Sig.TorrellaAR12FA2) 

Llistat dels arrendadors de la Coma de Morneta de l'any 1759 a 1760. 
Tot en català. 

(Sig. Torrella AR 12 FA 2) 

"Llista de los conductors de la terra bona de Morneta" d e l 7 7 2 a l 7 7 8 . 
Tot en català. 

(Sig. Torrella AR 3 FA 37) 

LLibre de comptes dels arrendaments de Morneta. Comença l'any 1779 i 
acaben el 1792. Tot en català. 
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(Sig. Torrella AR 12 FA2) 

Llibre de comptes dels arrendaments de Morneta. Comença l'any 1778 
a 1784. Tot en català.(lletra molt clara) 

********** 

(Sig. Torrella AR 12 FA 2) 

"Llista de los conductors de la terra bona del Predio de Morneta, los que 
comensan lo arrendament als 8 Setembre de 1784, per temps de sis 
anys, qui finiran als 8 Setembre de 1790, ab los pactes siguens..." 
(lletra molt clara). Tot en català. 

********** 

(Sig.TorrellaAR12FA2) 

-de 1787. Tot en català. 

(Sig. Torrella AR 12 FA2) 

-de 1789. Tot en català. 

********** 

(Sig. Torrella AR 12 FA 2) 

"Llista de los conductors de la terra bona del Predio de Morneta" de 
l'any 1790 a 1796. Tot en català. 

(Sig.A.R.M.AT-273) 

"Llista de los conductors de la terra bona del Predio de Morneta los que 
comensan lo arrendament als 8 setembre de 1790 per temps de sis 
añys, qui finiran als 8 setembre de 1796, ab los pactes siguens..." 
Tot en català. 

********** 

(Sig. Torrella AR 12 FA 2) 

Contracte d'arrendament i llibre de comptes dels arrendataris de 
Mormeta de 1796 a 1802. Tot en català. 

. « . « » t » . » • • » • 
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(Sig.TorrellaAR12FA2) 
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Contracte d'arrendament i els seus estims de la possessió de Morneta de 
1814 a 1823. Tot en català. 

********** 

(Sig. A.Torrella. FA 29- AR 11) 

Capbrevacions de la Cavalleria de Morneta de 1834. Tot en català. Fins i 
tot hi ha una anotació al marge, en català, del 17 de novembre de 1860. 

-Possessió de SON GUAL del Pla de Sant Jordi 

(Sig. A.R.M./A.G.T. 4-46) 

-de 1552, en llatí. 

(Sig. A.R.M./A.G.T. 4-46) 

-de 1721 a 1728. Té un encapçalament i un final, prou llarg, en llatí, la 
resta és en català. Paper segellat. 

********** 

(Sig. A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

- de 1744. Tot en català. 

* * * * * * * * * * 

-de 1745 a 1749, tot en català.Paper sense segellar. Signa Joseph 
Vila,administrador, en nom dels conductors que no saben escriure. 

* t t I ». I - I . . I . . » - . t _ 

(Sig. A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

-de 1753 a 1757, tot en català. Paper sense segellar 

• i . . ! . . * • • i •. • • • 

(Sig. A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

-de 1768 a 1772, tot en català. Paper sense segellar. 

* _t__i ._ t__t__t . - i . • . . • . . i . 

(Sig. A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 
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-de 1778. Tot en català. Lletra molt clara. 

(Sig. A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

-de 1779 a 1783, en català. Paper sense segellar. 

(Sig. A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

-de 1792 a 1796, en català. Paper sense segellar. 

********** 

(Sig. A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

- de 1806 a 1815 . És un document tot en català i el paper porta segell 
oficial. 

********** 

(Sig. A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

-de 1813 a 1819, i de 1819 a 1825, tot en català. Paper segellat i signat. 

********** 

(Sig. A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

-de 1826 a 1830, i de 1830 a 1836, tot en català. Paper segellat, però 
sense signar. Deuen ser còpies o esborranys. 

********** 

(Sig.A.R.M.Torrella AR 4 -FA 46) 

-de 1831 . Tot en català. És un document privat, el paper no porta cap 
mena de segell. 

********** 

(Sig.A.R.M.Torrella AR 4 -FA 46) 

-de 1840 a 1848, tot en català. Paper sense segellar, però fet davant 
notari. 

********** 

(Sig.A.R.M.Torrella AR 4 -FA 46) 

-de 1848 a 1856, tot en català. Paper sense segellar, fet davant notari. 
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-Possessió de SON AMETLLER de Marratxí-

(Sig. A.R.M./A.G.T. 3-37) 

-de 1736, en català. Paper sense segellar. 

********** 

(Sig. A.R.M./A.G.T.4-46 ) 

-de 1770 a 1776, en català. Paper sense segellar. 

-de 1782 a 1786. Tot en català. Lletra molt clara. 

-de 1786 a 1792, en català. Paper sense segellar. 

-de 1793 a 1799. Tot en català. Lletra clara. 

-de 1811al819. Tot en català. Paper segellat, però no signat. 

-de 1832 a 1836. Tot en català. 

-de 1836 a 1842; de 1842 a 1848. Tot en català. Signa el notari Sebastià 
ColL 

-de 1846 a 1852 i de 1852 a 1858.Tot en català.Signa el notari Sebastià 
ColL 

-de 1858 a 1864. Tot en català. Signa Sebastià Coll com a testimoni. 

-Possessió de SON AIXALÓ-

(Sig.A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

Contracte d'arrendament privat de la possessió de Son Aixaló de 1762 a 
1766. Tot en català. 

********** 

(Sig.A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

Contracte d'arrendament privat de la possessió de Son Aixaló de 1784 a 
1792. Tot en català. 
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(Sig.A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

Contracte d'arrendament privat de la possessió de Son Aixaló de 1826 a 
1832. Tot en català. 

********** 

(Sig.A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

Contracte d'arrendament privat de la possessió de Son Aixaló de 1836 a 
1840. Es prorroga amb els mateixos pactes sense tornar-los a redactar 
de 1840 a 1844; de 1844 a 1852 i de 1852 a 1856. Tot en català. 

-Possessió de L'HOSTAL DEL PLA-

(Sig. A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

Contracte privat d'arrendament de l'Hostal del Pla de 1739 a 1743. Tot 
en català. És molt llarg. 

********** 

(Sig. A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

Contracte privat d'arrendament de l'Hostal del Pla de 1783 a 1787. Tot 
en català. 

- » • » • « . . « • • • . . • • . i « « TK KTC » ic /eye x x 

(Sig. A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

Contracte privat d'arrendament de l'Hostal del Pla de 1822 a 1826. Tot 
en català. 

********** 

(Sig. A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

Contracte privat d'arrendament de l'Hostal del Pla de 1836 a 1840. Tot 
en català. Firma el notari Sebastià Coll. Es prorroga amb els mateixos 
pactes i sense tornar-los a redactar de 1840 a 1844; de 1844 a 1848 i 
de 1848 a 1852. 

- • • • « . « . . • . - • . . . « - - • *. 

(Sig. A.R.M. Torrella AR 4-FA 46) 

Contracte privat d'arrendament de l'Hostal del Pla de 1858 a 1862. Tot 
en català. 
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-Possessió de LES POLÒNIES. Rotes-

(Sig.A.R.M. Torrella AR 1-Fa) 

Contracte privat de 1728. Comença en llatí, passa al català quan 
especifica els pactes i acaba en llatí. 

********** 

(Sig.A.R.M. Torrella AR 1-Fa) 

Contracte privat de 1766 a 1772.Tot en català. 

********** 

(Sig.A.R.M. Torrella AR 1-Fa) 

Contracte privat de 1778 a 1784.Tot en català. 

********** 

(Sig.A.R.M. Torrella AR 1-Fa) 

Contracte privat de 1784 a 1790.Tot en català. 

********** 

(Sig.A.R.M. Torrella AR 1-Fa) 

Contracte privat de 1796 a 1802. Tot en català. 

********** 

(Sig.A.R.M. Torrella AR 1-Fa) 

Contracte privat de 1809 a 1815. Tot en català. 

********** 

(Sig.A.R.M. Torrella AR 1-Fa) 

Contracte privat de 1826 a 1832. Tot en català. 

********** 

(Sig.A.R.M./A.G.T. 4-46) 

Contractes privats, tots en català,de 1757 a 1832 
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-Possessió de CANET d'Esporles-

(Sig.A.R.M. Protocols/B-682) 

Arrendament de la Cavalleria de Canet de 1658. Comença i acaba en 
llatí, la resta en català. 

(Sig.A.R.M. S-713) 

Arrendament de la Cavalleria de Canet i estims de 1721. Comença i 
acaba en llatí, la resta en català. És molt detallat i llarg. Té la lletra molt 
clara. 

********** 

(Sig.A.R.M. /Torrella/AR 6 FA 61) 

Arrendament de la Cavalleria de Canet de 1730. Tot en català. Document 
privat. 

********** 

(Sig. A.R.M. /PN R-687) 

Arrendament de la Cavalleria de Canet i estims de 1735. Tot en català. 

********** 

(Sig.A.R.M. Torrella AR 1-FA 14-0) 

Arrendament de la Cavalleria de Canet i estims 1735. Tot és en català, 
encara que al final hi ha un tros en llatí. 

********** 

(Sig.A.R.M./A.T. 18) 

Arrendament de la Cavalleria de Canet de 1753. Tot és en català. 

********** 

(Sig.AR.M./A.T 18) 

Arrendament de la Cavalleria de Canet i estims de 1759. Tot és en 
català. És molt llarg. 

(Sig.A.R.M. Fa- 46) 
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Contracte privat d'arrendament de les rotes de Canet de 1773 a 1788. 
Tot en català. 

********** 

(Sig.A.R.M. R-693) 

Contracte d'arrendament de les terres de Canet de 1747. Tot en català. 
En llatí hi ha una petita introducció i al final com una repetició de tot el 
que ja s'ha dit. 

********** 

(Sig.A.R.M. R-698) 

Contracte d'arrendament de les terres de Canet de 1753 a 1757. Es signa 
amb testimonis i davant notari, D. Guillem Rosselló. Tot en català. En llatí 
hi ha una petita introducció. 

********** 

(Sig.A.R.M./A.T 18) 

"Arrendament del Predio Canet à dos y ters, fet per lo Señor Dn. Juan de 
Torrella, per termini de sis añs: Ycomensa en el de 1777 a los vuit dias 
del mes de setembre. Conductor del mateix Jordi Llinàs". També hi ha 
estims. Tot en català i amb lletra molt clara. 

********** 

(Sig.A.R.M./A.G.T.4/46 

Contracte d'arrendament de la possessió de Canet de 1777 a 1783. Tot 
en català. Lletra clara i molt llarg. 

********** 

(Sig.A.R.M. -FA 46) 

"Arrendament de la Casa Nova de Canet per temps de vuit añys i vuit 
esplets, que comenseran als 8 setembre de 1778, y finiran als 8 
setembre de 1786" Hi ha el contracte i els estims, en aquest cas el 
conductor és Antoni Gibert, notari i mercader. Tot en català 

********** 

(Sig.A.R.M.-FA 46) 

Contracte d'arrendament i estims de la Casa Nova de Canet de 1794 a 
1800. Tot en català. 

(Sig.A.R.M./A.T 18) 
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Semblen esborrany de contractes d'arrendament de 1806. N'hi ha dos, 
un en castellà i un altre en català. 

********** 

(Sig.A.R.M./A.T 18) 

Contracte d'arrendament de la possessió de Canet de 1805 a 1815. Tot 
en català. 

********** 

(Sig. A.R.M./A.G.T. 4/46) 

Contracte d'arrendament de la possessió de Canet de 1810a 1819. Tot 
en català.Paper no segellat. 

********** 

(Sig.A.R.M./A.T 18) 

Contracte d'arrendament de la possessió de Canet i estims de 1815. Tot 
en català. 

Contracte d'arrendament de la possessió de Canet i estims de 1816 a 
1822. Tot en català. 

Contracte d'arrendament de la possessió de Canet de 1821 a 1827. Tot 
en català. 

Contracte d'arrendament de la possessió de Canet de 1827. Tot en català. 

Contracte d'arrendament de la possessió de Canet i estims de 1833. Tot 
en català. 

Estims de la possessió de Canet del terme d'Esporles. Any: 

-1720: en català 
-1749: en català 
-1782: en català 
-1805: en català 
- 1821:en català.És molt llarg i amb lletra molt clara. 
-1827: en català. 

464 



Pastures i ovelles de CANET 

(Sig.AR.M.Torrella AR 4-FA 46) 

-de 1691. Tot en català, només al final té un tros petit en llatí. 

********** 

(Sig.AR.M/PN -R687) 

-de 1734. Tot en català. 

********** 

(Sig.AR.M/PN -R687) 

-de 1735. Tot en català. 

********** 

(Sig.AR.M./AT/AR 4-FA 46) 

-de 1750 a 1753. Tot en català. 

********** 

(Sig.AR.M/PN -R687) 

-de 1753 a 1756. Tot en català. 

-de 1756 a 1759. Tot en català. 

-de 1759 a 1765. Tot en català. 

-de 1765 a 1768. Tot en català. 

-de 1778 a 1782. Tot en català. 

L'Hort de Canet (anomenat de les Magranes) 

(Sig.AR.M.LL-281) 

-de 1689. Encapçalament en llatí, passa després al català i acaba en llatí. 

(Sig.A.R.M.PN-R 684) 

-de 1728 a 1737. Tot en català. 
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(Sig.A.R.M.FA46) 

-de 1752 a 1758. Tot en català, 

-de 1758 a 1764. Tot en català, 

-de 1821 a 1827. Tot en català. 

MOLINS de CANET 

(Sig. A.R.M.-LL 292) 

Contracte d'arrendament del molí de la possessió de Canet de 1702. Tot 
en català, tret del final que usa el llatí. 

********** 

(Sig.A.R.M. R-686) 

Contracte d'arrendament del molí de can Crus de la possessió de Canet 
de 1730. Tot en català menys al final on hi ha un tros en llatí. 

(Sig.A.R.M. R-686) 

Contracte d'arrendament de la possessió de Canet de 1731. Tot en 
català. 

********** 

(Sig.A.R.M. R-686) 

Contracte d'arrendament del molí d'en Mas de la possessió de Canet de 
1731 a 1734. Tot en català. 

(Sig.A.R.M./PN/R687) 

Contracte d'arrendament del molí d'en Mas de la possessió de Canet de 
1735. Tot en català. 

• *..* » i . i . . . . . . • • • • • • . 

yrxTCTçycycycycfCTe 

(Sig.A.R.M./R-688) 

Contracte d'arrendament dels molins de Canet de 1744. Tot en català, al 
final s'utilitza el llatí. 
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* * * * * * * * * * 

(Sig.A.R.M./PN/R-684) 

Contracte d'arrendament de dos molins drapers anomenats molí d'en 
Brull i molí de la Canal de la possessió de Canet de 1728. Tot en català. 
Al final hi ha un tros en llatí. 

(Sig.A.R.M./PN/R-686) 

Contracte d'arrendament del molí d'en Brull i de la Canal de la possessió 
de Canet de 1731. Tot en català. 

************ 

(Sig.A.R.M./PN/R-687) 

Contracte d'arrendament dels molins d'en Brull i de can Crus de la 
possessió de Canet de 17 3 5. Tot en català. 

-Possessió de SON MIRALLES-

(Sig. A.R.M. PN 46) 

-de 1759 a 1765. Tot en català, 

-de 1785 a 1791. Tot en català, 

-de 1803 a 1809. Tot en català, 

-de 1817 a 1823. Tot en català, 

-de 1828 a 1834. Tot en català. 

-Possessió LA CASANOVA de Petra-

(Sig. A.R.M./AG.T. 12-2) 

-de 1557 amb un encapçalament en llatí, després passa al català i acaba 
en llatí. 

-de 1736 a 1740, en català, paper sense segellar. 
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-de 1772 a 1776, en català, paper sense segellar. 

-de 1781 a 1785, en català. Arrendament i estims.Paper segellat sense 
signar 

-de 1786 a 1790 i de 1790 a 1794, en català. Paper segellat. 

-de 1794 a 1798, en català. Paper segellat. 

-de 1805 a 1809 i de 1809 a 1813, en català. Paper segellat 

-de 1821 a 1827 i de 1827 a 1831, en català. Arrendament i estims. 
Paper segellat. 

-de 1835 a 1839 i de 1839 a 1843, en català. Paper no segellat. 

-Possessió SON MIERES de Petra-

-de 1661 a 1665. Comença en llatí, passa al català i acaba en llatí. 

-de 1719 a 1723. Comença en llatí, molt curt i després ja passa al català. 

-de 1768 a 1772.En català, paper segellat, sense signar. 

-de 1772 a 1776. En català. Paper segellat. 

-de 1776 a 1783, en català. Paper segellatXletra molt clara. 

-de 1786 a 1790. En català. Arrendament i estims. 

-de 1809 a 1811 i de 1811 a 1814. En català. Paper segellat. 

- de 1833 a 1837; de 1837 a 1841; de 1841 a 1845. En català. 

-de 1849 a 1853 i de 1853 a 1857. En català. 
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-Possessió SON CUIXA de Petra-

-de 1796 a 1802. En català. 

-de 1802 a 1808.En català. 

-de 1829 a 1833.En català. Paper segellat. 

-de 1833 a 1835.En català. 

-de 1835 a 1839.En català. 

-de 1839 a 1843.En català. 

-de 1843 a 12847.En català. 



FONS DIVERSOS 

Arxiu del Regne de Mallorca 

Fons "Isasi" 

Famüia Pulol de Castellitx 

Documentació relativa als segles XV-XVI a 3/1 i 3/3 

Fons "Mayol-Roca" 

MAYOL I ROCA "Possessions" 

Mayol/13 :"Llibre d'arrendaments de les possessions entre 1732-1760" 

Mayol/22 :"Llibre d'arrendaments de les possessions entre 1740-1749" 

Roca/94 :"Llibre de notes sobre productes i despeses de les possessions, 
1799-1855" 

Rayó (Sencelles) : 
/76-(9): "Libretas de cuentas de vendimiar, 1842-66" 
/75: "Llibre d'arrendaments de ramats i pastures, 1820 -1824" 
/76 (10): "Llibretes de missatges, 1842-56" 

MAYOL I ROCA "Comerciants" 

Sig. Família Castillo /10 

"Libro de recibos de la família Castillo- Carrió, 1709-1886". Així és com 
es troba catalogat. El llibre porta el següent títol: "Recibos de pagos 
hechos por varios de ios Carriones por mandas piasy otros motivos". 

En aquest llibre manuscrit enquadernat hi podem trobar moltes coses: 
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a) Comença amb la còpia del testament de Joana Anna Carrió de l'any 
1709. Segueix el testament d'Antoni Castillo, prevere i canonge de la Seu 
de Mallorca. És un testament fet per ell mateix amb raonaments sobre 
les parts del testament, com si fos un notari, o com si volgués demostrar 
que ell en sap prou i per tant el testament és del tot legal i correcte. El 
redactat és de l'any 1714 i signat el 1716. Tot és en català. 

b) Segueixen anotacions de rebuts per causes diverses, del 1726 al 
1774. Sempre és escrit en llengua catalana. 

c) Comença un apartat amb el següent títol: "Albarans del Predio dit lo 
Estany" de l'any 1739. Tot és escriut en llengua catalana, per exemple: 

"Jo a baix firmat Barthomeu Canals declar com de concurtiment meu el 
Sr. Domingo Carrió conductor de mon Predio dit lo Estany ha fetas 
milloras en dit lloen per catorze lliuras dich 1411. conforme â mi en coste 
per informe de Mestre Joan Muntaner als. Bialó Marger que es qui las 
ha fetas de ordre de dit Sr. conductot, y ditas catorze lliuras de milloras 
las hi pas en compte â compte de aquellas sinch lliuras que te obligació 
de fer cada any en dit Hoch fet als 15 Maig 1739 

dich 14Ü. 

Batomeu Canals, pve. y binificiat en Déu" 

****************** 

"Jo baix firmat lo honor Pere Juan Canals de son Beltran he rebut del Sr. 
Domingo Carrió 12011. dich sent y vint lliuras de aquest modo 8711.15s. 8 
que â pagadas per la obra pia y gastos funerals per la anima y enterro 
del RtBarthomeu Canals, pve. mon onclo 1911. 10s. 8 que ja havia 
pegadas el dit Rt. Canals, pve. 611. que de ordre mia pega â Juseph Ripoll 
alias Borino y de ditas pertidas me ha entregat los euberans y las 
restans 611.13s 4 diner afectiu y ditas 12011. rep o per millor dir ab ellas 
di fínese lo dit Señor Carrió com hereu susesor que som del dit 
RtBarthomeu Canals mon onclo y ditas page lo dit Sr.Carrio per las 
terses vensudas als 23 octubre 1750 y als 25 Mars 1751 de lo 
harendament del Predio de lo Estany propi del dit Seño mon onclo y en 
dita partida queda definit el dit señor Carrió de los sis añys de dit 
arendament que ha cabat ais 25 Mars prop pesat y es devenra en los 
heubarans antecedents fets als 22 juñy 1751 

dich 12011. 

Pere Juan Canals" 
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Al primer tros transcrit, la signatura no correspon a la lletra del 
manuscrit, cosa que sí sembla donar-se a la segona transcripció. Cal 
creure que hi ha redactats obra de secretaris o adminstradors. Els 
albarans segueixen i l'últim que fa referència a la possessió de l'Estany 
és de l'any 1773 

Segueixen els "Albarans de lo arrendament del Predio Son Bujose" de D. 
Francesc Poquet, el conductor del qual és Domingo Carrió. Els albarans 
van de 1750 a 1777 

d) Entrem en un plec molt diferent amb un salt cronològic molt gran, ja 
que els manuscrits que hi trobem són de l'any 1851 i següents, ara ja 
tot és en castellà. 

Sig. Família Castillo /9 

"Libro de notas, recibos y escrituras de Antonio y Esteban Castillo, 
cirujanos. 1646-1725". El títol del llibre és: "Llibre i albarans dels 
Castillos". És un manuscrit del XVII, hi ha els pagaments que s'han fet al 
cirurgians Castillo. Tot el manuscrit és escrit en català i té dues parts, el 
primer bloc va del 1646 al 1664, i el segon bloc està format per uns full 
afegits del XVIII que van del 1709 al 1714. 

Sig. Família Mayol / l 9 

"Copiador de cartas" 1767-1768. Tot el lligall de cartes es troben 
escrites en castellà. 

Sig. Família Rayó /73 ( de Sancelles) 

"Libro de Bartolomé Rayó, estudiante. 1773" 

És un llibre manuscrit que porta a l'encapçalament el següent: 

"Deus cum tua Divina Gratia et Benedictione incipit prima Philosophia 
pars, qua Lógica Dialéctica sive Philosophia rationalis nuncupatum 
elaborat justa mentem Iltrl. D.B.Raymundi Lullii a D. Mathe. o Auli in 
Litteraria Mayoricenci Universitate Cathedratic. Die 9 Septembris 1773" 
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Als full en blanc del començament porta anotacions en català i en 
castellà. La darrera data a les planes de davant és de l'any 1776, però 
als últim fulls trobem: 

"Als [ en blanc] de Mars surti de Mallorca D. Juan Dies de la Gera Bisbe 
de Mallorca molt contrari ha mon Mestre el Beato Ramon Lui y se nanar 
a Cartagena en ban Fana secretari y en bal D. Vadel Comit de la Villa de 
Andraxy va lavar el Beato Ramon Lui de la Villa de Andrax y se nanar 
a Cartagena. 1777" 

Avui en dia de la manera d'escriure d'aquest estudiant en dirien 
ortografia natural, ja que és bàsicament fonètica. Possiblement l'autor 
volia dir el següent "Als.... de Març sortí de Mallorca D. Juan Díez de la 
Guerra, bisbe de Mallorca, molt contrari a mon mestre el Beat Ramon 
Llull, i se n'anà a Cartagena. En van fer anar secretari i amb ell D. Vadell 
Comit de la vila d'Andratx, i va llevar el Beat Ramon Llull de la vila 
d'Andratx, i se n'anà a Cartagena 1777". El ressentiment i la ràbia que 
expressa l'autor cap al bisbe Guerra crec que és prou explícit. 

Sig. 118. Sintaxis de la llengua castellana 

És un manuscrit enquadernat en quart, no porta cap anotació, sols hi ha 
a la primera plana el mot Rayó. No consta l'any. 

Sig. Arxiu Fuster 2.1. Llibre de matemàtiques 

És un llibre manuscrit en quart, no porta cap mena d'anotació ni data, 
possiblement és de finals del XVIII. Consta de les parts següents : 
Taula per saber numerar 
Apartat: Suma simple. 

Sumar lliures, sous, diners 
Sumar canas, pams y quars 
Sumar cuarteras, bar celias, almuts. 
Sumar odres, mesures, cortons y lliuras 
Sumar duros, reals y maravedisos de vello 
Sumar pesas de vuit, reals y maravedisos de vello de Castilla 
Sumar pesas de vint, reals y quartos 

Restar simple 
(amb el mateixos apartats de la suma) 

Multiplicar simple 
Taula per saber treure pars 

A partir d'aquest darrer punt começa un apartat de problemes que 
sembla inacabat. 
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Fons "Serra d e la Creu" 

Família Ballester de Sóller. Del 30/10 al 30/23. 

Papers administratius i comptables entre 1510 i 1766. 

Família Moraeues de Deià. Del 30/44 al 30/69. 

Llibres comptables, administracions, etc. entre 1600-1900. 

Família Sureda d'Artà, i també papers dels Sureda de Palma i Massanet. 
Del 30/70 a 30/78. 

Rebuts i administració. 

Família Mavol de Bàlitx. Del 30/79 al 30/84 i del 30/190 al 30/194. 

Documentació relativa al segle XVII, encara que hi ha papers dels segles 
XV i XVIII. 

Família Baucà de Sóller. Del 30/113 al 30/116. 

Incorpora papers dels Mayol. Papers i rebuts relatius al segle XVIII. 

Família Castelló de Son Castelló. Del 30/156 al 30/162 i 30/213, 30/233 
i 30/234. 

Segles XVII-XVIII. 

Gomera de Petra:30/117 i 30/118. 

Llibres sobre l'administració i jornals de la possessió de... 
Segle XIX 

Llibre d'actes de D.Pere Abrí Descatlar i dels seus successors. : 30/185. 

De 1591-1700. 

Sig.30/28 

"Quadern de las rendas comunes del Hoch de Biniali ancomanat a lo 
honor Josep Armengual. Clavar! de lo any 1690 y fínira an lo any 1691" 

Aquests documents es repeteixen de 1690 a 1693 i de 1742 a 1744 
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Sig. 30/28 

"Quodern de las rendes de la Iglesia de Sant Christo fol del Hoch de 
Biniali encomanat a lo honor Andreu AmangualClavari de la dita Iglesia, 
de lo any 1701 y finira 1708" 

Hi ha documents de 1707 a 1727 

Sig.30/29 

Tenim llibretes del mateix tipus de l'any 1707 a 1708. porta com a 
títol: "Amangual" 

Sig. 30/31 

"Quodernde las rendas comunes de Sant Chritofol de Biniali encomanat 
a Andre Amangual de antoni de lo anñy 1734" 

Tot en català 

Sig. 30/36 

Llibreta escrita en català. Per exemple ,diu: 

"Jo Juan Bertrà pre. confés haver rebut de Andreu Amengual clavari del 
Hoch de Biniali y per las demunt ditas rahons vint y quatre lliures 
quinze sous y vuit dines y per ser la veritat fas el,pt. als 30 9bre. 1764 

Dic. 24£.15s8" 

Sig. 30/39 

Llibreta escrita en català 

L'encapçalament diu: "Libre del sensal de la Cove Monje" Data 1798 

És una llebreta de rebuts, com les altres. 

-Totes aquestes llibretes que hem vist són molt curtes i no tene gaire 
importància— 
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Sig.30/210 

"Platicas Dominicales y de Festividades. Año 1881. Estellencs". 

És un recull de sermons escrits en català. És un català força colloquial i 
dialectal. Pertany al prevere i vicari d'Estallencs Miquel Font. 

Sig. 30/211 

Recull de sermons de l'any 1882. Tots són escrits en llengua catalana. 
Són escrits a mà i enquadernats. 

Diu: "Aquest sermó el 106 del añy 1882 fa el 678 prédicats en 
Estallenchs des del Novembre de 1876" 

Sig. 30/212 

És un altre recull com els que ja hem vist. No hi ha cap anotació al final, 
ni diu quants sermons hi ha al recull. El primer sermó és de 1887 i 
acaba el 1888. 

Sig. Diversos 30/56. Família Moragues 

"Obres Pias. Llibre de comptes del Sr. Juan Moragues. 1711" 

Sempre és escrit en català i hi trobem anotacions fins el 1735 

Sig. Diversos 30/68. Família Moragues 

"Llibre dels aliments de Dña. Juana y de Dña. Mariana Moragues" 

ex:"Nosaltres abaix firmades havem rebut de Dna Ana Maria Moragues 
la nostra germana cent lliu. y son per los aliments corresponents a los 
mesos de Octubre Novembre y Desembre del corrent añy. 

Palma 4 Novembre de 1816 

son 100£ 
Juana Moragues 
Mariana Moragues" 
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-Aquesta llibreta enquadernada té diverses lletres i totes les anotacions 
es refereixen al pagament, any darrera any, de la legitima de les dues 
germanes.Sempre és en català. Acaba la llibreta amb le següent escrit: 

"La de abaix firmada ha rebut de Dna. Ayne Moragues me germana 
sexanta Muras y son per la mitât de los fruits de la Ilegitima 
corresponents a lo añypasat de 1822 y a el corrent qui vencerá per las 
festas próximas de Navidat. 

Palma 16 de Desembre de 1823 

son 60£ 

Mariana Moragues" 

Sig. Diversos 30/23. Família Ballester de Sóller 

És una llibreta petita de rebuts o anotacions, és escrita per un 
prevere.Sempre en català 

ex:" Jo Miquel Peña pre. fas fe com María Ballester mará y Sra. mia a 
rebut de Jaume Ballester son germa sinquanta lliuras per la damunt dita 
rao fet als 20 obre. 1765 

dich. 50£" 

Sig. Diversos 30/115. Família Bauçà 

És una llibreta petitona d'anotacions escrita en català, com aquesta: 

"Jo Guillem Alcover curador de Juan Baptista Beusa he rebut de Miquel 
Reus conductor de una pessa de terra dita can Reus ab casas sis lliuras y 
7s. y son a compliment per la annua merce cayguda del 24 juäy 
proppessat fet als 12 juliol 1753 

Dich 6£7s." 

Sig. Diversos 30/118. Família Bauçà 

"Saalaris de los misatges.Añy 1836". Possessió de La Gomera 

És curt i és com un esborrany. Signa Gregori Clar y Salvà 
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ex: Damiâ Pou y son fill estan llogats â Gomera lo añy 1860 y acaben lo 
añy 1861 per 40£ 

â rebut per Nadal. 7£ 10s.y6 
â rebut per a pasco.... 9£ 4s. y 4 

16 14 10 

Sig. Diversos 30/228. Mitra de Barcelona. Verd 

L'encapçalament de la llibreta diu: "Plagata del gasto de Inca y Son 
Ripoll" 

Són papers diversos, sempre escrits en català, n'hi ha del XVIII i del 
XIX. 

ex: "Note del gasto de Son Ripoll comensant dia 8 de 7bre de 1796", 
Acaba el 1808. 
"Nota del vi venut de la cullita de 1798 y comprat el matex any", Acaba 
el 1805 

Dins aquests llistats de coses referents a les possessions, podem trobar 
alguns rebuts referents al pagament de l'arbitre Reial, en aquest cas són 
escrits en castellà. Són signats per Pujol, Moya o Oliver, "recaudador" 

Sig. Diversos 30/236. Família Castelló 

Són papers diversos, n'hi ha un de 1727 escrit en llatí; hi ha al·legacions 
de 1756 escrites en català i castellà; hi ha diversos comptes de 1735 i 
següents en català i un manuscrit de 1656: "Credit de le heretat y debit 
de Nicolau Roig en nom de curador", escrit tot en català. 

Fons "Joan Llabrés i Bernal" 

Sig.Diversos 37B/3 

"Llibre de Arithmetica que serveix de us y estudi del Sr. Antonio 
Montaner. Añy 1803" 

Manuscrit Enquadernat. Dur índex i es troba numerat. Té 233 planes, 
utilitza una lletra menuda i ornamental. No porta el nom de l'autor. 
Trobem la definició i explicació de les principal regles d'aritmètica amb 
problemes. Tot és redactat en català, encara que hi trobem algun 
problema en castellà. 
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A l'última plana diu: Ad majorem Gloria Deu. Finis. Coronat opus. Se ha 
acabat dia 12 de 9bre. de 1803 par el us del Sr. Ant0 Montaner" 
El seu contingut és el següent: Sumar Simple; Sumar sous i diners; 
Sumar lliures, sous i diners; Sumar canes, palms i quarts; Sumar 
quarteres, barcelles i almuts,etc. Resta/ Multiplicar/Dividir/ Tant per 
cent/ Interessos/Regles de comissió /Regla d'arrendaments/ Reduccions 
de monedes: Lliures genoveses a lliures mallorquines; lliures catalanes a 
lliures mallorquines etc.. 

És un llibre que comença amb uns coneixements bàsics i de mica en 
mica va introduint conceptes més complicats. És força interessantes 
molt més que un llibre de primeres lletres. 

Sig.Diversos 37B/3 

"Comptadel cost y gastos de la construcció de la xavega del Patró Jordi 
Bosch anomenada Ntra. Sra. del Carme, feta de come, y orda de dit Patro 
y demes interesáis abaix escrits, que bota al mar al 25 juñy de 1812" 

És un manuscrit enquadernat. Comença amb el pressupost del que 
costarà la construcció de la barca. Al final del pressupost hi ha el 
repartiment del cost entre els interessats. Són set, tots en paguen un 
vuitena, tret de Jordi Callar que en paga dues vuitenes parts. El patró 
Jordi Bosch tamé forma parts de la societat. 

Després segueix el que guanya la barca amb cada viatge i el que 
correspon del guany a cada un dels membres d'aquesta societat. És a dir, 
hi ha el rapartiment de les despeses i dels guanys, sempre signat pels 
interessats. 

L'any 1817 hi ha un canvi de patró i la barca passa a mans de Bartomeu 
Font. Tot segueix igual fins a la mort de Bartomeu Font. Hi ha un estat 
dels comptes en castellà, no saben qui ho escriu, diu:"Cuenta de la 
quiebra y muerte del patron Bartolomé Font y Degá en el ultimo viage 
que fué a Mahon á correspondido en el barco, mas los gastos de 
conducción desde Sóller a Palma, y de la carena según consta por los 
recibos queá presentado el patron Bartolomé Valent" 
Quan Bartomeu Valent accepta l'estat de comptes, ho fa en català. diu:^o 
Bartomeu Valent confés haver rebut de los Interessats del referent 
Llaüt las espresades 174 £. lis. havent bastret el dit Valent la part 
corresponent del difunt Bartomeu Font Degà. Palma 2 de juliol de 1822. 
Bartomeu Valent" 
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Ja no hi tornem a trobar cap escrit en llengua castellana. El patró que 
succeeix a B. Valent, l'agost de 1822, és Joan Moner. Durant tot l'escrit 
quan es fa referència a la barca sempre se l'anomena llaütAcaba l'estat 
de comptes el 1825 "Conta del viage te fet lo Patró Juan Moner en lo seu 
LLaut desde lo port de Sóller a Marsella en lo mes de Abril últim". 

Fons "Joan Pons i Marqués" 

Sig.Diversos 6/1 

"Cartulario de la Cartuja de Valldemosa" 

És un llibre manuscrit. Hi trobem l'ús del català, castellà i llatí. 

En castellà tenim: 

"Catalogo de todos los padres Generales de nuestra Sagrada religion 
Escrito por el venerable padre D.Joseph de Alf aura Monge Prosesso y 
prior de Valdechristo" 

"Estracto del Proceso entre el P.Prior y capitulo de Granoble y las 
cartujas de España, que consiste en los puntos siguientes" 

"Extracto de la Bulla de Pió VI de 19 de junio de 1779 al Nuncio de 
España" 

"Tratado de los pesos y monedas de los Hebreos" 

Utilitza el castellà i el llatí en els següents articles: 

"Dispositiones del Capitulo General, desde el año 1600 hasta el presente" 
i "Dispositiones de Visita desde dicho año 1600 hasta el presente" És 
signat a Madrid el 19 de juliol de 1776 per D.Antonio Martínez Salazar. 

Utilitza el llatí: "Declaracions sobre el Sant estatut... " i "Benefactores" 

Utilitza el català: 

"Resolucions conventuals" i "Determinacions conventuals de esta Cartuxa 
de Jesus de Mallorca" que van de l'any 1655 a 1775. 

"Censáis y bens immobles que posseeix la Cartuxa". Aquest article conté 
els següents apartats: 
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a)"Censals sobre la Universitat que se cobran en polices de clavari" 
b)"Censals que al present 1773 té lo Monastir sobre particulars" 
c)"Bens que al present posseeix esta cartuxa de Mallorca axi en 

terras corn en lo demes" 

"Chronologia dels priors Desta cartuxa de Jesus Nazareno" 

Els darrers apartats són escrits directament i no en net, com eren abans. 
Trobem: 

"Noticia de los Cartuxos que después del zaqueo de la canalla Francesa 
son vinguts a la Cartuxa de Mallorca. Any 1810" 

Hi ha les entrades i les sortides dels frares que es produiren en aquells 
anys. Acaba i diu: "En lo any 1814 per el mes de Maig sen hanaren tots 
los demes á las suas cartuxas". 

Sig. Diversos 6/2 

Llibre d'òbits. És escrit en llatí, però les aclaracions són en català. El 
primer full diu: "En aquest llibre se han de escriure los noms de los que 
tenen anniversari perpetuo conforme lo ordenaren los PP Visitadors al 
P.Dn. Gregori Mascarell Visitador y al P.Dn. Joseph Thomas Socio en lo 
añy de 1702" 
Hi ha el llistat dels morts amb el dia assenyalat, hi trobem dades amb 
data molt avançada com del 1806. Hi ha afegits durant tot el segle 
XVIII. 

Fons "Cavaller ia d e Santa Maria de l Camí" 

Documentació ingressada a PArxiu el 28 de novembre de 1963 
provinent de l'Arxiu del Col·legi Notarial, donació feta per D.Jaume 
d'Oleza i España. 

Sig. Diversos 5/8 

"Actes de Santa Maria des de 1791 en 1799.n°7" 

És un llibre manuscrit. Són actes de venda amb tot el protocol de 
fideicomissos, alous, censáis etc.Són molt llargues i estan escrites en 
català, a vegades hi ha, al final, un petit redactat en castellà que 
confirma la resolució presa. Són signades per notaris. 
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Sig. Diversos 5/9 

"IMbre de Actes de Santa Maria. n°8. De 1800 en 1811" 

Són actes de l'Ajuntament. Són actes de compra de cases o sol·licituds 
dels ciutadans sobre algun tema. Són signades pel batlle, pel notari o per 
l'escrivent. Són escrites en català, a vegades, hi ha repeticions o 
aclariments en castellà. 

Sig. Diversos 5/10 

"Actas de Santa María, n°9.1811 en 1822" 

Tot és escrit en català. És un llibre com els altres dos que hem vist. 

Sig. Diversos 5/18 

"Libro de Cabrevaciones de tierras en alodio de Oleza desde 1795 hasta 
1809, recibidas po D. Gabriel Nadal,Notario" 

Malgrat el títol, tot el llibre és escrit en català 
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ARXIU AIAMANS 

Biblioteca March 

Sig. C 67-1-1 

"Capbreu manual dels censáis en diner que te dret de rebrer el S. Conte 
Ayamans DJusep Zanglada de Togores com hereu o succesor de se Mare 
D.Juana Zanglada yRusiñol. Comensáelañyl815". 

Són una apunts, còpia d'un altre llibre. És curt i és escrit en català. No 
sabem la data de l'escriptura. 

* * * * * * * * * * 

Correspondència 1701-1924. Sig. C 68-2. 

Documents de 1732, en català 
carta de 1747, en català. Adreçada a D. Mateu Zanglada 
carta de 1750, en català 
carta de 17 5 8, en català 
carta de 1752, en català de Joan Llull 
carta de 1760, en castellà adreçada a Raymundo de Togores 
carta de 1765, en castellà. 
cartes de 1766 i següents, en castellà. 

Documents de 1766, en català. 

Carta: 

"Muy ílltre. Señor mió, despues de posarme a las suas plantas, y 
saludarlo junt en mi Sra. y los dames de la sua compañía. Participo á 
V.S.M. Illtre com lo dia primer de octubra tinch de salabrar los meus 
aspossoris a los quals convido a V,S.M.Illtre y los de la sua compañía 
apreciant el favor, y al inferim supco. el favor de que Joseph, y Miquel 
criats de V.S.M.llltre asistenquen en el trabal de las ditas bodas per ser 
homens de tota satisfacció, y capaces per dit desempeño y esto, sis días 
antes delpr. octubre espero el favor de VS.M.Illtre, y espero preceptas 
pera sarvirlo, y Deu lo gde. me. als en salut. 

Palma y septtbre. 11 de 1758 

Francesch Aguiló 
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MMltre.Sr.D.Matheu Sanglada." 

********** 

Sig. C 67-3-1. 

És una carpeta on hi ha documents notarials de 1754, en català.També 
hi ha còpies de documents més antics, traduïts al castellà. 

* * * * * * * * * * 

Sig. MS.F011(22) 

2 de gener de 1755. Capítols matrimonials de D.Francesc Cotoner i D. 
Merciora Despuig i Dameto. Tot en català, no diu qui fa de notari. 

********** 

Sig. C 68-1-15 

"Ubre de Aïbarans de Mestre Pera Riutort Fuster y Joseph son fill. A 12 
juliol 1713". 

És un llibre de comptes , aïbarans i rebuts. Tot és escrit en català i va de 
1713 a 1841. 

"En dit nom he rebut de DMariano Gacias una lliura setsa sous per la 
pensió del present any vuy dia 7 sbre 1835. 

die son 1& 16s. 

Julia Thomas." 

********** 

Signatura : C 68-1-21. 

-"Disputatio de medicina proemiasa sap im de medicina utilitate 
necessitate atqua essentia". És un llibre escrit en llatí: explicacions en la 
facultat de medicina de la Universitat de Palma. És manuscrit, lligat. A 
les planes del davant hi ha anotacions diverses que no formen part del 
llibre, van escrites en llatí i català. Tot el que forma part de les 
explicacions de medicina són en llatí, no hi ha anotacions al marge. Als 
fulls finals en blanc, també hi ha anotacions i surten les dates de 1716 i 
1731 , la darrera anotació diu: "Al 7 de Agost de lo any 1733 mori ma 
mare". 
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Signatura: C 68-1-23 

-"Llibre porte conte de arrendaments de los Predios del Noble Sr.D. 
Balthasar Serra any 1802" 

És un manuscrit lligat on hi ha anotacions dels arrendaments de les 
possessions del senyor Serra, canonge. Hi consten les possessions de: Son 
Serra, Son Parera, Son Vanrell, Binibasi, Bini, Horts de can Soler, Molí de 
Sóller, rafal Belldeport, Casa de Neu. Tot ben anotat. Comencen els 
arrendaments el 1799 i hi ha anotacions fins el 1822, sempre en català. 

ex: 
"Barthomeu Castañer vezi de la pnt. ciutat arrenda la casa de Neu per sis 
añys que comensaren dia 20 sette. 1817 y acabarán dit dia de lo añy 
1823, per preu de 33& cade añy pagadoras dia 24juñyy la obligado de 
entregar en Ciutat tres lliures de neu cade dia en los mesos de juñy, 
juliol, agosti sette., cuya neu se pot pendre en las partidas que el Sr. 
vulla y esent el Sr. o algun de la sua familia en Sóller o en Binibasi se ha 
de aportar allá tota la neu que se necesit y observar los dames pactes 
que consten en la escriptura de arrendament del 9janer 1818" 

"Gaspar Moragues arrenda el Predio Son Serra, juntament an las 
cuartaradas ditas can Gamundíper temps y espay de cuatre añys que 
comensarán dia 8 sett, del prtañy, y fíniran dit dia y mes de 1833 per 
annua mersé de 28& ab tres iguals terses, pagadores la pra. dia 18 
Dezbre. del corrent añy, la segona dia ler.Maix, y la tersera dia 1er. 
sette. del añy venidor 1830.Ms.dotse quateras y mitge de blat, y dotse y 
mitge de sivade aportades y mesurades en me case de Muro.Ms un 
quintar de formatge; per el disapte de Sn.Tomas dos parells de capons, 
un parell de gallinas, un paner ab cuatre dosenas de ous y una porsella 
de pes de mix quintar; y per el dimecres Sant altre paner ab cuatre 
dosenas de ous.Ms. la obligasio de fer una carratade cade añy á Ciutat; 
igualment de observar y adimplir lo dames que se expresa en la 
escriptura de arrendament dels 3 sette. de 1829 que está en poder de 
DJaumeBrotart.Notari." 
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ARXIU COTONER 

Bibl ioteca LLabrés 

Sig. Reg.Gral. 814. Marquès d'Arianv 

"Cuentas de carpintero presentadas al Marqués de Ariany" 1833. En 
castellà. 

Sig.Reg.Gral. 687 Franc. Cotoner 

"Conta del Chocolate que teñan rabut a casa dal Sr.Dn Francisco" 1845. 
En català 

Sig.Reg.Gral. 677 Franc. Cotoner 

"Nota de 80011. que de millores havem fetas en el Predio de Son Negre 
de Manacor per parets y plantar pomeras" De 1797 a 1804. Tot en 
català. 

"Jo el bax fírmat don fe com Juan Palliser confesa a ver rebut de lamon 
Sebastià Calmes conductor de Son Negre sis lliures per conte de paret 
feta en dit predio y per eser esto la veritat lo flrm a los 13 Mars de 
1804 

Son 611. 

Sebastià Nadal" 

Hi ha mots de rebuts d'aquest tipus. 

Sig.Reg.Gral. 022 
"Ajuste de cuentas entre D. José Cotoner y el conductor de Son Negre 
(Manacor) como consecuencia de haber finalizado el contracto en 1852". 
En català. Hi ha altres rebuts en castellà. 

Sig.Reg.Gral. 023 

"Establecimiento de un molino en Coanegre a favor de D. Marco Antonio 
Cotoner y SuredA, I Marqués de Ariany" 21 de Desembre de 1736. Es un 
còpia i és escrit en castellà. 
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Sig.Reg.Gral. 048 

"Varias noticias sobre cosechas de fincas de casa Cotoner". Hi ha papers 
de 1807 a 1810, sempre en català. Hi ha 4 cartes de Pere Josep 
Vallespir, criat de D. Josep Cotoner de 1807, totes en català 

Sig.Reg.Gral. 069 SON NEGRE (Manacor) 

"Papeles referentes a la documentación de Son Negre (Manacor), predio 
de D. Francisco Cotoner" 1778-1807. Hi ha contractes d'arrendament i 
rebuts diversos, sempre en català. 

Sig.Reg.Gral. 063 FONTSECA (Bunyola) 

"Pactos a los que deberá someterse cualquiera persona que desee 
arrendar el predio Fontseca u otro cualquiera de los comprendidos en 
los embargos de D.José Cotoner". 23-IV-1830 

En castellà hi ha escrita la primera part, però quan especifiquen els 
pactes d'arrendament passa al català, diu: " ...bajo los pactos y 
condiciones que se espresarán en idioma vulgar para su mayor 
inteligencia y son los siguientes..." 

Sig.Reg.Gral. 078 COTONER, D. Francisco, Marqués de Ariany 

"Cuenta que presenta el maestro armero Juan Gregori del trabajo hecho 
al Sr.D.Frco Cotoner, Marqués de Ariany durante 1858" 

Tot en castellà. 

Sig.Reg.Gral. 078 COTONER NUNIÇ DE SANT JOAN, Dona Leonor 

"Constitució dotal de Dona Leonor Cotoner, filla del Marquès d'Ariany, en 
contemplació de matrimoni amb D. Jaume de Togores Conte d'Ayamens" 
8 de setembre de 1731 

Encapçalament llarg en llatí, per passar després al català, quan 
s'especifica el dot. 

Sig.Reg.Gral. 289 COTONER CHACON, Francisco, Marqués de Ariany 

"Gasto ordinario y estraordinario del 1875. Meses: enero, febrero, marzo, 
octubre" 
En castellà. 
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Sig.Reg.Gral. 276 COTONER, D.marcos Antoni i D. Francesc 

"Inventari dels bens mobles de D. Marcos Antoni i D. Francesc Cotoner, 
germans ( 1700) 

És en català, però és molt curt, possiblement és un esborrany ja que no 
hi ha cap descripció ni quantitats ni tan sols diu d'on són els estris que 
s'anomenen. 

Sig.Reg.Gral. 203 COTONER IDESPUIG., D. Josep (Son Negre) 

" arrendala possessió Son Negre a Joan Galmés per termini de 8 
anys" 1822 a 1830 

Tot en català. 

Sig.Reg.Gral. 199 COTONER I SUREDA, Miquel i SALAS I COTONER, 
D.Heonor 

"Inventario de Censales y alhajas de los nobles señores D. Miquel 
Cotoner i Sureda (1737) y Doña Eleonor de Salas i Cotoner (1757)" 

Tot en català. 

Sig.Reg.Gral. 118COTONER 

"Gasto diario. Año 1779" 

No porta tapes, és una llibreta petita on hi ha anotades totes les 
despeses de cuina dia per dia. Sempre és en català. 

Sig.Reg.Gral. 394 COTONER i CHACON. D. Francesc 

"Cuentas de obras de Can Net (calle de las Carassas) 1836" 
Són comptes de picapedrers i sempre són en català. 

Per Exemple: "Comtadela fayna q. afeta Me.Gabriel Cañellas a las casas 
anomenadas de can Net sitas en al carrer de las Carasas" etc. 

Slg.Reg.Gral. 362. Casa de Cotoner 

"Cuenta del gasto diario del año 1868" 

En castellà. 
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Sig.Reg.Gral. 339 MARQUES d'ARIANY 

"Cuenta que rinde Juan Mariano Cerda, apoderado del Marqués de 
Ariany Don Francisco Cotoner, heredero de Don José, de la 
administración de la herencia de este de 1 junio 1849 a 31 dia 1851" 

En castellà. 

Sig.Reg.Gral. 333 ARIANY, Marqués de 

"Quadern de pagament de tercers de la possessió Son Net (Puigpunyent) 
propietat de 1881-1889" 

En castellà. 

Sig.Reg.Gral. 353 COTONER I SALAS, Francisco 

"pactes i condicions baix dels qual dóna a dos i terç les seves terres 
de Banyalbufar a Antoni Coll per temps de sis anys i sis esplets" 20 
octubre de 1806. En català. 

Sig.Reg.Gral. 321 COTONER. Marco Antonio 

"Liquidación de los bienes y herencia de D. Antonio Cotoner (+1749) 
según el justoprecio del año 1861" 

En castellà. 

Sig.Reg.Gral. 540 Marquès d'Ariany 

"Administración del 1861-1864" 

En castellà. 

Sig.Reg.Gral. 514 COTONER I CHACON. D. Francisco 

"Copia de las carpetas antiguas y nuevas que contienen cuentas de 
débitos ycréditos de diversos administradores del Marqués de ariany" 
1845-1889. 

En castellà. 

Sig.Reg.Gral. 582 COTONER.D.Francesc 
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"Comptes presentats per Francesc Guasp corder a D. Francesc Cotoner 
1871-1888" 

En castellà, molt deficient. 

Sig.Reg.Gral. 572 COTONER, D. Francesc 

"Comptes presentats pel marger a per diverses feines fetes a Sa 
Coma i a Son Net. 1862-1872" 

Castellà i català. 

"Jo mestre Rafael Nadal marjador confesa haver rabut del Señor 
Marqués de Ariañy ses trenta duas lliuras vuit sous que restaban per 
cumpliment de totas las escaradas que ha fet en el predio Son Net. 
Palma 27 de Décembre 1872. 
Per no sabre firmar Mestre Rafael Nadal, firma Jaume Oliver" 

Sig.Ree.Gral. 499 ARIANY. Casad' 

"Gasto ordinario de la administrado por Jorge Vidal. 1868" 

En castellà. 

Sig.Reg.Gral. 440 D. Josep COTONER i DESPUIG 

"Pagos a martí Mayol. 1787-1825" 

En català. 

Sig.Reg.Gral. 575 COTONER. Francisco 

"Cuentas del Marqués de Ariany con el guarnicionero Juan Rigo 

1871-1878" 

En castellà. 

Sig.Reg.Gral. 467 COTONER. Casade 

Importe del gasto ordinario y extraordinario de la casa. 1865-1868" 

En castellà. 

Sig.Reg.Gral. 689 COTONER. Casade 

"Comptes de feines fetes i compres de 1845" 
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N'hi ha en català i en castellà. 

Per exemple: 

Import par arreglar bé lo interior y asterior de un escritori y armari 
papale (?) de cahoba, y broñirlo, y varnisarlo, 
valtotdit. 611. 

M. Farrer -par fer 4 pañs, y 5 sobre pañs, y arreglar al del armari y 10 
gramons. 
son 21112s. 

M. Courer-broñir tots los lleutons del dit mobla y fer 5 pomets nous, y 2 
asents (?) de pan y puntas de îlauto pas posar a los asents 
son 11110s. 

suma total. 1011.2s. 
Palma 4 Mars de 1845 
Rebut dita partida 

Domingo Misserol 

Sie.Reg.Gral. 689 COTONER I SALES, D. Josep 

"Ajust de comptes format per D. Josep Cotoner amb el Sr. Mateu 
Gordiola" 11-3-1824 

En català. 

Sig.Reg.Gral. 646 COTONER DE SALES IDESPUIG, D. Josep 

"Rebut de pagament firmat per l'apoderat de a l'amo Antoni 
Morey, conductor de Son Ferrer per les egües i el mul que tenien a 
mitges" 8 set. 1807 

En català. 

Sig.Reg.Gral. 646 COTONER I DESPUIG, D. Josep 

"Arrendament de Mortitx fet per D. Josep Cotoner sales fill de D. 
Francesc i de Dona Melciona Despuig i dameto, a favor de Joan Albertí 
Morro per nou anys i annua mercè de 55011." 1820 
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En català. 

Sig.Reg.Gral. 660 COTONER de SALAS, D. Francesc 

"D. Felip de Miralles sol·licita peritatge de lloguer sobre les cases que 
ocupa que es troben el litigi entre D. Ramon Fortuny i Marquès 

d'Ariany" 1767 

En castellà. 

Sig.Reg.Gral. 883 COTONER de SALAS, D. Francesc 
"Compte que presenta Miquel Pons, ferrer, de la feina que ha feta pel 
marquès d'Ariany començant dia 4 abrilde 1866" 

En castellà força catalanitzat. 

Sig.Reg.Gral. 806 COTONER i CHACON, D. Fernando 

"Comptes de la feina de fuster feta a Ciutat im a la baronia de 
Banyalbufar" 1848-1853 

En català. 

Sig.Reg.Gral. 876 COTONER 

"Liquidación de los bienes de Casa Cotoner por D. Joan fuster de Salas y 
de Berga y D. Nicolau de Pueyo, marqués de Campofranco. 1750" 

En català. 

Sig.Reg.Gral. 864 COTONER, Casa de 

"Comptes de gasto extraordinari 1836-37" 

En català. És una llibreta on apuntaven la despesa de cada dia. 

Sig.Reg.Gral. 862 MARQUÈS d'ARIANY 

"Compte de la feina que ha fet el mestre Gabriel Martorell a la possessió 
Son Net del "1868-1871 

N'hi ha en castellà i en català. Quan escriu en català és força deficient, és 
un escrit clarament fonètic difícil d'entendre. 
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Sig.Reg.Gral. 853 COTONER IDESPUIG, D. Josep 

"Compte de les garroves que entrega Tamo en Pere Josep Vallespir a 
de la collita de les garroves de la possessió Fontseca" 1807 

En català. 

Sig.Reg.Gral. 853 COTONER. Casa de 

"Cuentas de los meses julio y agosto" 1785 

En català. 

Sig.Reg.Gral. 849 MARQUÈS d'ARIANY 

"Cuenta presentada por Antonio Torres al 1852-54" 

En castellà. 

Sig.Reg.Gral. 847 COTONER, Francisco (Marquès d'Ariany) 

"Condicions baix de les quals el ven la possessió Son Promets 
(Manacor) ja que ha pogut dispondre d'ella per mor de les lleis 
desvinculadores" 26 març 1872 

En català i amb lletra d'impremta. 

Sig.Reg.Gral. 1003 MARQUÈS d'ARIANY 

"Cuenta de Jordi Vidal majoral de Son Net" 1861-1868 

En castellà. 

Sig.Reg.Gral. 757 

''Son Net dia 20juyñ 1861 

Plagueta del forn de cals de la Barrera del Boch" 

Utilitza un català molt deficient i deficultós d'entendre per la grafia que 
usa. 

Sig.Reg.Gral. 781 COTONER, Casa de 

"Resumen del gasto ordinario y extraordinario del año 1876" 
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En castellà. 

Sig.Reg.Gral. 847 COTONER, Francesc 

"Compte de la feina feta per Gabriel Juan, sallater per D " Any 

1847/ 1849/ 1850 

En català. 

Sig.Reg.Gral. 987 MAROJJÈS d'ARIANY 

"Cuentas del amo de Son Vich" 1831 
Són els comptes portats per l'administrador del marquès on hi consten 
els pagaments a l'amo de Son Vich. Són en castellà i v a d e l 8 3 1 a l 8 3 7 . 
L'administrador es diu Onofre José Gomila i l'amo o conductor és 
Salvador bauzà. No hi ha res escrit per l'amo. 

Hi ha dos comptes portats per un prevere, en català. 

He rebut de lamon Salvador Galmés cent Muras mallorquínas que paga 
per comta de Da. Maria Ana Chacon com apoderada que es de D. 
Fernando Cotoner son fill 

Palma 14 de Maig de 1833 

Son 10011. 

D. Miquel Ignasi Artigues, prev. 
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TRANSCRICCIÓ DE CARTES 

(A.R.M.) Torrella 163 

Palma y Febrero 18 de 1780 

Señor Antonio Gibert. Muy Sro. mió estimaré â V.M. me favoresca en 
pasar â Barcelona 150 ps.sensillos â Dn. Francisco de Milans y Compa.: 
esto es 120 ps. por cuenta de Dn. Jorge Doms Subte, del Regto. de 
Drags. deAlmanza, y 30ps. por cuenta de Dn. JosefDoms Subte, del 
Regto. de Infana. de Africa cuya partida se le abonaré en pago por la 
primera tercia vencedera de la Casa Nova. Mande a Su Sego. Servor. 

QueS.M.B. 
Guillermo Doms y Descallar 

(A.R.M.) Torrella 163 

Patro Francisco Sabater vos don orde paraque entregueu en Barcelona 
cent sinchquante pesas de vuit sencillas â Dn. Francisco Milans y 
Compañía, de qui prendreu recibo al peu de esta. Pero teniu entes que 
la carta que escrich â dit Señor declara, que com li fas pasar en ses 
mans 902 rrs. de vn. sia acas este Sor, se vol preveler de ells, tot esto 
li dareu menos, pero si no vol, li entregareu las integras 150 pesas de 
vint. Palma de Mallorca als 25 Febrer de 1780 

Antoni Gibert 

Recibido del patron Francisco Sabater cien cinquenta pesos sensillos 
que explica la antecedente orden 

Barcelona y Marzo de 1780 

Francisco de Milans 
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Arxiu Municipal de Palma. Biblioteca Llabrés. Reg. Gral. 084 

Señor Dn. Josef esta sammana pasada em fêtas 44 truiadas. Em posat 
en la pica gran 11 odras, 2 odras en casa seva, yo he presos 6 odras 
en lo safarex, restan uns 5 odras .Yo prendre 4 odras del safarex. Es el 
dia q. en Toni del 8 estant vendra. En los grané 18 o 20 truiadas. Esta 
sammana no farem oli, las solidas ya es van acabant, Esto es lo que 
seme oferex es dirli a V.M. Deu grde. su vida mis. as. 

Font Seca y 24 de novembre de 1807 
Son criat Pera Josef VallespL 

A Dn. Josef Cotoner que Dios guarde mls.as. en Palma. No. 3 

(ARM) Torrella 119 

Petra 1 Desembre 1833 
Sr. D. Fausto Gual 

Molt Sr. meu: havent rebut ab el encarrech de dur el vi de Giró y el 
comú (de) ordinari a testa al Sr. Miquel Misione, y havent los trobats 
molt bons principalment el ordinari me ha dit que convendría li 
envias mostré (la que rebrà) y que V.M. le mostras al seu germa que 
esta enterat del preu de los vins, y tal volte ley fera vendre molt ca 
que los preus de esta en el dia son de vint a 24 sous per cada corti; y 
havent li dig si nesecitave res que dispongue me ha dit que no. 
Hi cuant á la vine que se ha de fer esta en part señada, pero no se ha 
dat prinsipi per falte de Seo, y ademes per le falte que tenim de 
brasos. 
Esper tendrá la bondad de enviarme el escut y dames que es la 
corretga. 

Quedant SSS 

Per Jaume Roselló per no sabre 

Francesch Santandreu 
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Biblioteca March 

Palma 8 juliol 1850. Contestado âla de 5 de Maig 

Molt Sor. meu y de mon major aprecio: ab la seua estimada de 8 Maig 
veig el nou enlace que va à contreurer el seu fill D.Bernat, el que desitx 
fase sa satisfacció de tots Vs.. Si no es molestarlo esper los felicitará el 
matrimoni, fentlós present al matix tems los nostros respectes. 
Fa alguns dias que morigué D.Jaume Pujol, sogre del meu nebot despues 
de 12 añys d'está enterament baldat. Quina llàstima veurer un homo 
com aquell â s'estât que1 estava. Parexia un nin de 6 añys que no movia 
mes qu'es cap a hont tenia reconcentrada tota sa vida, y que s'empleava 
dictant els papers mes celebres que surtien, component obras, fent 
poesías, y tot lo qu'es capas â fer un sabio. Estava tant resignat y tant 
content, qu'admirava totom. 
D.Guillem continua sempre sa seua vida campestre y ey há molts de dias 
que no há fet sang: trob que s'ha corregit molt y há posat carn. N'Ignaci 
há tengut una nina molt mala de resultas d'una cyguda, y encara no sé 
que ferá: el pobre no viu. 
Esper tendrá la bondat de saludar la seua amable familia donantlós de 
part nostra mil en horas bonas, mentres dispongan en que pot donarlos 
gust la seua invariable 
LB.LS.M. 

Josefa Oleo 

(A.R.M.) Torrella 119 

Inca 7 de Sep.bre de 1853 

MuyySr. mio D. Fausto é rebuda la de V.M. y sobre lo que me comunica 
de la salud li comunig que tutom está boy estam sin novedad, en quant 
al pasar á Morneta quedaran servits per el diluns y parlaram ab al Dr. 
Jaume sobre lo hort mai disponga V.M. de son servidor. Q L. M. B. 

Nicolau Solivellas 
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INVENTARIS 

(A.R.M.) Sig. P. C- 1425/3825 

Antoni Francesc Cànoves, notari 

En la vila de Alero del Present Reyna de Mallorca y Predio Solle
ric, alos vint y set dias del Mes de Maig délo any mil vuit cents. En 
nom de Deu y de la sua divina gracia Amen. Sia atots notori y cosa 
manifesta con jo Dona Magdalena Gual y del Barco Marquesa 
de Sollerhic filia del Excellentissim Señor Don Gregori Gual Des-
mur y Pueyo Tinent General que fonct de los Reals exercits 
y de la Excel·lentíssima Señora Dona Benita del Barco y Flores 
consortes difunts natural de la Ciutat Rodigo y domiciliada 
en la ciutat de Palma vidua y hereva del Excellentissim Se
ñor Don Miquel Bonaventura de Valles, Reus de Sollerhic 
Ollandir de Berga y Canals Marques de Sollerhic Cavalier 
del Real Militar orde de Alcantara Grande de España Ono-
rari, Gentil home de Cámara y regidor perpetuo que fonch de 
la Ciutat de Palma conforme son testament firma als quinse 
del Mes de Maig de lo any mil set cents setanta y nou, en poder 
del Notari infrascrit en execució y cumpliment de lo acordat y con
vingut, ab acte de dinou de los corrents en poder del Discret Pera 
Juan Fonollar Notari, ab böse merce Don Pere Juan Morell de 
Pastoritx y li vaix, cedir, entregar y relatxar a son favor posantles 
en mon Hoch, sens perjuci delos substituts y ( ) hereus del 
mencionat Excellentissim Señor Marques para usar de los seus 
drets en son temps y lloch esto es la Cavallleria anomenada la 
Galera scituada en lo terme de la Vila de Felanitx, el Predio 
Sollertic en tots sos agregats scituat en lo terme de la present 
vila el predio son Fuster scituat axi mateix en lo terme de 
esta vila y el Predio Albaña scituat en lo terme de la 
Vila de Algayde y tots los demés bens y censáis que posse-
hiran Don Miquel Reus de Sollertic, Dona Catharina 
Reus se filla muller que fonch de Don Marti Valies, Don Mi
quel Valles y Reus y Don Jaume de Berga, per haver estos fun
dat fídeicomis que ab real sentencia cum votis Regus publica
da als tres Mars últim passat, foren declarats a favor de vo-
se Merce dit Don Pere Juan Morell, en la Real Audiencia 
Escrivà Don Macià Rosselló y Serra en sos agregats y en qual
sevol modo incorporats, en cuio entrego se comprenen no sols 
los credits que sobre los mencionats bens te la heretat del dit 
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Señor Marques per milloras et alias y sos authors, si que tam
be los meus incorporats en dits Predios per milloras y pagos y 
tots los mobles, arreus, ganados, bestiars, fruits et alias. Y asa-
jant Jo dita Señora apuntar lo convingut en el citat acte pa-
raque, en tot temps aparegué de tot lo que se trobe en el dia 
numero y especie, paraque en son cas y Hoch se pugue averi
guar, si los mobles arreus de casa gAnados i demés son 
equivalents a los qui existían, en temps de la mort de los men
cionats fideicomitents , o si han augmentat afavor de dita he
retat del dit Señor Marques. Per esto de tot mon bon grat 
y certa sciencia libera y espontanea voluntat, en virtut del 
present acte perpètuament valedor y en ningún temps re
vocador solempne estipulado mediant y del millor modo, via 
y forma que puch y de dret me es licit y permès, entrats mediant 
inventari a vose merce dit Don Pere Juan Morell de Pasto-
ritx Valles Reus de Sollerhic de Berga y Canals Cavaller del 
Real militar orde de Calatrava fill del noble señor Don Geroni 
Morell y de la noble Señora Dona Monica Valles consorts difunts 
natural y vizi de Palma y trobat lo dia de vuy, en dit Predio 
present y abaix acceptant los mobles , alacas , ganados et alias 
que en el dia existeixen en dit Predio per medi de Juan Bautista 
Alcover Majoral actual del mateix Predio que son del 
( ) la sala de las casas de dit Predio. 

un bufet de noguer antich y vell ab duas vergas de ferro. 
ítem dotse cadiras de vagueta vermella molt usadas y antiguas. 
Item vint y cinch paissos molt usats sens vasa. 
Item setse paissos ab vasa tambe molt antichs. 
ítem un quadro gran sens vasa de Santa Theresa y Sant Joseph 
Item setse estampas ab vasa molt antiguas. 
Item un banch de pi de recibidero molt vell ab frontissas. 
Item tres vergas de ferro de los portals. 

En el quarto primer de demunt los estudis. 

Primo tres paissos antichs sens vasa y quatre estampas ab vasa, 
ítem un quadro antich ab vasa de los quinse misteris. 
Item un quadro sobre portal antich de quatre figuras y duas 
vergas de ferro del portal y del baleo. 
Item un llit de camp de noguer ab vergas de ferro, tres mata
lassos, esto es dos de deuets y un de llista y un coxi, un pavelló y 
cortinas de indiana color de ginjol. 
Item una piqueta de vidre del capsal del llit y un quadret de 
tela ab veseta tambe del capsal del Hit molt antich. 
Item un bufetet de noguer blanch ab vergas de ferro molt usat. 
Item cortina de indiana color de ginjol de una tela. 
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Item dos tubulets de corda usats. 

En el segon quarto de la señora 

Primo un Hit de noguer de camp pintat ab vergas de ferro ab pavelló, 
cortinas y deventera de indiana color de ginjol. 
ítem dos matalassos de llista de Ollanda y dos coxins. 
ítem un bufetet de pi teftit ab vergas de ferro. 
Item nou quadrets ab vasa antichs y quatre estampas ab vasa. 
ítem una piqueta de vidre y un quadret ab una vasa dorada del capsal 
del Hit y duas vergas de ferro sobre portals ab una cortina de friseta 
vermella vella. 
Item una cortina de indiana color de ginjol de una tela y una verga de 
ferro. 
Item una cadira de noguer de vallut carmesi molt usada. 
Item cinch cadiras ab respaila xeroladas de vermell cordadas de bova 
usadas. 
Item un llit de coriolas vell y antich. 
Item un bufetet petit a lo antiguo. 
Item dos cadiras de vegueta sens respaila. 

En el quarto de la alcova. 

Primo un llit de banchs y pots de pi y una márfaga de tela nova. 
Item una cadira de vegueta vella. 
Item una tauleta de noguer petita y un calexet. 
Item un banch de recibidero de pi corcat ab frontissas. 

En el rebostet de derrera la porta de los quartos de demunt la 
quartera. 

Primo setse tassons de crestay pintats. 
Item dotse tasons de crestay de campana. 
Item vint y quatre flasquets de crestay pintats. 
Item trenta botellas negras. 
Item un caxo ab pany y clau ab diferents pots de medicinas balsas, olis 
y altres medicaments. 
ítem una flasquera ab pany y clau buyda. 
ítem altre flasquera ab dos fiascos de vidre. 
ítem sis escudellas petitas obra de la xina. 
ítem dos gerretas de crestay medianas. 
Item una polla de crestay. 
Item dos salseretas de crestay. 
ítem devuit platets petits pintats blaus obra de la xina. 
Item un alfabieta de la gerreria per posar bescuit. 
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En la quadra primera de ma dreta. 

Primo una taula gran de alsina que te trossos de llerguar. 
Item cinch estampas ab vasa. 
Item un pais sobre portal y sis vergas de ferro. 
Item dotse cadiras de bova fina deuradas. 

En la segona quadra. 

Primo un mirall gros ab vasa deurada. 
Item un bufetet vell de pi forrat ab vergas de ferro ab clavero 
de vellut carmasi. 
Item sis banquillos enxerolats de verd ab ses vestas de domassar. 
Item vuit tabullets ab respaila de vellut carmesi ab clavero. 
Item tres tabulets ab respaila antichs. 
ítem dita quadra voltada de remedillo de palla. 
Item la matexa quadra rodada de tapasaria ab onas antigás. 
Item dos paissos sobre portals vells y dos vergas de ferro. 
ítem en el piso una estora de espart vella. 

En el primer quarto. 

Primo un Hit de camp de morer ab vergas de ferro, un pavelló 
de tafeta retxat vermell ab cortinas y deventera, dos matalas
sos de llista blava mallorquina y dos coxins. 
Item un bufetet de alsina ab vergas de ferro. 
Item tres estampas ab vaseta antiguas. 
ítem un pais sobre portal sens vasa antich y dos vergas de ferro. 
Item quatre cadiras de bova deuradas. 

En el segon quarto. 

Primo un llit de camp de granedillo ab adornos de lleuto deurats de or 
alo antiguo ab vergas de ferro. 
ítem tres matalasos de llista de Ollanda y tres coxins de gri. 
ítem un pavelló de domas groen, ab cortinas, deventera y cobrelit de 
lo mateix. 
Item una piqueta de vidre y un quadret ab vasa negra del cap-sal de 
llit tot molt usat. 
Item sis banquillos pintats de banch, ab ses vestas de tafeta de 
llenguas ab floqueduras. 
Item quatre estampas ab vasa usadas y antiguas. 
Item tres pedrerets de ferro ab ( ). 
Item dos vergas de ferro de los portals dels balcons. 

En lo ligador. 
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Primo un banc de pi corcat de recibidero ab frontisas. 
Item vuit retadets ab veseta negra molt antichs. 
Item tres cadiras de vegueta de cuyro negra y clavero de ferro. 
Item dos orinals un de vidre y lo altre obra de Valencia. 

En el lavador 

Primo una alfabiata envernisada ab un grifonet y una ribella blanca ab 
rima blava. 
Item una caxa ab pañy y clau de pi teñida vella dins la qual se ha 
trobat lo siguent. 
Primo cinch vestas de banquillos de tafata retxat. 
ítem tres cortinas de portal de tafeta retxat. 
ítem quatre cortinas de domas color carmesi y duas deventoras. 
Item una cortina de domas groch vella. 
Item sis cortinas de domas groch antiguas. 
ítem tres cortinas de domas color de canari. 
Item sis vesta de banquillos color de canari. 
Item catorse cortinas de friseta vermella molt usadas. 
Item un cobricel de friseta vermella y tres deventeras tot usat. 
Item tres vanevas, o cobrellits de friseta vermella molt usadas. 
Item altre caxa antigua de alba, ab pañy y clau ahont se ha trobat lo 
siguent. Primo deu cortinas blancas de brinet mallorqui ab anellas de 
ferro de los balcons. 
Item deu llansols de brinet mallorqui fins, fet en casa molt usats. 
Item catorse llensols de drap fet en casa. 
ítem coranta torcabocas de obrat mallorqui, esto es setse bons, y los 
remenents molt usats. 
Item vint y quatre torcabocas de pisa, esto es vint bons y quatre 
foredats. 
Item sis tovalles de pisa y una paradora de lo mateix tot usat 
Item sis tovallas de taula de obrat mallorqui usadas. 
Item cinch taveyolas de axugar mans de brinet llis y obrat 
Mallorqui, y de estas tres molt vellas y foredadas. 
Item coranta cinch torcabocas comuns de drap de cuyna y en estos 
compres canons de dur devant y de axugar mans. 
Item altra caxa vella ab pañy y clau, y tapadora nova. 
Item onse tovallas de cuyna de draps comunas. 
Item tretse coxineras de brinet fi, esto es nou molt usadas y quatre 
totas foredadas. 
ítem sis coxineras petitas de lo mateix de coxi de gaita. 
ítem tres vanevas blancas obradas de fil y coto, usadas. 
ítem dos pavellons blanchs de brinet fi cortinas y deventera usat. 
Item altre pavelló blanch de garza cortinas y deventera. 
Item un pavelló de seda blanquinós y cortinas molt usat y vell. 
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En el menjador 

Primo un bufet de noguer en quatre vergas de ferro molt usat. 
Item onse mapas, ab vasa blanca. 
Item tretse cadiras ab respailas sens brasos de vagueta negra ab 
clavaro de ferro y tres tabuléis baxos de vagueta ab clavaro. 
ítem en el tarredet un cosi per rentar. 

En el rebostet junt del menjador 

Primo dotse dotsenas de plats fins obra de genova ab rima blava. 
Item onse palanganas de lo mateix. 
Item catorse plats redons grans de lo mateix. 
Item tres dotzenas de tasons de crestay. 
Item trenta tres tassas de crestay. 
Item vint xicaras obra de valencia y denou platillos de lo mateix. 
Item tres escudelletas obras de Valencia. 
Item quatre botillas de crestay finas. 
Item dos satrieras de crestay ab son aciento. 
Item dotse ganivets fins ab lo seu extoix ab planxilla deurada. 
Item quatre platets petits obra de Genova. 
Item dos fruyteras obra de Genova. 
Item un sotacopas obra de Genova ab rima blanca 
Item un saler de crestay. 

En la cuyna y rebost 

Primo dos taulas de pi y dos banchs per seurer. 
Item tres ats de ferro per rostir ab dos cavalls. 
Item tres pellas de ferro, unas grellas grans y una toredora. 
ítem unas mollas y una pala de ferro. 
ítem un escaufa llit de aram. 
Item un brasser de aram. 
Item quatre llumeneras de lleuto. 
Item un plat gran de estany. 
Item sis ollas de terra y quatre gerras. 
Item quatre ribells de terra medianos. 
Item devuit platets y sis grans obra de Inca. 
Item un murter de pedra ab se mas de fust. 
Item un murter de courer ab se masa de lo mateix. 
Item un Hum de Uauto, y duas giredoras de ferro. 
Item una flasquera buyda, y dos capsas de vidre de refredar. 
Item una chocolotera de aram y altra chocolotera de estañy. 
Item un bruyol de estany molt usat. 
Item dos sadasos, y tres fuñadors, un tallant, y una regadora 
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de ferro, un embut de llauna y un pilo de fust. 

En los estudis 

Primo un llit de camp de noguer blanch ab cobricel varmell y un 
mátalas de deuets tot molt antich y vell y una verga de ferro. 
Item tres cadiras de vagueta vellas. 
ítem una caxa de alba vella y buyda. 
ítem un banch de pi y un escambell tot molt vell. 
Item un matalàs vell de deuets y altra mátalas mediano vell. 
Item un llit de camp de noguer ab cobricel vermell, una mar-fagá de 
cañem de sach, un mátalas de deuets, un matalaset y dos coxins tot 
molt antich y vell y una verga de ferro. 
Item dos tabullets baxos de vagueta vells. 
Item un aciento de arquilla de pi molt antich. 

En los porxos 

Primo diferents estoras de espart, per estorar las quadras usadas. 
Item una Arquimesa qui no serveis molt antigua y vella. 
Item demunt la taulada una campana. 

En la capella 

Primo un quadro de Nostre Señora del Roser y aporta un rosari 
de crestay dos petits de grans de vidre y dos petits de crestay. 
Item una llentieta de lleuto, y un lleuto de vidre. 
Item un palis de indiana sens vasa ab galonet de seda. 
Item un faristol y dos misais per dir misa. 
Item un calis ab se patena sobre deurats. 
Item sis canalobres esto es, dos baxos de lleuto y dos mes alts y dos de 
fust y duas brancas de lleuto. 
Item dos trossos de coxi y dos estadals y dos floreras ab peu. 
Item set tovallas del altar medianas usadas. 
Item dos tovallas ab randa finas. 
ítem un camis de brelayna ab randa. 
ítem una casula negra nova de tafeta de ayguas, ab galo de seda groch 
estola manipla bosa y cobricalis. 
ítem altre casula nova de parciana y greseta ab galo de sede. 
ítem altre casula de parciana usada ab galo de seda manipa estola y 
bosa. 
ítem dos cobricalis un de tafata y altre brodat de seti y creu 
brodat de plata y quatre amits. 
ítem dos corporals y nou purificadors y nou tuveyoletas de tapar les 
canedellas. 
ítem una bossa de tela per posar el calis. 
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Item un platillo de lleuto ab dos canadellas de vidre. 
Item una campaneta una gerra envernisada ab un grifo qui serveix de 
lavatori y una taveyola per axugar mans. 
Item uns calaxos de poll en la sacrestia. 
Item sis banchs de poll ab respaila bons. 
Item en el coret uns orguets enters y tres cadiras de repos de vagueta 
molt usadas. 

Y per ser tard se ha suspès el present inventari y entrego atot lo qual 
foren presents per testimonis per da effecte requerits Don Antoni 
Morell Notari de la Vila de Sóller y Matheu Sureda fuster de Palma y 
los dos trobats en dit Predio de tot lo qual don fee. 

Devant de mi 
Antoni Francisco Caneves Notari 

Die vint y viuit de dit mes y any continuant el present entrego e 
inventan de dits mobles. 

En lo Sailer 

Primo un cubell gran ab cèrcols de ferro y set pipas o botas 
de mena y sinch caretells de posar vin blanch de diferents especies y 
dos caretellets petits tots molt usats. 
Item una bota congreñada de cosa de vint cortons. 
Item una pipa de posar olivas mitja de olivas. 
Item vuit portadoras y quatre encistas de espart. 

En la quartern 

Primo una mitja quartera uns tres almuts y un almat tot en cèrcols de 
ferro. 
Item set quarteras de blat y tres quarteras favas. 
Item una ferrada ab cèrcols de ferro. 
Item dos arers, un garbell, y una triadora tot usat. 
Item dos banchs de poli. 

En lo estudi del Garriguer 

Primo un llit de camp de morera molt antich y vell. 
Item una márfaga molt vella. 
Item una cresencia molt antigua y vella y una escopeta. 

En los estudis 

Primo un llit de banchs y posts ab una márfaga vella. 
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Item dotse llensols de estopa molt gruxats per los misatges. 
Item vint y cinch sachs usats. 

En el segon estudi 

Primo una caxeta petita buyda molt usada. 
Item quatre vergas de ferro de llit vellas. 
Item tres barrais de vidre encistats o mitjanas. 
Item set covos cuitors, sis paners nous, y quatre coves de rentar. 
Item dos coves grans y dos coves de present. 
Item una anella de ferro per devallar Ueñams. 

En lo estudi del Majoral 

Primo un Hit de camp de noguer blanch molt usat 

En la cuyna de Majorai y misatges 

Primo una taula llarga molt vella y dos banchs per seurer. 
Item una tauleta de alzina vella. 
Item vint y dos canons de estopa nous de axugar mans los misatges, y 
sis vells y espeñats. 
Item deu tovallas de taula de estopa gruxada de menjar los misatjes. 
Item deu gerras medianas y sis sarrions de aplegar feims. 
Item una cadena de ferro de dur rosagay. 
Item una olla gran de aram de pes de setanta Uiuras. 
Item altre olla de aram ab se cubertura de pes de vint y duas Uiuras. 
Item duas ollas de aram ab duas cubertoras de pes de vint y quatre 
lliuras. 
Item una caldera de aram de fer bugadas de vint lliuras. 
Item una caldera de aram per bullir llet de pes de vint lliuras. 
ítem un caldero de aram de escaufar aygua per rentar las gerras y 
ferradas de pes de deu lliuras y sis onsas. 
Item un caldero per escurar y fer llexiu de pes de cinch lliuras. 
Item tres pellas de aram una gran, una mediana y una petita, de pes 
totas tres de vint y quatre lliuras. 
Item dues gerras envernisadas per dur llet. 
Item duas dotsenas de libellas grans y tres dotsenas de ribellas petitas 
de menjar los misatjes. 
ítem catorse plats grans de la gerreria,y un ribell de escurar. 
Item quatre ollas grans de terra y sis petitas. 
Item dos ferros de cuyna uns grossos y uns medianos. 
Item unas mollas y una palla de ferro. 
Item uns llevadors de ferro, y uns cerca pous. 
Item cinch llums y dos grossos de tenir en los estables. 
Item una ganiveta de taula y un setriy de llauna. 
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Item una campana en el portal de la cuyna per tocar el rosari. 

En lo pastador 

Primo una pastera llarga de pi molt vella y quatre posts de pestar. 
Item dos tañadors uns sernadors, y dos sedassos y duas palas de forn. 
Item quatre tovallas de pastar y cinch cobribanchs. 
Item una caxa farinera en sis quarteras de farina molt usada. 
Item una senaya farinera y unas tanayas de ferro. 
Item quatre cuyeras grossas y sis mitjaneras. 
ítem un morter de pedra ab se masa de fust. 
Item una llosa de aram ab manech de ferro curt. 

En lo rebost de la cuyna 

Primo duas alfabias medianas de posar oli ab tapaderas de espart. 
Item tres alfabias grans plantadas una plena de olivas, la altre menos 
de mitja tambe de olivas, y la altre buyda. 
ítem unas balansas ab sos pessos corresponents. 
Item un moli corrent y armat coxi y cucalas vulgo de sanch. 

En la tafona 

Primo quatre bigas ab duas calderas de aram plantadas. 
Item duas caxas de aram, y duas que no son bonas per servir. 
Item set pilas de esortins usats de cincuanta a cincuanta dos y quinse 
esportins nous qui no han servit. 
Item cinch llums grossos de tafona. 

En la sabonaria 

Primo tres calderas grans armadas per fer sabo fort, ab sos acientos de 
aram, y cèrcols de ferro y de son inporte y valor se tindrà raho quant 
se vendrá lo aram y lo ferro. 
ítem duas ca... de aram ,una per treurer lleixiu, y la altre per treurer 
sabo y una forque de ferro per las fornals. 
Item set picas de pedra en batiport, qui servían per posar baxos y 
sabo. 
ítem sis picas de pedra sens cubería qui Servian per fer Uexiu y sabó 
ab sos estelladors. 
Item deset pells blancas brutas qui no han servit. 
Item nou fexos de carrix per lligar. 

En la botiga del oli. 

Primo un safreix y diferents picas per posar oli. 
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Item cinch alfabias olieras. 
Item un ambut de llauna, y dos cadats de lo mateix. 
Item nou odres usats. 
Item setse odres oli dins una pica. 

Y per ser tard se ha suspès el present entrego y inventari a 
tot lo qual foren presents per testimonis per este effecte requerits Don 
Antoni Morell notari de la vila de Sóller, y Matheu Sureda de Palma 
fuster los do trobats personalment en dit predio, de tot lo qual don fee. 

Devant de mi 

Antoni Francisco Caneves, Notari 

Die vint y nou de dit mes y any 

Continuant el present entrego e inventari de dits mobles 

Primo una ruca negra de tres añys. 
Item quatre rucas de un any quiscuna. 
Item una somera de sis añys. 
Item duas someras de edat de set añys. 
Item duas someras de edat de tres añys quiscuna. 
Item altre somera de edat de catorse añys. 
Item tres ruchs de edat de un añy cada un. 
Item cinch someras de edat de deset añys quiscuna. 
Item un cavall Padre de dotse añys. 
Item un pareil de muías una rotge de sis añys y una castaña de set 
añys Ab ses cadenas y coxins. 
Item altre parell de muías una somerina de deu añys y altra eguina 
de vuit añys ab cadenas i coxins. 
Item altre parell de muías somerinas una rotge de deset añys y la 
altre negra de quinse añys ab cadenas y coxins. 
ítem altre parell de muías una rotge somerina de denou añys y la 
altre eguina rossa de quinse añys ab cadenas y coxins. 
ítem altre parell de muías, una castaña somerina de tretse anys y 
altre negra eguina de catorse añys ab cadenas y coxins. 
ítem altre parell de muías una rossa eguina de nou añys y altre 
somerina negra de tretse añys ab cadenas y coxins. 
Item altre parell de muías del carro, eguinas una rossa de vuit añys 
y altre castaña de dotse añys ab cadenas y coxins. 
Item altre parell de muías una eguina castaña de sis añys y altre 
somerina negra de tretse añys ab coxins y cadenas. 
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Item una mula negra somerina per dur caritx de catorse añys per 
dur caritx ab cadena, bast i sarria. 
Item un parell de muls de tregi roig un de tretse añys y lo altre de 
vuit añys ab cadenas bast y sarrias. 
Item un mul negra egui de quinse anys ab cadena bast y sarria. 
Item sis fermadoras de baula de ferro. 
ítem dos parpáis de ferro un moli gros y lo altre mediano. 
ítem duas mañuelas de ferro y un paupelet per atacar, berrobins y 
duas picassas y una rompuda o españada. 
ítem una romana grossa y una petita. 
Item catorse aradas armadas corents. 
ítem ditse jous armats y quatre coxins. 
Item un jou de lleurar viña. 
Item vuit garrots de escorretjadas armats ab sos restells. 
Item nou axenguers armats de cuyro. 
Item onse reyas de ferro de pes de tres arrovas y deu lliuras. 
ítem un carro armat portella serrieta estora y envalada 
Item un jou de carro. 
Item nou sanayas de endolar esto es tres grans y sis petitas 
Item duas saneytas de dur carn. 
Item dos cavachs una xapa una xada tres xepetas y una corbella. 
Item duas destrals un uxal y vuit faurons. 
Item un unas axedoras y tres palas de ventar. 
Item tretse forques de ventar y dotse cucalas. 
Item nou esquellas. 
Item dos jocs de beassas quatre pells blancas y una negra per y 
una Handera de cañom per lligar. 
Item duas cordas gruxadas y sis cordaments. 
Item sis sarrias de pauma per dur ferms y quatre amidas de espart 
y tres garbetjadors. 

Ovellas 

Item cent trenta una ovella. 
Item cinquanta y sis añells y cinquanta quatre añellas. 
Item sis moltons Padres y cinc toissos. 
Item quinse galinas tres galls de llevo tres pollastres y vint y un 
polis petits. 

Item en el pou de sa tanca un poal ab cèrcols de ferro y cadenas. 
Item en lo hort per el moli de aygua dos pals per picar el moli y un 
parpelet de ferro. 

Oli Clar 

Primo una taula llarga molt usada per menjar. 
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Item una pastera una post de pastar un serradors y un farrador. 
Item uns cobriblanchs y unas tovallas de pastar. 
Item uns ferros per cuynar y quatre caxonets. 

Casa Nova 

Primo una pastera una post de pesiar una pala de forn uns 
sernadors un farredor y un sedas. 
Item una taula per menjar y dos banchs y pots per un Hit. 
Item se continúan tots los grans pendents al sementer del coll de 
orient tancas y demés terras sembrat de blat ordi civada favas y 
demés grans de tot lo qual se haurà rano en las liquidacions que se 
han de formar y se desmontara el gasto de segar batre delme et 
alias. 

Y per ser tard se ha suspès el present entrego i inventari. Essent 
presents per testimonis per dit effecte requirits Don Antoni Morell 
notari de la vila de Sóller y Matheu Sureda fuster de Palma los dos 
trobats personalment lo dia de vuy el lo mencionat Predio Sollerhic 
de tot lo qual don fee. 

Devant de mi 

Antoni Francisco Cànoves Notari. 
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(A.R.M.) Arxiu Torrella, 149 

El infraescrit don fe, com Antonina Anna Segui Viuda de Juan Mas, 
confesa haber rabut de los Señors Don Joseph y Dona Maria Beatriu 
Doms las robas que se troben continuades en esta Escriptura, y son las 
matexas que per mort ha dexat Elisabet Barceló criada que fore de casa 
de dits Señors. 

Primo nou llensols, duas vaneves blanques. 
Mes dos gipons blancs de jeurer. 
Mes onse camias, tres faldases blancas, y dos trosos de drap nou. 
Mes onse torcabocas, y sis coxineras. 
Mes duas tavellolas blancas. 
Mes vuyt mocadors blancs, y dos de color. 
Mes devuyt Rebosillos blancs, dos de endian y un de escot negre. 
Mes sis mantas blancas, tres faldeses blaves de cotonina, quatre de 
Endiana, duas de brodat, dos Anagos en parilla, uns blaus, y uns verds. 
Mes tres gipons, dos cosits y un sense tallar. 
Mes dos pareils de sabates, y dos de calses. 
Mes un rosari de or ab deset grans de or, crèvera, y dos comensets tot 
de or. 
Mes una creu del Sant Ofici, y dos comensets tot de or. 
Mes vuyt cambuxos, tres butxaques, y tres parells de managots. 

Finalment dos catdells de fil blanc, una canesta ab varias banes y 
Rosaris, y una caxa. Y pereque en tot temps const de que ha rabut la 
dita Antonina Anna Segui Viuda, lo expresat fas la present en Palma 
als6fabrerdel819. 

Josef Bordoy, pre. 
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(A.R.M.) F. 1342/6001 [Pere Juan Fiol, notari ] 

En la ciudad de Palma, capital de la Provincia de las islas Baleares a los 
veinte y un dias del mes de marzo del año mil ochocientos cuarenta y 
nueve. Ante mi el escribano de S.M. notario publico de sus reynos 
pareció D. Jose Buades presbítero hijo de Jose y de Maria Carbonell 
consortes el primero difunto y la segunda viviente natural y vecino de 
la presente ciudad (...) 

Relació de los mobles ecsistents en el dia de vui dia vint y dos de mars 
de mil vuitcents corante vuit en casa de D. Josep Buadas Prevere los 
quals quedan en poder de la sua mare Maria Carbonell. 

En la primera sala 

1. Primo nou cadiras de vegueta sensa brazos en clavasó de llautó, 
bonas, usadas. 
2. Mes cuatre id. de repos ab lo clevesó de ferro, menos una qui lo 
te de llautó. 
3. Mes cinch de mitjanseras cordades de bova duas color de cel y 
tres color de plom. 
4. Mes una velledora de noguer. 
5. Mes una taula pintada de color negre. 
6. Altre taula de noguer ab dos calaxos y vergues de ferro devall ab 
lo seu tapete de friseta verde tot bo. 
7. Sis cuadros, tres ab vasa teñida negre, un color groc, altre ab 
vase de sirere, y lo altre jaspeat tots ab vidre menos el groc. 
8. Un rellotge de peret corrent 
9. Un canterano ab escritori y a demunt de ell una escaparate ab la 
figura de la mare de Deu del Remey, y a dinen canterano ecsisteix lo 
siguent. 

Primer calaix 

10. Dos vestits de llana y un rentat de indiane. 
11. Cuatre mocadors de seda crua y ni a dos de rentats. 
12. Cuatre foldetas blancas rentades, tres de cotó y una de 
13. Tres camias rentades duas de drap, y una mes fina ab 
14. Dos mocados de indiane, y un de liane, un devental 
rentat. 
15. Duas mantes una ab rande y una ab gornicio tañidas. 
16. Un chai vey. 

fil. 
perfala. 
y un chai 
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Sagon calaix 

17. Cinch sayas una de estof y cuatre de indiane. 
18. Tres mocadors, dos de grossos un de liane y un de cotó y laltre 
de petit de llana. 
19. Duas foldetas blancas de fil rentades. 

Tercer calaix 

20. Sis foldetas blancas rentades, cuatre de cotó, una de drap y unas 
de liane. 
21. Nou camias rentades, duas de drap y las altres de fil. 
22. Sis teveyolas einen de drap tres ab caps y duas llises y una de 
brinet llisa. 
23. Un devental de mosolina de liane. 
24. Deset benes per sangria. 
25. Un mocado de cotó rentat. 
26. Mes en la sala heya una campana de vidre pendent del sotil. 

Cuarto de la sala 

27. Set banquillos de cireré son de cotonada y las tapas grogas bons 
y rebados. 
28. Una cadire del cabsal del llit de cireré, lo mateix que los antedits 
banquillos. 
29. Duas cadiras mitjanseras color de plom cordades de bove. 
30. Sis cuadros ab las vases de sirere pintade la figura de los sants a 
sos vidres. 
31. Altres sis cuadros ab vidres devant. 
32. Una piqueta en el cabsal del llit, de plate posada ab una vase 
dorade de or. 
33. Un sant Cristo mitjanser. 
34. Un llit de cireré un poch mes gran que catre ab la seva 
deventera groga ab flocadura verde. 
35. Tres matalasos ab la tela de daus de fil blaus y blancs, una 
vaneva cotonada ab un fris vermey y altre groc. De indiana de 
Barcelona. 
36. Un llansol de drap usat dos coxins ab las telas de roba de fil 
usada, ab duas coxineras de drap usadas y duas de cotonet ab perfala. 
37. Una tauleta de caoba ab ferros devall demunt de ella una figura 
de Santa Teresa vestida de roba dins una campana de vidre una 
figura de Bonjesuset de terra ab campana de vidra. 
38. Un cantarano, a demunt lo siguent. 
39. Una escaparate de xicaranda ab balustres de marfil y dedins de 
ella un Jesus de sera ab una creu de vidre. 
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En el calaix patit 

40. Dos pereis de calsas negras. 
41. Cuatre mocadors de fil usats. 
42. Cuatre rebosillos ab volants usats. 
43. Cinch mocadors tres de llista y dos de indiana de 

buchaca. 

En lo altre calaix petit 

44. Catorse paréis de calsas blancas, deu de fil y cuatre de cotó. 
45. Cuatre ventáis usats. 
46. Cinch mocadors blancs cuatre de fil y un de cotó, petits de 
buchaca. 

Primer calaix gran 

47. Cuatre foldetas, duas de escot y duas de indiana. 
48. Tres foldetas unas blancas, unas tañidas y las altres de indiana. 
49. Set ventáis usats. 
50. Cuatre mocadors grosos dos de paño y los demés de indiana. 

Sagon calaix gran 

51. Set mocadors, un de abrigo nou y los altres mijanses, cuatre de 
crespo y un merin negre y un de gasa. 
52. Nou ventáis usats y bons. 
53. Un gipo de geura y cuatre tocados blancs de cotonet. 
54. Tres torcabocas y una tovallas de coto obradas. 
55. Cinch paréis de calsas de coto usadas. 
56. Un cobrellit de indiana de Fransa ab perfala de obradet. 
57. Cuatre cortinas de coto de alcova y un llansol de fil. 

En el calaix de baix 

58. Duas foldetas unas de indiana y unas de tañidas 
59. Cinch camias de drap usadas. 
60. Un tros de mosolina, y un tros de roba de obrat per fer un gipo 
de geure y un bosi de obrat per perfala de coxineras. 
61. Dos mocados de mosolina blancs. 
62. Tres pereis de coxineras ab parfala y unas de llisas de coto. 
63. Cuatre perfelans de coxinera de cadeneta. 
64. Duas tavayolas una ab caps usada y la atre de fil llisa. 
65. Set torcabocas y unas estovallas obrat y un de pisa. 
66. Duas tavayolas de fil primas y una coxinera de coto. 
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67. Dos mocados de coto usats y una tavayola de coto un perfala y 
un gipo de geura y una coxinera petita 
68. Un mocado de indiana 
69. Un gipo de y duas foldetas blancas usadas. 

En la segona cambra 

70. Cuatre cadiras color de cel cordadas de bove. 
71. Nou cuadrets ab vidres ab las vasas duas de cirare y las altres 
teñidas. 
72. Una piqueta de plata en el capsal del Hit en dos cuadrets. 
73. Un tres peus per la ribella de renta ab tres cañoms de drap 
usats. 
74. Un llit de nogue ab las vergas de ferro y moscarder de seda y es 
mediano con un catre. 
75. Tres matalasos ab las telas duas de daus blaus y blancs y la altre 
de cotonadas una devantera groga de cotonet mes una vaneva 
encotonada ab un fris vermey y lo altre de indiana de Barcelona. 
76. Un Uansol de drap un coxi ab la tela de indiana de Barcelona y la 
coxinera de cotonet usada. 
77. Tres banquillos de ciraré forrats de cotonada y el fris groc. 
78. Un pengedo ab la roba siguent. 
79. Dos vestits de indiana usats. 
80. Dos mocados grosos de liane, un teñit 
81. Un mocado de indiana mes patit. 
82. Duas foldetas blancas de coto usadas. 
83. Una caxa de nogue gran y demunt ella un baulet y dins de dita 
caxa lo siguent 
84. Duas cadiras de taronge aplagadisas ab lo asiento color de cel 
coto y llana blanca y blava. 
85. Un albornus de napolatana ab los seus enforros de cotonet 
vermey y color de cel. 
86. Un chai y una mante ab gornicio brodat bonas y un ventay bo. 
87. Set vestits un de escambras clari, un de merin, dos de 

liane un blanquinós y laltre arcoiris dos de seda engra y un de 
agro. 
88. Dotse tapas de tafeta vermey per los banquillos y cadiras del 
capsal del llit. 
89. Una sombrilla. 
90. Once camias de brinet novas. 
91. Sis llansols drap nous. 
92. Mes dos idem un de brinet y lo altre de coto. 
93. Mes duas dotsenas de torcabocas de pisa. 
94. Mes nou torcabocas, unas tovayas de obrat grunxada 
95. Tres axugamants de drap nous. 
96. Tres tovayes de taula duas de pisa y unas de brinet. 

515 



97. Set camias de brinet sis sensa cosi y una cosida nova. 
98. Duas vanevas de coto una ab flocadura y la altre no, blancas. 

Habiendo llegado la'hora de suspender esta relación, se suspendió, 
siendo las doce, y se continuará a las tres de la tarde de dicho dia. 

99. En el mateix cuarto ecsisteix altre caxa de more demunt de ella 
un tocador y dins la caxa lo siguent. 
100. Vuit llansols de drap usats de los cuals un de prim. 
101. Un pevello de cotonada ab tots los seus arreus cortina y 
devantera. 
102. Mes un llansol prim. 
103. Una vaneva blnaca de obrat. 
104. Un gipo de geura de coto blanch. 
105. Una cortina de balcó faxada blanca y blava. 
106. Duas telas de roba de fil usadas. 
107. Duas estovayas de taula. 
108. Set cañoms de porcatjá bons. 
109. Set torcabocas. 
110. Una capa de paño verde per dona que usa la filla. 
111. Dos vestits usats. 
112. Dos axugamans y dos cañoms de lliste y unas estovayas de 
drap usadas. 

A la finestra del pou 

113. Una corda per treura aigua y un poal de aram. 

A la cuyna 

114. Cuatre cadiras, tres color de cel y una color de chocolati y totas 
cuatre han de menester corda. 
115. Una taula blanca ab dos calaxos y se obri a cada part. 
116. Unaaufabi. 
117. Un tambo de Uaune ab los seus arreus. 
118. Quince plats blancs de valencia per pendre. 
119. Cuatre plats blancs de aboca, una safeta y una ribella. 
120. Cuatre ollas y duas graxoneras. 
121. Un rollo y un brase de Uauto, el rollo forat de chicarandana ab un 
perfil embotit blanc. 
122. Un axugamans. 

Dins lo armari 

123. Dos satris, tres botellas y tres tasons y dos cubers de plate. 
124. Un torradors y una pala de ferro. 
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Dins el rebost 

125. Cuatre olletas, un murte de pedre y una masa, una chocolatera de 
lleuto y un satriy de llaune tot bo. 
126. Tres plats color de cafe, de aboca y tres de pendre. 
127. Una farrada ab las olivas, una aufabi ab oli a dedins, esto es duas 
masuras y mitje. 
128. Altre ferrada ab porció de xuya de dins. 
129. Dos sacts, dins un mitje cortera de ferina de sexa y dins lo altre 
una barcella de farina de blat. 
130. Una pelleta de aram ab lo maneen de ferro, un caldero de ferro y 
altre de llaune. 
131. Duas planxas dos sedasos y un cernadors. 
132. Una llumanera de llautó ab cinch mechons de los cuals ni 

ha un de espeñat, esto es un poch de falta en lo esplendiment del 
mecho. 

La antecendent descripció de mobles se ha continuat a requisicio y 
presencia de Maria Carbonell Viuda y de sos fills D. Josep Prevere y de 
Dona Maria Buadas soltera los cuals han manifestat estar conforme en 
la seva esactitut y que no tenen present que fait en ella cosa alguna, la 
que firmam a presencia de Don Jaume Antoni Prohens y Don Josep 
Vidal Advocats testimonis de dita descripció en Palma de Mallorca vint 
y dos de Mars de mil vuitcents corante vuit ( ) 

Jaume Antoni Prohens 
Jose Vidal y Pont 
Maria Carbonell 
Maria Buadas 
Josef Buadas, pro. 
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