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SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

LA POSSESSIÓ DE SA VALL A TRAVÉS
DELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT
(s. XIX)
Francesc Canuto Bauçà

Amb la present comunicació analitzam el funcionament de Sa
Vall, la possessió més emblemàtica de l'antic terme de Santanyí i
una de les més extenses de Mallorca. El treball, no té més pretensió
que mostrar d'una manera succinta el sistema d'explotació de la
possessió, a través de deu contractes d'arrendament agrari, els quals
abracen els anys 1807-1865.
Aquesta explotació agrària era propietat aleshores de Jordi Abrí
Descatlar i Santandreu (1799-1850), marquès del Palmer, fill de
Guillem i d'Elionor, casat amb Maria Francisca Sureda i Verí (m.
1839), marquesa del Palmer, filla de Joan Sureda i Verí i d'Elionor Verí
i Tugores, marquesos de Vivot. El va succeir el seu fill Guillem Abrí
Descatlar i Sureda. Segons l'Apeo de Garay de l'any 1818 la possessió
tenia 4.396 quarterades d'extensió.
Sa Porrassa i Santa Ponça,
Son Sales de Marratxí,
i Sa Vall de Santanyí,
són ses més grans de Mallorca.
D'entre els nombrosos arrendataris, tots ells santanyiners, en
destacam Guillem Vila Rigo, batle reial, dotze anys al front de la
possessió i Jaume Escalas Vidal, àlies Parra, amb sengles contractes
de quatre anys.
1. Els contractes d'arrendament de la possessió de sa Vall
Els contractes d'arrendament agraris són uns documents cabdals
per conèixer el funcionament en temps pretèrits de les possessions,
explotacions agràries que tanta importància varen tenir dins
l'estructura agrària mallorquina. Aquests documents, redactats davant
notari, són una font importantíssima d'informació, ja que a través dels
pactes, reserves, obligacions, ànnua mercè, agatges i estims registrats,
a més de mostrar el maneig de la possessió i les relacions entre els
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senyors i els amos, també permeten conèixer molts d'altres aspectes
de l'explotació (antroponímia, dependències de les cases, elements
materials de la vida quotidiana, cultius, bestiar, llavors, arbrat, etc.).
Ens hem servit de deu contractes d'arrendament, custodiats tots
ells a l'Arxiu del Regne de Mallorca. El període analitzat (1807-1865)
presenta un buit documental dels anys 1831-1839, això no obstant,
creiem que no restarà informació sobre la possessió, ja que en el cas
que ens ocupa, hem observat que els notaris copiaven pràcticament
tots els pactes, obligacions, clàusules i estims dels documents
anteriors. Cal dir que el nostre coneixement de la possessió es
limitarà a allò que ens diuen els contractes. Els termes arrendatari o
conductor fan referència a la persona que té arrendada la possessió
i la d'arrendador al que la dóna o sia el senyor, són els termes que
apareixen a la documentació i són els que utilitzarem a partit d'ara.
La transcripció dels documents l'hem feta tot seguint les normes
(puntuació, accentuació, desenvolupament d'abreviatures, etc.) dels
Nostres Clàssics. Aquesta és la documentació utilitzada:
Document 1. 1807, abril 4
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendataris: Guillem Vila Rigo, actual batle reial de la vila de
Santanyí, fill de Julià i d'Isabel i Jaume Escalas Vidal àlies Parra, fill
de Jaume i de Caterina, ambdós de Santanyí. Duració del contracte:
4 anys (1807-1811). Inici el dia 8 de setembre de 1807. Finalització el
dia 7 de setembre de 1811.
Pactes: 43. Estims: No consten. L'estimació fou efectuada
posteriorment en escriptura de 16 de setembre de 1808, protocol·litzada
pel notari Gabriel Nadal (ARM, protocol N-212, ff. 373-379v).
Ànnua mercè: 2.100 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Joan Oliver, majordom de la casa del marquès Jordi
Abrí i Joan Muntaner, majoral de Sa Vall. Per no saber escriure Jaume
Escalas, dit Oliver signà per ell. Notari: Gabriel Nadal.
Document 2. 1811, octubre 8
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Guillem Vila Rigo, fill de Julià i d'Isabel, de Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1811-1815). Inici el dia 8 de
setembre de 1811 i finalització el dia 7 de setembre de 1815.
Pactes: 51. Estims: Foren entregats a l'arrendatari, dia 8 de
setembre de 1811, pel majoral Joan Muntaner. No consta el nom dels
perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.300 lliures, moneda de Mallorca.

Testimonis: Joan Oliver i don Felip Martínez, ambdós veïns de
Palma. Notari: Gabriel Nadal.
Document 3. 1815, març 8
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Guillem Vila Rigo, fill de Julià i d'Isabel, de Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1815-1819). Inici el dia 8 de
setembre de 1815 i finalització el dia 7 de setembre de 1819.
Pactes: 49. Estims: Foren entregats a l'arrendatari, dia 8 de
setembre de 1811, pel majoral Joan Muntaner. No consta el nom dels
perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.400 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Joan Oliver, criat de casa de dit marquès i don Felip
Martínez, oficial de la Comptadoria del Tabac, ambdós veïns de
Palma. Notari: Gabriel Nadal.
A la finalització del contracte, Guillem Vila, deixà una diferència
en els estims de bestiar de vuit-cents setanta-vuit caps, de distintes
classes, valorat tot en mil sis-centes quatre lliures, tres sous i vuit
diners. Per tal de satisfer el deute, Guillem Vila feu donació al senyor
marquès de quatre peces de terra de la seva propietat.
Document 4. 1819, maig 26
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Portell Puigserver, fill de Miquel i de Joana, de
Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1819-1823). Inici el dia 8 de
setembre de 1819 i finalització el dia 7 de setembre de 1823.
Pactes: 48. Estims: Foren entregats a l'arrendatari, dia 8 de
setembre de 1819, pel majoral Joan Muntaner. No consta el nom dels
perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.000 lliures, moneda de Mallorca.
Fiadors: Antoni Vidal Vidal, àlies Bennàsser, fill d'Antoni i
d'Antonina; Nicolau Caldés Bonet, fill de Nicolau i de Francina i
Guillem Vidal Vidal, fill de Guillem i d'Agustina, tots ells naturals i
veïns de Santanyí.
Testimonis: Joaquim Tramullas, escrivent, i Miquel Vidal, conductor
de la possessió de Son Danús, natural i veí de Santanyí. Per no saber
escriure Joan Portell, dit Tramullas signà per ell. Notari: Gabriel
Nadal.
Document 5. 1823, abril 17
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
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perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.400 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Joan Oliver, criat de casa de dit marquès i don Felip
Martínez, oficial de la Comptadoria del Tabac, ambdós veïns de
Palma. Notari: Gabriel Nadal.
A la finalització del contracte, Guillem Vila, deixà una diferència
en els estims de bestiar de vuit-cents setanta-vuit caps, de distintes
classes, valorat tot en mil sis-centes quatre lliures, tres sous i vuit
diners. Per tal de satisfer el deute, Guillem Vila feu donació al senyor
marquès de quatre peces de terra de la seva propietat.
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setembre de 1819, pel majoral Joan Muntaner. No consta el nom dels
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Ànnua mercè: 2.000 lliures, moneda de Mallorca.
Fiadors: Antoni Vidal Vidal, àlies Bennàsser, fill d'Antoni i
d'Antonina; Nicolau Caldés Bonet, fill de Nicolau i de Francina i
Guillem Vidal Vidal, fill de Guillem i d'Agustina, tots ells naturals i
veïns de Santanyí.
Testimonis: Joaquim Tramullas, escrivent, i Miquel Vidal, conductor
de la possessió de Son Danús, natural i veí de Santanyí. Per no saber
escriure Joan Portell, dit Tramullas signà per ell. Notari: Gabriel
Nadal.
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Arrendatari: Andreu Pons Bonet, fill de Jaume i de Damiana,
natural i veí de Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1823-1827). Inici el dia 8 de
setembre de 1823 i finalització el dia 7 de setembre de 1827.
Pactes: 52. Estims: No consten. L'estimació fou efectuada
posteriorment en escriptura de 20 de desembre de 1823,
protocol·litzada pel notari Gabriel Nadal (ARM, protocol N-227, ff.
459-464v).
Ànnua mercè: 2.300 lliures, moneda de Mallorca.
Fiadors: Llorenç Rigo Garcias, fill de Salvador i de Sebastiana;
Salvador Vidal, regidor i Antoni Vidal, germans, fills de Jordi i de
Salvadora.
Testimonis: Don Llorenç Melià i don Francesc Amengual, prevere,
ambdós veïns de Ciutat. Per no saber escriure Andreu Pons ni els
fiadors, els testimonis signaren per ells. Notari: Gabriel Nadal.
Al cap d'un any de conrar la possessió, Andreu Pons va rescindir
el contracte i va entrar Miquel Garau, conductor de la possessió de
Son Oms (Porreres) el dia 8 de setembre de 1824. El contracte, de
tres anys i tres esplets, el qual havia de finir el 7 de setembre de
l'any 1827, fou protocol·litzat pel notari Gabriel Nadal (ARM, protocol
N-228, ff. 70v-73).
Document 6. 1827, juny 1
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Jaume Escalas Vidal, àlies Parra, fill de Jaume i de
Caterina, natural i veí de Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1827-1831). Inici el dia 8 de
setembre de 1827 i finalització el dia 7 de setembre de 1831.
Pactes: 49. Estims: No consten. L'estimació fou efectuada
posteriorment en escriptura de 8 de juliol de 1828, protocol·litzada
pel notari Gabriel Nadal (ARM, protocol N-232, ff. 91-97v).
Ànnua mercè: 1.850 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Joaquim Tramullas, escrivent; Gabriel Deyà, criat de
casa de dit marquès i don Joan Nadal, practicant de notaria, tots veïns
de Palma. Per no saber escriure Jaume Escalas dit Nadal signà per ell.
Notari: Gabriel Nadal.
Document 7. 1838, desembre 19
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Vidal Rigo, àlies de na Mora, fill de Miquel i de
Catalina, natural i veí de Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1839-1843). Inici el dia 8 de

setembre de 1839 i finalització el dia 8 de setembre de 1843.
Pactes: 45. Estims: No consta el nom dels perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.400 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Agustí Muntaner, veí de Santanyí; Josep Bisquerra, veí
de Palma. Per no saber escriure Joan Vidal, dit Bisquerra signà per
ell. Notari: Jaume Brotad.
Document 8. 1843, desembre 22
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, fill de Guillem i d'Elionor, natural i
veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: l'honor Jaume Antoni Clar Rosselló, fill de Miquel i de
Coloma, natural i veí de Santanyí.
Duració del contracte: 6 anys (1843-1849). Inici el dia 8 de
setembre de 1842 i finalització el dia 8 de setembre de 1849.
Modalitat del contracte: Parceria
Pactes: 42. Estims: No consta el nom dels perits estimadors.
Testimonis: Josep Bisquerra i Antoni Sastre, veïns de Palma.
Notari: Jaume Brotad.
Document 9. 1848, març 17
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Mateu Rigo Ferrer, fill de Bartomeu i de Margalida,
natural i veí de Santanyí.
Duració contracte: 8 anys (1849-1857). Inici el dia 8 de setembre
de 1849 i finalització el dia 8 de setembre de 1857.
Pactes: 43. Estims: No consta el nom dels perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.400 lliures, moneda de Mallorca.
Fiadors: Pau Vallbona Estrany, fill de Josep i d'Antonina, natural i
veí de Santanyí.
Testimonis: Josep Bisquerra i Jaume Lladó, veïns de Palma. Notari:
Sebastià Coll.
Document 10. 1857, gener 10
Arrendador: Guillem Abrí Descatlar i Sureda, natural i veí de la
ciutat de Palma.
Arrendatari: Bartomeu Rigo Bonet, fill de Mateu i de Sebastiana,
veí de la vila de Santanyí.
Duració contracte: 8 anys (1857-1865). Inici el dia 8 de setembre
de 1857 i finalització el dia 8 de setembre de 1865. Contracte efectuat
a la possessió de Son Ametler, del terme municipal de Marratxí.
Pactes: 42. Estims: No consta el nom dels perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.550 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Don Pere Francesc Rubí, veí de Marratxí i Jaume Lladó,

216

217

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

Arrendatari: Andreu Pons Bonet, fill de Jaume i de Damiana,
natural i veí de Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1823-1827). Inici el dia 8 de
setembre de 1823 i finalització el dia 7 de setembre de 1827.
Pactes: 52. Estims: No consten. L'estimació fou efectuada
posteriorment en escriptura de 20 de desembre de 1823,
protocol·litzada pel notari Gabriel Nadal (ARM, protocol N-227, ff.
459-464v).
Ànnua mercè: 2.300 lliures, moneda de Mallorca.
Fiadors: Llorenç Rigo Garcias, fill de Salvador i de Sebastiana;
Salvador Vidal, regidor i Antoni Vidal, germans, fills de Jordi i de
Salvadora.
Testimonis: Don Llorenç Melià i don Francesc Amengual, prevere,
ambdós veïns de Ciutat. Per no saber escriure Andreu Pons ni els
fiadors, els testimonis signaren per ells. Notari: Gabriel Nadal.
Al cap d'un any de conrar la possessió, Andreu Pons va rescindir
el contracte i va entrar Miquel Garau, conductor de la possessió de
Son Oms (Porreres) el dia 8 de setembre de 1824. El contracte, de
tres anys i tres esplets, el qual havia de finir el 7 de setembre de
l'any 1827, fou protocol·litzat pel notari Gabriel Nadal (ARM, protocol
N-228, ff. 70v-73).
Document 6. 1827, juny 1
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Jaume Escalas Vidal, àlies Parra, fill de Jaume i de
Caterina, natural i veí de Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1827-1831). Inici el dia 8 de
setembre de 1827 i finalització el dia 7 de setembre de 1831.
Pactes: 49. Estims: No consten. L'estimació fou efectuada
posteriorment en escriptura de 8 de juliol de 1828, protocol·litzada
pel notari Gabriel Nadal (ARM, protocol N-232, ff. 91-97v).
Ànnua mercè: 1.850 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Joaquim Tramullas, escrivent; Gabriel Deyà, criat de
casa de dit marquès i don Joan Nadal, practicant de notaria, tots veïns
de Palma. Per no saber escriure Jaume Escalas dit Nadal signà per ell.
Notari: Gabriel Nadal.
Document 7. 1838, desembre 19
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Vidal Rigo, àlies de na Mora, fill de Miquel i de
Catalina, natural i veí de Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1839-1843). Inici el dia 8 de

setembre de 1839 i finalització el dia 8 de setembre de 1843.
Pactes: 45. Estims: No consta el nom dels perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.400 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Agustí Muntaner, veí de Santanyí; Josep Bisquerra, veí
de Palma. Per no saber escriure Joan Vidal, dit Bisquerra signà per
ell. Notari: Jaume Brotad.
Document 8. 1843, desembre 22
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, fill de Guillem i d'Elionor, natural i
veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: l'honor Jaume Antoni Clar Rosselló, fill de Miquel i de
Coloma, natural i veí de Santanyí.
Duració del contracte: 6 anys (1843-1849). Inici el dia 8 de
setembre de 1842 i finalització el dia 8 de setembre de 1849.
Modalitat del contracte: Parceria
Pactes: 42. Estims: No consta el nom dels perits estimadors.
Testimonis: Josep Bisquerra i Antoni Sastre, veïns de Palma.
Notari: Jaume Brotad.
Document 9. 1848, març 17
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Mateu Rigo Ferrer, fill de Bartomeu i de Margalida,
natural i veí de Santanyí.
Duració contracte: 8 anys (1849-1857). Inici el dia 8 de setembre
de 1849 i finalització el dia 8 de setembre de 1857.
Pactes: 43. Estims: No consta el nom dels perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.400 lliures, moneda de Mallorca.
Fiadors: Pau Vallbona Estrany, fill de Josep i d'Antonina, natural i
veí de Santanyí.
Testimonis: Josep Bisquerra i Jaume Lladó, veïns de Palma. Notari:
Sebastià Coll.
Document 10. 1857, gener 10
Arrendador: Guillem Abrí Descatlar i Sureda, natural i veí de la
ciutat de Palma.
Arrendatari: Bartomeu Rigo Bonet, fill de Mateu i de Sebastiana,
veí de la vila de Santanyí.
Duració contracte: 8 anys (1857-1865). Inici el dia 8 de setembre
de 1857 i finalització el dia 8 de setembre de 1865. Contracte efectuat
a la possessió de Son Ametler, del terme municipal de Marratxí.
Pactes: 42. Estims: No consta el nom dels perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.550 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Don Pere Francesc Rubí, veí de Marratxí i Jaume Lladó,
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criat de servici, veí de Palma. A l'atorgament de l'acta, verificat pel
conductor Bartomeu Rigo a la ciutat de Palma el dia dotze del mateix
mes i any, foren presents per testimonis Jaume Lladó i Antoni Sastre,
criats de servici, veïns de la ciutat de Palma. Notari: Sebastià Coll.
2. Pactes relatius al conreu de la possessió
Tots els contractes d'arrendament encapçalen en el primer pacte,
la norma d'obligat compliment, el conrar la possessió a <<ús i
costum de bon conrador>> que ens recorda d'alguna manera la vella
sentència <<No deixar les carreres velles per les novelles>>. S'havia
d'observar estrictament la rotació dels cultius, sota la pena de pagar
els danys i perjudicis ocasionats. Les terres de la possessió s'havien
de conrar a quatre sementers. El sementer que tocava descansar cada
any era anomenat <<sementer de la pastura>> i no es podia sembrar
excepte per donar menjar en verd al bestiar.
-1819, maig 26. Document 4. Pacte 1. Primerament és pacte que
vós dit conductor deureu aportar dita pocessió a ús y costum de bon
conrador, com també lo hort aportant aquella a quatre semanters,
com se acostuma y lo haureu rebut; però per pretexto algun podreu
sembrar en el semanter que tocarà ser pastura, ninguna espècie de
grans per segar sechs, si únicament hey podreu sembrar per donar
vert an el bestiar y tant en dit semanter de pastura, com en qualsevols
rotas que lo hagen de ser, no podreu dexar de donar-le verda an el
bestiar, perquè no vull que les dexeu secar o granar per segar-la seca,
baix la pena de pagar los dañys y perjuis.

dita família y majoral, e igualment al dit majoral deureu donar-li
vosaltres, dits conductors o lo hortolà, hortalissa la que demanarà de
la que hey hage en dit hort, equivalent a tres sous per cade semmana
per lo uso y consumo de la sua casa y tant uns com altres, tant a solas
com junts, essent en dit predio, puguen donar palla, ferratje y alfaus,
cade cosa en son temps, a tot el bestiar que tinguem en dit predio, de
los dits conductors y hortolà.
-1819, maig 26. Document 4. Pacte 4. Ítem és pacte que vós, dit
conductor o hortolà, deureu cade añy per la lluna vella de janer,
tellar las cañas del cañar que hey ha en dit hort, fexar-las y aportarlas a las casas, en el lloch que vos aseñalarà el majoral, las que seran
per mon ús y deureu conrar el cañar axí com se acustuma.
L'hort de la possessió es nodria amb una sínia. Transcrivim els
estims d'un document de l'any 1823:
-1823, desembre 20. Estims de la sínia. Més he rebut la sínia
bona y condreta ab tots sos arreus bons y corrents, rest de espart, bo
y condret ab trenta un cadufos, també bons y fermats ab llatras de
espart [...].
El document 6, de l'any 1827, consigna per primera vegada l'Hort
Nou del Cotó, precisant que s'havia construït baix del Revelleret del
Port.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 8. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, deureu aportar cade añy del present arrendament al Hort
Nou del Cotó, que he fet abaix del Revelleret del Port, dotze carretadas
de fems de la millor calidat [...].

2.1. Conreu de l'hort de sa vall. L'hort nou del cotó
Els pactes sobre l'hort de la possessió posen de manifest
l'obligació de l'arrendatari o de l'hortolà, de subministrar tota
l'hortalissa necessària per al consum del senyor marqués i de la seva
família, a la possessió estant. També estava obligat a servir hortalissa
al majoral i la seva família, sempre que dita quantitat no ultrapassàs
el preu de tres sous per setmana. Altra obligació era mantenir de
palla, farratge i alfals, llurs cavalcadures tot el temps d'estada a la
possessió. És interessant de constatar, l'obligació de tallar cada any
de dit arrendament, les canyes de l'hort, amb la lluna vella de gener.
Tots els documents testimonien el cultiu d'alfals (Medicago sativa L.)
a l'hort de la possessió.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 2. Ítem que vosaltres dits
conductors (o lo hortolà, en cas de arrendar lo hort) deureu donarme per mi y per tota la mia família, essent en dit predio, tota la
hortolissa que se pugue necesitar per lo ús y consumo meu y de

2.2. Les rotes. Reserves sobre les rotes.
Obligacions de l'arrendatari
Les nombroses rotes de la possessió eren controlades pel majoral.
El senyor marquès es reservava el dret de donar o treure totes les
rotes que volgués. Les rotes tenien el seu perímetre embardissat
per tal de protegir el cultiu del nombrós bestiar de la possessió.
L'arrendatari havia de posar un home per compondre les bardisses,
els roters tallarien la llenya, la portarien a qui l'havia de compondre
i posarien les pedres. L'arrendatari solament podia aprofitar les
estivades i les pastures.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 13. Ítem que vosaltres dits
conductors,no pugueu impedir-me a mi, o qui mon orde tindrà,
de donar y treurer totas las rotas que me aparega donar per mon
compta en las garrigas y armassos de dit predio, menos en la Garriga
del Verger ni de la Arañera, per ser molt perjudicial per el bestiar y
el censal de ellas serà per mi, sens que me pugueu descontar per esto

218

219

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

criat de servici, veí de Palma. A l'atorgament de l'acta, verificat pel
conductor Bartomeu Rigo a la ciutat de Palma el dia dotze del mateix
mes i any, foren presents per testimonis Jaume Lladó i Antoni Sastre,
criats de servici, veïns de la ciutat de Palma. Notari: Sebastià Coll.
2. Pactes relatius al conreu de la possessió
Tots els contractes d'arrendament encapçalen en el primer pacte,
la norma d'obligat compliment, el conrar la possessió a <<ús i
costum de bon conrador>> que ens recorda d'alguna manera la vella
sentència <<No deixar les carreres velles per les novelles>>. S'havia
d'observar estrictament la rotació dels cultius, sota la pena de pagar
els danys i perjudicis ocasionats. Les terres de la possessió s'havien
de conrar a quatre sementers. El sementer que tocava descansar cada
any era anomenat <<sementer de la pastura>> i no es podia sembrar
excepte per donar menjar en verd al bestiar.
-1819, maig 26. Document 4. Pacte 1. Primerament és pacte que
vós dit conductor deureu aportar dita pocessió a ús y costum de bon
conrador, com també lo hort aportant aquella a quatre semanters,
com se acostuma y lo haureu rebut; però per pretexto algun podreu
sembrar en el semanter que tocarà ser pastura, ninguna espècie de
grans per segar sechs, si únicament hey podreu sembrar per donar
vert an el bestiar y tant en dit semanter de pastura, com en qualsevols
rotas que lo hagen de ser, no podreu dexar de donar-le verda an el
bestiar, perquè no vull que les dexeu secar o granar per segar-la seca,
baix la pena de pagar los dañys y perjuis.

dita família y majoral, e igualment al dit majoral deureu donar-li
vosaltres, dits conductors o lo hortolà, hortalissa la que demanarà de
la que hey hage en dit hort, equivalent a tres sous per cade semmana
per lo uso y consumo de la sua casa y tant uns com altres, tant a solas
com junts, essent en dit predio, puguen donar palla, ferratje y alfaus,
cade cosa en son temps, a tot el bestiar que tinguem en dit predio, de
los dits conductors y hortolà.
-1819, maig 26. Document 4. Pacte 4. Ítem és pacte que vós, dit
conductor o hortolà, deureu cade añy per la lluna vella de janer,
tellar las cañas del cañar que hey ha en dit hort, fexar-las y aportarlas a las casas, en el lloch que vos aseñalarà el majoral, las que seran
per mon ús y deureu conrar el cañar axí com se acustuma.
L'hort de la possessió es nodria amb una sínia. Transcrivim els
estims d'un document de l'any 1823:
-1823, desembre 20. Estims de la sínia. Més he rebut la sínia
bona y condreta ab tots sos arreus bons y corrents, rest de espart, bo
y condret ab trenta un cadufos, també bons y fermats ab llatras de
espart [...].
El document 6, de l'any 1827, consigna per primera vegada l'Hort
Nou del Cotó, precisant que s'havia construït baix del Revelleret del
Port.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 8. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, deureu aportar cade añy del present arrendament al Hort
Nou del Cotó, que he fet abaix del Revelleret del Port, dotze carretadas
de fems de la millor calidat [...].

2.1. Conreu de l'hort de sa vall. L'hort nou del cotó
Els pactes sobre l'hort de la possessió posen de manifest
l'obligació de l'arrendatari o de l'hortolà, de subministrar tota
l'hortalissa necessària per al consum del senyor marqués i de la seva
família, a la possessió estant. També estava obligat a servir hortalissa
al majoral i la seva família, sempre que dita quantitat no ultrapassàs
el preu de tres sous per setmana. Altra obligació era mantenir de
palla, farratge i alfals, llurs cavalcadures tot el temps d'estada a la
possessió. És interessant de constatar, l'obligació de tallar cada any
de dit arrendament, les canyes de l'hort, amb la lluna vella de gener.
Tots els documents testimonien el cultiu d'alfals (Medicago sativa L.)
a l'hort de la possessió.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 2. Ítem que vosaltres dits
conductors (o lo hortolà, en cas de arrendar lo hort) deureu donarme per mi y per tota la mia família, essent en dit predio, tota la
hortolissa que se pugue necesitar per lo ús y consumo meu y de

2.2. Les rotes. Reserves sobre les rotes.
Obligacions de l'arrendatari
Les nombroses rotes de la possessió eren controlades pel majoral.
El senyor marquès es reservava el dret de donar o treure totes les
rotes que volgués. Les rotes tenien el seu perímetre embardissat
per tal de protegir el cultiu del nombrós bestiar de la possessió.
L'arrendatari havia de posar un home per compondre les bardisses,
els roters tallarien la llenya, la portarien a qui l'havia de compondre
i posarien les pedres. L'arrendatari solament podia aprofitar les
estivades i les pastures.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 13. Ítem que vosaltres dits
conductors,no pugueu impedir-me a mi, o qui mon orde tindrà,
de donar y treurer totas las rotas que me aparega donar per mon
compta en las garrigas y armassos de dit predio, menos en la Garriga
del Verger ni de la Arañera, per ser molt perjudicial per el bestiar y
el censal de ellas serà per mi, sens que me pugueu descontar per esto

218

219

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

res de la ànnua mercè, ni avarias a que estau obligat en virtut del
present acte, si solament vos podreu valer de las estivades y pastos
de las matexas que se donaran y de las que hey ha existents ab tal
emperò que los añys que sien sembradas, axí las novas com las altras,
deureu vosaltres dits conductors, posar un home a costas vostras per
compondrer la bardissa y lo demés de tellar la lleña, donar-la al qui
la compondrà, portar-la y posar las pedras, serà tot de càrrech de los
roters.
-Pacte 15. Ítem que vosaltres dits conductors, tindreu que donar
avís al majoral de qualsevol roter qui vos molestàs ab bestiar, cans,
fer camins per los camps a vosaltres destinats o altres cosas que fessen
dits roters en fraude vostro, para que dit majoral fase pagar al tal
roter o roters lo que sia y usar de dits roters lo que vos correspon.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 16. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor [...] ab tal que en los tencats de ne Gosta, Matar
y los dos del Pla d'en Castell, qui estan del tot circuhits de paret, deurà
vossa mercè, dit conductor, fer las bardisas y estacadas y possar-hi
guàrdias, tot a costas sevas y los roters sols deuran contribuhir en
quatre sous per cade quarterada, los que lo pagaran a vossa mercè
o al guardià que hey posarà los añys que seran sembradas y per dit
cobro li entregarà el majoral llista de los roters y quarteradas de
cade roter y serà responsable vossa mercè, dit conductor, a tota la
tala que si farà, sens haver de fer averiguació si és el seu bestiar o no
qui la hage feta y per esto deurà señalar un perito per la sua part y
el majoral posarà lo altre per la part de los roters, per estimar la dita
tala, la que haurà de pagar vossa mercè a la cullita primer vinent,
sens plet ni questió alguna.
-Pacte 10. Ítem és pacte que vossa mercè, dit conductor, no podrà
donar més rotas en los camps a vossa mercè destinats, que fins an el
número de deu quarteradas a cade un de ells que correspondrà ser
sembrats cade añy, ab tal que per donar ditas deu quarteradas de
rotas en cade un de los dos sementers haje de ser ab intervenció del
majoral, per si los roters seran o no de la sua satisfacció.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 14. [Y per ningun pretexto,
podreu vós, dit conductor, entrar a pasturar gènero algun de bestiar
en ningun de los tencats de rotas sobredits, ni en los demés que sien
sembradas, encare que hey hage rotas retudes qui no sian sembradas
o mitjans de garriga, des de la festa de Tots los Sants fins que estiguen
garbetjadas, sens el meu permís o del dit majoral y si lo vos donàssem
y feys tala o mal lo deureu pagar, com també el ban y per el cas de
haver-hi algun roter o roters que fossen omissos en lo garbetjar, el dit
majoral se cuydarà de fer-los garbetjar com se acostuma y per el cas

de haver-hi algun roter o roters qui vos molestassen ab bestiar, cans,
romprer bardissas o parets, fer nous camins per los vostros sembrats
y demés, en dañy vostro, deureu donar avís al dit majoral para que
fasse pagar al tal roter o roters lo que correspondrà segons justícia.
En els contractes, s'especificaven les reserves o clàusules sobre
determinats béns mobles o immobles, dels quals l'arrendatari no pot
disposar lliurement i el senyor explota directament. En el cas que ens
ocupa, les rotes no estaven incloses a l'arrendament, exceptuant les
dues noves dites n'Escolana i la Rota d'en Mosso, les quals segons
el pacte 16 del document 3, estaven circuïdes de paret. El Pla d'en
Castell tampoc estava inclòs en l'arrendament. Aquestes reserves es
repeteixen en els contractes fins l'any 1827.
-1807, abril 4. Document 1. [...] en cuyo arrendament no van
compresas las rotas, si solament las novas ditas de ne Escolana y la
Rota d'en Mosso, ben entès emperò, que vosaltres dits conductors no
podreu sembrar el Pla d'en Castell, el qual arrendament vos fas ab
los pactes, condicions, obligacions [...].
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2.3. El cultiu de la barrella i de la sosa
Una clàusula sobre el cultiu de la barrella i de la sosa, cridà
fortament la nostra atenció.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 51. Que vossa mercè, dit
conductor, no pugue sembrar ni vendrer barrella y que jo, dit don
Jordi, pugue sembrar y cremar tota la que me aparaxerà en las terras
de las rotas qui conren de compte meu, com si tampoch podrà vossa
mercè, dit conductor, vendrer ni cremar soza y que jo, dit don Jordi,
pugue vendrer y cremar tota la que me aparaxerà, pues dita soza
sempre és estada mia y jamay ningun conductor ha dispost de ella.
Aquesta clàusula consta a tots els contractes d'arrendament i no
ens ha estat possible esbrinar si cada any sembrava o cremava sosa
i barrella a les terres de les quals el senyor marquès es reservava la
tinença. El que sí podem afirmar és que aquest cultiu es practicava
a sa Barrala i sa Canova, possessions de la seva propietat situades
al terme municipal de Campos. Un document de l'any 1791 certificat
per la corporació municipal campanera ens revela el cultiu de la sosa
en aquell terme:
-[...] Certificamos i declaramos que don Jorge Abrí Descallar
emprendió en el término de esta villa la quema y fábrica de sosa
y que después de la muerte de don Jorge, la ha seguido su hijo
heredero don Guillerno Abrí Dezcallar y que por esta empresa, se
ha introducido, estendido y radicado en esta villa esta industria,
con notable beneficio de sus vezinos, por el gran número de gentes
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res de la ànnua mercè, ni avarias a que estau obligat en virtut del
present acte, si solament vos podreu valer de las estivades y pastos
de las matexas que se donaran y de las que hey ha existents ab tal
emperò que los añys que sien sembradas, axí las novas com las altras,
deureu vosaltres dits conductors, posar un home a costas vostras per
compondrer la bardissa y lo demés de tellar la lleña, donar-la al qui
la compondrà, portar-la y posar las pedras, serà tot de càrrech de los
roters.
-Pacte 15. Ítem que vosaltres dits conductors, tindreu que donar
avís al majoral de qualsevol roter qui vos molestàs ab bestiar, cans,
fer camins per los camps a vosaltres destinats o altres cosas que fessen
dits roters en fraude vostro, para que dit majoral fase pagar al tal
roter o roters lo que sia y usar de dits roters lo que vos correspon.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 16. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor [...] ab tal que en los tencats de ne Gosta, Matar
y los dos del Pla d'en Castell, qui estan del tot circuhits de paret, deurà
vossa mercè, dit conductor, fer las bardisas y estacadas y possar-hi
guàrdias, tot a costas sevas y los roters sols deuran contribuhir en
quatre sous per cade quarterada, los que lo pagaran a vossa mercè
o al guardià que hey posarà los añys que seran sembradas y per dit
cobro li entregarà el majoral llista de los roters y quarteradas de
cade roter y serà responsable vossa mercè, dit conductor, a tota la
tala que si farà, sens haver de fer averiguació si és el seu bestiar o no
qui la hage feta y per esto deurà señalar un perito per la sua part y
el majoral posarà lo altre per la part de los roters, per estimar la dita
tala, la que haurà de pagar vossa mercè a la cullita primer vinent,
sens plet ni questió alguna.
-Pacte 10. Ítem és pacte que vossa mercè, dit conductor, no podrà
donar més rotas en los camps a vossa mercè destinats, que fins an el
número de deu quarteradas a cade un de ells que correspondrà ser
sembrats cade añy, ab tal que per donar ditas deu quarteradas de
rotas en cade un de los dos sementers haje de ser ab intervenció del
majoral, per si los roters seran o no de la sua satisfacció.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 14. [Y per ningun pretexto,
podreu vós, dit conductor, entrar a pasturar gènero algun de bestiar
en ningun de los tencats de rotas sobredits, ni en los demés que sien
sembradas, encare que hey hage rotas retudes qui no sian sembradas
o mitjans de garriga, des de la festa de Tots los Sants fins que estiguen
garbetjadas, sens el meu permís o del dit majoral y si lo vos donàssem
y feys tala o mal lo deureu pagar, com també el ban y per el cas de
haver-hi algun roter o roters que fossen omissos en lo garbetjar, el dit
majoral se cuydarà de fer-los garbetjar com se acostuma y per el cas

de haver-hi algun roter o roters qui vos molestassen ab bestiar, cans,
romprer bardissas o parets, fer nous camins per los vostros sembrats
y demés, en dañy vostro, deureu donar avís al dit majoral para que
fasse pagar al tal roter o roters lo que correspondrà segons justícia.
En els contractes, s'especificaven les reserves o clàusules sobre
determinats béns mobles o immobles, dels quals l'arrendatari no pot
disposar lliurement i el senyor explota directament. En el cas que ens
ocupa, les rotes no estaven incloses a l'arrendament, exceptuant les
dues noves dites n'Escolana i la Rota d'en Mosso, les quals segons
el pacte 16 del document 3, estaven circuïdes de paret. El Pla d'en
Castell tampoc estava inclòs en l'arrendament. Aquestes reserves es
repeteixen en els contractes fins l'any 1827.
-1807, abril 4. Document 1. [...] en cuyo arrendament no van
compresas las rotas, si solament las novas ditas de ne Escolana y la
Rota d'en Mosso, ben entès emperò, que vosaltres dits conductors no
podreu sembrar el Pla d'en Castell, el qual arrendament vos fas ab
los pactes, condicions, obligacions [...].
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2.3. El cultiu de la barrella i de la sosa
Una clàusula sobre el cultiu de la barrella i de la sosa, cridà
fortament la nostra atenció.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 51. Que vossa mercè, dit
conductor, no pugue sembrar ni vendrer barrella y que jo, dit don
Jordi, pugue sembrar y cremar tota la que me aparaxerà en las terras
de las rotas qui conren de compte meu, com si tampoch podrà vossa
mercè, dit conductor, vendrer ni cremar soza y que jo, dit don Jordi,
pugue vendrer y cremar tota la que me aparaxerà, pues dita soza
sempre és estada mia y jamay ningun conductor ha dispost de ella.
Aquesta clàusula consta a tots els contractes d'arrendament i no
ens ha estat possible esbrinar si cada any sembrava o cremava sosa
i barrella a les terres de les quals el senyor marquès es reservava la
tinença. El que sí podem afirmar és que aquest cultiu es practicava
a sa Barrala i sa Canova, possessions de la seva propietat situades
al terme municipal de Campos. Un document de l'any 1791 certificat
per la corporació municipal campanera ens revela el cultiu de la sosa
en aquell terme:
-[...] Certificamos i declaramos que don Jorge Abrí Descallar
emprendió en el término de esta villa la quema y fábrica de sosa
y que después de la muerte de don Jorge, la ha seguido su hijo
heredero don Guillerno Abrí Dezcallar y que por esta empresa, se
ha introducido, estendido y radicado en esta villa esta industria,
con notable beneficio de sus vezinos, por el gran número de gentes

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

que emplea en la quema de la sosa, en medio del verano, en cuyo
tiempo solia faltar ocupación a la gente del campo. Y que el mismo
don Guillermo en este año ha mandado sembrar barrilla en sus
haciendas de este término, en el qual hay muchas tierras ligeras o
de poca miga que rinden muy poco sembradas de trigos. Y para que
conste donde convenga damos la presente solicitud [...].
Altre document, de l'any 1791, registra les vendes de sosa
efectuades per Guillem Abrí Descatlar a comerciants i fàbriques de
sabó fort de la ciutat de Palma:
-[...] Don Guillermo Serra, comerciante en esta isla de Mallorca:
Certifico i declaro que en treinta setiembre de mil setecientos ochenta
y ocho, compré a don Guillermo Abrí Dezcallar, quatrocientas
arrobas de sosa para embarcar por mi cuenta. Y para que conste
donde convenga [...].
-[...] Don Rafael Enrique Cortez, comerciante de esta plaza y
ciudad de Palma: Certifico y declaro que en diez y ocho diziembre de
mil setecientos ochenta y seis, compré a don Guillermo Abrí Dezcallar,
trescientas veinte y dos arrobas y veinte y dos libras de sosa para
extraher de esta isla y lo tengo notado en el libro correspondiente de
comercio. Y para que conste donde convenga [...].
-[...] Don Thomàs de Basavilbaso, a cuyo cargo corre la casa del
difunto Gerónimo Ribera y Márquez: Certifico que en los libros de
comercio de ella, resulta que el expresado don Gerónimo Ribera,
en quinze octubre de mil setecientos ochenta y cinco compró a don
Guillermo Abrí Dezcallar, dos mil arrovas sosa y en veinte y siete de
octubre de mil setecientos ochenta y siete, mil quinientas cinquenta y
dos, a varios precios, componiendo ambas partidas tres mil quinentas
cinquenta y dos arrovas, que le satisfizo al mencionado Dezcallar el
enunciado Ribera, cuya partida de sosa ha servido para el consumo
de la fábrica de jabón fuerte que tiene la misma casa de Ribera. Y
para que conste donde convenga [...].
-[...] Don Antonio Francisco Cànaves, notario, escrivano público
encargado del archivo de casa del excelentísimo marqués de
Sollerich: Certifico que por los acientos que paran en dicho arxivo,
consta que dicho excelentísimo señor marqués, en dos partidas, la
última de veinte y nueve setiembre de mil setecientos ochenta y seis,
compró a don Guillermo Abrí Dezcallar mil quatrocientas arrovas de
sosa para emplear en la fábrica de jabón fuerte. Y para que conste
donde convenga [...].
Aquest altre document, també de l'any 1791, atesta l'exportació de
sosa a França i a Barcelona des del port de Campos:
-[...] Don Juan de la Fuente, contador principal de las Aduanas

de este Reyno de Mallorca. Certifico que por los libros y papeles de
la contaduria a mi cargo, consta que don Guillermo Abrí Descallar,
vecino de este ciudad, ha satisfecho seis mil ciento onze reales y veinte y
un maravedís de vellón por nuevecientos quarenta quintales y quarto
de sosa de cosecha propia, que extrajo y llevó a Francia en el año de
mil setecientos ochenta y ocho. Igualment certifico que el citado don
Guillermo Abrí Dezcallar, ha pedido permiso y ha conducido con el
a este puerto del de Campos, diferentes porciones que se han dirigido
a Barcelona y vendido en esta ciudad promobiendo con su ejemplo
el comercio de este fruto, cuya recoleción hasta estos últimos años ha
sido muy escasa. Y para que conste donde convenga [...].
La documentació adduïda fa llum sobre els topònims
<<s'Embarcador>>, <<Punta de sa Barraca de sa Cenra>> i <<Barraca
de sa Cenra>>, situats al litoral de la possessió de sa Barrala
(Campos), recollits per Aguiló (1991: 31) i als malnoms Can Benet
Soser i madò Margalida Sosera del carrer de ses Posades, que encara
perduren a la vila campanera.
El 1960 funcionava a les terres de les salines una industria
anomenada <<Industrias Químicas Dezcallar>> dedicada a l'obtenció
de carbonat sòdic (Rosselló, 1964: 426).
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2.4. Les figueres i les figues. Figues de moro i figues de cristià
Tots els contractes d'arrendament fan al·lusió al cultiu d'aquest
arbre, fonamental per a l'economia rural de totes les èpoques. Sobta
però, que la relació dels estims de casa, no registri cap canyís destinat
a l'assecament d'aquest preuat fruit. L'arrendatari tenia l'obligació de
sembrar cada any de l'arrendament la quantitat de vint-i-cinc figueres.
Si les entregava brancades, obtenia una bonificació monetària
pactada. Cas que no fossin brancades, es faria una estimació i es
bonificaria el valor de cada una.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 3. Ítem és pacte que jo, tota
la dita mia família y el majoral, essent en dit lloch, puguem menjar
figas axí de moro, com de christià en las figueras de dit lloch y vos, dit
conductor, deureu plantar-me sis de christià cade añy, dins el tencat
dit el Pletó en el lloch que vos aseñalarà el dit majoral, devent tenir los
clots set palms de fondo y set de amplària a baix, com també deureu
plantar el Pletó de figueras de moro allà ahont no sie el terreno bo
per las de christià, el primer añy de este arrendament; cuyas figueras,
axí de moro com de christià, deureu cuydar y cultivar y entregar a la
fi de este arrendament, vivas y sens defecte per quiscun añy y en son
defecte, se deuran estimar per peritos nombradors per ambas parts,
pagant vós los dañys y perjuys y cas de no haver plantadas las de
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que emplea en la quema de la sosa, en medio del verano, en cuyo
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efectuades per Guillem Abrí Descatlar a comerciants i fàbriques de
sabó fort de la ciutat de Palma:
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sosa para emplear en la fábrica de jabón fuerte. Y para que conste
donde convenga [...].
Aquest altre document, també de l'any 1791, atesta l'exportació de
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-[...] Don Juan de la Fuente, contador principal de las Aduanas
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arbre, fonamental per a l'economia rural de totes les èpoques. Sobta
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bonificaria el valor de cada una.
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la dita mia família y el majoral, essent en dit lloch, puguem menjar
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clots set palms de fondo y set de amplària a baix, com també deureu
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axí de moro com de christià, deureu cuydar y cultivar y entregar a la
fi de este arrendament, vivas y sens defecte per quiscun añy y en son
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christià corresponents a cade añy, pagareu vint sous per cada una
que haureu dexat de plantar y si no haveu plantadas el primer añy
las de moro que cabran en el Pletó, deureu pagar el coste y atràs de
ellas, estimat per peritos per ambas parts nombradors.
2.5. El cultiu de la vinya. Pactes
Els pactes sobre el cultiu de la vinya ens revelen que era el
cultiu majoritari de la possessió i no estava inclosa a l'arrendament.
El senyor marquès es reservava la tinença i era controlada a través
del majoral. L'arrendatari tenia l'obligació de donar dues relles cada
any (febrer i maig), a canvi, se'n podia aprofitar de les sarments, el
pàmpol (solament hi podien pasturar les ovelles) i el pinyol. També
era obligació de l'arrendatari proporcionar el carro i el pareller per
transportar la verema al celler de la possessió. El senyor marquès es
reservava el dret de sembrar vinya fins a un determinat nombre de
quarterades. Altres pactes posen de manifest la fabricació d'aiguardent
i l'obligació de l'arrendatari de traginar-lo al carregador de la barca.
El 1818 es va construir el celler pel mestre de fortificacions reials
Pere Joan Bauçà Gordiola, natural de Palma, tot utilitzant un mètode
intitulat <<Cortes de cantaria o artes de la montea>> autor del qual
fou un francès? anomenat Legardet.
Alguns dels pactes també obligaven a l'arrendatari a efectuar
algunes feines (llaurar, traginar la verema al celler) a la vinya de la
Casa Nova (Campos) així com pagar en espècie al vinyòvol de la
mateixa.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 32. Que deurà vossa mercè,
dit conductor, fer-me fins a sexante jornals de parell y parayer, cade
añy, per llaurar la viña que vaix a fer en dit lloch, axí com el majoral
los demenarà, axí per la reya del ivern com per la del maig, sens
que jo contribuesca per dits jornals en cosa alguna y que el parell y
parayer sien de la mia satisfacció.
-Pacte 33. Que vós dit conductor no podrà entrar bestiar algun a
pasturar en los tencats de viña en temps que hey puguen fer dañy a
mayols, viña, abres o plantas que hey hage, ni menos en temps que
hey hage moll, sots pena de pagar los dañys y perjuis, tant si és a
escapada com a propòsit.
-Pacte 34. Que vós, dit conductor, ab los seus parells y carros,
deurà aportar en las casas de dit lloch, tota la verema que farà dita
viña cade añy, sens que jo li don res més que las portadoras o cubells
necesaris per traginar dita verema.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 28. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor, per el dia vint y sinch juriol, cade añy del

present arrendament, deurà entregar al majoral sis quarteras blat
y sis quarteras ordi, tot bo, nou y net, las que entregarà dit majoral
al meu viñòvol, qui guarda la viña que fas nova a la Casa Nova
[Campos] per el seu consumo.
-Pacte 31. Ítem és pacte que vossa mercè, dit conductor, deurà ferme fins a sexante jornals de perell y pareyer, cade añy, per lleurar a
la viña que estinch fent a la Casa Nova [Campos] en el temps que el
majoral los demanarà, axí per la reya del ivern com per la del mars,
cuyo parell y pareyer deurà ser útil per lleurar viña y del meu gust o
del majoral en mon lloch, sens que jo contribuesca en cosa alguna de
menjar, paga ni arreus de lleurar y si no necesit dits sexante jornals,
no per esto deurà pagar res per los que faltaran.
-Pacte 46. Ítem és pacte que jo, dit señor, sempre que determin fer
en dit lloch fins a corante quarteradas de viña o bé en la Segoña y
part del Camp del Payer, o bé en la Viña Vella, Tanca de las Figueras
y part del Camp de la Viña, vós, dit conductor no me pugueu impedir
y en este cas, de jo fer dita viña en part o en tota, se remplasarà
dit terreno per vós sembrar o bé en las Barbaranas o bé en el Delfí,
estimada per peritos per ambas parts, en cas de no poder-lo ajustar
entre de mi y vós dit conductor.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 27. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, deureu llaurar cade añy de este arrendament, deu
quarteradas de viñya de la que tench a Morell de la Casa Nova
[Campos] a duas reyas, en el temps que el majoral vos avisarà y que
los parells y parayés deuran ser del gust de dit majoral y de no, serà
facultatiu dit majoral de llogar-ne del seu gust, a costas vostras, e
igualment deureu cade añy fer dotze jornals de carro per vermar en
dita viña, los dias que dit majoral vos avisarà, sens que jo vos hage
de pagar cosa alguna per dits jornals, sinó únicament donar-vos
los cubells o portadoras per posar la verema y a més de esto, deureu
dur tot el vi que tengue cade añy, en el meu saller de dit lloch y la
ayguardent, al carregador de la barca, ahont estirà dada fondo,
ajudant-vos ab quatre jornals de carro que tindran obligació, esto és,
dos el conductor de la Barrala [Campos] y los altres dos el de la Casa
Nova [Campos] sens que per esto vos hage de donar cosa alguna, ni
preu de jornals a parells ni a carraters, si únicament vos donaré un
cuarteró de vi per cada duas carretadas que dureu al carregador,
esto se enten los añys que vendré el vi y aygordent per embarcar, tant
para Ciutat, com fora Reyna y luego que la barca arrivia, enar a dur
las bótas buydas y avisar al majoral en cas no ser en dit lloch.
-1849, març 17. Document 9. Pacte 26. [...] y per todo esto,
quedarà cada añy a benefici de vós, dit conductor el pàmpol que
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christià corresponents a cade añy, pagareu vint sous per cada una
que haureu dexat de plantar y si no haveu plantadas el primer añy
las de moro que cabran en el Pletó, deureu pagar el coste y atràs de
ellas, estimat per peritos per ambas parts nombradors.
2.5. El cultiu de la vinya. Pactes
Els pactes sobre el cultiu de la vinya ens revelen que era el
cultiu majoritari de la possessió i no estava inclosa a l'arrendament.
El senyor marquès es reservava la tinença i era controlada a través
del majoral. L'arrendatari tenia l'obligació de donar dues relles cada
any (febrer i maig), a canvi, se'n podia aprofitar de les sarments, el
pàmpol (solament hi podien pasturar les ovelles) i el pinyol. També
era obligació de l'arrendatari proporcionar el carro i el pareller per
transportar la verema al celler de la possessió. El senyor marquès es
reservava el dret de sembrar vinya fins a un determinat nombre de
quarterades. Altres pactes posen de manifest la fabricació d'aiguardent
i l'obligació de l'arrendatari de traginar-lo al carregador de la barca.
El 1818 es va construir el celler pel mestre de fortificacions reials
Pere Joan Bauçà Gordiola, natural de Palma, tot utilitzant un mètode
intitulat <<Cortes de cantaria o artes de la montea>> autor del qual
fou un francès? anomenat Legardet.
Alguns dels pactes també obligaven a l'arrendatari a efectuar
algunes feines (llaurar, traginar la verema al celler) a la vinya de la
Casa Nova (Campos) així com pagar en espècie al vinyòvol de la
mateixa.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 32. Que deurà vossa mercè,
dit conductor, fer-me fins a sexante jornals de parell y parayer, cade
añy, per llaurar la viña que vaix a fer en dit lloch, axí com el majoral
los demenarà, axí per la reya del ivern com per la del maig, sens
que jo contribuesca per dits jornals en cosa alguna y que el parell y
parayer sien de la mia satisfacció.
-Pacte 33. Que vós dit conductor no podrà entrar bestiar algun a
pasturar en los tencats de viña en temps que hey puguen fer dañy a
mayols, viña, abres o plantas que hey hage, ni menos en temps que
hey hage moll, sots pena de pagar los dañys y perjuis, tant si és a
escapada com a propòsit.
-Pacte 34. Que vós, dit conductor, ab los seus parells y carros,
deurà aportar en las casas de dit lloch, tota la verema que farà dita
viña cade añy, sens que jo li don res més que las portadoras o cubells
necesaris per traginar dita verema.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 28. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor, per el dia vint y sinch juriol, cade añy del

present arrendament, deurà entregar al majoral sis quarteras blat
y sis quarteras ordi, tot bo, nou y net, las que entregarà dit majoral
al meu viñòvol, qui guarda la viña que fas nova a la Casa Nova
[Campos] per el seu consumo.
-Pacte 31. Ítem és pacte que vossa mercè, dit conductor, deurà ferme fins a sexante jornals de perell y pareyer, cade añy, per lleurar a
la viña que estinch fent a la Casa Nova [Campos] en el temps que el
majoral los demanarà, axí per la reya del ivern com per la del mars,
cuyo parell y pareyer deurà ser útil per lleurar viña y del meu gust o
del majoral en mon lloch, sens que jo contribuesca en cosa alguna de
menjar, paga ni arreus de lleurar y si no necesit dits sexante jornals,
no per esto deurà pagar res per los que faltaran.
-Pacte 46. Ítem és pacte que jo, dit señor, sempre que determin fer
en dit lloch fins a corante quarteradas de viña o bé en la Segoña y
part del Camp del Payer, o bé en la Viña Vella, Tanca de las Figueras
y part del Camp de la Viña, vós, dit conductor no me pugueu impedir
y en este cas, de jo fer dita viña en part o en tota, se remplasarà
dit terreno per vós sembrar o bé en las Barbaranas o bé en el Delfí,
estimada per peritos per ambas parts, en cas de no poder-lo ajustar
entre de mi y vós dit conductor.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 27. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, deureu llaurar cade añy de este arrendament, deu
quarteradas de viñya de la que tench a Morell de la Casa Nova
[Campos] a duas reyas, en el temps que el majoral vos avisarà y que
los parells y parayés deuran ser del gust de dit majoral y de no, serà
facultatiu dit majoral de llogar-ne del seu gust, a costas vostras, e
igualment deureu cade añy fer dotze jornals de carro per vermar en
dita viña, los dias que dit majoral vos avisarà, sens que jo vos hage
de pagar cosa alguna per dits jornals, sinó únicament donar-vos
los cubells o portadoras per posar la verema y a més de esto, deureu
dur tot el vi que tengue cade añy, en el meu saller de dit lloch y la
ayguardent, al carregador de la barca, ahont estirà dada fondo,
ajudant-vos ab quatre jornals de carro que tindran obligació, esto és,
dos el conductor de la Barrala [Campos] y los altres dos el de la Casa
Nova [Campos] sens que per esto vos hage de donar cosa alguna, ni
preu de jornals a parells ni a carraters, si únicament vos donaré un
cuarteró de vi per cada duas carretadas que dureu al carregador,
esto se enten los añys que vendré el vi y aygordent per embarcar, tant
para Ciutat, com fora Reyna y luego que la barca arrivia, enar a dur
las bótas buydas y avisar al majoral en cas no ser en dit lloch.
-1849, març 17. Document 9. Pacte 26. [...] y per todo esto,
quedarà cada añy a benefici de vós, dit conductor el pàmpol que
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actualment està destinat per dit predio y també tot el piñol, com
també vos donaré cada añy, per el vostro consumo, tres pipas de vi,
de quinze fins en setze cuartins cada una.
Aquest altre pacte constata la pervivència d'una plaga, detectada
per primera vegada l'any 1838, la qual va assolar totes les vinyes del
territori insular:
-1857, gener 10. Document 10. Pacte 3. Deureu vós, dit
conductor, aportar la viña y la damés que se fase en dita posessió,
baix la direcció de un homo inteligent que yo, dit señor posaré
de conte meu y a espensas mevas y serà de la obligació de vós, el
conductor, el fer a costas vostras la feina, com són las duas reyas,
las duas cavadas, podar, esbrostar y la damés feina que sia necesari
para aportar dita viña a ús y costum de bon conrador y adamés el
gasto de netetjar la viña de animaló, pagar igualment el gasto per
custodiar y fer el vi, vermar y per amitjas, conservar tota clase de
arreus dels cups y saller de dit predio y en el cas de haber de cremar
el tot o part del vi per fer ayguardent, se conservarà per mitat el
alambí y para fer dit licor, yo, el referit señor, entregaré tota la lleña y
la faré arrancar o tayar del paratge que yo o el mayoral designarem,
la cual deureu vós, dit conductor, dur-la-vos-ne a las casas y fer-la
capolar per cremar a costas vostras, cuyo vi y aigordent serà amitjas.

-1827, juny 1. Document 6. Pacte 41. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, deureu sembrar cade añy de este arrendament, per mon
compte, una barcella de escayola en el sementer que correspondrà ser
blat o xexa y a la terra millor, cuydar-la y cultivar-la com el demés
sembrat que tindreu en dit sementer, segar-la, batrer-la y entregarl'em ben neta tota la que produhirà, per ús de los meus canaris y jo
hey posaré la llevor.
2.7. El fems. Estims. Pactes sobre el fems i els femers
El fems era l'únic adob utilitzat en aquella època. Eren avaluats per
carretada i l'arrendatari, a la finalització de l'arrendament, els havia
de deixar amuntegats als llocs assenyalats. En els estims de fems es
pactava un nombre de carretades, les quals s'havien de bonificar, tant
per excés com per defecte, pel preu que s'havia pactat.
-1828, juliol 5. Estims de fems. Més tinch rebut per estim de fems
doscentas y dotze carretadas tretas al Sementer del Goret, bonas y
rebedoras. Són 212 carretadas
Y si a la fi de dit arrendament, dexara més estim de fems de las
sobreditas doscentas y dotze carretadas, en tal cas, vós, dit señor
marquès o el nou conductor qui entrarà, me deurà pagar aquells a
rahó de dos sous y sis diners per carretada, tant trets com no trets. Y
en cas de faltar al número de doscentas y dotze carretadas que tinch
rebudas, en tal cas, deureu pagar-los a rahó de tres sous y sis diners
per carretada, trets en el camp, com tot axí queda pactat [...].
-1815, març 8. Document 3. Pacte 9. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor, no podrà treura fems de dit lloch, sinós
escampar-los en las terras del mateix y de los quals me'n deurà
aportar fins a devuit carretadas de las del famer que tingue, en la
rota dita ne Cama grosa, junt a las Fonts dels Temarells, per fer-hi
càñom o altre cosa per mí y los famers que farà en dit lloch, no los
podrà fer prop de las casas per evitar que el tufo de ells resultan
malas saluts.

2.6. Els cereals. Les lleguminoses. L'escaiola. Pactes i estims
La producció cerealícola de la possessió, la trobam reflectida als
estims de les llavors de sembrar, consignats als documents i que es
repeteixen any rere any: 45 quarteres de blat, 15 quarteres de xeixa,
40 quarteres d'ordi i 50 quarteres de civada. L'arrendatari les havia
de restituir a la finalització de l'arrendament. El cultiu de les faves, 4
quarteres, era destinat en part, al consum humà i al bestiar de la possessió.
-1828, juliol 5. Estims de llavors. Primo vaig rebrer lo dit conductor
corante sinch quarteras de blat en espècie mesuradas a caramull. Són
45 quarteras blat
Més quinse quarteras xexa en espècie. Són 15 quarteras xexa
Més corante quarteras ordi en espècie. Són 40 quarteras ordi
Més cinquante quarteras sivade en espècie. Són 50 quarteras
sivada
Més quatre quarteras favas en espècie. Són 4 quarteras favas
Tots los quals grans y llegums tinc rebuts, són bons, nous, nets
y rebedors, mesurats a caramull y suman cent cinquante quatre
quarteras de tot gra. Són 154 quarteras de tot gra.
Altre pacte, curiós, és el del cultiu de l'escaiola (Phalaris
canariensis).

2.8. El guaret. Pactes i estims
DVB, s. v. Guaret: “Terra de conreu llaurada i encara no sembrada;
especialment la que es deixa sense sembrar durant un o més anys
perquè reposi.” Els guarets podien ser d'una rella, de dues (binat)
o de tres (terçat) i el seu valor era estimat per perits d'ambdues
parts. En els contractes s'estipulava el nombre de quarterades que
s'havien de deixar llaurades a la finalització de l'arrendament. Si
s'excedia el nombre de quarterades, s'havia de bonificar el seu valor
a l'arrendatari.
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actualment està destinat per dit predio y també tot el piñol, com
també vos donaré cada añy, per el vostro consumo, tres pipas de vi,
de quinze fins en setze cuartins cada una.
Aquest altre pacte constata la pervivència d'una plaga, detectada
per primera vegada l'any 1838, la qual va assolar totes les vinyes del
territori insular:
-1857, gener 10. Document 10. Pacte 3. Deureu vós, dit
conductor, aportar la viña y la damés que se fase en dita posessió,
baix la direcció de un homo inteligent que yo, dit señor posaré
de conte meu y a espensas mevas y serà de la obligació de vós, el
conductor, el fer a costas vostras la feina, com són las duas reyas,
las duas cavadas, podar, esbrostar y la damés feina que sia necesari
para aportar dita viña a ús y costum de bon conrador y adamés el
gasto de netetjar la viña de animaló, pagar igualment el gasto per
custodiar y fer el vi, vermar y per amitjas, conservar tota clase de
arreus dels cups y saller de dit predio y en el cas de haber de cremar
el tot o part del vi per fer ayguardent, se conservarà per mitat el
alambí y para fer dit licor, yo, el referit señor, entregaré tota la lleña y
la faré arrancar o tayar del paratge que yo o el mayoral designarem,
la cual deureu vós, dit conductor, dur-la-vos-ne a las casas y fer-la
capolar per cremar a costas vostras, cuyo vi y aigordent serà amitjas.

-1827, juny 1. Document 6. Pacte 41. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, deureu sembrar cade añy de este arrendament, per mon
compte, una barcella de escayola en el sementer que correspondrà ser
blat o xexa y a la terra millor, cuydar-la y cultivar-la com el demés
sembrat que tindreu en dit sementer, segar-la, batrer-la y entregarl'em ben neta tota la que produhirà, per ús de los meus canaris y jo
hey posaré la llevor.
2.7. El fems. Estims. Pactes sobre el fems i els femers
El fems era l'únic adob utilitzat en aquella època. Eren avaluats per
carretada i l'arrendatari, a la finalització de l'arrendament, els havia
de deixar amuntegats als llocs assenyalats. En els estims de fems es
pactava un nombre de carretades, les quals s'havien de bonificar, tant
per excés com per defecte, pel preu que s'havia pactat.
-1828, juliol 5. Estims de fems. Més tinch rebut per estim de fems
doscentas y dotze carretadas tretas al Sementer del Goret, bonas y
rebedoras. Són 212 carretadas
Y si a la fi de dit arrendament, dexara més estim de fems de las
sobreditas doscentas y dotze carretadas, en tal cas, vós, dit señor
marquès o el nou conductor qui entrarà, me deurà pagar aquells a
rahó de dos sous y sis diners per carretada, tant trets com no trets. Y
en cas de faltar al número de doscentas y dotze carretadas que tinch
rebudas, en tal cas, deureu pagar-los a rahó de tres sous y sis diners
per carretada, trets en el camp, com tot axí queda pactat [...].
-1815, març 8. Document 3. Pacte 9. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor, no podrà treura fems de dit lloch, sinós
escampar-los en las terras del mateix y de los quals me'n deurà
aportar fins a devuit carretadas de las del famer que tingue, en la
rota dita ne Cama grosa, junt a las Fonts dels Temarells, per fer-hi
càñom o altre cosa per mí y los famers que farà en dit lloch, no los
podrà fer prop de las casas per evitar que el tufo de ells resultan
malas saluts.

2.6. Els cereals. Les lleguminoses. L'escaiola. Pactes i estims
La producció cerealícola de la possessió, la trobam reflectida als
estims de les llavors de sembrar, consignats als documents i que es
repeteixen any rere any: 45 quarteres de blat, 15 quarteres de xeixa,
40 quarteres d'ordi i 50 quarteres de civada. L'arrendatari les havia
de restituir a la finalització de l'arrendament. El cultiu de les faves, 4
quarteres, era destinat en part, al consum humà i al bestiar de la possessió.
-1828, juliol 5. Estims de llavors. Primo vaig rebrer lo dit conductor
corante sinch quarteras de blat en espècie mesuradas a caramull. Són
45 quarteras blat
Més quinse quarteras xexa en espècie. Són 15 quarteras xexa
Més corante quarteras ordi en espècie. Són 40 quarteras ordi
Més cinquante quarteras sivade en espècie. Són 50 quarteras
sivada
Més quatre quarteras favas en espècie. Són 4 quarteras favas
Tots los quals grans y llegums tinc rebuts, són bons, nous, nets
y rebedors, mesurats a caramull y suman cent cinquante quatre
quarteras de tot gra. Són 154 quarteras de tot gra.
Altre pacte, curiós, és el del cultiu de l'escaiola (Phalaris
canariensis).

2.8. El guaret. Pactes i estims
DVB, s. v. Guaret: “Terra de conreu llaurada i encara no sembrada;
especialment la que es deixa sense sembrar durant un o més anys
perquè reposi.” Els guarets podien ser d'una rella, de dues (binat)
o de tres (terçat) i el seu valor era estimat per perits d'ambdues
parts. En els contractes s'estipulava el nombre de quarterades que
s'havien de deixar llaurades a la finalització de l'arrendament. Si
s'excedia el nombre de quarterades, s'havia de bonificar el seu valor
a l'arrendatari.
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-1807, abril 4. Document 1. Pacte 24. Ítem que si vosaltres, dits
conductors, en lo últim añy del present arrendament, dexasseu més
gorets fets en el camp que li correspondrà ser-lo de los que haureu
rebuts en estim al mateix en vostron ingrés, deuré jo, dit don Jordi,
bonificar-vos son valor de tot el que dexereu damés, precehint
estimació de peritos per ambas parts.
2.9. La palla. Pactes
Tota la palla s'havia de consumir a la possessió. El darrer any de
l'arrendament, tota la palla, tant vella com novella s'havia de deixar
en el Tancat de l'Era, formant pallers tapats amb jonça. També s'havia
de subministrar tota la palla necessària per al consum del bestiar de la
casa de Ciutat, el transport s'efectuava per via marítima i l'arrendatari
l'havia de portar a carregador de la barca. Altre pacte, registrat en
un document de l'any 1827 ens revela la pràctica, usual en aquella
època, de guardar l'aresta en una cavitat subterrània anomenada sitja.
La palla llarga d'ordi, formant manolls servia per recobrir les parets
d'aquestes cavitats i conservar el gra.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 11. Ítem que vosaltres, dits
conductors, en el discurs del present arrendament, no pugueu treurer
ni vendrer palla de dit lloch y lo últim añy la deureu dexar tota la
que tengueu, axí de la cullita del matex añy com la que tengueu
vella, en payers, dins el Tencat de la Era, ben acondicionats y tapats
de llunsa, com se acostuma tapar.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 29. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, tindreu obligació de entregar-me cade añy de este
arrendament, cent quintars de palla bona y ben rabatuda, de xexa
de la novella, al carregador de la barca quant me aparaxerà y per
el cas de que en alguns añys per la mala cullita (lo que Déu no
permeta) tinguésseu falta de dits cent quintars de palla, en este cas,
mos ajustarem vós y jo de pendrer part no més y la restant que jo
no prengués, fins al número de dits cent quintars, la me paguereu a
rahó de sis sous el quintar. Y a més de dits cent quintars de palla de
xexa, me'n deureu pagar o entregar, vint quintars de palla grossa de
ordi per fer monoys per las sitjas.
2.10. La llenya
Estava prohibit tallar arbres. La llenya necessària per al consum de
la possessió, s'havia de tallar en el lloc assenyalat pel majoral.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 12. Ítem que vosaltres, dits
conductors, no pugueu tellar més lleña que la necesària per el
consumo de hallar y forn de dit predio, de lo que deureu avisar
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al majoral al temps de haver-la de tallar, para que dit majoral vos
aseñali el paratje ahont la haureu de tellar y la calidat de lleña y
que vosaltres, dits conductors, no pugueu dar-vos-ne fora casa, ni
donar llicència a ningú per dur-se'n, en pena de tres lliuras ban per
cada vegada, si solament (precehint la llicència de dit majoral) fins
a tres carretades a cade misatje de los que tindreu per la servitud de
dit predio.
-1819, maig 26. Document 4. Pacte 19. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, deureu fer quatre jornals de carro cade añy, per
dur la lleña que faré fer en dit lloch, de qualsevol calidat sia, per
ús y consumo de casa de Ciutat, al carregador de la barca que vos
destinerà mon majoral y el dia que vos avisarà, sens que jo hage de
pagar cosa alguna per dits quatre jornals.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 13. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, no podreu tallar més lleña que la que necesitereu per el
consumo del vostro allar y forn de dit lloch [...] y per pretexto algun
podreu fer rebassas de mata per vós, ni per altri, en pena de tres
lliuras ban y de los dañys y perjuys per cade vegade que faltareu en
dit pacte.
-Pacte 40. Ítem és pacte que vós, dit conductor, el dia de donar
a reber, deureu tenir en las casas de dit lloch y en el lloch ahont
se acostuma fer el lleñer, sis carretadas de lleña seca, esto és, tres
carretadas apte per lo allar y las altres tres carretadas per el forn,
cuyas sis carretadas de lleña serviran per el consumo del nou
conductor y de la casa del señor en los dias de las rebaduras [...].
3. El bestiar de la possessió
Tot el bestiar s'havia de marcar amb el senyal de la possessió.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 13. Que vossa mercè, dit
conductor, deureu cade añy del present arrendament, señar tot el
bestiar que se nodresca del señal de dit lloch.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 19. Ítem és pacte que sempre
que jo, dit señor, vulgue algun mul, mula, cavall, egua, pollina, bous
o qualsevol altre animal que vós tingueu en dit lloch y en las guardas,
sie preferit de pendrer los que me aparegue, evaluantse per medi de
peritos nombradors per ambas parts, en el cas de no poder ajustar el
preu entre de jo y vós, dit conductor, lo que vos recompensaré ab la
ànnua mercè.
3.1. La guarda d'egües. Estims. La barquera
La guarda d'egües de la possessió, destinada a la procreació,
estava formada per setze egües, un guarà i una somera. Des del punt
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-1807, abril 4. Document 1. Pacte 24. Ítem que si vosaltres, dits
conductors, en lo últim añy del present arrendament, dexasseu més
gorets fets en el camp que li correspondrà ser-lo de los que haureu
rebuts en estim al mateix en vostron ingrés, deuré jo, dit don Jordi,
bonificar-vos son valor de tot el que dexereu damés, precehint
estimació de peritos per ambas parts.
2.9. La palla. Pactes
Tota la palla s'havia de consumir a la possessió. El darrer any de
l'arrendament, tota la palla, tant vella com novella s'havia de deixar
en el Tancat de l'Era, formant pallers tapats amb jonça. També s'havia
de subministrar tota la palla necessària per al consum del bestiar de la
casa de Ciutat, el transport s'efectuava per via marítima i l'arrendatari
l'havia de portar a carregador de la barca. Altre pacte, registrat en
un document de l'any 1827 ens revela la pràctica, usual en aquella
època, de guardar l'aresta en una cavitat subterrània anomenada sitja.
La palla llarga d'ordi, formant manolls servia per recobrir les parets
d'aquestes cavitats i conservar el gra.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 11. Ítem que vosaltres, dits
conductors, en el discurs del present arrendament, no pugueu treurer
ni vendrer palla de dit lloch y lo últim añy la deureu dexar tota la
que tengueu, axí de la cullita del matex añy com la que tengueu
vella, en payers, dins el Tencat de la Era, ben acondicionats y tapats
de llunsa, com se acostuma tapar.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 29. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, tindreu obligació de entregar-me cade añy de este
arrendament, cent quintars de palla bona y ben rabatuda, de xexa
de la novella, al carregador de la barca quant me aparaxerà y per
el cas de que en alguns añys per la mala cullita (lo que Déu no
permeta) tinguésseu falta de dits cent quintars de palla, en este cas,
mos ajustarem vós y jo de pendrer part no més y la restant que jo
no prengués, fins al número de dits cent quintars, la me paguereu a
rahó de sis sous el quintar. Y a més de dits cent quintars de palla de
xexa, me'n deureu pagar o entregar, vint quintars de palla grossa de
ordi per fer monoys per las sitjas.
2.10. La llenya
Estava prohibit tallar arbres. La llenya necessària per al consum de
la possessió, s'havia de tallar en el lloc assenyalat pel majoral.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 12. Ítem que vosaltres, dits
conductors, no pugueu tellar més lleña que la necesària per el
consumo de hallar y forn de dit predio, de lo que deureu avisar
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al majoral al temps de haver-la de tallar, para que dit majoral vos
aseñali el paratje ahont la haureu de tellar y la calidat de lleña y
que vosaltres, dits conductors, no pugueu dar-vos-ne fora casa, ni
donar llicència a ningú per dur-se'n, en pena de tres lliuras ban per
cada vegada, si solament (precehint la llicència de dit majoral) fins
a tres carretades a cade misatje de los que tindreu per la servitud de
dit predio.
-1819, maig 26. Document 4. Pacte 19. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, deureu fer quatre jornals de carro cade añy, per
dur la lleña que faré fer en dit lloch, de qualsevol calidat sia, per
ús y consumo de casa de Ciutat, al carregador de la barca que vos
destinerà mon majoral y el dia que vos avisarà, sens que jo hage de
pagar cosa alguna per dits quatre jornals.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 13. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, no podreu tallar més lleña que la que necesitereu per el
consumo del vostro allar y forn de dit lloch [...] y per pretexto algun
podreu fer rebassas de mata per vós, ni per altri, en pena de tres
lliuras ban y de los dañys y perjuys per cade vegade que faltareu en
dit pacte.
-Pacte 40. Ítem és pacte que vós, dit conductor, el dia de donar
a reber, deureu tenir en las casas de dit lloch y en el lloch ahont
se acostuma fer el lleñer, sis carretadas de lleña seca, esto és, tres
carretadas apte per lo allar y las altres tres carretadas per el forn,
cuyas sis carretadas de lleña serviran per el consumo del nou
conductor y de la casa del señor en los dias de las rebaduras [...].
3. El bestiar de la possessió
Tot el bestiar s'havia de marcar amb el senyal de la possessió.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 13. Que vossa mercè, dit
conductor, deureu cade añy del present arrendament, señar tot el
bestiar que se nodresca del señal de dit lloch.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 19. Ítem és pacte que sempre
que jo, dit señor, vulgue algun mul, mula, cavall, egua, pollina, bous
o qualsevol altre animal que vós tingueu en dit lloch y en las guardas,
sie preferit de pendrer los que me aparegue, evaluantse per medi de
peritos nombradors per ambas parts, en el cas de no poder ajustar el
preu entre de jo y vós, dit conductor, lo que vos recompensaré ab la
ànnua mercè.
3.1. La guarda d'egües. Estims. La barquera
La guarda d'egües de la possessió, destinada a la procreació,
estava formada per setze egües, un guarà i una somera. Des del punt
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de vista onomàstic, cal remarcar el contracte d'arrendament de l'any
1828 el qual registra els noms de gairebé tots els caps de la guarda,
precedits de l'article personal <<Na>>: Moreu, Castanya, Barrala,
Rossa, Peublanc, Redona, Fumada, Bufona, Cames llargues, Mostela,
Perla, Capbaix i Gallarda.
-1828, juliol 5. Estims d'egües. Més tinch rebut en estim de eguas,
dos eguas, una pèl negre dita ne Moreu de edat de nou añys y la altra
pèl castañy de edat de dotze añys, las dos preñys de aza com diu lo
hoguer, y una pollina del present añy pèl castañy, estelada, filla de
dita egua dita ne Castaña, estimadas ditas tres bístias cent y vint
lliuras. Són 120 L
Més altres dos eguas, esto és una pèl negre dita ne Barrala, de edat
de quinse añys, preñys de cavall y la altra grisa, de edat de deu añys,
estimades norante lliuras. Són 90 L
Més dos eguas, una dita ne Rosa, de edat de tretse añys y la altra
dita ne Peu blanch, clenxada rotja, de edat de sis añys, las dos preñys
de aza, estimadas cent sexante sinch lliuras. Són 165 L
Més dos eguas, una dita ne Redona, pèl roig, de edat de onze añys,
preñys de cavall i la altra dita ne Fumada, de edat de tres añys,
estimadas cent trenta lliuras. Són 130 L
Més altres dos eguas, una dita ne Bufona, pèl castañy, de edat de
sis añys y la altra pèl roig, dita ne Camas llargas de edat de onze
añys, las dos preñys de aza, estimades cent vint y sinch lliuras. Són
125 L
Més altres dos eguas, una pèl roig dita ne Mostela, de edat de
quatre añys, preñys de aze y la altre, també pèl roig, dita ne Pel·la,
de edat de dos añys, estimadas cent trenta sinch lliuras. Són 135 L
Més dos eguas, una pèl castañy dita ne Capbaix, de edat de vuit
añys y la altre pèl negre, dita ne Gayarda, estimadas vuytante sis
lliuras. Són 86 L
Més dos eguas grisas, una de edat de onze añys y la altre de edat
de quatre añys, ninguna preñys, estimadas cent trenta lliuras. Són
130 L
Més un gorà de edat de vuit añys pèl negre ab se cadena y cobles
de cuyro y altre cadena de ferro, estimat cent y sis lliuras, tretse sous
y quatre diners. Són 106 L 13 s 4 d
Més una somera pèl negre de tretse añys y un ruc mamant, també
pèl negre, estimats junts 20 L.
Alguns documents registren la facultat del senyor marquès de
posar dues egües de barquera.
-1819, maig 26. Document 4. Pacte 23. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, deureu apacentar en la vostra guarda, duas eguas
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de ventra meuas, las que vos entregaré y cuydar-las de lo necessari
y donar-las a cavall o a gorà, lo que jo determinaré cade añy en el
temps de donar-las, mantenir y cuydar los nadissos que produhiran
en los vostros, axí en el desmamador com en lo pasturar, esto és, los
muls y cavalls, fins a los dos añys cumplits y las mulas y pollinas fins
a tres cumplits, sens que jo vos hage de pagar menjar ni altre cosa per
dits nadissos ni eguas, però per pretexto algun podreu fer batrer ditas
eguas, encare que no fossen preñys ni tampoch dits nadissos, encare
que fossen útils per batrer o fer altres feynas.
El 1857 el senyor marquès disposava de sis egües de barquera a
la guarda de la possessió.
-1857, gener 10. Document 10. Pacte 22. Que les sis eguas que
yo, dit señor, tinch en dit lloch, el producte de ellas serà amitges
ab vós, el conductor, tenint este obligació de conservar-las sempre
existents de la matexa casta de las actuals y me reservo yo, dit señor,
el dret de triar las mulas que necesit per el meu cocho, sens fer las
ventatjas de aument de preu que puguen tenir en las altres que se
hagen de partir y vós el conductor tindreu també la preferència de
pendre las mulas que yo tregue del meu cocho, per igual preu que un
altre [...].
3.2. El bestiar de cabreste. Estims
El bestiar de feina o bestiar de cabestre de la possessió consistia
en set caps: un cavall, dos muls i quatre mules.
-1828, juliol 5. Estims del bestiar de cabestre. Més tinch rebut per
estim de bestiar de cabestre, una mula rotja, del molí, de edat de vint
y tres añys ab son cabestrell sens cadena ab coxí y collar estimada a
6 lliuras. Són 6 L
Més un mul ros sanat, de edat de deu añys, sens cadena, ab
alberdà y arganells, estimat en trenta lliuras deu sous. Són 30 L 10 s
Més un cavall pèl roig, de edat de nou añys, sense cadena estimat
30 lliuras. Són 30 L
Més un mul pèl ros, de dos añys, sens cadena, estimat sexante tres
lliuras sis sous. Són 30 L 6 s
Més una mula vermella, de edat de sinch añys, estimada sexanta
lliuras. Són 60 L
Més duas mulas eguinas, esto és, una de edat de vint añys y la
altre de dotze añys ab cuxins cadenas y morrals, estimades cinquante
lliuras. Són 50 L
Suma lo estim de bestiar de cabestre dos centas trenta nou lliuras
y setse sous. Són 239 L 16 s.
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Més duas mulas eguinas, esto és, una de edat de vint añys y la
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3.3. El bestiar boví. Estims
El bestiar boví destinat a l'engreix estava conformat per vuit
vaques, set vedells, un brau de llavor i dues vedelles. El registre de
deu bous tornejats (castrats), ens inclina a pensar que eren utilitzats
per llaurar. Hem de recordar que els bous per llaurar, foren utilitzats
a la ruralia mallorquina fins ben entrat el primer terç del segle XX.
-1828, juliol 5. Estims del bestiar boví. Més tinch rebut en estim de
bestiar boví vuit vacas y set vadells mamant, estimats en dos partidas
cent y dotze lliuras. Són 112 L
Més deu bous tornetjats, estimats en sinch partidas, cent coranta
set lliuras. Són 147 L
Més un brau de llevor de tres añys, bo, sens estimar. Dich 1 brau
Més una vadella estimada vuit lliuras. Són 8 L
Més altre vadella estimada quince lliuras que el señor me ha
entregada. Són 15 L
Suma lo estim de bestiar boví estimat dos centas vuytante duas
lliuras. Són 282 L y el brau sens estimar dich 1 brau.
3.4. El bestiar cabrum i el bestiar de llana. Estims. Pactes.
Agatges. Llet molsissa i llet formatjada
El bestiar cabrum i el bestiar de llana de la possessió estava
compost de dos mil bísties. Els pactes no fan al·lusió a cap tipus de
transhumància.
El bestiar cabrum el conformaven 204 cabres salvatges i 400 cabres
ximples, ademés de segalls i segalles, tercencs, primals, esquellers i
bocs. La suma total era de 1000 caps de bestiar cabrum.
-1828, juliol 5. Estims del bestiar cabrum. Més tench rebut en
estim de bestiar cabrum quatrecentas cabres ximples, grossas, bonas
y rebedoras. Són 400 cabres ximples
Més doscentas y quatre cabres salvatges, grossas, bonas y rebedoras.
Són 204 cabres salvatges
Més doscents segays, bons y rebedors. Són 200 segais
Més cent corante duas segayas, bonas y rebedoras. Són 142 segayas
Més vint y dos primals, bons y rebedors. Són 22 primals
Més dos escallers tornetjats estimats a tres lliuras quinse sous
quiscun. Són 2 escallers
Més catorse tercenchs, estimats a duas lliuras deu sous quiscun.
Són 14 tercenchs
Més setse bochs de llavor, estimats a quatre lliuras sis sous y sis
diners quiscun. Són 16 bochs
Cuyas tres partidas de bestiar cabrum estimat suman cent y onze
lliuras catorse sous. Són 111 L 14 s

Y totas las sobre ditas de bestiar cabrum suman mil bístias. Són
1000 bístias
El bestiar de llana de la possessió, entre ovelles, esquellers,
mardans, toïsses, i primals era de 1000 caps de bestiar.
-1828, juliol 5. Estims del bestiar de llana. Més tench rebudes
en estim de bestiar de llana siscentas y quinse ovellas grossas, bonas
y rebedoras. Són 615 ovellas
Més cent corante vuit tuysos bons y rebedors. Són 148 tuhysos
Més docentas y sinch tuysas bonas y rebedoras. Són 205 tuysas
Més vint y sinch mardans estimats a quatre lliuras quatre sous
quiscun. Són 25 mardans
Més sinch primals estimats a tres lliuras quiscun. Són 5 primals
Més dos escallers estimats a quatre lliuras quatre sous quiscun.
Són 2 escallers
Cuyas tres partidas de bestiar de llana estimadas fan suma de cent
vint y nou lliuras. Són 129 L
Y totes las sobreditas partidas de bestiar de llana fan suma de mil
bístias. Són 1000 bístias
Un pacte, registrat a tots el documents, obligava a l'arrendatari
subministrar tota la llet, formatjada o molsissa, necessària pel consum
del senyor marqués i de la seva família, a la possessió estant. El
document 4, de l'any 1819, amplia aquesta obligació al majoral i al
seu fill Agustí.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 5. Que vossa mercè, dit
conductor, deurà donar-me per mi y per tota la dita família, essent
en dit lloch, tota la llet que necesiterem axí molsissa com formetjada.
Jordi, vull pasar a la dita posessió lo Avall, cent cinquante o
doscents añells cade añy de este arrendament a pasturar, per espai
de tres fins en quatre messos, no me pugue impedir, sens que jo per
esto li hage de pagar cosa alguna, essent de càrrech de mi, dit don
Jordi, el mantenir y pagar el salari al pastor qui guardarà dits añells,
si però jo, dit don Jordi, algun añy de dit arrendament, no hey posàs
añells, no per esto tendrà obligació vosa mercè, dit conductor, de
pagar-me cosa alguna per dits pastos, com també los indiots que jo
tenga, podran pesturar per dit lloch axí camp com garrigas, en tot el
temps que no puguen fer mal a los sembrats.
-1819, maig 26. Document 4. Pacte 30. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, en lo últim añy del present arrendament, deureu
desmemar los tenrals axí de llana com de pèl, luego que se consider
que puguen viurer sens mamar y esto a fi de que las mares de dits
tenrals puguen nodrir a bon temps lo añy venidor o no queden
estropeadas de resulta de mamar dits tenrals, ab facultat que tindré
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que puguen viurer sens mamar y esto a fi de que las mares de dits
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de fer veurer dits tenrals a hómens peritos, per si són o no compradors
sens mamar y fer-los vós desmamar luego o fer-vos pagar los dañys y
perjuys que de esto se puguen ocasionar en ditas mares.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 6. Que vossa mercè, dit
conductor, deurà donar-me essent en dit lloch, fins a tres animals
de llana o de pèl, los que demenaré y esto cade vegade que jo vage o
algun señor o señora de me casa en dit lloch, excedint però a dits tres
animals per cade vegade, li pagaré los que acàs necesitàs més.

las teulas, lleñams y cals [...] y concluit el present arrendament, no
podreu vós, dit conductor, reclamar cosa alguna de ditas obras,
respecte de haber-se tingut present algunas baxas que de dita
conducció vos he fetas.
3.6. Brostes i pasturas. Tala del bestiar. El corral reial
Estava prohibit vendre les brostes i les pastures del lloc. La
preocupació per la possible tala del nombrós bestiar de la possessió
és reflecteix en els pactes següents:
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 11. Que vossa mercè, dit
conductor, no podrà vendrer pasturas ni brostas de dit lloch, ni
consentir que bestiar estern vage a menjar-las, sinós que las deurà
consumir el bestiar que vossa mercè tingue en el matex lloch ab tal
que faltant vossa mercè, dit conductor, a defensar que el bestiar
estern, tossinos etc. vage en dit lloch a pasturar, pugue jo fer-lo
encorrelar, fer pagar ban, penas, dañys y perjuis, els que hey hage
y no me pugue vossa mercè impedir, ans bé, deurà donar lo auxili
necesari que li demanarà el que jo hey posaré en lo encàrrech en tal
cas y bastreurer las manadas y encorreladas per las vint y quatre
horas que tenim de corral en dit lloch, en virtut de la lletra de ban,
los que cobrerà de los dueños del bestiar en enar-lo a treurer y no
comparaxent el dueño del bestiar encorrelat al cap de las vint y
quatre horas, lo deurà conduhir al corral Real de la vila, cobrant del
corraler las bastretas que hey tingue fetas.

3.5. El bestiar porquí. Estims. Agatges
Truges, porcs, porcastes, verro i porcells, són els components del
bestiar porquí esmentat als documents. El castellanisme <<tosino>>
és el terme registrat a molts contractes del segle XVIII per anomenar
el porc. Aquests són els estims:
-1828, juliol 5. Estims del bestiar porquí. Més tinch rebut en estim
de bestiar porquí, vint y sinch trutjas, estimades a una lliura quinse
sous quiscuna y sinch porcells, estimats a un sou quiscun, val tot
corante quatre lliuras. Són 44 L
Més dotse sanats, estimats a una lliura quinse sous y sis diners
quiscun, valen vint y una lliuras y sis sous. Són 21 L 6 s
Més un verro y deu porcellas, estimat tot set lliuras y deset sous.
Són 7 lliuras 17 s
Més sis trutjas, estimadas a deu lliuras quiscuna, compresas
las duas que segons el pacte 38 del posterior arrendament de nou
octubre de mil vuitcens y onze dexà a més el conductor, valen sexante
lliuras. Són 60 L
Suma lo estim de bestiar porquí cent trenta tres lliuras tres sous.
Són 133 L 3 s
-1815, març 8. Document 3. Pacte 34. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor [...] entregar-me a la fi del present arrendament,
un verro més, de bona casta, per porc de la nèxcia venidora de dit
bestiar, de valor de dotze lliuras.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 34. Ítem és pacte que vosaltres,
dits conductors, a més de los estims de bestiar porquí que tindreu rebut,
me deureu entregar a la fi de este arrendament quatre trutjas més bonas
per nodrir, de las del matex lloch y anodridas, las que se quedaran
en aument de estims de bestiar porquí per lo arrendador venider.
Un pacte, de l'any 1857, obligava al nou conductor, Bartomeu Rigo
Bonet, a construir unes trugeres a la possessió.
-1857, gener 10. Document 10. Pacte 8. Serà obligació del
conductor, fer a costas sevas, de trenta a cuaranta trutgeras y corral
en dit predio, devent yo, el señor don Guillem, entregar-vos solament

3.7. Pactes sobre vendre bestiar
Cal remarcar el sistema utilitzat per comptar el bestiar, registrat
als documents, anomenat <<trencat a cantó>>. Consistia a tancar
el bestiar dins una clova o pleta i es feia eixir per un portell fet al
cantó de la mateixa. D'aquesta manera s'evitava el possible frau entre
l'arrendatari i el senyor a l'hora de repartir-se el bestiar.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 11. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, lo últim añy del present arrendament, no podreu
vendrer bestiar de calidat alguna a triar, sinós que lo haveu de
vendrer del inútil per nudrir o trencat a cantó, en el cas de tenir-ne
major número del que haveu de donar a rebre y que hage de ser ab
intervenció del majoral y en el cas de tenir-ne major número del que
haveu de donar a rebre, sia preferit jo, este añy, de comprar-lo si
me apareix, estimat per peritos per ambas parts y en el cas de faltar
bestiar per el nombre que haveu de donar a rebrer, axí de llana com
de pèl, lo deureu comprar de igual calidat al del matex lloch, quatre
mesos antes del dia de donar a rebrer, com també deureu señar
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de fer veurer dits tenrals a hómens peritos, per si són o no compradors
sens mamar y fer-los vós desmamar luego o fer-vos pagar los dañys y
perjuys que de esto se puguen ocasionar en ditas mares.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 6. Que vossa mercè, dit
conductor, deurà donar-me essent en dit lloch, fins a tres animals
de llana o de pèl, los que demenaré y esto cade vegade que jo vage o
algun señor o señora de me casa en dit lloch, excedint però a dits tres
animals per cade vegade, li pagaré los que acàs necesitàs més.

las teulas, lleñams y cals [...] y concluit el present arrendament, no
podreu vós, dit conductor, reclamar cosa alguna de ditas obras,
respecte de haber-se tingut present algunas baxas que de dita
conducció vos he fetas.
3.6. Brostes i pasturas. Tala del bestiar. El corral reial
Estava prohibit vendre les brostes i les pastures del lloc. La
preocupació per la possible tala del nombrós bestiar de la possessió
és reflecteix en els pactes següents:
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 11. Que vossa mercè, dit
conductor, no podrà vendrer pasturas ni brostas de dit lloch, ni
consentir que bestiar estern vage a menjar-las, sinós que las deurà
consumir el bestiar que vossa mercè tingue en el matex lloch ab tal
que faltant vossa mercè, dit conductor, a defensar que el bestiar
estern, tossinos etc. vage en dit lloch a pasturar, pugue jo fer-lo
encorrelar, fer pagar ban, penas, dañys y perjuis, els que hey hage
y no me pugue vossa mercè impedir, ans bé, deurà donar lo auxili
necesari que li demanarà el que jo hey posaré en lo encàrrech en tal
cas y bastreurer las manadas y encorreladas per las vint y quatre
horas que tenim de corral en dit lloch, en virtut de la lletra de ban,
los que cobrerà de los dueños del bestiar en enar-lo a treurer y no
comparaxent el dueño del bestiar encorrelat al cap de las vint y
quatre horas, lo deurà conduhir al corral Real de la vila, cobrant del
corraler las bastretas que hey tingue fetas.

3.5. El bestiar porquí. Estims. Agatges
Truges, porcs, porcastes, verro i porcells, són els components del
bestiar porquí esmentat als documents. El castellanisme <<tosino>>
és el terme registrat a molts contractes del segle XVIII per anomenar
el porc. Aquests són els estims:
-1828, juliol 5. Estims del bestiar porquí. Més tinch rebut en estim
de bestiar porquí, vint y sinch trutjas, estimades a una lliura quinse
sous quiscuna y sinch porcells, estimats a un sou quiscun, val tot
corante quatre lliuras. Són 44 L
Més dotse sanats, estimats a una lliura quinse sous y sis diners
quiscun, valen vint y una lliuras y sis sous. Són 21 L 6 s
Més un verro y deu porcellas, estimat tot set lliuras y deset sous.
Són 7 lliuras 17 s
Més sis trutjas, estimadas a deu lliuras quiscuna, compresas
las duas que segons el pacte 38 del posterior arrendament de nou
octubre de mil vuitcens y onze dexà a més el conductor, valen sexante
lliuras. Són 60 L
Suma lo estim de bestiar porquí cent trenta tres lliuras tres sous.
Són 133 L 3 s
-1815, març 8. Document 3. Pacte 34. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor [...] entregar-me a la fi del present arrendament,
un verro més, de bona casta, per porc de la nèxcia venidora de dit
bestiar, de valor de dotze lliuras.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 34. Ítem és pacte que vosaltres,
dits conductors, a més de los estims de bestiar porquí que tindreu rebut,
me deureu entregar a la fi de este arrendament quatre trutjas més bonas
per nodrir, de las del matex lloch y anodridas, las que se quedaran
en aument de estims de bestiar porquí per lo arrendador venider.
Un pacte, de l'any 1857, obligava al nou conductor, Bartomeu Rigo
Bonet, a construir unes trugeres a la possessió.
-1857, gener 10. Document 10. Pacte 8. Serà obligació del
conductor, fer a costas sevas, de trenta a cuaranta trutgeras y corral
en dit predio, devent yo, el señor don Guillem, entregar-vos solament

3.7. Pactes sobre vendre bestiar
Cal remarcar el sistema utilitzat per comptar el bestiar, registrat
als documents, anomenat <<trencat a cantó>>. Consistia a tancar
el bestiar dins una clova o pleta i es feia eixir per un portell fet al
cantó de la mateixa. D'aquesta manera s'evitava el possible frau entre
l'arrendatari i el senyor a l'hora de repartir-se el bestiar.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 11. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, lo últim añy del present arrendament, no podreu
vendrer bestiar de calidat alguna a triar, sinós que lo haveu de
vendrer del inútil per nudrir o trencat a cantó, en el cas de tenir-ne
major número del que haveu de donar a rebre y que hage de ser ab
intervenció del majoral y en el cas de tenir-ne major número del que
haveu de donar a rebre, sia preferit jo, este añy, de comprar-lo si
me apareix, estimat per peritos per ambas parts y en el cas de faltar
bestiar per el nombre que haveu de donar a rebrer, axí de llana com
de pèl, lo deureu comprar de igual calidat al del matex lloch, quatre
mesos antes del dia de donar a rebrer, com també deureu señar
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tot el bestiar que se nudresca cade añy, del señal del dit lloch y per
el dia de señar-lo avisereu el majoral anticipadament perquè vull
que intervenga en lo señar-lo; igualment deureu vós, dit conductor,
cade añy, llevar tots los mardans y demés moltons de la guarda de
ovellas que haureu triadas, que seran las que ja hauran fet lo añell
y abregueradas, el die primer del mes de octubre y lo matex se ha de
entendrer en los bochs y cabras, de haver-los de separar el die primer
de novembre, a fi de evitar el que no apleguen records y quedar axí,
las ovellas com las cabras, arregladas per nodrir lo añy venidor y per
el cas de haver-hi tenrals, tant de llana com de pèl, los deureu llevar
de las maras luego que sien compradors, sens memar, ab facultat
que tindré de fer-los visionar per peritos y fer-vos pagar los dañys y
perjuys de tot lo contingut en este pacte.
3.8. Sobre el carro i el parell. Estims. Pactes. Mantenir les
cavalcadures
Es tracta evidentment de l'antic carro de parell de roda plena.
El carro i el parell de la possessió estava a disposició del senyor
marquès totes les vegades necessàries per anar i venir des de Campos
o de Santanyí a Ciutat. El pacte era de quatre viatges cada any. En
cas de necessitar alguns jornals de carro per feines de manteniment
a la possessió, s'havia de bonificar a l'arrendatari. També s'havia de
mantenir d'ordi el cavall i dues bísties més, sempre que el senyor
marqués o personal seu, passàs a la possessió. Si s'excedia el nombre
de tres bísties s'havia de bonificar l'arrendatari, en espècie o en
doblers. Aquests són els estims de carros:
-1828, juliol 5. Estim de carros. Més tench rebut per estim dos
carros ab duas estoras, bastimenta y un jou, estimats trenta lliuras
deu sous. Són 30 L 10 s.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 18. Ítem que vosaltres, dits
conductors, deureu subministrar tot el bestiar, axí ensellat com ab el
carro, que jo pugue necesitar per mi y la mia família y dur trastos
totas las vegadas que jo vagi en dit lloch, axí per enar com venir, des
de la vila de Campos com de Santañyí.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 6. Ítem que vosaltres, dits
conductors, deureu mantenir de ordi el meu cavall o altre coalcadura
en son lloch y duas bístias més, que fan número de tres, essent jo en
dit predio o en el cas de enviar-hi jo algun criat o menestral, també li
deureu mantanir la bístia que manarà ab tal que excedint ditas tres
bístias, essent jo en dit predio, tot lo ordi que me prestereu vosaltres
dits conductors per dit excés, lo vos deuré pagar o tornar en lo estiu
venidor.
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4. Obligacions de l'arrendatari
Exposam a continuació les obligacions de l'arrendatari registrades
als documents.
4.1. La capella
L'arrendatari havia de subministrar cada any de l'arrendament,
quinze quarteres de blat al sacerdot que anava a celebrar la missa.
Era obligació mantenir el sacerdot i la cavalcadura tos els dies que hi
acudís a celebrar la missa.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 21. Ítem és pacte que
vossa mercè, dit conductor, deurà entregar cade añy del present
arrendament, per el dia de Sant Jaume apòstol, dia vint y sinch de
juriol, al majoral, a la vila, quinse quarteras blat bo, nou y net, las
que entregarà dit majoral al pare sacerdot qui anirà a celebrar missa
en dit lloch, com també deurà mantenir dit pare sacerdot y la sua
colcadura los dias de precepta que hey anirà per dir missa y la nit
antecedent y axí mateix si són festas consecutivas.
4.2. Subarrendaments
No era permès cap tipus de subarrendament i l'arrendatari havia
d'habitar les cases de la possessió.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 26. Ítem que si vosaltres, dits
conductors, volguésseu revertir lo arrendament a altri o volguésseu
donar dit lloch amitges, no pugueu per ningun pretexto sens el meu
permís, sinó que vosaltres o majoral per vostron compte, degueu
seguir lo arrendament y habitar en las casa de dit lloch.
4.3. Pagament del notari
Era obligació de l'arrendatari pagar el salari del notari així com les
còpies del document, una per a cada part.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 43. Ítem que vosaltres, dits
conductors, tindreu obligació de pagar el salari y paper sellat del
present acte, per ambas parts.
4.4. El garriguer
Era obligació mantenir el garriguer i el seu ca. El garriguer tenia
estància pròpia a les cases de la possessió.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 28. Ítem que vosaltres, dits
conductors, deureu mantenir de menjar y beurer el meu garriguer
que tinch en dit lloch, juntament ab el seu ca.
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tot el bestiar que se nudresca cade añy, del señal del dit lloch y per
el dia de señar-lo avisereu el majoral anticipadament perquè vull
que intervenga en lo señar-lo; igualment deureu vós, dit conductor,
cade añy, llevar tots los mardans y demés moltons de la guarda de
ovellas que haureu triadas, que seran las que ja hauran fet lo añell
y abregueradas, el die primer del mes de octubre y lo matex se ha de
entendrer en los bochs y cabras, de haver-los de separar el die primer
de novembre, a fi de evitar el que no apleguen records y quedar axí,
las ovellas com las cabras, arregladas per nodrir lo añy venidor y per
el cas de haver-hi tenrals, tant de llana com de pèl, los deureu llevar
de las maras luego que sien compradors, sens memar, ab facultat
que tindré de fer-los visionar per peritos y fer-vos pagar los dañys y
perjuys de tot lo contingut en este pacte.
3.8. Sobre el carro i el parell. Estims. Pactes. Mantenir les
cavalcadures
Es tracta evidentment de l'antic carro de parell de roda plena.
El carro i el parell de la possessió estava a disposició del senyor
marquès totes les vegades necessàries per anar i venir des de Campos
o de Santanyí a Ciutat. El pacte era de quatre viatges cada any. En
cas de necessitar alguns jornals de carro per feines de manteniment
a la possessió, s'havia de bonificar a l'arrendatari. També s'havia de
mantenir d'ordi el cavall i dues bísties més, sempre que el senyor
marqués o personal seu, passàs a la possessió. Si s'excedia el nombre
de tres bísties s'havia de bonificar l'arrendatari, en espècie o en
doblers. Aquests són els estims de carros:
-1828, juliol 5. Estim de carros. Més tench rebut per estim dos
carros ab duas estoras, bastimenta y un jou, estimats trenta lliuras
deu sous. Són 30 L 10 s.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 18. Ítem que vosaltres, dits
conductors, deureu subministrar tot el bestiar, axí ensellat com ab el
carro, que jo pugue necesitar per mi y la mia família y dur trastos
totas las vegadas que jo vagi en dit lloch, axí per enar com venir, des
de la vila de Campos com de Santañyí.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 6. Ítem que vosaltres, dits
conductors, deureu mantenir de ordi el meu cavall o altre coalcadura
en son lloch y duas bístias més, que fan número de tres, essent jo en
dit predio o en el cas de enviar-hi jo algun criat o menestral, també li
deureu mantanir la bístia que manarà ab tal que excedint ditas tres
bístias, essent jo en dit predio, tot lo ordi que me prestereu vosaltres
dits conductors per dit excés, lo vos deuré pagar o tornar en lo estiu
venidor.
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4. Obligacions de l'arrendatari
Exposam a continuació les obligacions de l'arrendatari registrades
als documents.
4.1. La capella
L'arrendatari havia de subministrar cada any de l'arrendament,
quinze quarteres de blat al sacerdot que anava a celebrar la missa.
Era obligació mantenir el sacerdot i la cavalcadura tos els dies que hi
acudís a celebrar la missa.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 21. Ítem és pacte que
vossa mercè, dit conductor, deurà entregar cade añy del present
arrendament, per el dia de Sant Jaume apòstol, dia vint y sinch de
juriol, al majoral, a la vila, quinse quarteras blat bo, nou y net, las
que entregarà dit majoral al pare sacerdot qui anirà a celebrar missa
en dit lloch, com també deurà mantenir dit pare sacerdot y la sua
colcadura los dias de precepta que hey anirà per dir missa y la nit
antecedent y axí mateix si són festas consecutivas.
4.2. Subarrendaments
No era permès cap tipus de subarrendament i l'arrendatari havia
d'habitar les cases de la possessió.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 26. Ítem que si vosaltres, dits
conductors, volguésseu revertir lo arrendament a altri o volguésseu
donar dit lloch amitges, no pugueu per ningun pretexto sens el meu
permís, sinó que vosaltres o majoral per vostron compte, degueu
seguir lo arrendament y habitar en las casa de dit lloch.
4.3. Pagament del notari
Era obligació de l'arrendatari pagar el salari del notari així com les
còpies del document, una per a cada part.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 43. Ítem que vosaltres, dits
conductors, tindreu obligació de pagar el salari y paper sellat del
present acte, per ambas parts.
4.4. El garriguer
Era obligació mantenir el garriguer i el seu ca. El garriguer tenia
estància pròpia a les cases de la possessió.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 28. Ítem que vosaltres, dits
conductors, deureu mantenir de menjar y beurer el meu garriguer
que tinch en dit lloch, juntament ab el seu ca.
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4.5. Cans de caça
L'arrendatari no podia tenir cans de caça, però havia de mantenir i
cuidar sis cans propietat del senyor marquès. L'any 1838 es permetia
a l'arrendatari tenir cans de caça propis.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 16. Ítem que vosaltres, dits
conductors, no pugueu tenir en dit predio cans de casa propi ni
de altri, en ningun temps del present arrendament, però deureu
mantenir-me y cuydar, a costas vostras, sis de meus los que vos
entregaré y que per pretexto algun los pugueu necesitar cassar,
vosaltres ni altri, ni de nit ni de dia en temps de cassar, ni en temps
de veda, sota la mia llicència.
4.6. Gats
Altre pacte, curiós, ens revela l'obligació de l'arrendatari de tenir moixos
a les cases de la possessió. Potser sia d'interès pels lingüistes aquesta
retrodatació de gat, nom del fèlid que avui hem substituït per moix, el
qual és mantén viu a la localitat de Sineu (forat del gat) i a la toponímia
del territori insular: Pas des Gat, Cala Gat, Son Gat, etc.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 26. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, deureu tenir en las casas de dit lloch, vuit gats, lo menos,
útils per agafar ratas, los que deureu entregar a la fi del present
arrendament y en el cas de faltar-ne de dit número y calidat, deureu
pagar deu sous per quiscun de los qui faltaran.

dit quarto dels menestrals; tot lo demés de dit aygovés de devall la
casa y cuyna vella y el quarto nou, que he fet fer per el garriguer
demunt Ca ne Bou, que me reserf per mi; tota la mia habitació des
de el portal de la torreta en avant y la torre de almig de la clasta, que
tot em servirà per mon ús.
Aquest pacte prohibia amarar fibres tèxtils i llenyams en qualsevol
lloc que no fos a les surgències d'aigua dolça de la vorera de la mar.
El 1857 era permès amarar llenyam a s'Estany de ses Gambes.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 45. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, per ningun pretexto podreu amarar càñom, lli, ni lleñam
de ninguna calidat, dins el safreig ni abeurador del Hort, Estañy
de las Gambas, ni a las Fonts dels Tamarells, si únicament en los
Adolsos de la vorera de mar.

5. Reserves a les cases de la possessió. Sobre amarar fibres
tèxtils
En els contractes, s'especificaven les reserves o clàusules sobre
determinats béns mobles o immobles, dels quals l'arrendatari no
pot disposar lliurement i el senyor explota directament. Aquestes
reserves podien ésser sobre determinats arbres, vinyes, animals,
sementers, dependències de les cases i censals. Respecte de les cases,
vet aquí les reserves que ens han permès conèixer algunes de les
dependències.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 27. Ítem que se dona a
vosaltres, dits conductors, per la vostra habitació, tota la casa de
abaix, a excepció del quarto que està aseñalat per los menestrals,
devall el quarto en que jo acostum geurer, la cuyna vella de devall las
salas, la torre de en mitx de la clasta y tota la habitació de los señors,
des de el portal de la torreta en avant.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 24. Ítem és pacte que jo, dit
señor, vos don per la vostra habitació tota la casa de abaix, a excepció
del quarto que està señalat per los menestrals y el quarto de demunt

6. Els dies de rebre
Amb el nom de <<dies de rebre>>, <<dia de donar a rebre>>,
<<dies de les rebudes>> o també <<dies de les rebedures>> eren
coneguts els dies que el nou arrendatari es desplaçava a la possessió
per conèixer el lloc i <<rebre>> els estims de la mateixa. Això
s'explica perquè a l'hora d'efectuar la relació dels estims d'arreus
de casa, cada objecte sense avaluar monetariament, era registrat
el seu grau de conservació, amb el sintagma <<bo i rebedor>>. La
documentació notarial relativa als contractes d'arrendament agraris
d'arreu del territori insular està farcida de registres d'aquest tipus:
-Més desset fexos de càrritx de fer garbas, bons y rebedors
-Més cinch esquellas ab sos batays y cuirols bonas y rebedores
-Més cuatre jous armats bons y rebedors y tres inútils
-Més sis coxins ab sos collars de parey per llaurar, cuatre bons y
rebadors y dos vells
Era pacte que els dies de rebre s'havia de proporcionar habitació,
llenya per la llar i el forn i estable per la cavalcadura, al nou
arrendatari.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 46. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor, a la fi del present arrendament, en cas de no
haver de seguir el venidor, no me podrà impedir ni al nou conductor
qui haurà de entrar, des de el primer dia del mes de agost del mateix
añy en avant, el fer totas las feynas en dit lloch conducents per el bon
cultivo venidor.
-1843, desembre 22. Document 8. Pacte 35. [...] Com també
deureu franquear al dit nou conductor, los dias de ditas rebeduras,
el cuarto de junt a la capella per la sua habitació, fins que ly
entregareu las damés claus e igualment el pati de devant el forn per

238

239

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

4.5. Cans de caça
L'arrendatari no podia tenir cans de caça, però havia de mantenir i
cuidar sis cans propietat del senyor marquès. L'any 1838 es permetia
a l'arrendatari tenir cans de caça propis.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 16. Ítem que vosaltres, dits
conductors, no pugueu tenir en dit predio cans de casa propi ni
de altri, en ningun temps del present arrendament, però deureu
mantenir-me y cuydar, a costas vostras, sis de meus los que vos
entregaré y que per pretexto algun los pugueu necesitar cassar,
vosaltres ni altri, ni de nit ni de dia en temps de cassar, ni en temps
de veda, sota la mia llicència.
4.6. Gats
Altre pacte, curiós, ens revela l'obligació de l'arrendatari de tenir moixos
a les cases de la possessió. Potser sia d'interès pels lingüistes aquesta
retrodatació de gat, nom del fèlid que avui hem substituït per moix, el
qual és mantén viu a la localitat de Sineu (forat del gat) i a la toponímia
del territori insular: Pas des Gat, Cala Gat, Son Gat, etc.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 26. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, deureu tenir en las casas de dit lloch, vuit gats, lo menos,
útils per agafar ratas, los que deureu entregar a la fi del present
arrendament y en el cas de faltar-ne de dit número y calidat, deureu
pagar deu sous per quiscun de los qui faltaran.

dit quarto dels menestrals; tot lo demés de dit aygovés de devall la
casa y cuyna vella y el quarto nou, que he fet fer per el garriguer
demunt Ca ne Bou, que me reserf per mi; tota la mia habitació des
de el portal de la torreta en avant y la torre de almig de la clasta, que
tot em servirà per mon ús.
Aquest pacte prohibia amarar fibres tèxtils i llenyams en qualsevol
lloc que no fos a les surgències d'aigua dolça de la vorera de la mar.
El 1857 era permès amarar llenyam a s'Estany de ses Gambes.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 45. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, per ningun pretexto podreu amarar càñom, lli, ni lleñam
de ninguna calidat, dins el safreig ni abeurador del Hort, Estañy
de las Gambas, ni a las Fonts dels Tamarells, si únicament en los
Adolsos de la vorera de mar.

5. Reserves a les cases de la possessió. Sobre amarar fibres
tèxtils
En els contractes, s'especificaven les reserves o clàusules sobre
determinats béns mobles o immobles, dels quals l'arrendatari no
pot disposar lliurement i el senyor explota directament. Aquestes
reserves podien ésser sobre determinats arbres, vinyes, animals,
sementers, dependències de les cases i censals. Respecte de les cases,
vet aquí les reserves que ens han permès conèixer algunes de les
dependències.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 27. Ítem que se dona a
vosaltres, dits conductors, per la vostra habitació, tota la casa de
abaix, a excepció del quarto que està aseñalat per los menestrals,
devall el quarto en que jo acostum geurer, la cuyna vella de devall las
salas, la torre de en mitx de la clasta y tota la habitació de los señors,
des de el portal de la torreta en avant.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 24. Ítem és pacte que jo, dit
señor, vos don per la vostra habitació tota la casa de abaix, a excepció
del quarto que està señalat per los menestrals y el quarto de demunt

6. Els dies de rebre
Amb el nom de <<dies de rebre>>, <<dia de donar a rebre>>,
<<dies de les rebudes>> o també <<dies de les rebedures>> eren
coneguts els dies que el nou arrendatari es desplaçava a la possessió
per conèixer el lloc i <<rebre>> els estims de la mateixa. Això
s'explica perquè a l'hora d'efectuar la relació dels estims d'arreus
de casa, cada objecte sense avaluar monetariament, era registrat
el seu grau de conservació, amb el sintagma <<bo i rebedor>>. La
documentació notarial relativa als contractes d'arrendament agraris
d'arreu del territori insular està farcida de registres d'aquest tipus:
-Més desset fexos de càrritx de fer garbas, bons y rebedors
-Més cinch esquellas ab sos batays y cuirols bonas y rebedores
-Més cuatre jous armats bons y rebedors y tres inútils
-Més sis coxins ab sos collars de parey per llaurar, cuatre bons y
rebadors y dos vells
Era pacte que els dies de rebre s'havia de proporcionar habitació,
llenya per la llar i el forn i estable per la cavalcadura, al nou
arrendatari.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 46. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor, a la fi del present arrendament, en cas de no
haver de seguir el venidor, no me podrà impedir ni al nou conductor
qui haurà de entrar, des de el primer dia del mes de agost del mateix
añy en avant, el fer totas las feynas en dit lloch conducents per el bon
cultivo venidor.
-1843, desembre 22. Document 8. Pacte 35. [...] Com també
deureu franquear al dit nou conductor, los dias de ditas rebeduras,
el cuarto de junt a la capella per la sua habitació, fins que ly
entregareu las damés claus e igualment el pati de devant el forn per
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aguiar y estables per el seu bestiar.
-1849, març 17. Document 9. Pacte 31. Més és pacte que vós dit
conductor el dia de donar a rebrer, deureu tenir en las casas de dit
lloch y en el puesto ahont se acostuma fer el lleñer, sis carretadas de
lleña seca, esto és, tres carretadas apta per lo allar y las altres tres
carretadas per el forn, cuyas sis carretadas de lleña serviran per el
consumo del nou arrendador y per la casa del señor, en los dias de
las rebudas.
7. Obres i millores a les cases de la possessió
Altre dels pactes, d'obligat compliment per l'arrendatari, era
destinar anualment una quantitat pactada per feines de manteniment
o per fer obra nova a la possessió (noves dependències, marjades,
tanques, etc.).
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 20. Ítem que vosaltres dits
conductors, deureu mantenir de menjar y beurer los operaris en
la obra o obras que se faran en dit lloch, cade añy, axí novas com
remendos, fins en el número de sexante lliuras per cade añy de los
jornals de dits operaris, las que jo pagaré a dits operaris y aportar
tots los materials a peu de obra, tot a costas vostras [...].
-1838, desembre 19. Document 7. Pacte 17. Més és pacte que vós,
dit conductor, deureu mantenir a costas vostras de pa y companatge,
los mestres y manobres, axí de fusters com de picapadrers [...] deurà
donar llit armat ab màrfega y llensols a dits operaris dins el quarto
destinat per los menestrals y tenir-lo ben net.

conservació y que en el cas de no tallar brancas de ullastre per no
necesitar de rama el bestiar, deureu fer ditas bardisas de ravell, los
que deureu tallar en el Ravalleret del Port.
7.2. El molí de vent
Un pacte de l'any 1857, obligava al nou conductor, Bartomeu Rigo
Bonet, construir un molí de vent fariner.
-1857, gener 10. Document 10. Pacte 8. [...] Més també deureu
vós, dit conductor, fer a costas vostras en dit predio, un molí de vent
empleant las molas del molí de sanch del mateix lloch, davent yo,
dit señor, entregar-vos solament la cals y llenyams que yo tingue
y concluit el present arrendament, no podreu vós, dit conductor,
reclamar cosa alguna de ditas obras, respecte de haber-se tingut
present algunas baxas que de dita conducció vos he fetas.

7.1. Les bardisses
Les bardisses s'havien de construïen amb rama dels ullastres o
amb revells.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 35. Que vossa mercè, dit
conductor, deurà ab lo seu parell y carro, aportar tots los ravells
necessaris per emberdissar tot el circuit de dita, los que jo faré tellar
y compondrer.
-1838, desembre 19. Document 7. Pacte 38. Més és pacte que vós,
dit conductor, deureu conservar tots los añys de este arrendament los
sestadors, corrals, apressos, barreras y las bardisas corresponents,
axí de dits corrals, com de los damés tencats de figueras de moro,
hort y damés bardisas que se acostuman fer, cuyas bardisas deureu
conservar de las brancas de ullastre que tallareu per rama per
el bestiar y per tallar ditas brancas de ullastre per rama, deureu
presisament avisar al mayoral per aseñarlar-vos el lloch ahont las
haveu de tallar y del modo com han de quedar los ullastre per la

8. L'ànnua mercè
És la quantitat que l'arrendatari paga anualment en diners com a
preu de lloguer. El pagament es feia en metàl·lic, generalment en tres
terces i es pactava la data dels terminis. En alguns dels contractes que
ens ocupen, la primera terça s'havia d'efectuar el dia vuit de gener,
la segona el dia vuit de maig i la tercera el dia vuit de setembre. Era
obligació efectuar el pagament de l'ànnua mercè exclusivament en
metàl·lic i en el domicili del senyor. S'advertia a l'arrendatari que el
pagament s'havia de fer en lliures, moneda de Mallorca, “en diner
efectiu, metàlich y sonant y no ab vales reals, ni altre paper moneda”
i que “no podrà dexar de pagar per ningun infortuni de temps com
són fam, peste, guerra, esterilidat, inundació o per altre cualsevol mal
tant diví com humà.”
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 42. Ítem és pacte, que
vosaltres dits conductors, per ningun infortuni de temps, axí diví
com humà, cogitat o incogitat, de fam, pesta, guerra, esterilidat de
temps, abundància de lluvias, gelades, nevades, ventades, invasió de
ynimics vel àlias que succehissen durant dit arrendament (de que
Déu nos alliber) no podreu excusar-vos de pagar las sobredita ànnua
mercè y avarias mancionadas, ni dexar de cumplir tots los demés
pactes continguts en este arrendament, encare que dits casos fortuits
fossen irregulars y extraordinaris, ni menos poder-lo aumentar la
referida ànnua mercè, avarias, ni obligacions per abundància y
fertilidat de fruits.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 42. Ítem és pacte que
vossa mercè, dit conductor, deurà pagar-me cade añy del present
arrendament, per ànnua mercè de dit lloc, dos mil quatrecentes
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aguiar y estables per el seu bestiar.
-1849, març 17. Document 9. Pacte 31. Més és pacte que vós dit
conductor el dia de donar a rebrer, deureu tenir en las casas de dit
lloch y en el puesto ahont se acostuma fer el lleñer, sis carretadas de
lleña seca, esto és, tres carretadas apta per lo allar y las altres tres
carretadas per el forn, cuyas sis carretadas de lleña serviran per el
consumo del nou arrendador y per la casa del señor, en los dias de
las rebudas.
7. Obres i millores a les cases de la possessió
Altre dels pactes, d'obligat compliment per l'arrendatari, era
destinar anualment una quantitat pactada per feines de manteniment
o per fer obra nova a la possessió (noves dependències, marjades,
tanques, etc.).
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 20. Ítem que vosaltres dits
conductors, deureu mantenir de menjar y beurer los operaris en
la obra o obras que se faran en dit lloch, cade añy, axí novas com
remendos, fins en el número de sexante lliuras per cade añy de los
jornals de dits operaris, las que jo pagaré a dits operaris y aportar
tots los materials a peu de obra, tot a costas vostras [...].
-1838, desembre 19. Document 7. Pacte 17. Més és pacte que vós,
dit conductor, deureu mantenir a costas vostras de pa y companatge,
los mestres y manobres, axí de fusters com de picapadrers [...] deurà
donar llit armat ab màrfega y llensols a dits operaris dins el quarto
destinat per los menestrals y tenir-lo ben net.

conservació y que en el cas de no tallar brancas de ullastre per no
necesitar de rama el bestiar, deureu fer ditas bardisas de ravell, los
que deureu tallar en el Ravalleret del Port.
7.2. El molí de vent
Un pacte de l'any 1857, obligava al nou conductor, Bartomeu Rigo
Bonet, construir un molí de vent fariner.
-1857, gener 10. Document 10. Pacte 8. [...] Més també deureu
vós, dit conductor, fer a costas vostras en dit predio, un molí de vent
empleant las molas del molí de sanch del mateix lloch, davent yo,
dit señor, entregar-vos solament la cals y llenyams que yo tingue
y concluit el present arrendament, no podreu vós, dit conductor,
reclamar cosa alguna de ditas obras, respecte de haber-se tingut
present algunas baxas que de dita conducció vos he fetas.

7.1. Les bardisses
Les bardisses s'havien de construïen amb rama dels ullastres o
amb revells.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 35. Que vossa mercè, dit
conductor, deurà ab lo seu parell y carro, aportar tots los ravells
necessaris per emberdissar tot el circuit de dita, los que jo faré tellar
y compondrer.
-1838, desembre 19. Document 7. Pacte 38. Més és pacte que vós,
dit conductor, deureu conservar tots los añys de este arrendament los
sestadors, corrals, apressos, barreras y las bardisas corresponents,
axí de dits corrals, com de los damés tencats de figueras de moro,
hort y damés bardisas que se acostuman fer, cuyas bardisas deureu
conservar de las brancas de ullastre que tallareu per rama per
el bestiar y per tallar ditas brancas de ullastre per rama, deureu
presisament avisar al mayoral per aseñarlar-vos el lloch ahont las
haveu de tallar y del modo com han de quedar los ullastre per la

8. L'ànnua mercè
És la quantitat que l'arrendatari paga anualment en diners com a
preu de lloguer. El pagament es feia en metàl·lic, generalment en tres
terces i es pactava la data dels terminis. En alguns dels contractes que
ens ocupen, la primera terça s'havia d'efectuar el dia vuit de gener,
la segona el dia vuit de maig i la tercera el dia vuit de setembre. Era
obligació efectuar el pagament de l'ànnua mercè exclusivament en
metàl·lic i en el domicili del senyor. S'advertia a l'arrendatari que el
pagament s'havia de fer en lliures, moneda de Mallorca, “en diner
efectiu, metàlich y sonant y no ab vales reals, ni altre paper moneda”
i que “no podrà dexar de pagar per ningun infortuni de temps com
són fam, peste, guerra, esterilidat, inundació o per altre cualsevol mal
tant diví com humà.”
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 42. Ítem és pacte, que
vosaltres dits conductors, per ningun infortuni de temps, axí diví
com humà, cogitat o incogitat, de fam, pesta, guerra, esterilidat de
temps, abundància de lluvias, gelades, nevades, ventades, invasió de
ynimics vel àlias que succehissen durant dit arrendament (de que
Déu nos alliber) no podreu excusar-vos de pagar las sobredita ànnua
mercè y avarias mancionadas, ni dexar de cumplir tots los demés
pactes continguts en este arrendament, encare que dits casos fortuits
fossen irregulars y extraordinaris, ni menos poder-lo aumentar la
referida ànnua mercè, avarias, ni obligacions per abundància y
fertilidat de fruits.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 42. Ítem és pacte que
vossa mercè, dit conductor, deurà pagar-me cade añy del present
arrendament, per ànnua mercè de dit lloc, dos mil quatrecentes
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lliuras, moneda de Mallorca, ab diner metàl·lich y sonant, sens
mescla de vales, ni altre paper moneda, ab tres iguals tersas
anticipadas de vuitcentas lliuras de dita moneda quiscuna, la
primera per el dia vuit de setembre del present añy mil vuitcents y
quinze, la segona el dia primer abril de lo añy venidor mil vuitcents
y setza y la tercera per el dia vint y quatre de juñy de dit añy y axí
cade añy, en semblants diades, aportadas en me casa y habitació de
la present ciutat, ditas dos mil quatrecentas lliuras.

10. Els agatges
DCVB, s. v. Agatge: “Quantitat de productes que l'arrendatari d'una
possessió ha de donar al senyor, a més del preu del lloguer.” Aquesta
quantitat, variable, segons la importància de la propietat, s'estipulava
en el contracte i es pagava en diversos dies de l'any, generalment
ajustats al calendari santoral litúrgic (Sant Tomàs, Nadal, Pasqua,
Tots Sants, etc.). Gallines, capons, ous, anyelles, porcs, vedelles, llet,
formatge, brossat, mantega, llana, blat i palla, són els productes de
la finca registrats, els quals l'arrendatari havia de portar cada any del
contracte a la casa del propietari.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 32. Ítem és pacte que vosaltres,
dits conductors, deureu donar cade añy al majoral, per el Dijous
Sant, una añella de la primera cria, de igual calidat y valor de las
que jo me reservo.
- Pacte 33. Ítem que vosaltres, dits conductors, deureu donarme cade añy en temps de batrer, portada a carregador de la barca,
vuytante quintars de palla de xexa o blat.
-Pacte 35. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, tindreu

obligació de donar-me y entregar-me per el dia y festa de Sant
Tomàs apòstol, quatre parells de gallinas, quatre parells de capons
y sis dotzenas de ous, tot bo y rebedor, cade añy durant el present
arrendament, tot aportat a costas vostras, en la mia casa de la
present Ciutat.
-Pacte 36. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, deureu
entregar-me cade añy de este arrendament per las festas de Pasqua
de Resurrecció del Señor dins la semmana Santa vuit moltons
tornetjats, dotze añellas o dotze añells de primera cria mamant, lo
que me aparaxerà; sis dotzenas de ous y sis pessas de formatje tenrre
y tots los brossats del dimars y dimecres sant y tot aportat en me casa
hi habitació dins la present Ciutat.
-Pacte 37. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, me deureu
entregar dins el termini de dits quatre añys, duas vadellas bonas, en
la ocasió o ocasions que me aparaxerà.
-Pacte 39. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, deureu
donar-me y entregar-me cade añy de este arrendament, dos quintars
de llana, bona y rebedora, aportada en dita me casa y habitació de
esta ciutat, a costas vostras.
-Pacte 40. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, deureu
donar-me y entregar-me cade añy de este arrendament, onze
quarteras de xexa baix lo arer, bona, nova, forta, neta y rebedora,
en lo mes de juriol.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 47. Que vós, dit conductor,
en tot el discurs del present arrendament deurà pagar-me cade añy
que el Camp d'en Vicens serà sembrat, quinse quarteras blat y los
añys que serà sembrat el Camp del Payer, vint y sinch quarteras
blat cade añy, per las rotas añadidas a dits dos camps, que en tot el
discurs de los quatre añys seran vuitante quarteras de blat, aportat
al carregador de la barca.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 39. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor, deurà donar-me cade añy, per el dia primer del
mes de maig, tres quintars de formatje de ovella, sens mescla de llet
de cabre, bo y assahonat, fet en lo mes de mars; dos quintars de llana
de la millor calidad y una gerra de mantega, tot aportat en me casa
y habitació de la present Ciutat, a costas suas.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 30. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, deureu donar-me cade añy del present arrandament, per
el dia vint y un de desembre, quatre parells de capons, sinch parells
de gallinas y dos parells de galls, tot de la millor calidat y sis dotzenas
de ous, com també per el Dijous Sant cade añy, me deureu entregar
vuit moltons bons y grassos y tretza añells o añellas mamant, de
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9. Els delmes
DCVB, s. v. Delme: “La desena part de la collita o d'altres productes
de la terra, que es pagava com a tribut a l'Església o al rei i altres
senyors.” Jordi Abrí Descatlar era el 1819, propietari del delmari de
la Cavalleria del Palmer. Si exceptuam el delme que havien de pagar
els roters, solament hem localitzat als documents dos registres que
fan al·lusió al delme de la collita.
-1838, desembre 19. Document 7. Pacte 42. Més és pacte que
en el cas de quedar llevat el delma, este quedarà a favor de mi, dit
señor arrendador, a cuyo fi vós, dit arrendatari, tindreu obligació de
entregarmelo de tots los grans que collireu cada añy.
-1848, març 17. Document 9. Pacte 40. Més és pacte que
sempre que permanesca llevat el tot o part del delme, deureu vós, dit
conductor, satisfer-lo a mi dit señor marquès ab espècie.
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lliuras, moneda de Mallorca, ab diner metàl·lich y sonant, sens
mescla de vales, ni altre paper moneda, ab tres iguals tersas
anticipadas de vuitcentas lliuras de dita moneda quiscuna, la
primera per el dia vuit de setembre del present añy mil vuitcents y
quinze, la segona el dia primer abril de lo añy venidor mil vuitcents
y setza y la tercera per el dia vint y quatre de juñy de dit añy y axí
cade añy, en semblants diades, aportadas en me casa y habitació de
la present ciutat, ditas dos mil quatrecentas lliuras.

10. Els agatges
DCVB, s. v. Agatge: “Quantitat de productes que l'arrendatari d'una
possessió ha de donar al senyor, a més del preu del lloguer.” Aquesta
quantitat, variable, segons la importància de la propietat, s'estipulava
en el contracte i es pagava en diversos dies de l'any, generalment
ajustats al calendari santoral litúrgic (Sant Tomàs, Nadal, Pasqua,
Tots Sants, etc.). Gallines, capons, ous, anyelles, porcs, vedelles, llet,
formatge, brossat, mantega, llana, blat i palla, són els productes de
la finca registrats, els quals l'arrendatari havia de portar cada any del
contracte a la casa del propietari.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 32. Ítem és pacte que vosaltres,
dits conductors, deureu donar cade añy al majoral, per el Dijous
Sant, una añella de la primera cria, de igual calidat y valor de las
que jo me reservo.
- Pacte 33. Ítem que vosaltres, dits conductors, deureu donarme cade añy en temps de batrer, portada a carregador de la barca,
vuytante quintars de palla de xexa o blat.
-Pacte 35. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, tindreu

obligació de donar-me y entregar-me per el dia y festa de Sant
Tomàs apòstol, quatre parells de gallinas, quatre parells de capons
y sis dotzenas de ous, tot bo y rebedor, cade añy durant el present
arrendament, tot aportat a costas vostras, en la mia casa de la
present Ciutat.
-Pacte 36. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, deureu
entregar-me cade añy de este arrendament per las festas de Pasqua
de Resurrecció del Señor dins la semmana Santa vuit moltons
tornetjats, dotze añellas o dotze añells de primera cria mamant, lo
que me aparaxerà; sis dotzenas de ous y sis pessas de formatje tenrre
y tots los brossats del dimars y dimecres sant y tot aportat en me casa
hi habitació dins la present Ciutat.
-Pacte 37. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, me deureu
entregar dins el termini de dits quatre añys, duas vadellas bonas, en
la ocasió o ocasions que me aparaxerà.
-Pacte 39. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, deureu
donar-me y entregar-me cade añy de este arrendament, dos quintars
de llana, bona y rebedora, aportada en dita me casa y habitació de
esta ciutat, a costas vostras.
-Pacte 40. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, deureu
donar-me y entregar-me cade añy de este arrendament, onze
quarteras de xexa baix lo arer, bona, nova, forta, neta y rebedora,
en lo mes de juriol.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 47. Que vós, dit conductor,
en tot el discurs del present arrendament deurà pagar-me cade añy
que el Camp d'en Vicens serà sembrat, quinse quarteras blat y los
añys que serà sembrat el Camp del Payer, vint y sinch quarteras
blat cade añy, per las rotas añadidas a dits dos camps, que en tot el
discurs de los quatre añys seran vuitante quarteras de blat, aportat
al carregador de la barca.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 39. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor, deurà donar-me cade añy, per el dia primer del
mes de maig, tres quintars de formatje de ovella, sens mescla de llet
de cabre, bo y assahonat, fet en lo mes de mars; dos quintars de llana
de la millor calidad y una gerra de mantega, tot aportat en me casa
y habitació de la present Ciutat, a costas suas.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 30. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, deureu donar-me cade añy del present arrandament, per
el dia vint y un de desembre, quatre parells de capons, sinch parells
de gallinas y dos parells de galls, tot de la millor calidat y sis dotzenas
de ous, com també per el Dijous Sant cade añy, me deureu entregar
vuit moltons bons y grassos y tretza añells o añellas mamant, de
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9. Els delmes
DCVB, s. v. Delme: “La desena part de la collita o d'altres productes
de la terra, que es pagava com a tribut a l'Església o al rei i altres
senyors.” Jordi Abrí Descatlar era el 1819, propietari del delmari de
la Cavalleria del Palmer. Si exceptuam el delme que havien de pagar
els roters, solament hem localitzat als documents dos registres que
fan al·lusió al delme de la collita.
-1838, desembre 19. Document 7. Pacte 42. Més és pacte que
en el cas de quedar llevat el delma, este quedarà a favor de mi, dit
señor arrendador, a cuyo fi vós, dit arrendatari, tindreu obligació de
entregarmelo de tots los grans que collireu cada añy.
-1848, març 17. Document 9. Pacte 40. Més és pacte que
sempre que permanesca llevat el tot o part del delme, deureu vós, dit
conductor, satisfer-lo a mi dit señor marquès ab espècie.
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primera cria, tots dits animals sens tondrer, ab la facultat de pendrer
més famellas en lloch de mascles o més mascles en lloch de famellas,
per lo que deureu avisar-me antes de desmamar, per cerciorar-vos
de los que haureu de dexar mamant de cade calidat; sis pessas
de formatje tendra, tot el brosat del dimars y Dimecres Sant y sis
dotzenas de ous; tot lo qual aportat a costas vostras, en me casa y
habitació de la present Ciutat, cuyos añells ab ses mares, deureu
apacentar en la guarda de muñir y no ab las bassivas fins el Dijous
Sant, que los me entreguereu en Ciutat y per ningun pretexto podreu
muñir ditas ovellas al temps que mamaran dits añells, tot a fi de que
sian més grassos dits añells.
11. Els estims
DCVB, s. v. Estim: “Conjunt d'objectes -animals, eines, ormeigs- que
es manegen o empren dins una alqueria i que són objecte d'avaluació
quan l'arrendatari surt de la possessió (Mallorca).”
A tots els contractes d'arrendament es procedia a estimar, és a
dir, determinar pel càlcul el preu o valor de tot el conjunt d'objectes
inventariats, així com el seu grau de conservació. L'arrendatari havia
de tenir cura de tots aquests béns mobles i els havia de restituir a la
finalització de l'arrendament. En aquesta estimació, hi intervenien dues
persones de confiança, una per a cada part, anomenats perits. La relació
o estims, generalment estava inclosa a l'acta d'arrendament, però a
vegades es feia en una escriptura a part. Els estims són cabdals per
conèixer, a banda dels elements materials de la vida quotidiana, el tipus
de l'explotació agrària (guarets, cultius, bestiar, llavors, arbrat, etc.).

señalarem nombre per entregar-las a la fi del present arrendament,
de la matexa manera.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 33. Ítem és pacte que vossa
mercè [...] y per haver-si añadits des de entonces vàrios portells en
las parets novas que se han fetas fins al present, deurà a la fi del
present arrendament, entregar-me dotze més de la matexa manera,
altas per los portells y bonas y condretas, que en nombre seran are
cinquante barreras que haurà de entregar a la fi y conservar en tot el
discurs de ell, que per esto el majoral li donarà los pins necesaris, los
que farà tellar y fabricar a costas suas y posar-hi los claus necesaris
a los crevers, que acostuman posar-hi, per esser més permanents y
duraderas.
11.2. Estims d'arreus
Els arreus o eines de casa -les <<alacas>> dels contractes- i estris
per al maneig de la possessió, s'inventariaven i s'estimaven tot
seguint un recorregut itinerant, el qual moltes vegades registrava
els noms de les dependències de les cases de l'arrendatari (entrada,
cuina, pastador, quartera etc.) i d'altres construccions annexes (celler,
tafona, estables, etc.), llocs on es trobaven els objectes inventariats
en aquell moment. Dissortadament no ha estat així en cap dels deu
contractes adduïts, els quals registren de forma escadussera algunes
dependències de les cases. Això no obstant i gràcies a l'estim de
portes registrat, hem pogut conèixer d'alguna manera la situació de
les estàncies i part de les dependències. El llistat ha estat el mateix
en tots els documents, pràcticament sense canviar cap titla. Hem
transcrit la relació d'estims del document 4 de l'any 1819.

111. Estims de barreres
Per protegir els cultius del nombrós bestiar de la possessió,
era necessari mantenir en bon estat de conservació els tancats, les
bardisses i les barreres del lloc. El document 3, de l'any 1815, registra
la quantitat de 50 barreres.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 36. Que vossa mercè, dit
conductor, lo últim añy del present arrendament deurà entregar totas
las barreras de dit lloch bonas y condretas, que en nombre són trenta
y vuit, las que ha rebudas de la matexa manera y ha de conservar
en tot el discurs del present arrendament, en los portells necesaris
de camps, rotas, pleta, quintana, abovals, apressos, corrals, hort etc.
aptes cade una per el seu portell, que per esto li donerà el majoral
el lleñam necesari en el pinar, que vossa mercè ferà tellar y fabricar
a costas suas y en cas de ser necesari fer més portells, axí a parets
novas com a las vellas, deuré jo fer ditas barreras novas las que

Mobles, alacas de casa y arreus de conrar estimats
Més tinch rebut tres llansols, tres màrfegas y tres flassadas, estimat
tot sis lliuras deu sous. Són 6 L 10 s
Més sinch ferradas de fust ab cèrcols de ferro, estimadas onze
lliuras. Són 11 L
Més uns ganxos de ferro per entrecavar ab se clavera, estimats deu
lliuras. Són 10 L
Més una taula llarga ab dos calaxos, estimada vuit lliuras. Són 8 L
Més un càvech, una xada y una xapeta del hort, estimat sinch sous
y vuit diners. Són 5 s 8 d
Suma este estim trenta sinch lliuras quinse sous y vuit diners. Són
35 L 15 s 8 d
Mobles, alacas de casa y arreus de conrar sens estimar
Més tinch rebuts vuit esquellas grossas y tres petitas, bonas y
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primera cria, tots dits animals sens tondrer, ab la facultat de pendrer
més famellas en lloch de mascles o més mascles en lloch de famellas,
per lo que deureu avisar-me antes de desmamar, per cerciorar-vos
de los que haureu de dexar mamant de cade calidat; sis pessas
de formatje tendra, tot el brosat del dimars y Dimecres Sant y sis
dotzenas de ous; tot lo qual aportat a costas vostras, en me casa y
habitació de la present Ciutat, cuyos añells ab ses mares, deureu
apacentar en la guarda de muñir y no ab las bassivas fins el Dijous
Sant, que los me entreguereu en Ciutat y per ningun pretexto podreu
muñir ditas ovellas al temps que mamaran dits añells, tot a fi de que
sian més grassos dits añells.
11. Els estims
DCVB, s. v. Estim: “Conjunt d'objectes -animals, eines, ormeigs- que
es manegen o empren dins una alqueria i que són objecte d'avaluació
quan l'arrendatari surt de la possessió (Mallorca).”
A tots els contractes d'arrendament es procedia a estimar, és a
dir, determinar pel càlcul el preu o valor de tot el conjunt d'objectes
inventariats, així com el seu grau de conservació. L'arrendatari havia
de tenir cura de tots aquests béns mobles i els havia de restituir a la
finalització de l'arrendament. En aquesta estimació, hi intervenien dues
persones de confiança, una per a cada part, anomenats perits. La relació
o estims, generalment estava inclosa a l'acta d'arrendament, però a
vegades es feia en una escriptura a part. Els estims són cabdals per
conèixer, a banda dels elements materials de la vida quotidiana, el tipus
de l'explotació agrària (guarets, cultius, bestiar, llavors, arbrat, etc.).

señalarem nombre per entregar-las a la fi del present arrendament,
de la matexa manera.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 33. Ítem és pacte que vossa
mercè [...] y per haver-si añadits des de entonces vàrios portells en
las parets novas que se han fetas fins al present, deurà a la fi del
present arrendament, entregar-me dotze més de la matexa manera,
altas per los portells y bonas y condretas, que en nombre seran are
cinquante barreras que haurà de entregar a la fi y conservar en tot el
discurs de ell, que per esto el majoral li donarà los pins necesaris, los
que farà tellar y fabricar a costas suas y posar-hi los claus necesaris
a los crevers, que acostuman posar-hi, per esser més permanents y
duraderas.
11.2. Estims d'arreus
Els arreus o eines de casa -les <<alacas>> dels contractes- i estris
per al maneig de la possessió, s'inventariaven i s'estimaven tot
seguint un recorregut itinerant, el qual moltes vegades registrava
els noms de les dependències de les cases de l'arrendatari (entrada,
cuina, pastador, quartera etc.) i d'altres construccions annexes (celler,
tafona, estables, etc.), llocs on es trobaven els objectes inventariats
en aquell moment. Dissortadament no ha estat així en cap dels deu
contractes adduïts, els quals registren de forma escadussera algunes
dependències de les cases. Això no obstant i gràcies a l'estim de
portes registrat, hem pogut conèixer d'alguna manera la situació de
les estàncies i part de les dependències. El llistat ha estat el mateix
en tots els documents, pràcticament sense canviar cap titla. Hem
transcrit la relació d'estims del document 4 de l'any 1819.

111. Estims de barreres
Per protegir els cultius del nombrós bestiar de la possessió,
era necessari mantenir en bon estat de conservació els tancats, les
bardisses i les barreres del lloc. El document 3, de l'any 1815, registra
la quantitat de 50 barreres.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 36. Que vossa mercè, dit
conductor, lo últim añy del present arrendament deurà entregar totas
las barreras de dit lloch bonas y condretas, que en nombre són trenta
y vuit, las que ha rebudas de la matexa manera y ha de conservar
en tot el discurs del present arrendament, en los portells necesaris
de camps, rotas, pleta, quintana, abovals, apressos, corrals, hort etc.
aptes cade una per el seu portell, que per esto li donerà el majoral
el lleñam necesari en el pinar, que vossa mercè ferà tellar y fabricar
a costas suas y en cas de ser necesari fer més portells, axí a parets
novas com a las vellas, deuré jo fer ditas barreras novas las que

Mobles, alacas de casa y arreus de conrar estimats
Més tinch rebut tres llansols, tres màrfegas y tres flassadas, estimat
tot sis lliuras deu sous. Són 6 L 10 s
Més sinch ferradas de fust ab cèrcols de ferro, estimadas onze
lliuras. Són 11 L
Més uns ganxos de ferro per entrecavar ab se clavera, estimats deu
lliuras. Són 10 L
Més una taula llarga ab dos calaxos, estimada vuit lliuras. Són 8 L
Més un càvech, una xada y una xapeta del hort, estimat sinch sous
y vuit diners. Són 5 s 8 d
Suma este estim trenta sinch lliuras quinse sous y vuit diners. Són
35 L 15 s 8 d
Mobles, alacas de casa y arreus de conrar sens estimar
Més tinch rebuts vuit esquellas grossas y tres petitas, bonas y
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rebedoras que fan suma de onze esquellas
Més una barrera de alzina nova en el Tancat de la Cova y sis
sedeñys bons y rebedors
Més duas ollas coleras, esto és una de sinch fogassas y la altre de
quatre ab sos cavalls y duas alfàbias, tot bo y rebedor
Més una salera guarnida de posts a totas las estacas, abtes bones
y condretas per posar el formatje, la prensa condreta y un murter de
pedra ab se massa a demunt per picar la herba tot bo y rebedor
Més en el portal de la salera una porta ab pañy y clau, tot condret
y bo y en la finestra gran de dita salera una porta nova ab cadell de
fust y retxat de fil de ferro ab bastimenta clavada a la paret
Més sinch aradas de lleurar bous y los jous ab sos arreus, rastells
y agulladas
Més sis reyas, de pes de corante quatre lliuras y sinch unces, de
ferro
Més quatre arades de parell ab sos jous y quatre axanguers,
estimats sinch sous quiscun
Més duas pellas de aram de pes de catorse lliuras y duas unces
Més una caldera de aram, nova, de pes de coranta lliuras y mitja
y una llosa de aram, ab el mànech de ferro, sens pesar però bona y
rebedora
Més altre caldera de aram de pes de onze lliuras bona
Més una olla de aram, nova, de pes de corante quatre lliuras y
adamés ab se cubertora vella, també de aram, sens pesar bona y
rebedora
Més vint y sis lliuras de pes de herba colera y dos llums de ferro
bons y rebedors
Més totas las barreras que se acostuma haver-hi en tots los portells
de tots los tencats de rotas, camps, garrigas, corrals, apressos, hort,
tencadets, hortals de ferratges, figueras de moro, pleta, com las
que he rebudas, totas condretas, bonas y rebedoras ab sos creuers
corresponents y clavats ab claus doblas per la sua conservació, las
que deuré entregar a la fi de este arrendament de la matexa manera
y en tots los portells existents y en los que se puguen añadir axí per
utilidat del lloc com per parets que se puguen añadir, donant-me
vossa mercè el lleñam de pi necesari per la conservació de las matexas
y las que se hi pugan añadir ab tal que jo lo deuré tellar en el pinar y
lloch que se me señalará y costear tot lo demés per ditas barreras en
el temps del present arrendament y entregar-las a la fi del matex de
la matexa manera que en nombre són cinquante barreras
Més he rebut un llevador de ferro per llevar las ollas del foch, bo
y rebedor

Més desset fexos de càrritx de fer garbas, bons y rebedors
Més he rebut vuit picarols per el bestiar, bons y rebedors
Més sis forcas novas per ventar a la era bonas y rebedoras
Més duas palas de era novas, duas aradoras, un tiràs, un banquet
y sis sedeñs, tot bo y rebedor
Més un molí de sanch condret, corrent y molent ab tots sos arreus
necesaris y bons, sinch pichs de ferro per picar-lo, esto és dos de tay
y tres de punta, tots bons y condrets y corrents y un parpalet de ferro
per alsar las molas també bo y rebedor
Més tres pasteras en lo pastador, esto és, una gran, nova ab cuberta,
altre més petita ab cuberta, bona y rebedora y la altre sens cuberta
molt usada y duas posts de pastar en las estacas dins el pastador
Més el forn gran y altre petit, condrets, ab pala de fust per enfornar
el pa en el gran y sis burjons tot bo y condret
Més uns ferros de allar grosos de pes de vuit lliuras y mitja de ferro
Més un truy de fer oli de llentriscle
Més sinch banchs sens respalde, esto és, tres curts y dos llarchs y
una taula llarga de menjar los misatjes, tot bo y rebedor
Més un cavall de fust per llavorar el fuster
Més unas molas de molrer sal y una corda de espart per treurer
aygua de la sisterna, tot bo y rebedor
Més las portas majors de alzina ab portelló ab son pañy y clau y
un forreyat de ferro tot bo y rebedor
Més dins el pati de la cuyna duas finestras ab ses portas y
bastimentas y retxats de ferro y altra finestra al rentador ab porteta y
retxats de ferro, tot bo y rebedor, una taula llarga nova y un banquet
nou
Més duas portas de la escala qui puja demunt la sala, ab son
pañy, clau y forreyat de ferro, tot bo y condret
Més altre porta en el primer quarto del amo al replà de la escala,
ab son pañy y clau y una finestra ab se porta en dit quarto, tot bo y
condret
Més altre porta ab pañy y clau al quarto del amo de més endins,
una finestra ab se porta ab bastiment y duas portas en lo armari de
dit quarto, tot bo y condret
Més altre porta en la salera ab pañy y clau tot bo y condret
Més en lo armari de la cuyna duas portas bonas y rebedoras ab
son forreyat de fust
Més duas portas en el portal qui entra a la clasta ab una tortuga
de fust, tot bo
Més en la estable del cavall y gorà antes la salera vella una porta
de pi bona sens pañy ni clau
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rebedoras que fan suma de onze esquellas
Més una barrera de alzina nova en el Tancat de la Cova y sis
sedeñys bons y rebedors
Més duas ollas coleras, esto és una de sinch fogassas y la altre de
quatre ab sos cavalls y duas alfàbias, tot bo y rebedor
Més una salera guarnida de posts a totas las estacas, abtes bones
y condretas per posar el formatje, la prensa condreta y un murter de
pedra ab se massa a demunt per picar la herba tot bo y rebedor
Més en el portal de la salera una porta ab pañy y clau, tot condret
y bo y en la finestra gran de dita salera una porta nova ab cadell de
fust y retxat de fil de ferro ab bastimenta clavada a la paret
Més sinch aradas de lleurar bous y los jous ab sos arreus, rastells
y agulladas
Més sis reyas, de pes de corante quatre lliuras y sinch unces, de
ferro
Més quatre arades de parell ab sos jous y quatre axanguers,
estimats sinch sous quiscun
Més duas pellas de aram de pes de catorse lliuras y duas unces
Més una caldera de aram, nova, de pes de coranta lliuras y mitja
y una llosa de aram, ab el mànech de ferro, sens pesar però bona y
rebedora
Més altre caldera de aram de pes de onze lliuras bona
Més una olla de aram, nova, de pes de corante quatre lliuras y
adamés ab se cubertora vella, també de aram, sens pesar bona y
rebedora
Més vint y sis lliuras de pes de herba colera y dos llums de ferro
bons y rebedors
Més totas las barreras que se acostuma haver-hi en tots los portells
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Més he rebut un llevador de ferro per llevar las ollas del foch, bo
y rebedor

Més desset fexos de càrritx de fer garbas, bons y rebedors
Més he rebut vuit picarols per el bestiar, bons y rebedors
Més sis forcas novas per ventar a la era bonas y rebedoras
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y sis sedeñs, tot bo y rebedor
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el pa en el gran y sis burjons tot bo y condret
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Més sinch banchs sens respalde, esto és, tres curts y dos llarchs y
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aygua de la sisterna, tot bo y rebedor
Més las portas majors de alzina ab portelló ab son pañy y clau y
un forreyat de ferro tot bo y rebedor
Més dins el pati de la cuyna duas finestras ab ses portas y
bastimentas y retxats de ferro y altra finestra al rentador ab porteta y
retxats de ferro, tot bo y rebedor, una taula llarga nova y un banquet
nou
Més duas portas de la escala qui puja demunt la sala, ab son
pañy, clau y forreyat de ferro, tot bo y condret
Més altre porta en el primer quarto del amo al replà de la escala,
ab son pañy y clau y una finestra ab se porta en dit quarto, tot bo y
condret
Més altre porta ab pañy y clau al quarto del amo de més endins,
una finestra ab se porta ab bastiment y duas portas en lo armari de
dit quarto, tot bo y condret
Més altre porta en la salera ab pañy y clau tot bo y condret
Més en lo armari de la cuyna duas portas bonas y rebedoras ab
son forreyat de fust
Més duas portas en el portal qui entra a la clasta ab una tortuga
de fust, tot bo
Més en la estable del cavall y gorà antes la salera vella una porta
de pi bona sens pañy ni clau
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Més en el portal de la cuyna vella duas portas usadas sens pañy
ni clau ab un forreyat de fust, tot condret y corrent
Més en la capella duas portas de alzina bonas ab pañy y clau
corrent
Més en el quarto junt de la capella una porta bona ab pañy y clau
corrent y una finestra ab duas portas usadas sens pañys
Més en el pastador una porta usada ab pañy y clau corrent y altre
porteta a la finestra ab un cadell de fust, tot bo y condret
Més en el molí de sanch altre porta bona ab pañy clau y forreyat
de ferro tot bo y condret
Més altre porta nova qui entra al nou galliner ab pañy y clau
y forreyat de ferro, tot bo y condret y dins dit galliner sis barres
clavadas a la paret per geurer lo aviram y a la trapa de entrar y sortir
lo aviram un corredor de pont per tencar-lo
Més en el portal de Ca na Bou de primera entrada porta ab pañy
y clau corrent y altre porta també ab pañy y clau corrent en el portal
del quarto de més endins de dit Ca ne Bou, tot bo y condret
Més en el portal de la estable de dit Ca ne Bou porta nova ab lo de
dalt barrera per ventilació y un forreyat de fust
Més en la estableta petita de dit Ca ne Bou la barrera de alzina
qui entra a la cova y en dita cova are una porteta nova en lo alt
barrera per ventilació ab pañy y clau corrent per tencar lo aviram
Més en la cambra de la sisterna porta usada ab pañy y clau
corrent y en el coll de dita sisterna un corró de fust condret per
treurer aygua
Més en la pahïssa nova duas portas al portal major, de pi, novas,
empegadas ab pañy y clau y forreyat de ferro bo y corrent y un ferro
llarch ab ganxo clavat a la paret de un cab y en lo altre cab se posa
el ganxo a una anella de las portas per tencarlas de dins
Més en dita pahïssa en el portal de derrera altres dos portas de
pi novas empegadas y verga de ferro derrera de la matexa manera
que a las de devant ab pañy y clau y forreyat de ferro a ala paret de
dedins tot bo y corrent
Més en dita pahïssa una escala llarga de pi per pujar a las
tauladas y fer payers, de vint y tres escalons y altre també de pi, petita
de tretza escalons per la salera las dos bonas y condretas
Més la porta del quartet del cabrer a la primera entrade de las
casas a la esquerra ab lo alt de balustrada y forreyat de fust, bona
y condreta
Més la porta del assoll nou bona y condreta ab pañy y clau y
forreyat de ferro tot bo y corrent
Més a las barreras del portell de la Pleta, las he rebudas ab pañy y
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EXPLOTACIÓ DE LES PEDRERES DE
LA POSSESSIÓ DE SA VALL (s. XIX)
Francesc Canuto Bauçà*

Una activitat complementària de la possessió de Sa Vall, la qual
generava recursos econòmics prou notables, era l'explotació de les
pedreres de marès. L'arrendament s'efectuava conjuntament amb les
pedreres de les possessions de sa Barrala i de sa Canova del terme de
Campos i les de la Fossa, situades a la costa de Llucmajor. El material
obrat era transportat per via marítima fins a l'explanada del Mirador
de la Seu, on el marquès del Palmer posseïa un punt de venda.
Els contractes d'arrendament ens revelen que el període de major
activitat és entre el 1814-1827 i possiblement està relacionat amb
la construcció de fortificacions i obres a la Seu. Un dels principals
arrendataris fou Pere Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer i
mestre major d'obres reials,1 autor de la construcció del celler de
la possessió de Sa Vall, efectuada el 1819, de la qual aportam el
contracte a l'apèndix documental. Altres arrendataris de les pedreres
foren els arquitectes Joan Bauçà fill de l'anterior; Antoni Sureda i
Llorenç Abrines, fill del mestre d'obres Tomàs Abrines,2 naturals i
veïns de la ciutat de Palma, els quals arrendaren conjuntament les
pedreres el període 1843-1847.

* Francesc Canuto Bauçà. Estudiós de la toponímia i de la cultura popular. Membre fundador
del Col·lectiu Teranyines de Sant Joan. Adreça electrònica: francesccanuto@gmail.com
1 Fou nomenat mestre major interí d’obres reials el 12 d’octubre de 1824. Era casat amb
Antònia Isern Rigo.
2 Tomàs Abrines Beltran (1775-1854), mestre d’obres, fou nomenat el 1808 auxiliar del mestre
major d’obres reials Antoni Mesquida. Va fer obres per la família Despuig i va intervenir en les
reformes de la possessió de Raixa, entre d’altres (Pascual, 2012: 267).
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1. Documentació utilitzada
Ens hem servit de cinc contractes d'arrendament de les pedreres de
la possessió de Sa Vall, sa Barrala i sa Casa Nova (Campos) i la Fossa
(Llucmajor), custodiats tots ells a l'Arxiu del Regne de Mallorca. El
període analitzat (1813-1847) presenta un buit documental dels anys
1832-1843, que no hem sabut localitzar. Aquests són els documents:
Document 1. 1813, desembre 31
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, fill de Guillem i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de
Palma.
Arrendatari: Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer, fill de Joan i
de Caterina, natural i veí de la ciutat de Palma.
Duració del contracte: 4 anys (1814-1817). Inici el dia 1 de gener
de 1814. Finalització el dia 31 de setembre de 1817.
Ànnua mercè: 130 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 16. Perits estimadors: Pere Joan Seguí, manescal, per
ambdues parts. Testimonis: Joan Oliver, criat de la casa del senyor
marquès i Antoni Aguiló Pinya, àlies Tonió, ambdós veïns de la ciutat
de Palma. Notari: Gabriel Nadal.3
Document 2. 1819, març 12
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, marquès del
Palmer i cavaller de l'hàbit de Santjoan de Jerusalem, fill de Guillem
i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer, fill de Joan i
de Caterina, natural i veí de la ciutat de Palma.
Duració del contracte: 5 anys (1818-1822). Inici el dia 1 de gener
de 1818. Finalització el dia 31 de desembre de 1822.
Ànnua mercè: 36 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 16. Perits estimadors: Pere Joan Seguí, manescal, per
ambdues parts. Testimonis: Joan Oliver i Bartomeu Pons, criats de
la família del senyor marquès, ambdós veïns de la ciutat de Palma.
Notari: Gabriel Nadal.4
Document 3. 1823, juliol 8
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, marquès del
Palmer i cavaller de l'hàbit de Santjoan de Jerusalem, fill de Guillem
i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer, fill de Joan i
de Caterina, natural i veí de la ciutat de Palma. Duració del contracte:

5 anys (1823-1827). Inici el dia 1 de gener de 1823. Finalització el dia
31 de desembre de 1827.
Ànnua mercè: 36 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 16. Perits estimadors: Pere Joan Seguí, manescal, per
ambdues parts. Testimonis: Joaquim Tramullas i Joan Oliver, criats de
la família del senyor marquès, ambdós veïns de la ciutat de Palma.
Notari: Gabriel Nadal.5
Document 4. 1828, agost 27
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, marquès del
Palmer i cavaller de l'hàbit de Santjoan de Jerusalem, fill de Guillem
i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer, fill de Joan i
de Caterina, natural i veí de la ciutat de Palma.
Duració del contracte: 5 anys (1828-1832). Inici el dia 1 de gener
de 1828. Finalització el dia 31 de desembre de 1832.
Ànnua mercè: 28 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 15. Perits estimadors: Pere Joan Seguí, manescal, per
ambdues parts. Testimonis: Joaquim Tramullas i Antoni Sastre, criats
de la família del senyor marquès, ambdós veïns de la ciutat de Palma.
Notari: Gabriel Nadal.6
Document 5. 1843, novembre 27
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, marquès del
Palmer i cavaller de l'hàbit de Santjoan de Jerusalem, fill de Guillem
i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendataris: Joan Bauçà, arquitecte, fill de Pere Joan; Antoni
Sureda, arquitecte, fill de Joan; Llorenç Abrines, arquitecte, fill de
Tomàs, naturals i veïns de la ciutat de Palma.
Duració del contracte: 4 anys (1843-1847). Inici el dia 1 de
novembre de 1843. Finalització el dia 1 de novembre de 1847.
Ànnua mercè: 72 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 14. Perits estimadors: No consten (no hi ha estims).
Testimonis: Josep Bisquerra i Antoni Sastre, criats de la família del
senyor marquès, ambdós veïns de la ciutat de Palma. Notari: Jaume
Brotad.7

5 ARM, protocol N-227, ff. 253-256v
6 ARM, protocol N-232, ff. 121-124v
7 ARM, protocol 2292, ff. 57v-60

3 ARM, protocol N-217, ff. 519-523
4 ARM, protocol N-223, ff. 69-72v
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1. Documentació utilitzada
Ens hem servit de cinc contractes d'arrendament de les pedreres de
la possessió de Sa Vall, sa Barrala i sa Casa Nova (Campos) i la Fossa
(Llucmajor), custodiats tots ells a l'Arxiu del Regne de Mallorca. El
període analitzat (1813-1847) presenta un buit documental dels anys
1832-1843, que no hem sabut localitzar. Aquests són els documents:
Document 1. 1813, desembre 31
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, fill de Guillem i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de
Palma.
Arrendatari: Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer, fill de Joan i
de Caterina, natural i veí de la ciutat de Palma.
Duració del contracte: 4 anys (1814-1817). Inici el dia 1 de gener
de 1814. Finalització el dia 31 de setembre de 1817.
Ànnua mercè: 130 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 16. Perits estimadors: Pere Joan Seguí, manescal, per
ambdues parts. Testimonis: Joan Oliver, criat de la casa del senyor
marquès i Antoni Aguiló Pinya, àlies Tonió, ambdós veïns de la ciutat
de Palma. Notari: Gabriel Nadal.3
Document 2. 1819, març 12
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, marquès del
Palmer i cavaller de l'hàbit de Santjoan de Jerusalem, fill de Guillem
i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer, fill de Joan i
de Caterina, natural i veí de la ciutat de Palma.
Duració del contracte: 5 anys (1818-1822). Inici el dia 1 de gener
de 1818. Finalització el dia 31 de desembre de 1822.
Ànnua mercè: 36 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 16. Perits estimadors: Pere Joan Seguí, manescal, per
ambdues parts. Testimonis: Joan Oliver i Bartomeu Pons, criats de
la família del senyor marquès, ambdós veïns de la ciutat de Palma.
Notari: Gabriel Nadal.4
Document 3. 1823, juliol 8
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, marquès del
Palmer i cavaller de l'hàbit de Santjoan de Jerusalem, fill de Guillem
i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer, fill de Joan i
de Caterina, natural i veí de la ciutat de Palma. Duració del contracte:

5 anys (1823-1827). Inici el dia 1 de gener de 1823. Finalització el dia
31 de desembre de 1827.
Ànnua mercè: 36 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 16. Perits estimadors: Pere Joan Seguí, manescal, per
ambdues parts. Testimonis: Joaquim Tramullas i Joan Oliver, criats de
la família del senyor marquès, ambdós veïns de la ciutat de Palma.
Notari: Gabriel Nadal.5
Document 4. 1828, agost 27
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, marquès del
Palmer i cavaller de l'hàbit de Santjoan de Jerusalem, fill de Guillem
i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer, fill de Joan i
de Caterina, natural i veí de la ciutat de Palma.
Duració del contracte: 5 anys (1828-1832). Inici el dia 1 de gener
de 1828. Finalització el dia 31 de desembre de 1832.
Ànnua mercè: 28 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 15. Perits estimadors: Pere Joan Seguí, manescal, per
ambdues parts. Testimonis: Joaquim Tramullas i Antoni Sastre, criats
de la família del senyor marquès, ambdós veïns de la ciutat de Palma.
Notari: Gabriel Nadal.6
Document 5. 1843, novembre 27
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, marquès del
Palmer i cavaller de l'hàbit de Santjoan de Jerusalem, fill de Guillem
i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendataris: Joan Bauçà, arquitecte, fill de Pere Joan; Antoni
Sureda, arquitecte, fill de Joan; Llorenç Abrines, arquitecte, fill de
Tomàs, naturals i veïns de la ciutat de Palma.
Duració del contracte: 4 anys (1843-1847). Inici el dia 1 de
novembre de 1843. Finalització el dia 1 de novembre de 1847.
Ànnua mercè: 72 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 14. Perits estimadors: No consten (no hi ha estims).
Testimonis: Josep Bisquerra i Antoni Sastre, criats de la família del
senyor marquès, ambdós veïns de la ciutat de Palma. Notari: Jaume
Brotad.7

5 ARM, protocol N-227, ff. 253-256v
6 ARM, protocol N-232, ff. 121-124v
7 ARM, protocol 2292, ff. 57v-60

3 ARM, protocol N-217, ff. 519-523
4 ARM, protocol N-223, ff. 69-72v
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2. Els contractes d'arrendament de les pedreres. Pactes.
Condicions. Obligacions. Ànnua mercè
Tots els contractes d'arrendament analitzats consten generalment
de 16 pactes els quals estava obligat l'arrendatari a complir
escrupolosament. El primer pacte, registrat a tots els contractes, ens
revela la vigència del mot <<mena>> en la accepció de “filó, veta de
mineral” avui inusitat. Tots els pactes exposats a continuació els hem
transcrit del document 1.
-1813, desembre 31. Document 1. Pacte 1. Primerament és pacte
que vós, dit conductor, deureu conservar las padreras útils per fer
mitjans, sempre que no se acapia la mena y en cas de acabar-se en
las que en el dia se fan, vos donaré facultat de obrir-ne altres de nou,
precehint però llicència mia y pagant-me los perjuys en cas ni haje,
no però de altre manera en podreu obrir de nou.
Cinc pactes al·ludeixen exclusivament a les pedreres de la
possessió de Sa Vall i concretament al comportament que havien de
servar els trencadors dins aquesta propietat.
-Pacte 2. Ítem és pacte que el temps que seran sembrats o estiran en
garbas los dos tencats de rotas novas del Pla d'en Castell, no pugueu
vós, dit conductor, fer treurer mitjans dins de ells, ni menos pasar los
trencadors ni los que aportaran los mitjans al carregador, en pena
de tres lliuras de ban per cade vegada que acàs se hi encontraran, a
més de pagar los dañys y perjuys.
-Pacte 3. Ítem és pacte que per posar vós, dit conductor, nous
trencadors en las padreras de lo Avall, hage de ser ab aprovació y
abono de mi, dit don Jordi y no de altre manera.
-Pacte 4. Ítem és pacte que sempre que alguns de los trencadors
qui tindreu en ditas padreras, caygués ab alguna flaqueza o cometés
alguna falta contra la mia voluntat, pugue jo treure'l de trencador de
lo Avall, sens que vós, dit conductor, me pugueu impedir.
-Pacte 6. Ítem és pacte que per dur los mitjans a carregador, no
pugueu dits trencadors, fer nous camins, ni tellar ningun pi, axí en
las padreras com si ni hagués algun en los camins de dits carregadors
qui fes noza per passar y en este cas, el meu majoral dirà si lo han
de tellar o no, en pena de tres lliuras de ban per cade vegada y per
cade pi, a més del valor doblat de los matexos, cuya pena y ban en
cas que los trencadors no tinguessen per pagar-lo, vós, dit conductor,
lo pagareu de los mitjans que treureu de ells.
-Pacte 8. Ítem és pacte que havent de tellar lleña los trencadors
per son ús de cremar (en cas de no trobar-ne de seca) hage de ser
precehint la mia llicència o del meu majoral, per aseñalar-los el
paratje y la calidat de lleña que hauran de tellar y de no, cauran en

la pena de tres lliuras de ban per cade vegada, a més de pagar los
dañys y perjuys.
Altres pactes posen de manifest la preferència del senyor marquès,
respecte d'altres compradors, per a l'adquisició de mitjans o qualsevol
pedreny de marès.
-1813, desembre 31. Document 1. Pacte 5. Ítem és pacte que
sempre que jo, dit don Jordi, necesit de mitjans o de altre qualsevol
pedreñy de marès per fer obra en las mias pocesions o casas de la vila
de Campos o Santañy, pugue pendrer de las padreras que voldré la
partida que necesitaré, tant de una calidat com de altre y fer-ma fer
a los matexos trencadors vostros, en cas de no tenir-ne de fets de la
calidat que en necesitàs, pagam-vos, yo a vós o an el trencador, de
que los tendré en el matex preu que vós los tindreu consertats ab los
dits trencadors, rellevant però de dit preu el port de conduhir-los al
carregador, respecte que jo los pendré de la padrera.
-Pacte 7. Ítem és pacte que vós, dit conductor, no me pugueu
impedir de pendrer en el temps que me aparaxerà y dels trencadors
que faran mitjans dins los meus predios, los mitjans de contribució
que me fan cade un de los trencadors, que són y per temps seran
annualment y de la calidat de pedreñy que voldré.
-Pacte 9. Ítem és pacte que sempre que jo necesit de mitjans o
altre qualsevol pedreñy de marès que tengueu vós, dit conductor, per
vendrer en dita plassa o plassas de baix del Mirador, per obras que
volgués fer en esta ciutat o en altre lloch, vull tenir la preferència a
los altres compradors de triar los que necesitaré y me agradaran y
conduhir-los-me luego o primer que a los altres, pagant-vos jo aquells
en el matex preu que correran.
Un pacte ens revela la propietat de nou illots, situats al litoral
de Santanyí i de Campos, que Jordi Abrí havia adquirit al Rei.
Dissortadament, el document no registra els seus noms ni la data
d'adquisició. Presumiblement són aquests, tot fent un recorregut
itinerant del mapa de Josep Mascaró Pasarius: Illot de Can Curt, Na
Pelada, Na Moltona, Na Guardis, Illot des Frares, Na Corberana, Illot
des Cabots, Illot Gros i Na Gavina. Caldria fer una inspecció ocular
en cada un d'ells per tal de localitzar les possibles petjades d'aquesta
activitat extractiva.
-Pacte 14. Ítem és pacte que los nou illots que jo, dit don Jordi, he
comprat an el rey no van compresos en dit arrendament, però per no
perjudicar a vós, dit conductor, no podrà persona alguna fer mitjans
en dins illots ni en las demés padreras de dits mos predios a no ser
jo, com a dueño propietari que som y encare únicament per mon ús
y consumo.
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2. Els contractes d'arrendament de les pedreres. Pactes.
Condicions. Obligacions. Ànnua mercè
Tots els contractes d'arrendament analitzats consten generalment
de 16 pactes els quals estava obligat l'arrendatari a complir
escrupolosament. El primer pacte, registrat a tots els contractes, ens
revela la vigència del mot <<mena>> en la accepció de “filó, veta de
mineral” avui inusitat. Tots els pactes exposats a continuació els hem
transcrit del document 1.
-1813, desembre 31. Document 1. Pacte 1. Primerament és pacte
que vós, dit conductor, deureu conservar las padreras útils per fer
mitjans, sempre que no se acapia la mena y en cas de acabar-se en
las que en el dia se fan, vos donaré facultat de obrir-ne altres de nou,
precehint però llicència mia y pagant-me los perjuys en cas ni haje,
no però de altre manera en podreu obrir de nou.
Cinc pactes al·ludeixen exclusivament a les pedreres de la
possessió de Sa Vall i concretament al comportament que havien de
servar els trencadors dins aquesta propietat.
-Pacte 2. Ítem és pacte que el temps que seran sembrats o estiran en
garbas los dos tencats de rotas novas del Pla d'en Castell, no pugueu
vós, dit conductor, fer treurer mitjans dins de ells, ni menos pasar los
trencadors ni los que aportaran los mitjans al carregador, en pena
de tres lliuras de ban per cade vegada que acàs se hi encontraran, a
més de pagar los dañys y perjuys.
-Pacte 3. Ítem és pacte que per posar vós, dit conductor, nous
trencadors en las padreras de lo Avall, hage de ser ab aprovació y
abono de mi, dit don Jordi y no de altre manera.
-Pacte 4. Ítem és pacte que sempre que alguns de los trencadors
qui tindreu en ditas padreras, caygués ab alguna flaqueza o cometés
alguna falta contra la mia voluntat, pugue jo treure'l de trencador de
lo Avall, sens que vós, dit conductor, me pugueu impedir.
-Pacte 6. Ítem és pacte que per dur los mitjans a carregador, no
pugueu dits trencadors, fer nous camins, ni tellar ningun pi, axí en
las padreras com si ni hagués algun en los camins de dits carregadors
qui fes noza per passar y en este cas, el meu majoral dirà si lo han
de tellar o no, en pena de tres lliuras de ban per cade vegada y per
cade pi, a més del valor doblat de los matexos, cuya pena y ban en
cas que los trencadors no tinguessen per pagar-lo, vós, dit conductor,
lo pagareu de los mitjans que treureu de ells.
-Pacte 8. Ítem és pacte que havent de tellar lleña los trencadors
per son ús de cremar (en cas de no trobar-ne de seca) hage de ser
precehint la mia llicència o del meu majoral, per aseñalar-los el
paratje y la calidat de lleña que hauran de tellar y de no, cauran en

la pena de tres lliuras de ban per cade vegada, a més de pagar los
dañys y perjuys.
Altres pactes posen de manifest la preferència del senyor marquès,
respecte d'altres compradors, per a l'adquisició de mitjans o qualsevol
pedreny de marès.
-1813, desembre 31. Document 1. Pacte 5. Ítem és pacte que
sempre que jo, dit don Jordi, necesit de mitjans o de altre qualsevol
pedreñy de marès per fer obra en las mias pocesions o casas de la vila
de Campos o Santañy, pugue pendrer de las padreras que voldré la
partida que necesitaré, tant de una calidat com de altre y fer-ma fer
a los matexos trencadors vostros, en cas de no tenir-ne de fets de la
calidat que en necesitàs, pagam-vos, yo a vós o an el trencador, de
que los tendré en el matex preu que vós los tindreu consertats ab los
dits trencadors, rellevant però de dit preu el port de conduhir-los al
carregador, respecte que jo los pendré de la padrera.
-Pacte 7. Ítem és pacte que vós, dit conductor, no me pugueu
impedir de pendrer en el temps que me aparaxerà y dels trencadors
que faran mitjans dins los meus predios, los mitjans de contribució
que me fan cade un de los trencadors, que són y per temps seran
annualment y de la calidat de pedreñy que voldré.
-Pacte 9. Ítem és pacte que sempre que jo necesit de mitjans o
altre qualsevol pedreñy de marès que tengueu vós, dit conductor, per
vendrer en dita plassa o plassas de baix del Mirador, per obras que
volgués fer en esta ciutat o en altre lloch, vull tenir la preferència a
los altres compradors de triar los que necesitaré y me agradaran y
conduhir-los-me luego o primer que a los altres, pagant-vos jo aquells
en el matex preu que correran.
Un pacte ens revela la propietat de nou illots, situats al litoral
de Santanyí i de Campos, que Jordi Abrí havia adquirit al Rei.
Dissortadament, el document no registra els seus noms ni la data
d'adquisició. Presumiblement són aquests, tot fent un recorregut
itinerant del mapa de Josep Mascaró Pasarius: Illot de Can Curt, Na
Pelada, Na Moltona, Na Guardis, Illot des Frares, Na Corberana, Illot
des Cabots, Illot Gros i Na Gavina. Caldria fer una inspecció ocular
en cada un d'ells per tal de localitzar les possibles petjades d'aquesta
activitat extractiva.
-Pacte 14. Ítem és pacte que los nou illots que jo, dit don Jordi, he
comprat an el rey no van compresos en dit arrendament, però per no
perjudicar a vós, dit conductor, no podrà persona alguna fer mitjans
en dins illots ni en las demés padreras de dits mos predios a no ser
jo, com a dueño propietari que som y encare únicament per mon ús
y consumo.
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Altre pacte posa de manifest on estava situat el punt de venda
del material així com la obligació de l'arrendatari de tenir sempre
abastida de material la ciutat.
-Pacte 10. Ítem és pacte que vós, dit conductor, deureu conservar la
caseta de baix del Mirador que vos he entregada, bona y condreta, en
una de las duas plassas que està situade, en la de més prop del moll,
com també las duas plassas, una més gran, que vos he entregadas
para que altri no las prenga, tot lo qual me deureu entregar a la fi
del present arrendament de la matexa manera que la haveu rebut.
-Pacte 13. Ítem és pacte que vós, dit conductor, tindreu obligació
de tenir abastadas de mitjans de lo Avall, las plassas de baix del
Mirador, para que ja may ne puguen faltar de ells per el consumo
y abasto de esta ciutat, baix la obligació de responsabilidat de dita
falta y de tots los dañys y perjuys y menoscabos que me poguessen
sobrevenir per dita falta en este particular.
Finalment s'especifica el pagament de l'ànnua mercè i del salari
del notari.
-Pacte 11. Ítem és pacte que vós, dit conductor, me deureu pagar
per ànnua mercè de ditas padreras, cade añy, cent trenta lliuras
moneda de Mallorca, en diner metàlich y sonant y no ab paper
moneda, ab dos iguals pagas, la primera que seran sexante sinch
lliuras el dia primer de janer de lo añy mil setcens y catorze y la altre
semblant partida de sexante sinch lliuras, per el dia trenta de juñy
de dit añy y axí consecutivament cade añy de los quatre referits de
dit arrendament en ditas diadas, aportadas en me casa y habitació
de la present ciutat, a costas vostras.
-Pacte 15. Ítem és pacte que vós, dit conductor, deureu pagar el
salari y paper sellat del present acte per ambas parts.

Barraques a la zona de ses Mascarelles.

Punta Negra. Norai excavat a la roca.

3. Pedreres de sa Vall
A la possessió de Sa Vall, del terme municipal de Santanyí, són
citades les següents: El Serral Gros d'en Pansa i Na Pietat, petita
elevació de 21 m d'alçada. El transport cap als punts de venda, situats
baix del Mirador de la Seu de Ciutat, s'efectuava per via marítima
a través dels nombrosos carregadors8 del litoral de la possessió: La
Punta Negra, es Caragol, ses Mascarelles i Cala en Tugores.
Tot i que aquestes dues pedreres estan ubicades a l'interior de
8 Els carregadors són llocs a la vorera de mar apropiats per carregar-hi les barques. Aquesta
pràctica, molt freqüent al litoral insular, ha generat un bon nombre de topònims: Punta des
Carregador (Campos); es Carregador, Punta des Carregador (Calvià, Capdepera); es Carregador
(Andratx); Carregador de ses Garroves (Banyalbufar); Carregador de la Pega (Pollença);
Carregador de Lluc (Escorca) etc.

Buits a la zona de ses Mascarelles.
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Altre pacte posa de manifest on estava situat el punt de venda
del material així com la obligació de l'arrendatari de tenir sempre
abastida de material la ciutat.
-Pacte 10. Ítem és pacte que vós, dit conductor, deureu conservar la
caseta de baix del Mirador que vos he entregada, bona y condreta, en
una de las duas plassas que està situade, en la de més prop del moll,
com també las duas plassas, una més gran, que vos he entregadas
para que altri no las prenga, tot lo qual me deureu entregar a la fi
del present arrendament de la matexa manera que la haveu rebut.
-Pacte 13. Ítem és pacte que vós, dit conductor, tindreu obligació
de tenir abastadas de mitjans de lo Avall, las plassas de baix del
Mirador, para que ja may ne puguen faltar de ells per el consumo
y abasto de esta ciutat, baix la obligació de responsabilidat de dita
falta y de tots los dañys y perjuys y menoscabos que me poguessen
sobrevenir per dita falta en este particular.
Finalment s'especifica el pagament de l'ànnua mercè i del salari
del notari.
-Pacte 11. Ítem és pacte que vós, dit conductor, me deureu pagar
per ànnua mercè de ditas padreras, cade añy, cent trenta lliuras
moneda de Mallorca, en diner metàlich y sonant y no ab paper
moneda, ab dos iguals pagas, la primera que seran sexante sinch
lliuras el dia primer de janer de lo añy mil setcens y catorze y la altre
semblant partida de sexante sinch lliuras, per el dia trenta de juñy
de dit añy y axí consecutivament cade añy de los quatre referits de
dit arrendament en ditas diadas, aportadas en me casa y habitació
de la present ciutat, a costas vostras.
-Pacte 15. Ítem és pacte que vós, dit conductor, deureu pagar el
salari y paper sellat del present acte per ambas parts.

Barraques a la zona de ses Mascarelles.

Punta Negra. Norai excavat a la roca.

3. Pedreres de sa Vall
A la possessió de Sa Vall, del terme municipal de Santanyí, són
citades les següents: El Serral Gros d'en Pansa i Na Pietat, petita
elevació de 21 m d'alçada. El transport cap als punts de venda, situats
baix del Mirador de la Seu de Ciutat, s'efectuava per via marítima
a través dels nombrosos carregadors8 del litoral de la possessió: La
Punta Negra, es Caragol, ses Mascarelles i Cala en Tugores.
Tot i que aquestes dues pedreres estan ubicades a l'interior de
8 Els carregadors són llocs a la vorera de mar apropiats per carregar-hi les barques. Aquesta
pràctica, molt freqüent al litoral insular, ha generat un bon nombre de topònims: Punta des
Carregador (Campos); es Carregador, Punta des Carregador (Calvià, Capdepera); es Carregador
(Andratx); Carregador de ses Garroves (Banyalbufar); Carregador de la Pega (Pollença);
Carregador de Lluc (Escorca) etc.

Buits a la zona de ses Mascarelles.
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la possessió, a tot el sector de la costa compresa entre sa Punta
Negra i Cala en Tugores, són ben visibles ací i enllà, nombrosos
buits originats per l'activitat dels trencadors i caramulls de material
inservible. Especialment a la zona de ses Mascarelles,9 un dels
carregadors, on encara es poden observar les restes d'unes barraques
que presumiblement aixoplugaven els trencadors. La Punta Negra
també fou buidada, davant els dos escars existents, vàrem localitzar
un norai excavat a la roca, que testimonia el punt on carregaven el
material obrat.
4. Pedreres de sa Barrala i de sa Canova
Al terme municipal de Campos, són citades sense especificar el
nom i el nombre, les pedreres situades a la possessió de sa Barrala
i de sa Canova. El transport, també per via marítima, s'efectuava
presumiblement a través de la Punta de Can Serraller o Punta des
Carregador, del litoral de Campos. Aguiló (1991: 40) recollí d'un vell
informador que en aquest indret hi carregaven marès per fer la Seu i
les muralles de Ciutat i que encara és visible un camí ample de carro
totalment excavat dins la roca. Una relació de pedreres realitzada el
1891, registra dues explotacions a sa Canova, una de la qual el tipus
de pedra <<arenisca en masa>> era utilitzada per construir parets
i arcades; l'altre de <<arenisca blanda estratificada>> per construir
arcades, escales i mitjanades interiors del edificis (Sánchez-Cuenca,
2011: 277).
5. Pedreres de la Fossa
A la costa del terme municipal de Llucmajor es localitza La Fossa.
Aquest conjunt de pedreres situades al litoral de la possessió de Son
Granada, des de mitjan coster fins a la mateixa aigua de la mar, són
conegudes actualment com <<ses Pedreres de la Fossa>> i n'hi ha
moltíssimes, plenes de caramulls de pedra inservible. Entre elles i ha
una espècie de rampes empedrades anomenades <<davalladors>>
per on amb una mena de trineu es traginava el marès per embarcarlo. El transport s'efectuava en barques anomenades <<guixeres>>
(Aguiló, 1996: 124). Desconeixem, ara per ara, perquè el marquès
del Palmer tenia la titularitat d'aquestes pedreres, situades al litoral
de la possessió de Son Granada, propietat aleshores dels Villalonga.

Illot mig buidat de la Fossa.

Tota la ribera de la mar d'aquest sector denota una intensa activitat
extractiva que arriba fins a flor d'aigua, inclús un illot, <<s'Illot de la
Fossa>>, està mig buidat per l'activitat dels trencadors.
Respecte de la motivació del nom d'aquest enigmàtic topònim, el
qual designa una zona compresa entre es Ribell o ses Olles i Cala
Vella, Aguiló (1996: 124), recollí que és un nom de mariners10 i dóna
aquesta explicació:
“És lloc de poca aigua i molts d'esculls. Navegant a la vela era
perillós si hi havia vent de terra, perquè podien acostar-se a la vorera
i llavors arribava un moment que la vela cartejava en no agafar vent a
causa de l'alçària de la costa. Navegant a motor, amb vent de ponent,
és igualment perillós, perquè no deixa sortir. La mar pega a les
penyes i fa remelsos, alçant tant la popa que l'hèlix no toca l'aigua.
Per als navegants allò era <<la fossa>>, el lloc de la mort. Veig encara
una segona possibilitat d'interpretació, més senzilla. Podria ser un
nom igualment metafòric, però generat pel buidatge de la ribera,
ocasionat per l'explotació de les pedreres de marès (d'unes pedreres
de la costa de Santanyí, en diuen es Buits).”

9 Respecte d’aquest topònim, registrat al mapa de Mascaró Pasarius com ses Mosquerelles, hem
de dir que vàrem localitzar dos plànols de la possessió, inèdits, de l’any 1694, el quals registren
<<Mesquidellas del Caragol>> i <<Masquidellas del Caragol ribera de mar>> (ARM, AA, Plets
II, 1178-20, f. 53v i 66r).

10 <<Davant la Fossa>>, és el nom d’un fort o accident submarí, llarg i estret, freqüentat pels
pescadors de Palma. S’hi fan llagostes i unes algues calcàries anomenades <<magranes>>. Els bous
no hi poden arrossegar. Les senyes utilitzades per localitzar aquest talassònim són: A treure es Cap
Enderrocat per Na Rossa (Puig de Santa Eugènia) i el Toro per la Mola d’Andratx, fent freu una
braça. Amb el nom de <<Carrera des Blanc de la Fossa>>, és coneguda pels pescadors de Palma
una carrera de bou situada davant aquest sector de la costa. Comencen l’arrossegament descobrint
la farola de Cabrera pel Cap Gros i es Pou Salat, proa a Cala Vella fins a arribar davant dita cala.

258

259

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

la possessió, a tot el sector de la costa compresa entre sa Punta
Negra i Cala en Tugores, són ben visibles ací i enllà, nombrosos
buits originats per l'activitat dels trencadors i caramulls de material
inservible. Especialment a la zona de ses Mascarelles,9 un dels
carregadors, on encara es poden observar les restes d'unes barraques
que presumiblement aixoplugaven els trencadors. La Punta Negra
també fou buidada, davant els dos escars existents, vàrem localitzar
un norai excavat a la roca, que testimonia el punt on carregaven el
material obrat.
4. Pedreres de sa Barrala i de sa Canova
Al terme municipal de Campos, són citades sense especificar el
nom i el nombre, les pedreres situades a la possessió de sa Barrala
i de sa Canova. El transport, també per via marítima, s'efectuava
presumiblement a través de la Punta de Can Serraller o Punta des
Carregador, del litoral de Campos. Aguiló (1991: 40) recollí d'un vell
informador que en aquest indret hi carregaven marès per fer la Seu i
les muralles de Ciutat i que encara és visible un camí ample de carro
totalment excavat dins la roca. Una relació de pedreres realitzada el
1891, registra dues explotacions a sa Canova, una de la qual el tipus
de pedra <<arenisca en masa>> era utilitzada per construir parets
i arcades; l'altre de <<arenisca blanda estratificada>> per construir
arcades, escales i mitjanades interiors del edificis (Sánchez-Cuenca,
2011: 277).
5. Pedreres de la Fossa
A la costa del terme municipal de Llucmajor es localitza La Fossa.
Aquest conjunt de pedreres situades al litoral de la possessió de Son
Granada, des de mitjan coster fins a la mateixa aigua de la mar, són
conegudes actualment com <<ses Pedreres de la Fossa>> i n'hi ha
moltíssimes, plenes de caramulls de pedra inservible. Entre elles i ha
una espècie de rampes empedrades anomenades <<davalladors>>
per on amb una mena de trineu es traginava el marès per embarcarlo. El transport s'efectuava en barques anomenades <<guixeres>>
(Aguiló, 1996: 124). Desconeixem, ara per ara, perquè el marquès
del Palmer tenia la titularitat d'aquestes pedreres, situades al litoral
de la possessió de Son Granada, propietat aleshores dels Villalonga.

Illot mig buidat de la Fossa.

Tota la ribera de la mar d'aquest sector denota una intensa activitat
extractiva que arriba fins a flor d'aigua, inclús un illot, <<s'Illot de la
Fossa>>, està mig buidat per l'activitat dels trencadors.
Respecte de la motivació del nom d'aquest enigmàtic topònim, el
qual designa una zona compresa entre es Ribell o ses Olles i Cala
Vella, Aguiló (1996: 124), recollí que és un nom de mariners10 i dóna
aquesta explicació:
“És lloc de poca aigua i molts d'esculls. Navegant a la vela era
perillós si hi havia vent de terra, perquè podien acostar-se a la vorera
i llavors arribava un moment que la vela cartejava en no agafar vent a
causa de l'alçària de la costa. Navegant a motor, amb vent de ponent,
és igualment perillós, perquè no deixa sortir. La mar pega a les
penyes i fa remelsos, alçant tant la popa que l'hèlix no toca l'aigua.
Per als navegants allò era <<la fossa>>, el lloc de la mort. Veig encara
una segona possibilitat d'interpretació, més senzilla. Podria ser un
nom igualment metafòric, però generat pel buidatge de la ribera,
ocasionat per l'explotació de les pedreres de marès (d'unes pedreres
de la costa de Santanyí, en diuen es Buits).”

9 Respecte d’aquest topònim, registrat al mapa de Mascaró Pasarius com ses Mosquerelles, hem
de dir que vàrem localitzar dos plànols de la possessió, inèdits, de l’any 1694, el quals registren
<<Mesquidellas del Caragol>> i <<Masquidellas del Caragol ribera de mar>> (ARM, AA, Plets
II, 1178-20, f. 53v i 66r).

10 <<Davant la Fossa>>, és el nom d’un fort o accident submarí, llarg i estret, freqüentat pels
pescadors de Palma. S’hi fan llagostes i unes algues calcàries anomenades <<magranes>>. Els bous
no hi poden arrossegar. Les senyes utilitzades per localitzar aquest talassònim són: A treure es Cap
Enderrocat per Na Rossa (Puig de Santa Eugènia) i el Toro per la Mola d’Andratx, fent freu una
braça. Amb el nom de <<Carrera des Blanc de la Fossa>>, és coneguda pels pescadors de Palma
una carrera de bou situada davant aquest sector de la costa. Comencen l’arrossegament descobrint
la farola de Cabrera pel Cap Gros i es Pou Salat, proa a Cala Vella fins a arribar davant dita cala.

258

259

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

Per altra banda Llabrés&Vallespir (1984: 59) apunten que “aquesta
zona de la mar era summament perillosa per a la navegació, puix que
no hi ha cap refugi natural per a les naus que, quan doblegaven el
Cap de Regana, eren objecte de les mestralades furioses.”
Segons Galmés (1989: 67) la Fossa és la part de mar compresa
entre el Cap Enderrocat i Regana i recollí de viva veu: “Diuen que
se diu sa Fossa per la gran cantidat d'embarcacions naufragades per
aquells indrets, quan sols se navegava a vela, ja que per allà, amb
vent de terra, les ratxes són moltes i fortes.”
Aquestes interpretacions em semblen ben plausibles, però som
del parer que cal analitzar aquest topònim dins el context del domini
lingüístic. A la Marina Alta, es localitza la <<Platja de la Fossa>>,
suvora el Penyal d'Ifac (Calp). La terminologia marinera és un redòs
conservador que manifesta ara i adés l'evident unitat de la llengua
catalana.

Pedreres de la Fossa. Buits fins a ran de mar.

Segons els estims de les pedreres de l'any 1813 (document 1) el
material depositat baix del Mirador de la Seu, procedent de La Fossa
era de 50 dotzenes de peces de marès de <<mitja pedra>> i de <<tres
per dos>>. El declivi de l'explotació d'aquestes pedreres de marès del
quaternari sembla que fou a les darreries del segle XIX, el material
extret era únicament llivanya, i utilitzada, segons Sánchez-Cuenca
(2011: 277), per construir les parets interiors dels d'edificis.

260

6. Els estims
Els estims dels contractes d'arrendament de les pedreres han
estat cabdals per conèixer molts d'aspectes del funcionament de
l'explotació (eines, toponímia, sistema de transport, material extret,
etc.). Cal subratllar la nomenclatura utilitzada per anomenar les peces
obrades (tres per dos, redones, mitja pedra...)11 així com la vigència
de comptar el marès o pedreny per dotzenes, pràctica que es remunta
a l'època medieval.12 Aquests són els estims que l'arrendatari havia de
restituir a la finalització de l'arrendament.
-Pacte 12. Ítem és pacte que havent-vos jo entregat las dotzenas
de mitjans expresadas en los estims que abaix se continuaran,
en nombre y estimació de dit arrendament, axí en las padreras y
carregadors, com en las duas plassas de baix del Mirador, deureu
vós, dit conductor, entregar-me a la fi de este arrendament la matexa
partida baix la matexa calidat, nombre y bondat que los heu rebut y
en los matexos paratges o plassas que se narra en los estims y nombres
del present acte y excedint los que tindreu fets el dia que donereu a
reber, a la partida que me haveu de entregar, me serà facultatiu a mi,
pendrer-los baix la estimació de peritos elegidors per ambas parts, axí
en las padreras y carregadors com en las plassas del moll en Ciutat.
-1813, desembre 31. Document 1. Pacte 16. Ítem és pacte
que serà de la obligació de vós, dit conductor, a la fi del present
arrendament, restituhir-me y tornar-me tots los arreus y bestiar que
teniu rebuts en vostron ingrés, baix la matexa calidat y preu que se
los ha donat y són los siguents:
Primo un aza gros, pèl negre, de edat de deu añys, estimat per
Pere Joan Seguí, menescal nombrat para esto, per ambas parts de
arrendador y arrendatari, en vint y quatre lliuras. Són 24 L
Més altre aza pèl castañy, de edat de nou añys, estimat per el
matex menescal en trenta lliuras. Són 30 L
Més dos basts bons, condrets y corrents, composts de nou, que no
los falta res de lo necesari per son servici. Són 2 basts
Més dos escorbeis ab tots los adressos corresponents, cordas et

11 Tresperdós: Peça o mitjà de pedra de marès, de 80 cm de llargària per 40 d’amplària i 10
cm de gruix. Redona: Peça de marès que té 60 cm de llargària per 40 cm d’amplària i 32 cm
de gruix. Per extensió es dóna el nom de redona a totes les peces de marès de 60x40, sien del
gruix que sien. Mitja pedra: Nom que es dóna a la peça de marès de 7 cm de gruix perquè és
la meitat aproximada de la peça de gruix ordinari que fa 15 cm (Fullana, 1974: 332, 301 i 234).
12 Vegeu: Sastre Moll, Jaume (1993). “Canteros, picapedreros y escultores en la Seu de Mallorca
y el proceso constructivo (Siglo XIV).” A: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm.
49, pàg. 75-100. Palma.
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àlias, bons y condrets. Són 2 escorbeys
Més duas cadenas ab ses cabessadas de càñom y dogals, també de
càñom, tot nou y bo. Són 2 cadenas
Més duas campanetas ab los collars de pell. Són 2 campanetas
Més una serra nova ab se bastimenta, per serrar el pedreñy de la
Fossa, esto és, verdug de vuit palms de llargària y un quart y mitx
afavorit de amplària y el bastiment de vuit palms y mitx de llargària
y quatre palms de amplària, estimat, esto és, el verdug set lliuras deu
sous y el bastiment una lliura deu sous y tot junt són nou lliuras.
Són 9 L
Més una llima nova ab mànech per esmolar la serra, estimada
nou sous. Són 9 s

Mitjans existents y rebuts en las plassas de baix
del Mirador de esta ciutat
Primo denou dotzenas mitjans de Campos de preu regular. Són
19 dotzenas
Més sexante quatre dotzenas de tres sous menos del preu regular.
Són 64 dotzenas
Més cinquante dotzenas de mitja pedra y tres per dos de la Fossa
del preu regular. Són 50 dotzenas
Més una caseta condreta feta de trossos de mitjans, baix del
Mirador
Total pedreñy mil doscentas sexante sis dotzenas y mitja y tres
redonas. Són 1266 dotzenas y 1/2 y 3 redonas

Mitjans rebuts en las padreras
Primo en la del Serral gros d'en Pansa [sa Vall] y demés, trescentas
norante duas dotzenas y mitja del preu regular que tenen los de bona
calidat, de los quals ni ha vuytante sis dotzenas que per ser de calidat
superior, són pagats al trencador a sis diners més per dotzena que los
altres. Són 392 dotzenas y 1/2
Més deset dotzenas y mitja y tres redonas, que són de tres sous
menos de preu que los altres. Són 17 dotzenas y 1/2 y 3 redonas
Més en la padrera dita de ne Pietat [sa Vall] trenta quatre dotzenas
y mitja de preu regular. Són 334 dotzenas y 1/2
Més vint y sinch dotzenas de tres sous menos de preu. Són 25
dotzenas
Més cinquante tres dotzenas y mitja de un sou y sis diners menos
de preu. Són 53 dotzenas y 1/2
Mitjans rebuts en los carregadors
Primo a la Punta Negra [sa Vall] setante tres dotzenas de un sou y
sis diners menos de preu regular. Són 73 dotzenas
Més al Caragol [sa Vall] sexante nou dotzenas del preu regular.
Són 69 dotzenas
Més tres dotzenas de tres sous menos de preu. Són 3 dotzenas
En las Mascarellas [sa Vall] catorze dotzenas de preu regular. Són
14 dotzenas
Més una dotzena y mitja de tres sous menos de preu. Són 1
dotzena y 1/2
A Cale en Tugores [sa Vall] cent vint y nou dotzenas del preu
regular. Són 129 dotzenas
Més dotze dotzenas de tres sous menos de preu. Són 12 dotzenas
Més nou dotzenas de dos sous y sis menos de preu. Són 9 dotzenas
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àlias, bons y condrets. Són 2 escorbeys
Més duas cadenas ab ses cabessadas de càñom y dogals, també de
càñom, tot nou y bo. Són 2 cadenas
Més duas campanetas ab los collars de pell. Són 2 campanetas
Més una serra nova ab se bastimenta, per serrar el pedreñy de la
Fossa, esto és, verdug de vuit palms de llargària y un quart y mitx
afavorit de amplària y el bastiment de vuit palms y mitx de llargària
y quatre palms de amplària, estimat, esto és, el verdug set lliuras deu
sous y el bastiment una lliura deu sous y tot junt són nou lliuras.
Són 9 L
Més una llima nova ab mànech per esmolar la serra, estimada
nou sous. Són 9 s

Mitjans existents y rebuts en las plassas de baix
del Mirador de esta ciutat
Primo denou dotzenas mitjans de Campos de preu regular. Són
19 dotzenas
Més sexante quatre dotzenas de tres sous menos del preu regular.
Són 64 dotzenas
Més cinquante dotzenas de mitja pedra y tres per dos de la Fossa
del preu regular. Són 50 dotzenas
Més una caseta condreta feta de trossos de mitjans, baix del
Mirador
Total pedreñy mil doscentas sexante sis dotzenas y mitja y tres
redonas. Són 1266 dotzenas y 1/2 y 3 redonas

Mitjans rebuts en las padreras
Primo en la del Serral gros d'en Pansa [sa Vall] y demés, trescentas
norante duas dotzenas y mitja del preu regular que tenen los de bona
calidat, de los quals ni ha vuytante sis dotzenas que per ser de calidat
superior, són pagats al trencador a sis diners més per dotzena que los
altres. Són 392 dotzenas y 1/2
Més deset dotzenas y mitja y tres redonas, que són de tres sous
menos de preu que los altres. Són 17 dotzenas y 1/2 y 3 redonas
Més en la padrera dita de ne Pietat [sa Vall] trenta quatre dotzenas
y mitja de preu regular. Són 334 dotzenas y 1/2
Més vint y sinch dotzenas de tres sous menos de preu. Són 25
dotzenas
Més cinquante tres dotzenas y mitja de un sou y sis diners menos
de preu. Són 53 dotzenas y 1/2
Mitjans rebuts en los carregadors
Primo a la Punta Negra [sa Vall] setante tres dotzenas de un sou y
sis diners menos de preu regular. Són 73 dotzenas
Més al Caragol [sa Vall] sexante nou dotzenas del preu regular.
Són 69 dotzenas
Més tres dotzenas de tres sous menos de preu. Són 3 dotzenas
En las Mascarellas [sa Vall] catorze dotzenas de preu regular. Són
14 dotzenas
Més una dotzena y mitja de tres sous menos de preu. Són 1
dotzena y 1/2
A Cale en Tugores [sa Vall] cent vint y nou dotzenas del preu
regular. Són 129 dotzenas
Més dotze dotzenas de tres sous menos de preu. Són 12 dotzenas
Més nou dotzenas de dos sous y sis menos de preu. Són 9 dotzenas
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Les possessions mallorquines, passat i present. Palma: Edicions
Documenta Balear.
Sánchez-Cuenca, Ramón (2011). “El manuscrito inédito de Agustí
Frau sobre las canteras mallorquinas conservado en el archivo de la
Societat Arqueològica Lul·liana.” A: Bolletí de la Societat Arqueològica
Lul·liana, núm. 67, pàg. 269-277. Palma.
Sastre Moll, Jaume (1993). “Canteros, picapedreros y escultores en
la Seu de Mallorca y el proceso constructivo (Siglo XIV).” A: Bolletí
de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 49, pàg. 75-100. Palma.
Apèndix documental
1818, juliol 1.
Contracte de la construcció del celler de sa Vall, redactat pel notari
Gabriel Nadal.
ARM, protocol N-222, ff. 193-196v
Die i mensis julii Anno a Nativitate Domini MDCCCXVIII
Nosaltres los abaix firmats don Jordi Abrí Dezcallar, marquès
del Palmer, cavaller del hàbit de Sant Juan, fill de don Guillem ya
difunt y de doña Leonor Santandreu encare vivent, òlim cònjuges,
de una part y de altre mestre Pera Juan Bausá, picapedrer fill de
Juan y de Catalina Gordiola, cònjuges difunts, ambos naturals y
vecins de la present Ciutat de Palma, deim y declaram haber acordat
certa contrata obra fahedora en el predio lo Avall del terme de la
villa de Santagñy, que consistex en un seller y demés oficinas que
abaix se expresaran y al tenor de la planta formada en tres papers
separats per el dit Bausá y aprobada per mi dit marquès y per los
dos firmadas, cuya obra queda concertada por el preu de dos mil
noucentas lliuras, moneda de Mallorca, en efectiu pagadoras en los
plazos que més abaix se dirà, cuyos pactes baix de los quals queda
acordada dita obra són los siguents.
Primo. És pacta que yo, dit Bausá, he de entregar la obra concluida
als vint y cinch decembre de lo añy pròxim venidor mil vuitcens y
denou.
2. És pacta que las set arcades deguen haber de ser de muntaria
de anse paner, ab las pesas telladas arregladament a la obra que
se intitula cortes de cantaria o artes de la montea13 per el autor
anomenat Legardet.

3. És pacta que las sis voltas han de seguir en la matexa
circunferència de las arcadas construhidas de pandenteria14 de tres
per dos.15
4. És pacta que las gambas16 de ditas arcadas comensaran de
la alsada de las bótas ab una mènsula a cada una, para mayor
comodidat de dita oficina o saller, tot a fi de que no sia incomot el
poder pasar per derrera ditas bótas que estiran arrambadas a la paret,
a excepció de las quatre reconeras, que han de comenzar des de el
piso de dit saller.
5. Es pacta que los quatre cups y safaretx per los alambins, han de
ser forrats per lo interior de pedreny de Santany y per lo exterior de
pedreñy y de sillaria de merès, llitat de mescla y las juntas abauradas
de pols de cals viva y grava y las juntas del pedreñy de Santañy han
de ser de sullaca,17 menos las juntas del safaretxs de alambí.
6. És pacta que las columnas per la porxada de los cups, las
cantonadas, brancas y llindas de tota la obra han de ser de pedreñy
picat, com igualment las quatre voltas de los cups, que seran de tres
per dos de galgue.
7. És pacta que las parets de la casa del taberner, han de ser de
pedreñy de gruix de fil per care, para poder edificar sobre ellas las
obras que ly apareguen an el señor marquès per lo succcsiu.
8. És pacta que tot el pedreñy y mitjans que puguen ser útils per
dita obra, hem serbiré yo, dit Bausá, de ells, com igualment los que
eyà trets y el què sòpria del que sortirà de dit clot, serà a mon favor,
ben entès, que tot el gasto de dits clots han de ser de càrrech meu.
9. És pacta que las teuladas de ditas oficinas seran de cañisada,
donant-me dit señor las cañas peladas, jonchs, claus y tot lo
corresponent a fuster y ferrer.
10. És pacta que los pisos de la casa del taberner y la oficina de
los alambins, han de ser de mescla de picó.
11. És pacta que las parets que tencaran la oficina de los alambins,
seran de pedreñy de gruix ordinari, de cantell y referidas de mescla
per lo exterior com y també lo exterior de la casa del taberner y
dita casa se ha de referir y axaubar lo interior, fer una mitjanada per

13 DCVB, s. v. Montea: “Convexitat o curvatura d’un arc; art de tallar les peces que han de
formar un arc o una volta; castellà Montea.”

14 Pendenteria: f. Plementeria: Obra feta de pendents o peces de marès de poc gruix que ompl
els espais compresos entre els arcs o els nirvis d’una volta de creueria (Fullana, 1974: 264).
15 Tresperdós: Peça o mitjà de pedra de marès, de 80 cm de llargària per 40 d’amplària i 10
cm de gruix.(Fullana, 1974: 332).
16 Castellanisme de jamba: brancal, rebranca.
17 DCVB, s. v. Sullaca: “Pasta feta de pols de calç viva, estopa capolada i oli, que serveix per
a tapar crulls o encletxes de les canonades de pedra per a conducció d’aigua, de les piques
d’oli etc. per evitar que vessin.”
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dormitori y fer la cuine proporcionada a dita casa y igualment clabar
los alambins.
12. És pacta que tota la conducció de tots los materials y aygua
serà de càrrech de dit señor marquès, menos los fletes de la barca
de las teulas y guix.
13. És pacta que el cabar la graba de qualsevol paratge, se hague
de dur, sia de la obligació del dit mestre Pere Juan Bausá.
14. És pacta que las duas piquetas de los quatre cups hayen de
tenir sis palms de llargària, tres de amplària y dos y mitx de fondària,
esto és, tot el llum interior.
15. És pacta que sia de la obligació del antedit Bausá, el fer un
empredad de mitja teula baix de las canals del ayguavès de la part
de los cups, tot a fi de conduhir las ayguas an el safareix de los
alambins.
16. És pacta que serà de la obligació del dit Bausá, el clavar
y ensullecar los quatre grifons de los cups y los dos de las duas
piquetas que conduhiran el vi a las bótas.
17. És pacta que las voladas de las referidas teuladas han de ser
encalladas de mescla, com igualment las duas filadas aproximadas
an el tremutjal.18
18. És pacta que las bocas y sol de las fornals de los dos alambins,
hagen de ser de pedreñy de foch y lo damés de tovas ab un cèrcol de
ferro quiscuna de las duas fornals, cuyos cèrcols seran de la obligació
del mencionat señor marquès y lo damés de la obligació del referit
mestre Bausá.
19. És pacta que serà de la obligació del dit Bausá llebar los
escombros y escampar-los por las inmediacions de las casas y fer
plasa per girar y poder carregar los carros a la carrera del portal del
seller.
20. És pacta que serà de la obligació del señor marquès, el
proporcionar terreno y dar-li lleña corresponent per courer un forn
de cals an el dit Bausá, com també la lleña que necesit per courer el
guix y esta última lleña ha de ser portada a las casas.
21. És pacta que el señor marquès ha de proporcionar an el dit
Bausá, tota la lleña que necesit per los bastiments y apuntalar, menos
las solas, que seran de dit Bausá y después de concluida la obra
quedarà tota dita lleña a favor del señor marquès.
22. És pacta que los mitjans prims que es troban actualment trets
del clot del saller que heyà ya fets y no són comprats per en Bausá,

quedan a favor del señor marquès y el remanent pedreñy, axí prim
com gruxat, que actualment se troba, queda a favor del dit Bausá.
23. És pacta que el dit señor marquès me ha de pagar las ditas dos
mil noucentas lliuras ab sis plasos, esto és:
Primer plazo ha de ser el dia que comensaré la dita obra que serà
dit dia sis joriol corrent de 1818, cuatrecentas lliuras. Són 400 L
2º Plazo de cinchcentas lliuras dia 30 de nobembre dit añy. Són
500 L
3º Plazo de cinchcentas lliuras dia 28 fabrer de 1819. Són 500 L
4º Plazo de cinchcentas lliuras dia 31 maig de dit añy. Són 500 L
5º Plazo de cinchcentas lliuras dia 15 setembre dit añy. Són 500 L
6º y últim plazo de cinchcentas lliuras en haber acabade y rebuda
la obra. Són 500 L
Total 2.900 L
24. És pacta que los sis llensols de estopa que el señor marquès
ha entregats a dit Bausá, tindrà este obligació de tornar-los bons y
sens ningun detriment an el dit señor marquès, en haber acabada la
obra.
25. És pacta que si la obra nova o la vella que eyà inmediata,
patís dins el termini de un añy y un dia, después de rebuda, algun
dañy o crivell, qui fos de resultas de ser la dita obra mal construïda
o de materials dolents, sia de la obligació del dit Bausá, el resarcir y
compondrer a costas suas el dañy que de esto se originàs o se hagués
originat.
26. És pacta que per la observància de los referits pactas, obligam
tots los nostros respectives béns, mobles e inmobles, presents y de
venidors, ahont se vulla que sian.
Y per la veritat, firmam la present de las nostras pròpias mans,
esent presents per testimonis don Guillem Vila, actual batle real de
dita vila de Santagñy y Joan Montaner, mayoral del meu predio lo
Aball, ambos moradors en dita villa. En la Ciutat de Palma, a primer
de juliol de mil vuitcens y devuit. Devant de mi, Gabriel Nadal, notari.

18 Tremujal: Cadascun dels vessants o vertents triangulars o trapezials d’una teulada (Fullana,
1974: 330)
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dormitori y fer la cuine proporcionada a dita casa y igualment clabar
los alambins.
12. És pacta que tota la conducció de tots los materials y aygua
serà de càrrech de dit señor marquès, menos los fletes de la barca
de las teulas y guix.
13. És pacta que el cabar la graba de qualsevol paratge, se hague
de dur, sia de la obligació del dit mestre Pere Juan Bausá.
14. És pacta que las duas piquetas de los quatre cups hayen de
tenir sis palms de llargària, tres de amplària y dos y mitx de fondària,
esto és, tot el llum interior.
15. És pacta que sia de la obligació del antedit Bausá, el fer un
empredad de mitja teula baix de las canals del ayguavès de la part
de los cups, tot a fi de conduhir las ayguas an el safareix de los
alambins.
16. És pacta que serà de la obligació del dit Bausá, el clavar
y ensullecar los quatre grifons de los cups y los dos de las duas
piquetas que conduhiran el vi a las bótas.
17. És pacta que las voladas de las referidas teuladas han de ser
encalladas de mescla, com igualment las duas filadas aproximadas
an el tremutjal.18
18. És pacta que las bocas y sol de las fornals de los dos alambins,
hagen de ser de pedreñy de foch y lo damés de tovas ab un cèrcol de
ferro quiscuna de las duas fornals, cuyos cèrcols seran de la obligació
del mencionat señor marquès y lo damés de la obligació del referit
mestre Bausá.
19. És pacta que serà de la obligació del dit Bausá llebar los
escombros y escampar-los por las inmediacions de las casas y fer
plasa per girar y poder carregar los carros a la carrera del portal del
seller.
20. És pacta que serà de la obligació del señor marquès, el
proporcionar terreno y dar-li lleña corresponent per courer un forn
de cals an el dit Bausá, com també la lleña que necesit per courer el
guix y esta última lleña ha de ser portada a las casas.
21. És pacta que el señor marquès ha de proporcionar an el dit
Bausá, tota la lleña que necesit per los bastiments y apuntalar, menos
las solas, que seran de dit Bausá y después de concluida la obra
quedarà tota dita lleña a favor del señor marquès.
22. És pacta que los mitjans prims que es troban actualment trets
del clot del saller que heyà ya fets y no són comprats per en Bausá,

quedan a favor del señor marquès y el remanent pedreñy, axí prim
com gruxat, que actualment se troba, queda a favor del dit Bausá.
23. És pacta que el dit señor marquès me ha de pagar las ditas dos
mil noucentas lliuras ab sis plasos, esto és:
Primer plazo ha de ser el dia que comensaré la dita obra que serà
dit dia sis joriol corrent de 1818, cuatrecentas lliuras. Són 400 L
2º Plazo de cinchcentas lliuras dia 30 de nobembre dit añy. Són
500 L
3º Plazo de cinchcentas lliuras dia 28 fabrer de 1819. Són 500 L
4º Plazo de cinchcentas lliuras dia 31 maig de dit añy. Són 500 L
5º Plazo de cinchcentas lliuras dia 15 setembre dit añy. Són 500 L
6º y últim plazo de cinchcentas lliuras en haber acabade y rebuda
la obra. Són 500 L
Total 2.900 L
24. És pacta que los sis llensols de estopa que el señor marquès
ha entregats a dit Bausá, tindrà este obligació de tornar-los bons y
sens ningun detriment an el dit señor marquès, en haber acabada la
obra.
25. És pacta que si la obra nova o la vella que eyà inmediata,
patís dins el termini de un añy y un dia, después de rebuda, algun
dañy o crivell, qui fos de resultas de ser la dita obra mal construïda
o de materials dolents, sia de la obligació del dit Bausá, el resarcir y
compondrer a costas suas el dañy que de esto se originàs o se hagués
originat.
26. És pacta que per la observància de los referits pactas, obligam
tots los nostros respectives béns, mobles e inmobles, presents y de
venidors, ahont se vulla que sian.
Y per la veritat, firmam la present de las nostras pròpias mans,
esent presents per testimonis don Guillem Vila, actual batle real de
dita vila de Santagñy y Joan Montaner, mayoral del meu predio lo
Aball, ambos moradors en dita villa. En la Ciutat de Palma, a primer
de juliol de mil vuitcens y devuit. Devant de mi, Gabriel Nadal, notari.

18 Tremujal: Cadascun dels vessants o vertents triangulars o trapezials d’una teulada (Fullana,
1974: 330)
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