Capbreu de Miquel Lladó
Francisca Oliver Mut

A l’arxiu familiar de Ca’n Cosmet [A.C.C.] es conserva, sota la signatura 98 dels manuscrits, un llibre en quart que conté el Capbreu de Miquel Lladó bauça del lloc de
Son Cosmet, escrit de puny i lletra del propi Miquel Lladó i que és d’un gran valor
per conèixer la formació del patrimoni d’aquesta família campanera.
Amb cubertes de pergami, consta de 92 fulls, d’un tipus de paper avui fora de mercat,
que amiden 21 x15 cms i van cosits amb fil d’emplomar sobre dos reforços de cuiro
al llom. Es fermava amb quatre tires de pell, situades a 4,5 cms dels angles, de les
quals una està en bon estat, dues deteriorades i la quarta ha desaparegut.
Dels 92 fulls, enumerats originàriament només de l’1 al 8, 28 han estat utilitzats per
les dues cares, 22 només per una i 42 no ho han estat per cap.
El Capbreu ocupa del full 1 al 49 i, encara que sembla que es va intentar seguir un
ordre, el cert és que resulta un tant confús. Al principi, les anotacions es feren als
fulls senars, és a dir, als de la dreta, a full per propietat o censal i deixant fulls en
blanc per a posteriors necessitats. Amb el temps es varen utilitzar, en algunes ocasions, les voltes o pàgina de l’esquerra per aclariments a posteriori, el que fa que
bastantes anotacions s’hagin de llegir començant per la pàgina de la dreta i seguint
per la de l’esquerra. En altres ocasions es va seguir l’ordre convencional. Algunes
anotacions es varen fer per duplicat o, fins i tot, per triplicat. Per a facilitar-ne la comprensió s’ha optat, a la transcripció, per indicar el full en el qual es troba cada anotació donat que hi ha fulls que en contenen fins a tres.
El llibre va ésser reutilitzat, cosa molt normal en aquella època, pel Reverend Miquel
Lladó, prevere i doctor teòleg, nét de l’anterior, com porta albarans de la heretat de
Son Cosmet, anotacions de les quals ara en farem abstracció.
L’estat de conservació, tot i que amb algunes taques d’humitat, és bastant bó.
Miquel Lladó bauça es el cinquè propietari de Son Cosmet conegut. Era nét de Joanot
Lladó, qui a 25 de juliol de l’any 1518 denunciava tenir i posseir una possessió tinguda per títol heretat del seu pare [Fca Oliver Mut “Son Cosmet i l’alqueria dels Lladons“ al Programa de festes de La Mare de Deu d’Agost . Campos 1996].
Per certificacions antigues que és conserven a l’arxiu familiar coneixem algunes de
les seves dades sacramentals, com és ara que “a 9 setembre 1574 baptetya lo Rector
a Miquel, fill de Joan LLado de Gregori, i de Joana, sa muller. Foren padrins Cosme
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LLedo i Eleonor, filla de Miquel Bauça” [ A.C.C. Mans. 107.1 (3)]. Seria d’aquest Miquel Bauça, segurament avi matern i de fora poble, de qui agafaria el renom bauça,
renom pel qual seria coneguda la nissaga de Son Cosmet fins als voltants de 1740
quan es va perdre.
“A 27 de octubre de l’any 1602 li fou administrat, ab llicencia, lo sacrament del matrimoni amb Joana, filla de Joan Oliver, cridats per testimonis Miquel Lladó garau i
Guillem Mas” [A.C.C.Mans. 107.1(4)]. A 4 de setembre de l’any 1614 firmà a la seva
esposa el reconeixement d’espòlit de 200 lliures amb 50 lliures d’escreix [A C.C. Pergs.
77].
Fou Jurat l’any 1607 i l’any 1611 [A.C.C. Mans. 107.2.(1)] i tutor i curador, anomenat
per la Cort de la Vila, de al manco dues heretats [A.C.C. Pergs. 78 i 85].
L’any 1614, juntament amb Agnès Albertina, vídua de Cosme Lladó, fundà, per manament testamentari d’aquest, el Benefici dit de Son Cosmet, a l’altar dels Sants
Cosme i Damià de l’Església Parroquial [A.C.C. Pergs 76 ].
Ordenà testament el dia 25 de maig de l’any 1649 davant Sebastià Oliver notari, elegint marmessors a Joan i Miquel, sos fill, i al Reverend Joan Mas, prevere beneficiat,
i sepultura al vas dels confrares de Ntra Sra del Roser. Després dels llegats pius i de
les deixes dineràries a les seves filles: Joana, vídua de l’honor Julià Lladonet, Coloma,
muller de l’honor Bernadí Ballester i Antonina, muller de l’honor Bartomeu Bauça
de Valldemossa i d’assenyalar fideicomissàriament els bens llegats als fills Miquel i
Cosme, instituí hereu universal al fill Joan. Morí el 2 de febrer de l’any 1657 [A.C.C.
Pergs. 151 i Mans.91-2]
A 7 de març de l’any 1629 començà a redactar el capbreu de tots els seus bens i càrrecs [f 1] fent la darrera anotació el 14 de juny de l’any 1648 [f 19], i que es pot estructurar en cinc grans blocs:
I. Bens adquirits per herència:
Del seu oncle:
Sort junt a Son Cosmet [f. 4]
Son Cosmet [f 2 i 2v]
Tros d’altre possessió unida a la sobredita [f 3]
Un ampriu d’una bassa a la rota dita Na Vives [f 6 i 5v]
La sort dita Na Verdera [f 5]
½ quarterada de vinya al Vinyet Vell [f 7]
Cases al Vallet [f 8]
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Cases que foren de Pasqual Lladó [f 12]
Altra part de casa unida a la sobredita [f 13]
Altres cases a cens a Miquel Lladó garau [f 14]
Del seu pare:
Cases al carrer Major [f 9]
Sort al camí de Felanitx [dita den Miró] [f 10]
½ quarterada de vinya al Vinyet Vell, dita den Valls [f 11]

Imatge 1
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II. Bens adquirits per compra-venda:
Dins la Vila:
Un tros de corral de la casa d’ Antonina, muller de Jaume Cirerol a 16-81608 [f 8v]
Un tros de corral de la casa d’ Antonina, muller de Antoni Abrines a 17-81608 [f 8v]
30 sous de terra de Jaume Sampol a 18-10-1616 [f 15]
Un trast junt a la posada del Vallet de Miquel Massot i Francina Real a 9-51643 [16v]
A foravila:
Al Vinyet Vell:
1 quartó de Damià Ginart pagès a 14-7-1613 [f 16]
1 quartó, junt al predit, de Jacint Jaume a 10-8-1630 [f 16]
Junt a Son Cosmet:
10 quarterades de camp i garriga de Miquel Moll a 6-5-1628 [f 15 v]
1 quarterada de Miquel Lladó maneta a 14-6.1647 [f 5]
A Son Lladó, al camí dels Mateus:
13 quarterades de Llorens Suau a 20-8-1642 [f 17 v]
12 quarterades i mitja, junt a les predites, d’Antonina Lladó a 29-8-1642 [f 17v]
A Son Vanrell:
4 quarterades i mitja de Miquel Fullana a 9-5-1643 [f 16v i 18]
2 quarterades i mitja de Miquel Fullana a 4-7-1643 [f 16v]
2 quarterades de Miquel Fullana a 28-10-1643 [f 17]
A Son Xavarí:
4 quarterades de Joan Oliver a 21-6-1643 [f 18]
8 quarterades de Joan Oliver a 19-9-1643 [f 18]
A les eres del Vallet:
Mitja quarterada de Guillem Obrador a 14-6-1648 [f 19]
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Un quartó i mig de Rafel i Miquel Massot a...1648 [f 19]
Sense situar:
3 quarterades i mig quartó de Bartomeu Fullana de Miquel
a13-9-1647 [f 17]
4 quarterades de Joana Feliu i de Mateu Ginart 4-5-1648 [f 15]
1 quarterada de la vídua de Pau Burguera [f 16]
1 quartó i mig de Rafel Massot i Michel son fill [f 19]
III. Censals a que estava obligada l’heretat de Son Cosmet i que foren quitats per
Miquel Lladó
A particulars:
4 lliures cens al venerable mossèn Gregori Ginart prevere que foren quitades
a 28-5-1621 [f 22]
14 lliures a la heretat de mossèn Miquel Nadal mercader que foren quitades
a 11-5-1628 [fs 23,22v,11v i 12]
8 lliures a mossèn Sebastià Ginart notari que foren quitades a 6-3-1629 [f
28]
8 lliures a Miquel Lladó garau que foren quitades a 27-6-1629 [f 27,14 i 13v]
A l’Hospital de la Vila:
10 lliures, 18 sous i 4 diners que foren quitades a 14-2-1628 [f 24]
Al Comú de l’Església Parroquial:
16 sous que foren quitats a 8-6-1628 [f 25 i f 1v.]
5 lliures per un ofici per l’ànima de Cosme Lladó que foren quitades a 18-31628. [f 30]
12 sous per un ofici per l’ànima de Joana Lladona i Bauçana que
foren quitats a 18-3-1628. [f 31]
8 sous per un ofici per l’ànima de Joan Lladó que foren quitats a
18-3-1628 [ f 32]
8 sous
per un ofici per l’ànima d’Antonina Garcia que foren
quitats a 18-3-1628 [f 33]
8 sous per un ofici per l’ànima de Joanot Lladó que foren quitats
a 18-3-1628 [f 34]
10 sous per un ofici per l’ànima de Gregori Lladó que foren quitats
a 18-3-1628 [f 35]
8 sous per un ofici per l’ànima de Tomasa Sberta que foren quitats
a 18-3-1628 [f 36]
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IV Censals que s’encarragà el propi Miquel Lladó
V Censals que tenia dret a percebre Miquel Lladó
Legitimat pel seu pare i propietari, en primera instància, tan sols d’una sort d’onze
quarterades, esdevingué, per mort dels seus germans, posseïdor de l’universal herència de l’avi i del besavi. Amb el temps dugué a terme una important política de
compra de terres, que llegà als fills menors Miquel i Cosme, preservant al màxim la
integritat del patrimoni familiar per a l’hereu Joan.
Annex

Figura 1
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(ite)m fa fr(anses)ch ginart lo die de s(an)t simo y s(an)t yudes———- 1 l(liure) 4
s(ous) quitat [f 49]
(ite)m fa m(est)re nadal ginart a de agost———- 3 l(liures) 15 s(ous) [f 49]
(ite)m fa la v(idua) de llorens nadal dit die———- 3 l(liures) [f 49]
(ite)m fa m(est)re joan more farrer———- 4l(liures) [f 49]

IV. Censals que s’encarregà el propi Miquel Lladó:
4 lliures cens als hereus de Francina Mas i Reus que foren quitades a 19-2-1629
[f 29]
38 lliures i 10 sous a l’honor Julia Lladó payeta que foren quitades a 24-1-1631
[f 36v,37 i 37v]
24 lliures al doctor Gregori Garcia que foren quitades a 14-7-1643 [f 17 i 37v]

Capbreu de Miquel Lladó bauça
A l’arxiu familiar de Ca’n Cosmet es conserva, sota la signatura 98 dels manuscrits,
un llibre en quart que conté el Capbreu de Miquel Lladó bauça del lloc de Son Cosmet, escrit de puny i lletra del propi Miquel Lladó i que és d’un gran valor per conèixer la formació del patrimoni d’aquesta família campanera.
Miquel Lladó és el cinquè propietari de Son Cosmet conegut, i nét de Joanot Lladó,
qui a 25 de juliol de l’any 1518 denunciava tenir i posseir una possessió tinguda per
títol heretat del seu pare.
Fill de Joan i de Joana Bauçana, rebé el baptisme el dia 9 de setembre de l’any 1574
i li fou administrat el matrimoni amb Joana, filla de Joan Oliver, el dia 20 d’octobre
de l’any 1602.
Fou jurat l’any 1607 i l’any 1611. L’any 1614, juntament amb Agnès Albertina, vídua
de son oncle Cosme Lladó, fundà, per manament testamentari d’aquest, el Benefici
dit de Son Cosmet a l’altar dels Sants Cosme i Damià.
Morí el 2 de maig de l’any 1657 havent ordenat testament el dia 25 de maig de l’any
1649, davant Sebastià Oliver, notari.
A 7 de març de l’any 1629 comença a redactar el capbreu de tots els seus béns i càrrecs, fent la derrera anotació el 14 de juny de l’any 1648 i que es pot estructurar en
cinc grans blocs:
I Béns adquirits per herència:
Del seu oncle
Del seu pare
II Béns adquirits per compra-venda:
Dins la Vila
A foravila
I II Censals a que estava obligada l’heretat de Son Cosmet i que foren quitats
per Miquel Lladó:
A particulars
A l’Hospital de la Vila
Al Comú de l’Església Parroquial

Al Capbreu diu posseir unes cases al carrer Major [f 9], una sort al camí de Felanitx
[f 10] i mitja quarterada de vinya al Vinyet Vell [f 11] per títol heretat del seu pare
Joan de Gregori pel seu testament otorgat davant el discret Llorens Abrines notari a
27 de novembre de l’any 1573. Béns que havien estat de Joanot Lladó i foren capbrevats a 17 de setembre de l’any 1580. Són les mateixes propietats que Cosme Lladó
denuncià davant la reial Capbravació posseir en dita data com a curador de l’heretat
de Gregori pubil, fill de Gregori son germà [A.R.M. ERC-870, f 21v]. Miquel heretaria
dits bens paterns per mort sense fills mascles del seu germà major Gregori, primer
cridat.
Entre els nombrosos béns que declara posseir per herència de Cosme Lladó, son
oncle, hi figura una sort junt a la possessió de Son Cosmet amb acte de compra de
13 d’agost de l’any 1513 i que fou capbrevada a 15 de setembre de l’any 1580 [f 4].
Ha d’esser la sort dita “lo camp den garballó” que Joanot adquirí de Gabriel Tellades
prevere i Fransech Vanrell notari de mallorques a dia 13 d’agost de l’any 1529 i que
confrontava amb lo camí pel que s’anava a l’Alqueria d’Avall i amb possessió del comprador, entre altres afrontes [A.C.C. Mans. 94.1] i la mateixa que Cosme denunciava
tenir al camí de Son Abram, junt a la seva possessió, succeint a Joanot Lladó, son avi,
qui la tenia per compra feta a 13 d’agost de l’any 1529 [A.R.M. ERC-870 f 2v]. Miquel
Lladó va confondre l’any de 1529 amb el de 1513, possiblement per associació amb
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V. Censals que tenia dret a percebre Miquel LLadó
Per establiment d’un quartó a mestre Joan Mora ferrer: 6 lliures i 15 sous [f 40]
Per un establiment li feia la muller de Pere Cabrer: 3 lliures [f 22]
Per compra feta a mossèn Antoni Mercadal prevere: 10 lliures [f 14v i 39]
Per compra feta a Miquel Garcia de la Sisterna: 3 lliures [f 40]
Per compra feta a Miquel Fullana: 4 lliures i 10 sous.
Per compra a Gregori Ginart bòtil: 4 lliures [f 42].
Per compra a Mateu Obrador de Michel: 5 lliures [f 39]
Per compra a Nicolau Fullana: 4 lliures i 10 sous [f 41]

el 13 del dia del mes en el qual és va fer la compra.
No és altre que la sort de quasi onze quarterades, olim dita den Durbam, confrontant
amb la seva possessió, que Cosme Lladó va llegar a Miquel. De tots els altres bens,
excepció feta d’un trast per fer cases llegat a Antoni Sampol [f 15] i de distintes deixes
dineràries, n’instituí hereu universal a Joan, aleshores absent del Regne, i morint
sense fills mascles a Miquel el seu germà, segons consta al seu testament ordenat
davant Joan Baptista Mulet, notari el 18 de gener de l’any 1609 i publicat a dia 10
de febrer del mateix any [A.C.C. Mans 91.1].
A l’any 1610 no es devia haver resolt el fideicomís establert i així al Cadastre d’aquest
any que sota la signatura Trib-41 es conserva a l’Arxiu Municipal hi figura anotat:
Miquel Lladó bauça [A.M.C. Trib-41 f 160v]
Unes cases i corral comprès lo que ha comprat a Antoni Abrines amb un
valor de 205 lliures.
Un trocet de corral que ha comprat a la Vda de Jaume Cirerol amb un valor
de 5 lliures.
Terres al Rafal de les dones per valor de 336 liures.
Vinya al Vinyet Vell prop de la hera den Vadell per valor de 40 lliures.
Una sort de terra de 10 quarterades al camí de Son Cosmet, que fou de Cosme
Lladó per valor de 150 lliures
Hereus de Cosme Lladó [A.M.C. Trib-41 f 68v]
Cases i trast que foren de Pasqual Lladó, per valor de 600 lliures
Cases i quartó que fou de Catarina Vidala per valor de 60 lliures
La possessió dita Son Cosmet per valor de 2900 lliures.
Una sort de terra per valor de 52 lliures
Una vinya amb un valor de 40 lliures
Les cases ahont habitava la dona Joana LLadona sa madastra per valor de 225
lliures
Una vinya comprada a Miquel Ballester per valor de 20 lliures
Diversos censals
Miquel Lladó bauça és el paradigma d’una època en la qual tots els usos i costums,
familiars i socials, estaven ben preestablerts i en la qual mantenir unit el patrimoni
de la família, en la figura de l’hereu, era el més important. Miquel fou, com s’ha vist,
legitimat pel seu pare (heretaria la dot de la seva mare) i propietari, amb primera
instància, tan sols d’una sort d’onze quarterades que li llegà el seu oncle.
Per mort dels seus germans Gregori i Joan esdevingué l’hereu del pare i de l’oncle i
entrà posseïdor de la universal herència de l’avi i del besavi. Amb el temps dugué a
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la terra compri a m(iche)l fullane ab carec de dit sens com consta al acte a le escrivania real ço es a 4 juriol 1643 es quitat conforme acte a le real escrivania a 14 de
juriol 1643 [f 37v]
(ite)m dich que tinc y poseyesc deu lliures de renda que compri a mo(ssen) anto(ni)
mercadal p(reve)re cum potestate variandi que li feya anto(ni) vile del palmer a 28
de abril com conta ab acte en poder de mo(ssen) anto(ni) morro nott(ari) a 14 de
marts 1631 lo qual sens cau a 28 de abril [f 39]
(ite)m dich que tinc y poseyesch sinc lliures sens que ma venudes mateu hobredor
de michel que li faye lo dit anto(ni) vile p(er) general hobligasio y dit hobredor lo ma
venut cum potestate variandi sobre sos bens com consta ab acta en poder de
mo(ssen) barto(meu) fullane nott(ari) a...y dit sens cau a 25 de agost [f 39]
(ite)m dich que tinc y poseyesc tres lliures sens que ma venudes michel garsia de la
sisterna cum potestate variandi sobre los bens de dit garsia lo qual sens li feyen los
hereus de mestre barto(meu) more farrer lo die de s(an)t p(er)e y s(an)t feliu com
consta ab acte en la escrivania real a 18 de agost 1632 las quals me an quitades [f 40]
(ite)m dich que establert un corto o tros de terra p(er) fer cases a m(est)re joan mora
farrer ab carrech de sis lliures y chinze sous sens quiscun any lo die y festa de s(an)t
p(er)e y s(an)t feliu com costa ab acte en la escrivania real sots a 16 de agost 1641 y
dit sens fa are mestre nadal ginard farrer 3 l(liures) 15 s(ous) y la v(idua) de llorens
ballater nadal 3 l(liures) y cauen lo die y festa de s(an)t p(er)e y s(an)t feliu [f 40v]
(ite)m dic que e comprades quatre lliures y deu sous de sens a mi(che)l fullane que
li faye m... ginart de joan com consta ab acte en le escrivania real sots a 20 de janer
1642 [f 41]
(ite)m fas memoria com e comprades quatre lliures y deu sous a nic(holau) fullane
que fa m(est)re georgi vidal parayre com consta ab acte a le escrivania real sot... lo
sobre dit sens cau lo die de s(an)t michel del mes de setembre —- quitat [f 41]
(ite)m fas memoria com e compra(des) 4 l(liures) de renda a gregori ginart botil qui
cauen a 7 de abril com consta ab acte en la escrivania real sots a... [f 42]
Asi aparexaran quant cauen los sensals que jo tinc y poseyesc
p(rim)o anto(ni) vile fa a 28 de abril———-10 l(liures)...quitat [f 49]
(ite)m dit vile fa a 25 de agost———-5 l(liures) [f 49]
(ite)m fa m(estr)a ginart a 29 setembre———- 4 l(liures) 10 s(ous) quitat [f 49]
(ite)m fa m(estr)e gordi vidal a 29 de setembre———- 4 l(liures) 10 s(ous) quitat [f
49]
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los quals vuit sous de sens son estat esmortizats a 16 de marts 1628 [f 32v]
(ite)m fas memoria com 8 s(ous) sens que feye le heretat de son cormet a dit comu
lo die de la purificasio p(er) offisi matinal y aniversari p(er) a(n)i(m)a de joanot lledo
es agut p(er) quitat a dit comu com consta ab acta en poder de mo(ssen) barto(meu)
fullane nott(ari) sots a 18 de marts 1628 [f 34]
y lo dit sens es estat esmortizat a 16 de marts 1628 [f 33v]
Ite)m fas memora com 10 s(ous) sens que era obligada la heretat de son cormet la
festa de s(an)t gregori per offisi matinal y aniversari p(er) anima de gregori lledo es
agut p(er) quitat com consta en poder de mo(ssen) barto(meu) fullane nott(ari) sots
a 18 de marts 1628 [f 35]
y los dits 10 s(ous) sens son estat esmortisats a 16 de marts 1628 [f 34v]
Ite)m fas memoria com 8 s(ous) sens que tenie obligasio de fer a dit cumu lo die de
s(an)t blay p(er) un aniversari p(er) anima de tomase esberta muller de joanot lledo
la heretat de son cormet es agut per quitat com costa ab acte (e)n poder de mo(ssen)
barto(meu) fullane nott(ari) a 18 de marts 1628 [f 36]
y lo dit sens es estat esmortisat a 16 de marts 1628 [f 35v]
(ite)m fas memoria com tenc obligasio de fer trenta y vuit lliures y deu sous sens al
hon(or) julia lledo payeta que jo vaig encaregar de nou sobre la mie possesio dita
son cormet p(er) occasio de fundar sert binifisi de quem vene trenta y sis lliures y
setse sous de que vaig dotar dit benifisi y axi lo die p(rese)nt avem feta clarisia entre
nosaltres de que lo sensal que jo li feye de nou encaragament p(er) lo sens quem va
girar que son les partides següents com consta ab acte en poder de gabriel sera
nott(ari) a 9 de janer 1614 que son les partides següents p(rimer)a(ment) vint y quatre lliures de ramon m... dit dels pagos a 3 de juriol ite)m vuit lliures sens que li
faye joan muntaner de la vile de llumayor (ite)m vuit lliures setse sous de joan sosies
de le vile de llumayor tot en alou propi [f 36v]
lo qual sens es agut p(er) quitat com costa ab acte en la escrivania real sots a...de
janer 1631 y lo dit julia lledo recupera lo sens que me avia venut com es de veure
ab acta en poder de bartomeu fullana notari sots a 24 de janer 1631 Y axi lo sens
de dit binifisi fa la universitat de mallorca com consta al acte en poder de joan garau
nott(ari) escriva de la universitat a 6 de febrer 1631 lo qual sens an de sercar a cartes a 6 de febrer fa la universitat de mallorca 32 l(liures) 4 s(ous) al binifisi de son
cormet [f 37]
(ite)m dich que les trenta y vuit lliures sens que jo faye a julia lledo payeta les y e
quitades com consta ab acte en la escrivania real a 24 de janer 1631 [f 37v]
(ite)m fas memoria com vint y quatre lliures sens feye al do(cto)r gregori garsia p(er)

terme una important política de compra de terres, que llegà als fills menors Miquel
i Cosme, preservant al màxim la integritat del patrimoni familiar per a l’hereu. La
mort sense fills mascles tant de Miquel com de Cosme va fer que tot retornàs a Joan,
l’hereu. (Figura 1)
J(esus) h(ome) s(alvador). m(aria). josehh
Capbreu manat per my michel lledo del lloc de çon cormet comensat vuy a 7 de
marts del any 1629 de tots los bens y carechs que concoren en tots los bens que jo
tinch y posseyesc en la forma y modo que trobare que estan ordenats.[f 1]
En nom de deu y de la sua divina grasia Amen.
P(rimer)a(ment) dich que tinc y poseyesch una possesioo dita çon cosmet la qual
tinc y poseyesch com hereu universal del hon(or) cosme lledo mon honcle com
conste p(er) son ultim testament en poder del discret Joan baptista mulet not(ari)
sots a 18 de janer 1609 y dit com hereu universal de gregori lledo son pare
q(u)o(ndam) com conste en poder de mo(ssen) anto(ni) mut not(ari) q(u)o(ndam)
sots a 18 de maig 1553 y dit gregori com hereu universal de joanot lledo son pare
q(u)o(ndam) sots a 11 de abril 1540 en poder de mo(ssen) m(iquel) lledo not(ari)
q(u)o(ndam) y dit joanot lledo aquella capbreva a 25 de juriol 1518 [f 2]
Y el dit cosme lledo aquella capbreva a 15 del mes de setembre 1580 y afronta de
una part ab un cami p(er) on se va a mar y de altre part ab una sort de tera mie y de
altre part ab sorts de tera de gregori alou major y part ab sort de michel ballester
gardutxo are de simon moll y part ab sort de tera de g(ui)ll(em) ballester y part ab
camp de mateu ballester simon y de altre part ab tanca de g(ui)ll(em) masquida y
part ab tera de anto(ni) hobredor y part ab los amprius y de altre part ab po(ssessi)o
de llorens amer dita lo camp roig [f 2v.]
dich que la dita possesio era obligade a setse sous de sens als aniversaris del comu
de le yglesia parrochial de S(an)t julia de le vile de campos las quals e quitades vuy
a 8 del mes de juny 1628 [f 1v.]
(ite)m dich que tinc (un) tros de altre posesio are unide ab la sobredita la qual poseyesch com demunt es dit y aquella a cabbrevade cosme lledo mon honclo
q(u)o(ndam) sots a 15 de setembre 1580 y afronte de une part ab lo cami de mar
p(er) on se va a son abram y de altre part ab posesio mie que tinc apuntade y de
altre part ab les demunt dites afrontes [f 3]
(ite)m dich que tinc y poseyesch una sort de terra junt a dita p(ossessi)o la qual tinc
y poseyesch com hereu universal de cosme lledo mon honclo q(u)o(ndam) com domunt es dit com consta en la escrivania del s(eny)or rey sots a 13 de Agost 1513 la
qual es estade capbreuade a 15 de setembre 1580 y afronte de una part ab cami

348

341

p(er)on se va a son abram y de altre part ab sort de g(uille)m castell are de joan mas
barbut y joan holiver y de altre part ab sort de tera de joan vives de ant(oni) verdera
are mie y de altre part ab sort de tera de gregori alou are de joan more ferrer y de
altre part ab la mie po(ssessi)o [f 4]
(ite)m dich que tinc y poseyesc dos quarterades de terra ditas na verdera la qual a
acquiri de joane ugueta y altres com conste en la escrivania real sots a 17 de desembre 1567 la qual es estada capbrevade a15 de setembre 1580 de p(er)tinensias
de una sort de tera de la dona joana ugueta affronta de une part ab sort de tera de
anto(ni) vives fuster are de joan ginart y de altra part ab tera de dita joana ugueta
are de michel lledo maneta y de altre part ab sort de terra de gregori alou are de
joan mora ferrer y de altre part ab dos sorts de tera que jo ja poseyesc [f 5]
(ite)m e comprade una quarterade de tera a michel lledo maneta junt a les sobredites dos quarterades com costa ab acte a le escrivania real sots 14 juny 1647 [f 5]
(ite)m denunsii y dic tenir un ampriu en dita posesio de una base la qual tinc y poseyesch ab lo moda predit y en virtut de vende feta p(er) mo(ssen) baltazar dureta
siutada de mallorca q(u)o(ndam) com comsta en la escrivania real sots a 21 de maig
1574 la qual es estat capbrevat a 15 de sett(embre) 1580 [f 6 ]
Y dita base era a le rota dite ne vives junt al cami de la sorde [f 5v]
(ite)m dich que tinch y poseyesch una vinye de tenor de mitge quarterade de terra
que poseyesch ab lo modo predit sucseyint al dit joanot lledo q(u)o(ndam) la qual
aquella acquisi de la cort real de la vila de campos com consta en la escrivania real
sots a 3 de marts 1529 la qual es estada capbrevade a 15 setembre 1580 affronte
de una part ab cami sender p(er) on se va al vinyet y p(er) altre part ab vinya de
feliu ballester y part ab vinya de damia ginart pages y de altre part ab vinya de la
v(idua) de michel amer y de altre part ab vinya de barto(meu) mas y ab vinya de la
v(idua) de barto(meu) mas [f 7]
(ite)m dich que tinc y poseyesc unes cases y corral situades y tingudes en le vile de
campos las quals son al vallet las quals poseyesc ab lo modo predit sucseynt al dit
joanot lledo lo qual aquelles poseya p(er) venda a ell feta p(er) la dona s(ebas)t(ian)a
muller de tomas merser y altres com conste en dita escrivania sots a 26 de juny 1549
dich 1539 les quals son estades capbrevades sots a 15 de setembre 1580 [f 8]
(ite)m dich jo dit lledo tenir y poseyr unes cases al carrer mayor com hereu de mon
pare joan lledo q(u)o(ndam) com consta en poder del discret llorens abrines not(ari)
sots a 27 de novembre 1573 les quals son estades capbrevades a 17 del mes de setembre 1580 y aquellas poseya coma llegatari de gregori lledo q(u)o(ndam) son pare
q(u)o(ndam) com conste p(er) son testament en poder de mo(ssen) anto(ni) mut

(ite)m fas memoria de com 8 l(luires) sens que feya la dita heretat de mon honclo
q(u)o(ndam) a mo(ssen) sebastia ginart nott(ari) q(u)o(ndam) son agudes p(er) chitades conforme acte en la escrivania real sots a 6 de mars 1629 la qual chitasio a firmade al s(eny)or p(er)e joan desclapes com demunt es dit y dit clapes conpra de
mo(ssen) michel bronde y dit brondo als hereus de dit ginart com consta ab acte en
la escrivania real a 6 de marts 1629 [f 28]
(ite)m fas memoria com de 4 l(liures) que jo dit michel lledo tenia hobligasio de fer
als hereus de f(rancin)a mas y reus v(idua) de bartomeu mas q(u)o(ndam) les he
chitades la hon(or) barto(meu) hobredor sucseynt a mo(ssen) ja(um)e hobredor
p(reve)re q(u)o(ndam) son germa a 19 de fabrer 1629 com consta ab acte en poder
de mo(ssen) barto(meu) fullane nott(ari) sots a...y dit mo(ssen) ja(um)e hobredor
p(reve)re aquelles avia comprades de mo(ssen) joan mas p(reve)re sucseint a f(rancin)a reus sa mare sots a 19 de fabrer 1629 [ f 29]
(ite)m fas memoria com sinc lliures que le heretat de son cormet tenie hobligasio
de fer lo die y festa de s(an)t cosme y s(an)t damia a le yglesia parochial de campos
p(er) un offisi cumplit solemne y sermo p(er) la anima de cosme lledo son agudes
p(er) chitades conforme acte en poder del discret mo(ssen) barto(meu) fullane
nott(ari) sots 18 de marts 1628 [f 30]
y lo dit sens es estat esmortisat a 17 de octubre 1626 [ f 29v]
(ite)m fas memoria com los dotse sous que jo dit michel lledo tenia obligasio de fer
al comu de le yglesia lo die de s(an)t joan del mes de juny p(er) un offisi cantat ab
diaca subdiaca y orga p(er) anima de joane lledone y bauçane son aguts p(er) quitats
com costa ab acte en poder del discret mo(ssen) barto(meu) fullane nott(ari) sots a
18 de marts 1628 [f 31]
y lo dit sens es estat esmortitsat a 14 del mes de setembre 1614 [f 30v]
(ite)m fas memoria com 8 s(ous) sens que jo tenia hobligasio de fer al comu de le
yglesia de campos lo die de s(an)t joan del mes de juny p(er) un offisi matinal y aniversari p(er) anima de joan lledo mon pare es quitat a dit comu com conste ab acte
en poder del discret mo(ssen) bartomeu fullane nott(ari) sots a 18 de marts 1628 [f
32]
y lo dit sens es estat esmortisat a 16 de fabrer 1628 [f 31v]
(ite)m fas memoria com 8(sous) que la heretat de son cormet tenie obligasio de fer
lo die y festa de s(an)t antoni de viana a dit comu p(er) un offisi matinal y aniversari
p(er) anima de antonina garsia muller de gregori lledo es agut p(er) quitat a dit comu
com consta ab acte en poder del discret mo(ssen) barto(meu) fullane nott(ari) sots
a 18 marts 1628 [f 33]
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Asi aparexeran les quitasions que jo dit michel lledo he fetes de tots los sensals que
feye la posesio y heretat de cosme lledo mon honclo cade cose de p(er) si com se
sagueix [f 21]
Fas memoria com de 4 l(liures) cens que feya la heretat de cosme lledo m(on) onclo
q(u)o(ndam) que era olbligat a fer tots anys al venerable mo(ssen) gregori ginart
p(reve)re sots a sinc del mes de maig any 1584 les quals 4 l(liures) cens he quitades
jo dit michel lledo a anto(ni) ginart y a fr(ansec)h ginart parayre y germans a 28 del
mes de marts any 1621 el qual acte de quitasio ses fet en poder del discret mo(ssen)
barto(meu) fullane not(ari) dit dia y tres lliures de sens me feye la muller de p(er)e
cabrer p(er) establiment ab acte fet a 20 de octt(ubre) 1604 es agut p(er) quitat com
consta en la escrivania real a 8 de maig 1621 [f 22]
(ite)m fas memoria de com la heretat de cosme lledo q(u)o(ndam) mon honclo era
obligat a fer chatorze lliures de rende a le heretat de mo(ssen) michel nadal mercader
y jo dit michel lledo les e quitades com consta ab acte en la escrivania del s(eny)or
rey sots a 11 de maig any 1628 lo qual sensal vene o se encarega pasqual lledo sobre
unes cases suas sots a 18 del mes de abril any 1578 les quals cases despres a comprades cosme lledo mom honclo com consta ab acte en la escrivania real a 20 de setembre 1584 [f 23]
la qual quitasio es estada feta a la s(enyor)a elisabet nadal vidua y al s(eny)or
g(uille)m nadal canonge sots a 11 de maig 1628 ab acte en la escrivania real [f 22v]
(ite)m fas memoria com le heretat de cosme lledo mon honclo q(u)o(ndam) faye a
lo ospital de le vile de campos en no se quines partides 10 l(liures) 18 s(ous) 4 (diners)
y les dites he jo chitades sots a 14 de fabrer 1628 com conste ab acte en poder de
mo(ssen) barto(meu) fullane nott(ari) lo qual sens eren dos pertides ço es la una de
sis lliures deu sous y quatre dines dich 6 l(liures) 10 s(ous) 6 di(ners) ab acte de 8 de
dezembre y lo altre lo primer die de agost quatre lliures de que lo dit sens devalle
de un nou encaregament en poder del discret llorens abrines sots a trenta y u del
mes de agost 1589 [f 24]
(ite)m fas memoria de com setze sous de sens que tenia obligasio de fer dita heretat
de cosme lledo mon honclo q(u)o(ndam) al reverent cumu de la yglesia parochial de
le vile de campos son aguts p(er) chitats a dit comu com consta ab acte en la escrivania del s(eny)or rey sots a 8 de juny 1628 [ f 25]
(ite)m fas memoria de com les 8 l(liures) que renia obligasio de fer de sens cade any
a michel lledo garau son agudes per chitades la qual chitasio ses feta y a firmade
julia lledo payeta com hereu universal de dit lledo garau son honclo q(u)o(ndam) y
dit acte es en la escrivania real dit dia a 27 de juny 1629 [f 27]

not(ari) sots a 18 de maig 1553 lo qual gregori lledo aquellas poseya com hereu universal de joanot lledo son pare q(u)o(ndam) com conste en poder de michel lledo
not(ari) sots a 11 de abril 1540 lo qual joan lledo aquelles acquisi de llorens vadell
com conste en la escrivanya real sots a 6 de marts 1518 y aquella es estade capbrevade a 15 de setembre 1580 [f 9]
(ite)m dich que en dites cases y a un tros de coral que compri a antonina muller de
anto(ni) abrines com conte en la escrivania real sots a 17 agost 1608 [f 8v]
(ite)m dich que en dites cases y a un tros de corral que compri de antonina vadelleta
muller de ja(um)e sirarol q(u)o(ndam) com conste en la escrivania real sots 16 de
agost 1608 [f 8v]
(ite)m dich que tinc y poseyesch une sort de tera al cami p(er) on se va de la vila de
campos a falanig dita antiguament den myro la qual poseyesch ab lo modo predit
sucseint al dit joanot lledo mon besavi q(u)o(ndam) lo qual aquella acquisi de la cort
real de dita vila com consta en dita escrivania del s(eny)or rey sots a 30 de octubre
1542 y aquella es estade capbrevade a 17 de setembre 1580 y affronte de une part
ab cami p(er) on se va a falanig y de altre part ab terras dels hereus de michel amer
y de altre part ab terres dels hereus de joan garsia y de altre part ab vinya de
mo(ssen) barto(meu) fullane not(ari) y de altre part ab terras de cosme sale y de
altre part ab cami p(er) on se va a le serra y a son garau [f 10]
(ite)m dich que tinc y poseyesch une vinye de mitge quarterade de terra la qual poseyesc en lo modo predit sucseynt al dit joanot lledo lo qual aquella acquisi de
cath(arin)a muller de bernat valls y altres com conste en la escrivania real sots a 31
de marts 1524 y aquella es estada capbrevade a 17 de setembre 1580 y afronte de
una part ab terres dels hereus de toni benet poses are dels hereus de silvestre vadell
y de altre part ab vinya de rafel rigolt are dels hereus del dit vadell y de altre part ab
terres y vinya de michel garsia y de altre part ab vinya de sebastia carbo [f 11]
(ite)m dic que tinc y poseyesc unes cases y corral que foren de pasqual lledo tingudes
en alou del s(enyo)r rey a vinte de lluïsme ab carec de xiiii l(liures) cens a mo(ssen)
michel nadal mercader les quals son agudes p(er) quitades com consta p(er) acta
firmat p(er) la mag(nifi)ca s(enyo)ra elisabet nadal vidua y lo molt r(everen)t s(enyo)r
guillem nadal canonge son fill sots a 11 de maig 1628 affronten de une part ab le
vie publica y de altre part ab cases y coral de llorens lledo are de joan ballester bernadi y de altre part ab tros de tera dels hereus de le vidua vidale y de altre part ab
coral y cases de barto(meu) lledo y ab tros de tera de michel lledo cases noves y ab
ort de onofre valls y ab un coral y cases dels hereus de llorens vadell y ab un tros de
tera y cases dels hereus de silvestre serda y de altre part ab tera y cases de joan farer
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las quals poseyesc en virtut de vende feta p(er) antonina v(idua) de pasqual lledo
com consta ab acta [f 12]
En la escrivania real sots a 20 de setembre 1584 [f 12v]
(ite)m dich que les dites 14 l(liures) sens feya al dit mo(ssen) mi(chel) nadal son estades quitades a le senyora elisabet nadal v(idua) y lo molt v(enerable) mo(ssen)
ni(cholau) nadal canonge com consta en la escrivania real sots a 11 de maig 1618 [f
11v]
(ite)m dic que tinc y poseyesc una part de case unide ab le sobredita y tingude con
demunt es dit affronte de une part ab la vie publica y de altra part ab pesatje de la
tera de la hera y de altre part ab cases y clos de tera de joan garsia la qual poseyesc
en virtut de vende feta p(er) barto(meu) lledo com conste en la escrivania real sots
a 12 de octubre 1584 y aquella es estade capbrevade a 13 de novembre 1586 [f 13]
(ite)m dic que tinc y poseyesc unes cases y tros de tera situades y tingudes com demunt es dit a sens de 8 l(liures) a mi(chel) lledo garau les quals son agudes p(er) quitades com consta en la escrivania real firmat p(er) julia lledo payeta a le escrivania
de cartes reals a 27 de juny 1629 affronten de une part ab cases de barto(meu) mas
y de altre part ab pati dels hereus de mestre p(er)e caret y de altre part ab ort de
mestre barto(meu) lledonet y de altre part ab via publica y de altre part ab cases y
coral dels hereus de julia blanc y ab tros de tera de michel lledo cases noves are meu
la qual es estade capbrevade sots a 13 de novembre 1586 [f 14]
dich que les ditas 8 l(liures) cens que feya a dit lledo garau les he quitades a julia
lledo payeta nebot y hereu de dit garau a 27 de juny 1629 [f 13v]
(ite)m dich que tinc y poseyesc deu lliures sens quem fa y es tengut a fer tots anys
mo(ssen) anto(ni) mercadal pr(ever)e y per ell anto(ni) vile de honofre del palmer
de la cavalleria del s(eny)or georgi abri descallar com consta ab acte en poder de
mo(ssen) anto(ni) morro not(ari) sots ...de marts 1631 [f 14v]
(ite)m dich que tinc y posseyesch un tros de tera de tenor de trenta sous de terra
que compri a ja(um)e sempol poc mes o manco que li avia dexade cosme lledo com
consta en la escrivania real sots a 18 de octubre 1616 [f 15]
(ite)m e comprades quatre quarterades de terra a joane faliu y mateu ginart son fill
com costa ab acte en la escrivania real a 4 de maig 1648 [f 15]
M(es) dic que poseyesc deu quarterades de tera camp y garriga que he comprades
a michel moll com costa ab acte en la escrivania real a 6 de maig 1638 [f 15v]
(ite)m dich que tinc y poseyesc un quarto de tera situat en le vile de campos junt ab
tres cortons que jo tenia al vinyet vell que e comprat de damia ginart pages com
consta ab acta en la escrivania real continuat sots a 14 de juriol 1630 [f 16]

(ite)m dich que tinc y poseyesc altre corto de terra unit ab lo sobredit que compri
de jasinto jaume com consta en la escrivania de cartes reals sots a 10 de agost 1633
[f 16]
(ite)m tinc y poseyesc altre corterada de terra que compri de le vidua de mestre pau
burguera sabater filla de anto(ni) ballester rovellat con consta ab acte en la escrivania
real sots...[f 16]
fas memoria com e comprades quatre quarterades y mitge de terra a mi(che)l fullane
a son vanrell com costa ab acte a le escrivania real a 9 de maig 1643 [f 16v]
(ite)m fas memoria com e comprades dues quarterades y mitja de terra a m(iche)l
fullana juntament ab les que dit fullana mea establertes ab carrec de vint y quatre
lliures cens al d(octo)r garsia sots 4 juriol 1643 que son 7 quarterades y mitja [f 16v]
fas memoria com les dites 24 l(liures) de renda que feya al doctor gregori garsia son
estades quitades sots a 14 de juriol 1624 [f 17]
(ite)m he comprad un trast junt a le posade del vallet que era de m(iche)l masot a
fransina real y altres sots a 9 de maig 1643 [f 16v]
(ite)m e comprades dues quarterades de tera a dit fullane junt ab les predites com
conste a 28 de oct(ubr)e 1643 [f 17]
(ite)m e comprades tres quarterades y mig corto de terra a barto(meu) fullane fill
de michel com costa ab acte a le escrivania real a 13 de setembre any 1647 [f 17]
(ite)m dit jo michel lledo dic que tinc y poseyesc dotze quarterades y mitge de terra
(que he comprades) a la senyora antonina coll y altres a son lledo al cami dels mateus
franques com costa en la escrivania real sots 29 de agost 1642 [f 17v]
(ite)m e comprade altre pesa junt a la predita a llorens suau de la vila de falanig com
costaven la escrivania real sots a 20 de agost 1642 [f 17v]
(ite)m dic que tinc y poseyesc quatra quarterades y mitga de terra que e comprades
a mi(che)l fullane a son vanrell com costa a 9 de maig 1643 [f 18]
(ite)m dic que e comprades quatra quarteradas de terra a joan holiver que son a son
xavari que son estades de m(ichel) lledo de salvador com costa en la esrivania real a
21 de juny 1643 [f 18]
(ite)m dic que e comprades ab altra compre al dit joan holiver de rafel 8 quarterades
de tera que li restaven a dit son xavari com costa ab acte en la escrivania real sota a
19 de set(embr)e 1644 [f 18]
(ite)m e comprade mitge quarterade de terra a g(uille)m hobredor doctor en medisina com costa ab acte a le escrivania real a 14 de juny 1648 [f 19]
(ite)m e comprat un quarto y mig de terra a rafel massot y michel son fill com costa
ab acte a le escrivania...real 1648 [f 19]
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