
B S A L , 5 2 ( 1 9 9 6 ) . 2 2 7 - 2 M 

«APORTAR VARA» 
Reflexions sobre la pràctica senyorial 
a la Mallorca de finals del S. XVII. 

MARGALIDA BERNAT I ROCA 
JAUME SERRA I BARCELÓ 

Introducció. 
Malgrat la polémica encelada sobre la naturalesa de la societat mallorquina derivada 

de la colonització catalana, sembla haver-hi un ceri consens en què cl procés dc 
senyoralilzació illenc va tenir el seu cimal en cl S. XVII 1 . No es tracta tant de la 
concesió de títols a certs cavallers, com de la consolidació d'una classe dirigent clarament 
delimitada en el sí d'una societat estamental i amb unes arrels econòmiques 
fonamentalment agràries 2. En el conjunt d'inslrumcnis utilitzats per l'aristocràcia illenca, 
cl control sobre àmplies àrees dc producció agrària va esser fonamental. No es tractava 
sols d'un domini directe o una explotació personalitzada, sinó d'un control territorial mes 
o manco subtil sobre l'espai, la gent i la producció. Es en aquest context que cobren 
rellevància les cavalleries com a estructures d'organització senyorial. Malauradament, es 
coneix encara molt poc sobre cl seu origen, organització i evolució. 

Des dels estudis de J. Olcza y dc España 3 a la darrera síntesi dc P. dc Montaner 4 

s'ha avançat cn cl seu coneixement, emperò encara calen estudis puntuals que permetin 

l,a hibliografia sobre aquest aspecte és molt abundant. Sols a tal! d'exemple, cal assenyalar tom a 
fites Cabdals ¡es obres dc: 
Alvaro SANTAMARÍA: "Entomo a la evolución del modelo de sociedad en el Reino de Mallorca. Siglos 
XlII-XVlll" Estudis fíalcàries, 3, 1 y« 1, 3-200. 
Jaume PORTELLA: "La consolidación del feudalismo", llistaria tic los Pueblos de Esptti'ta/ll. Barcelona, 
1984, 131-145. 

Pedro [)!• MONTANER: "Li estructura del Brazo Noble mallorquín bajo los Austrias" Estudis 
Haleàries, 27. 1988.3-38. 

Jaime Oli Ot.li'ZA Y DU ESi'AtiA: "Caballerías de Mallorca. Caballería dc Mabuja (vulgarmente de 
Santa Maria del Camí)" BSAL., XXXI!, 1929, 274-277. 

Caballerías de Mallorca. Caballería La Galera (antigúame ni Lumbar)" BSAL., XXXII. 1929. 297¬ 
299. 

"Caballerías de Mallorca. Caballería de Canet" BSAL.. XXXH, 1929. 316-318. 
'Caballerías de Mallorca, Caballería de Son Sanjuan (antiguamente Imalasen)" BSAL., XXXII, 

1929, 347-348. 
"Caballerías de Mallorca. Caballería de Vcnusa". BSAL.. XXXII. 1930. 370-371. 
"Caballerías de Mallorca: Caballería de Adzon y Atizona (vulgarmente Son Párelo)" BSAL . 

XXIli, 1931, 19-21. 
"Caballerías de Mallorca. Caballería de Santa Margarita y de Ero" BSAL.. XXII!. 1931. 43-48. 
"Caballerías dc Mallorca. Caballería de los Lluüs (antiguamente de liurguets)" BSAL.. XXIII, 

1931.60-61. 
"Caballerías de Mallorca. Caballería del Moiíaslerio de San Ecliu de Guíxols. BSAL.. XX111, 1931, 

90. 
"Caballerías de Mallorca. Caballería de Momela". ¡ISA!... XXIII. 1931, 105-106. 
"Caballerías de Mallorca. Caballerías del Obispo y Cabildo de Gerona" BSAL.. XX111, 1931. 131¬ 

134. 
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esbrinar aspectes en conflicte. És cert que la primera denominació dc cavalleria que 
apareix en el repartiment, i a la documentació que d'ell es derivà, sembla referir-se mes a 
una unitat administrativa relacionada amb la colonització feudal que no amb 
l'estructuració senyorial del territori 5. Tant se val. a Catalunya sembla que cl procés 
s'inicià de manera semblant i acabà per denominar territoris scnyorials amb unes 
característiques paralcl·lcs a Mallorca.6. 

El fel dc què algunes cavalleries rebessin denominacions específiques com la de 
honor1 o baronkr cs d'antic cs ben demostratiu de com avial cs produí aquesta variació dc 
significat. Igualment, s'ha dc tenir cn compte que ràpidament algunes d'aquestes 
cavalleries assoliren drets jurisdiccionals clarament diferenciats. 9 Diverses vegades s'ha 
insinuat que la Carta de Franqueses sols era aplicable a la porció reial. Així semblen 
confirmar-ho esdeveniments com les conecsions dc jurisdicció a Bunyola. 1 0 els Pariaigcs 
de Felanitx 1 1 o Andratx, 1 2 , o la documentació ja abundant sobre Sant Martí d'Alanzcll1-1. 

"Caballerías de Mallorca. Caballería de Ariaiiv" HSAL.. XXXII!, 1931, 183-1Í.4. 
"Caballerías dc Mallorca. Caballerías de la Orden de San Juan" «..VAX XXXIII, 193 1. 217-223. 
"Caballerías dc Mallorca. Caballerías de Mos.s. Guillem de Puigdorfila (Masnou, liànols v líeuyrl"." 

líSAL. XXXIII. 1931.277-285. 
"Caballerías de Mallorca: Caballerías de Lloseia y Ayamans" BSAL., XXIX, 1945. 274-272. 
"Caballerías de Mallorca: Caballería del Palmer'' BSAL., XXIX. 1945. 277-280. 
"Caballerías de Mallorca: Haronía del Conde de Ampurias" BSAL, XXIX. 1945, 349-358. 
"Caballerías de Mallorca El Reguer antes Heniarri" BSAL., XXIX. 1946,751-755 
"Caballerías Je Mallorca: Caballería de '['anear" HSAL.. XXIX. 1946, 755-757. 
"Caballerías de Mallorca: tais Monjos (antiguamente Ben imohah)" BSAL.. XXX, 1947, 61-66. 
"Caballerías de Mallorca: Caballería de Oriem" BSAL.. XXX, 1947,66-69. 
"Caballerías dc Mallorca: Na Uausana" BSAL.. XXX. 1948, 307-310. 
"Caballerías dc Mallorca: Dc Tanca" BSAL.. XXX. 1949.427-431, 
"Caballerías de Mallorca: Caballería de Oauhcrl Roig" BSAL. XXX, 1949. 431-433, 
"Caballerías de Mallorca: de Eslallcnchs" BSAL.. XXX. 1951), 498-499. 

"Caballerías de Mallorca: Gotcns o Goiners" BSAL.. XXX. 1950. 500-501, 
4 Pedro DE MONTANER: "Les cavalleries mallorquines. (Segles XII1-XVIH)". Terra, Treball i 

Propiciat. Classes agràries i Règim Senyorial als Països Catalans, Barcelona, 1986. 42-65. 
' Jean BlSSON; "Noies slatislique sur le Repari i me ni de Majorque 1232" BSAL., XXXtl!, 1968, 52; 

54-55 i 58. 
A. SANTAMARÍA; "Enlomo a la e v o l u c i ó n 4 7 - 7 0 . 

f ' Picrre 1 Ï O N N A S S I E : Catalunya mil anys enreíall - lSarccIona. 1979, especialment 179-222. 
7 Segons el Diccionari Catatà-Valencut-Butcar, 6, a la seva tercera accepció, «honor» correspon a 

••renda vitalicia tjite el Senyar concedia al vassall damunt ano possessió* o bé la propia "possessió i/uc 
es té en arrendament vitalici*. Gabriel ALOMAR / Ramon ROSSELLÓ VAQUER Historia de Maro/U. 
Mallorca, 1989, 163-285, documenten pel S. XIII abundants notícies sobre aquest significat. De lotes 
maneres aquest varià aviat. Segons Aína [J.-SE.NNE {Canumun i Canuntll Palma de Mallorca, 1981, 
40), ja el 10 de maig de 1244. et mi dona llicència als cavallers per adquirir .'honors* (és a dir 
cavalleries o béns de reialenc) fins al valor dc 500 auris o nwrabaiius. Jesús I .A1.1NDH ABADIA 
(Derecho Histórico Español - Barcelona. 1974. 235) indica com els «honors» s'encomanaven a 
persones dc confiança del rei, les quals oslemaven genèricament cl lítol tic «potesiais» i que, ¡vr regla 
general, tenien el títol honorífic dc «comtes». 

^ MUNTANER: "Les eavallenes mallorquines,..", 46. De totes maneres cl temre baronia ja eslava ben 
consolidat a 1344, tota vegada que a tina mostra dc cava l l l s armats d'aquesl any es fa la diferenciació 
entre baronies antigues i les cavalleries creades pel rei San no, Entre les primeres hi havia la cavalleria 
d'Alaró en mans d e Berenguer dc Sani Joan, la de Lloseta en mans de Guillem de Togorcs, ta de 
iicutam cn mans de Berenguer de Tomamira, la dc Sania Maria del Camí cn mans de Pere Torrella, la 
Honor de !a Galea d'Alamany de Sadoa. Orient en mans d'Asntl de Galiana,... entre l e s segones hi 
figura per exemple la de Canet cn mans dc Pere Deshachs. VlCII / MUNTANER Documenta Beyni 
Majoiicarum. Planta. JÍWJ, / y . í . / o j , Doc. 205. 

' Plàcid PÉREZ I PASTOR: "El feu de Guillem de Torrella i la cavalleria de Guillem Sacosla" BSAL,, 
50. 1994,66-96. 

1 0 VtCTI / MUNTANER Documenta .... 144-147: Doc. 130. 
Per a una parcial interpretació d'aquesta concesió es pol veure: 
A. SANTAMARÍA: lin tomo a la evolución .... 

1 1 Pere XAMENA / Ramon ROSSEU.O Història de l'elantisll, Mallorca. 1976. 92-96. 
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Igualment, altres l'ets encara poc coneguts tic resistència antisenyorial molt primerenca 1 4 

són indicatius dc què l'assoliment dc diferents graus dc jurisdiccionalitat per part dels 
detentadors dc cavalleries va esser una làctica iniciada poc temps després dc la conquesta 1 5. 
La conecsió dc la jurisdicció alta i baixa, i del mer i mitx imperi durant el segle XVII, cn 
conseqüència, no serà un fel excepcional sinó una fila més cn cl procés de consolidació 
dels estaments privilegiats dc la societat illenca 1 6. 

En principi, els esdeveniments del S. XVII mallorquí no icncn res a veure amb cl 
fenomen dc la segona servilud de l'Europa central i oriental 1 7 . En cl cas mallorquí, no es 
tracta de fets excepcionals i aïllats del seu context geogràfic, polític i històric. Existeixen 
prou paral·lels tant a la Corona d'Aragó com a la de Cas te l l a 1 8 com per parlar 
d'excepcional iiat 1 9. 

Bona part dels conflictes que encara es donen a Mallorca en el tema de les 
cavalleries rauen en la confusió entre cavalleria i possessió20. Habitualment, però amb 
notòries excepcions, la cavalleria rebia cl nom dc la possessió més rcllcvani del 
continuum senyoria!"1. La tendència era la de què cl propietari dc la cavalleria acumulas el 
domini útil i cl domini dircclc, especialment si es podien incloure nuclis urbans o 
periurbans. A hores d'ara, sols es comencen a esbrinar els procesos dels quals es va valer 

12 
Juan l i . liNST.NAT Y PUJOL Historia dc lo Haronía tic los Señores Obispos tle Barcelona en 

Mallorca, l'al ma, 1919, 119-130. No són aquesi els unies pariatges de l'antic Regne de Mallorca. Cal 
citar, a nies, cl de Menorca (Juan RAMIS Y RAMIS Extractí) del arreglo llamado cl Panatjc del rey Don 
Jaime II! de Mallorca sobre la Pahordia y redarías de Menorca - Ciutadella, 1990) i et signat a 1315 
entre el rei Sauxi i i el bisbe i capítol de La Seu sobre la jurisdicció civil i criminal Je la porció temporal 
(VICH/MUNTANILR Documenta .... 117-120: Doc. 106). 

13 , 
Sobre Sanl Martí d'Alan/elI cxislcixen nombroses publicacions i es. segurament, l'exemple més ben 

conegut. Us pol veure: 
Aina Lti-SliNNIi/Perc Dl: MONTANLR: "Documentación medieval sobre la honor de Sant Mani", 

Ponies Rentin Balcaritan. 11. 1978. 347-356. Aina f li-StiNNT: Canamttnt i Cañara!!. Palma de Mallorca, 
1981.45-49. 

Joan ]•'. [.OPEZ BONET; "Sant Martí d'Alaim-ll devers 1400. Contribució a l'estudi evolutiu d un 
domini senyorial mallorquí". Mayúiqa, 20. 1981/1984. 223-232, 

A. SANTAMARÍA: "!:ii lomo a la evolución 41-46. 
Uls primers indicis es donen a partir de 1286, quan els Torans es dirigiren a ['infant Un Jaume per 

protestar deis ahusos de l'Ordc del Temple i de delemiinals cavallers a causa de les paslurcs i servituds 
d'aigües (Veure: Maleo ROTGl-R Y CAl' l . t .ONCII: Historia de PoltensaÜ - Pollença. 1995). D'altra 
banda, el governador hagué d'enviar, a 1333, una torca a miada a Sóller per evitar que Pranccsc Pont 
sapoderas de la jurisdicció de la vila havent plarilal a tal eiecle un cadalal en el eenire de la pohlació 
J K T ;ITL'itn>rir els veïnals, Pablo ( A't lil j RA BINN ASSI-R: "Mallorca > l·i política patrimonial de ta 
monarquía (S. Xlll y la primera miiad del S. XIV)'. Estudis Bolcaries. 6. I982. 84. 

1 5 UI primer llistat de prestacions dc cavalls annals dala de 1332 (José RAMIS DE AYRHR.OR: 
"Uslament militar i prohoms ah honors dc cavallers de Mallorca dc míljan S. XIV (1332-1362)", BSAL., 
XXVI, 1935. 3-9}. Segons Pere Dr: MONI'ANÜR : Les cavalleries de Mallorca ... , 46, el concepte de 
cavalleria com a mesura de superfície v:I esser abandonat poc Ienips després del repartiment. 

Jaume l'OR'l 1:1.1.A I COMES: "fes baronies i cavalleries de Mallorca dels S. XIII i XIV. In leudum 
ad consuoludiriem Harchinona", Afers. 18. 1994.427-442. 

1 6 A. SANTAMARÍA: "Unlomo a la evolución „.". 101-114. 
i 7 

S.D. SKAZKi.N et alií: L·i segunda servidumbre cn Entoni central v orientat - Madrid 1980. 
IN ' 

Marie-Claude QiRHHT: La nablesse dans In Royanme de Castille. Elude sur ses structurcs sociotes 
en Eslramaditre de I·1S*I a 1516. - Paris. s.a. 

! ' Peier KRIhOl I-.: Feudalismo tardío y capitalismo mercantil - llareelona, 1982. 
2 0 Aina Ln-SIINNI-: Ca/mmuní i Canavatl. 38-41. 
T I 

Pere DI: MONTANER: "Les cavalleries mallorquines 46-48. Segons aquest autor, quan cs 
contempla la cavalleria com a lerrilori s'han de tenir en coniple dos nivells: com a demarcació 
concreta, és a dir. amb un límits delcmiinahles; o bé. dispersa, cas en cl que la territorialitat era més 
JiTusa. Tot i això, també en el cas de les cavalleries disperses, es Iciidia a ¡dentit'icar-Ies amb la seva 
part principal. 'Tal es el cas del marquesat d'Anany, on la cavalleria s'identifica amb el seu nucli 
principi i la /ona aïllada com a una simple dependència. 
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l'aristocràcia per aconseguir aquesta acumulació 2 ' . L'aprofitament de l'endcuiameni pagès, 
la rcvalorilzació dc drets endttrreriis o l'augment unilateral d'alguns d'ells i, fins i tol, 
l'acumulació per compra són procesos prou indicatius a partir del final de Les Germanies. 

Sols quan existia un control ben definit sobre un determinat territori s'intentava 
consolidar els drets senyoria!s :-\ Al llarg dels S. XVI i XVII, les tàctiques més notòries 
consistiren en extendre la jurisdicció senyorial sobre determinades viles o, fins i tot, la 
creació de nuclis urbans en terres scuyorials. Emperò, aquests cimals, que sovint 
provocaren moviments i revoltes antisenyorials, no poden fer perdre de vista allres casos 
que, per no influir direciament sobre nuclis urbans, no deixaren de tenir una trajectòria 
moll similar. 

La l o n t documenta l . 
El document que aquí és présenla és ben il·lustratiu del que suposava a finals del S. 

XVII la jurisdicció senyorial a la cavalleria de Canet (veure I apèndix). Té l'avantaige de 
què es tracta d'un conjunt de testimonis d'babiladors fixos o temporals de la cavalleria. 
Lògicament, no es poden considerar imparcials, toia vegada que varen esser presentats 
pels delcntadors de la cavalleria en el decurs d'un litigi amb el Monestir de La Real sobre 
la jurisdicció de les aigües de la Síquia den Baster 2 4 , Es indubtable que els testimonis 
estareu dirigits a demostrar com els delenladors de la cavalleria exercien una àmplia 
sobirania sobre les terres senyorials i lot allò que n'estàs lligat. Malgrat lot, i si bé cal 
posar cn entredit algunes de les afirmacions testimonials, s'aporten rellevauls notícies 
clarificadores sobre aspectes poc coneguis dc la pràctica de la jurisdicció senyorial a 
Mallorca. 

El document no porta data, però per notícies indirectes dels testimonis es pol 
inferir un procés d'elaboració eniorn de 1720. En conseqüència, les referències més 
antigues cal siluar-les cap a 1680. Tol i això. cl gruix d'informació es dalable del període 
1700-1715. Aquest l'ei és important. Iota vegada que s'emmarca cn el conlexl de la Guerra 
de Suceesió, a la qual hi participà direciament i activament la família del delenlador dc la 
cavalleria. De fel, molles de les notícies que es donen no són explicables sense tenir en 
compte aquest conlexl. Fins i tol, sembla que cu un moment es va sostreure el control de 
la cavalleria del sen de tentador, pero aquest fet no implicà que la jurisdicció senyorial 
passàs a la re ia l 2 5 . 

(iabriel JOVER AVEUA: "Una crisi de la renda feudal'.'." Estudis d'Història Ecottòmica, 1992.1. 31-
5& 

Antònia MOREYTOÜS: "El patrimoni Vivot: Alguns suggeriments sobre la seva formació". Estudia 
d'Història Económica, 1992.1, 97-121. 

Pere Dl- MONTANER: "Las franquicias de una baronia mallorquina: Sant Martí d'Alanzcll". USAL., 
45. 1989, 299-315. Segons aquest autor, no hi ha dubte que tols els privilegis dels que gaudia el senyor 
d'una cavalleria eren inherents al lerrilori i, per tant. no s'alteraven amb el canvi de propietaris. Aquest 
fel va quedar consolidat pel cas de San! Mani d'Alan/ell a 1338. quan el rei disposà que el teu formis 
una unilal jurisdiccional y que cada vegada que hi hagués canvi de senyor es procedís a fer homenatge 
e sagrament de feeltai. Aquesia pràeliea arribà al punt extrem amb el marquesat de Bellpuig, en el que 
el marquès detenlnva els delmes i primií tes Ue la parròquia i que quan el marquès entrava a reunions 
de la comunitat parroquial se fanuciava com a «ifflWí inlor.. 

2 4 Margalida BERNAT I RtX 'A / Jaume S E R R A I H A R C T . I O: Sine engarnio: Aigua i ¡mder a la Síi/iiia 
den Baster (inèdit). 

Entre allres coses, això es pol deduir del testimoni de Joan Llinàs, de 40 anys, que reíala un lel 
succeït cap a 1705, pel qual sembla que va esser ¡oficial d'Esporles qui nomenà Halle de Canet a Mateu 
Pieres. Aquesta intervenció ve confirmada pel testimoni de Mateu Pie res, dTsporlcs, de 55 anys (fill de 
l'anterior?) que declara l'existència d'una lletra de la Reial Audiència publicant Maleu Pieres com a 
Halle de Canet i de la qual se'n feren còpies per a la Cüria d'Esporles i la de Canet. 
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Hipòtesis sobre l'abast de la jurisdicció senyorial a Mallorca. 
En el context de la polèmica sobre la naturalesa de la soeictal mallorquina derivada 

de la colonització catalana, el lema de les jurisdiccions senyorials resta encara per veure 2 6 . 
Aqucsl fel es tant i més lògic si cs lé en compte que, tradicionalment, s'ha parlat d'una 
estructura afeuda! de la societat mallorquina posteriora 1229. Deixant de banda postures 
ideològiques més o manco oposades a aquesta posició, cl l'cl sols cs explicable per una 
reducció simplista del problema. Si a Mallorca no existia feudalisme i cl règim senyorial 
era atenuat, l'esludi de les jurisdiccions senyorials era innecessari i una pèrdua de temps 2 7 , 
ja que. al cap i a la fi, sols s'aconseguirien documental exepcions a la norma sense poder 
establir una paula de eoniinuitat. 2 i í 

Cal no separar aquest plantejament teòric de determinades ideologies clarament 
resseguibles que van des del tradicionalisme a l 'anlicalalanisme. 2 9 Avui per avui, la 
comparació de la socielal illenca amb una suposada estructura feudal del Principal és un 
plantejament gairebé indiscutii. Emperò, aquesla postura denota un desconeixement del 
propi procés colonitzador dc! Principal i dc l'evolució social i política d'aquelles terres 
considerades com a una estruciura unitària i centralitzada en un clar anacronisme històric. 

La manca d'estudis, per tani, sols permet que qualsevol intent d'apropameni s'hagi 
dc realitzar encara a tall d'hipòtesi. Així, per exemple, cal distingir clarament enire el 
conceple de cavalleria-mòdul com uniíai territorial en el procés de repartiment de la 
aivallcria-ici riiori com a unitat jurisdiccional. Queda clar que s'esià parlant d'unitats 
jurisdiccionals i no territorials. Sols des d'aquest puní de vista es comprensible la manca 
d'unitat física de les cavalleries-lerritori o l'existència dc prestacions dc cavalls armats.- 1 0 

que no estaven cimentades sobre un determinat espai físic.-11 Lògicament, la cavalleria-
jurisdicció deriva de la cavaíieiiti-mòdtil, però no tenen perquè coincidir. La cavalleria 
entesa com a unitat jurisdiccional té les seves arrels cn el repartiment, però sols 

2 ^ Dc fet., sols existeix un primer apropament d'Aina LE-SENNE: C.anantunt i C.anavalt, 2 1 - 7 0 
complementat per P. Dl! MONTANER : "Las Iraiujtiieías Je tina haronía 

2 7 Ricard SOTO Y COMPANY:L'ordenació de l'espai i les relacions socials a Mallorca en cl S. XIII 

(1229'liQl). Tesi doctoral. Departament de les Societats Pre-capitalisles. Eacullal de Lletres. 
Universitat Autònoma de Barcelona. Bellalerra. 1991 . 

Jaume SERRA I llARC'lil.O; Handeries i bandolers a la Mallorca del Barroc. Tesi Doctoral, 
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Ai1s de l'U.I.I). Palma de Mallorca. 1995 . 4 9 - 5 8 . 

2 9 Anloni MAS I EORNES: "Com cs que interessa que segons quins pobles descompareguin de la 
I ïisLòria (o que. almanco, no hi compareguin gaire)". Llac, 7 7 4 . 1993 . 3 - 1 4 , 

Gabriel ENSENYAT 1 PUJOL: "I-a noslra Història més manipulada que mat (I)", Llac, 7 7 8 , 1 9 9 4 , 31¬ 
36 , 

Gabriel ENSENYAT I PUJOL: "La noslra Història més manipulada que mai (II)", Lluc, 7 7 9 , 1 9 9 4 . 3¬ 
11. 

3® De l'et, segons disposició de 2 5 de novembre de 1 4 7 8 . era inllcrcnt als qui lenguessin feus o 
cavalleries l'aponació de cavalls annals. JOSÉ M4 QljADKAOO: Privilegios y franquicias de Mallorca, 
cédulas, capítulos, estatutos, órdenes y pragmáticas otorgados por tos Reyes de Mallorca, de Aragón y 
de Es¡xt ña desde el S. XIII basta fui del XVI/ y triple mente catalogados por orden de registros, datas v 
materias con un apéndice dc Halas Pontificias. Palma dc Mallorca, 1894 , 80, 

• Pere DE MONTANER: "Les cavalleries mallorquines 4 4 - 4 5 . De ícl. No es tracta dc "enlabies 
cavalleries, sinó dc l'obligació de servir amb cavalls annals per motiu dc censos sobre la Rcial 
Procurado. Emperò, fins i tol en aquest cas, que no eslan vinculats a un territori, alguna vegada 
s'especifica que el cavall anuat correspon a una tinca delcmiinada. Aquesta denominació, lògicament, 
correspon a la localització origen del cens. però això no implica que la terra sigui una cavalleria 
territorial. 

Gabriel ALOMAR / Ramon ROSSELLÓ: Història dc MinollII, Mallorca, 1 9 9 0 . 2 7 3 . A un document 
dc 1452 es la constar une un i¡uafl dc cavall anual era eijuivalenl a un honre a peu. 

http://ann.it
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l'evolució posterior, cn la qual hi jugarà un paper cabdal una concesió reial, «ad 
consueíudine de Barchinona», és capaç d'explicar l'evolució d'algunes d'elles. 3 2 

Aquest fel provoca una allrc fenomen que. tradicionalment, s'ha intentat presentar 
com una prova més de la dèbil estructura senyorial de l'illa. La circumstància dc què la 
cavalleria existeixi dc manera indenpendeni de la persona que la detenia. Sols partint 
d'aquesl punt es pot entendre que aquestes institucions es puguin vendre, llogar, 
permutar.... com si d'una altra possessió es traclàs. 3 3 

D'aquesla manera, s'entén que les diferents cavalleries (engueren un ritme diferent 
d'evolució, emperò totes dirigides cap a objectius semblants. En resum, aquest objectius 
es podrien sintetitzar en l'assoliment del mer i mixi imperi, jurisdicció alta i baixa, i 
incloure nuclis urbans dins dels territoris senyorials. Lògicament, sols una minoria de 
cavallers aconseguiren aquests objectius i, fins i tol. amb dates tan llunyanes com el S. 
XVIII. 

Al cap davall dc lot aquesi procés hi ha un problema que sols s'explica si cs 
Irasccndcixen els paràmetres econòmicistes. Del que es tracta és d'exercir el poder i la 
sobirania sobre un determinat territori i capes cada vegada més àmplies de població. 
Lògicament, el conlrol econòmic és cabdal, però es pot sacrificar a altres elements que 
permetin un poder mes immediat i directe. En aquest aspecte, cal suposar que la 
implantació de les primeres viles de planificació reial, lot i que moltes d'elles s'edificaren 
en terres senyorials. degué esser un cop forl per a la naixent cavalleria illenca. Existeixen 
notícies documentals de com les grans possessions es veren despoblades d'cmfileutes i 
esclaus per anar a poblar v i les . 3 4 així com de vertaders moviments de resistència per 
deixar-se lanc.u a nuclis defensius. 3 5 

Aquest lema planteja un nou ele me ni d'anàlisi del qual encara es tenen pocs 
components. Es tracta dc la caraclcrilzacó jurídica dels habitants de les cavalleries. Tota 
vegada que un dels arguments sovint tret a rolló és el de l'absència de servitud de la gleba 
o dc remenses, oblidant que aquesta formalitat legal, a Catalunya, s'assolí plenament amb 
postcriorital a la conquesta de Mallorca. Ara bé. la simple existència d'una estructura 
jurídica no invalida la seva pràctica habitual. Existeixen nombrosos indicis documentals 
pels S. XIII i XIV que demostren una situació jurídica clarament diferenciada entre 
habitants de la porció reial i de cavalleries. Aquesta diferenciació no implica que de iure 
s'execissin mats usos il·legals. Emperò, el costum d'origen era massa arrelat per llevar-lo 
de socarre!. Tal passa amb drels com el de la guerra privada o el de twsi e cavalcada*6 

- J. PORTELLA: "Les baronies i cavalleries dc Mallorca dels S. XIII i X I V . 4 2 7 - 4 4 2 . 
? Rere DE MONTANER: "Las franquicias de una baronia ...",299-315. 
4 l'au MORA / Lorenzo ANDRINA!, üiplomataiill, 419-428: Doc. 157. En cl document de concanvi 
entre fabat Pere, de 1.a Real. i els procuradors reials Guilcm de Coma i Gregori Sallmahc, datat el 4 dc 
setembre de 1309. es l'eia notar que el monestir de Li Real, a canvi d'alguns molins a la Síquia den 
ttasler i a la de la Eonl de la Vila, entregava falquen» Denimahap a Porreres, la qual s'estava 
despoblant a causa de ta fundació de la vila de Porreres i del ••dcffcctum servorum ¡aboraciam eiiisdem 
alcareae uecessariorum. et prúpter çar'tstiam cbristhuioram, <¡it¡ similiter necessari! sant, qaótibeí nono, 
culturae seu laboraiioni pracdictae, expocente et etiam retfiiirente republicà rationc poble seu 
popiitíilionis quant dominin Rex Mitioricarnm faeit el facturas est in dicta parrotjuia de Porreriis propier 
tiationem terrae et securiíatcm hicorum vicinoretm {...}». 

' Lorenzo [.LITERAS: Arta en el S. XIV. Capdcjfra, Sou Servera v Sírnf Llorenç. Palma de Mallorca. 
1972. 

1 Gabriel Ll.OMPART: "Nuevas cartas de los gobernadores Arnau d'Erill y Tclip de Hoy! a Pedro IV 
el Ceremonioso". USAL., 47. 89-109. A 1343. els jurats de Mallorca es queixaven davant el governador 
tirill. el qual eslava setjanl el castell de Pollença , :i causa de què lli feia participar mallorquins i així) 
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taxativament prohibits, però que la corona reconeixia com a tiréis de tacto encara en el S. 
XVI . 3 7 

En molls d'aspectes, i fins el S. XV, s'hauria de considerar que I'cspai social i 
productiu que a allres indrets era ocupat per serfs, a Mallorca era cobert pels csclaus. 3 í f A 
partir dels conflictes socials, les epidèmies, la instauració de la Inquisició cl paper 
predominant dels esclaus a certes activitats econòmiques va perdre importància, creanl-sc 
un desequilibri en el mercat de treball. El seu lloc va esser paulatinament ocupat per 
lliures. D'aquesta manera, a Muro, i cn cl S, XVI, determinats senyors de possessió 
interpretaven els contractes de treball com si fossin vertaderes servituds. 3 9 S'arribà a lal 
punt que cn unes instruccions que cl Sindicat de la Part Forana donà a Bernal Domènech 
cl 20 de desembre de 1601 es feia constar que s'havia de comunicar al rei que ja may los 
cavallers y gent principal, que tots son matadors y se fan matadors de la Ciutat, per llurs 
interessos han obeyt a ningunes pragmáticas, lleys, privilegis ni manaments reals dels 
Serenissims Reys passats, havent.hi posades tots les mans contínuament des.de dos cents 
anys d.esta part sens faltar.hi ningú en les coses que han tingut respecte a la Consignatio 
y govern commu y universal del present Regne, abusant de aquelles mosttant.se ells ser 
los senyors absoluts y no subiectes a llei, y lo commu llurs vassals i pitjor dels que.u 
son devent tractar a mal tractar, y pitjor que si tos de estu terra fossen moriscos.™ En 
conseqüència, si no de iure, si de facto en el S. XVII existia una vertadera classe dc serfs 
agraris sotmesos als senyors de grans propiciats mitjançant processos d'endeutament o de 
coerció senyorial."11 

No existeixen estudis sobre la pertinença de grups de població a diferents 
jurisdiccions. Emperò, les notícies que d'ençà i enllà es van coneixent són sorprenents. 
Així, a lall d'exemple, a 1430, es va fer una talla a Muro etil te lots els habitants dc la 
parròquia. La quantitat de persones que es laxaren va esser aproximadament de 40 de la 
vila, 45 de fora vila, 60 de la Seu de Girona i 117 de la baronia del comte d'Empúries. 4 2 

Ja en el S. XVII, els habitants d'algunes baronies gaudiren d'àmplies franquícies fiscals, 
especialment pel que fa a imposis reial i universals, i, en parlicular. a les talles que des 
del S. XV eren moll freqüents. D'aquí el nom de Vilafranca en que es va balctjar cl nucli 
urbà creat dins terres dc la cavalleria de Sant Martí d'Alanzcll. El 15 dc gener dc 1666, el 
rei explicità que a la honor de Sani Martí no s'havia de tributar per talles lal com passava 
a la cavalleria de Miañes, de l'Orde de Sani Joan, a causa dels privilegis que havien lengul 
els lemplers, antics senyors d'ambdós territoris. L'aspecte inierssani d'aquest ordenament 

«trencaré tur franquesa, per ta qual són franch de Iota host e cavalcada e de tola exacto reial y 
personal*. Emperò, a 1412. el halle Je l'Orde de l'llospilal a Pollença alimiava que una de les seves 
prerrogatives era convocar l'host amh la bandera de l'Orde «dc tant de temps ensa que no ht tia 
memoria de horneas no cs cn contrari*. Veure: 

Mateo ROTOERY CAl'I.l.ONCtl: Historia dc Potlensall. CXXVlI-CXXVltt. 
3 7 SERRA I BARCELÓ: Banderies i bandolers .... 1.323-1.525: Doc. H, 
ió 

Pere Oli MONTANER: "Sobre los siervos temporales en la Mallorca moderna" Masürqa. 17, 
1977/1978. 69-72. 

Pene DE MONTANER: "Aspectos de la esclavitud en Mallorca durante ta E.dad Moderna", HSAL.. 
37. 1979. 289-328. 

3 9 Gabriel ALOMAR / Ramon ROSSEIXO: Història de Maro/111, 426. Tot citant un document de 
l'A.R.M. (A,H. 255. I". 5¡tv. de 9 de juliol de 1513). anoten «xobre cl fet que Gabriel Alamar va Hogar 
per cert temps an creat seu anomenat Antoni a ïlernaí Pabrcgnes per Ui L.: però aquest lla amenaçat 
de pegar al criat carn si fos captiu perquè com a lal el "comprà", cosa que nega el criat i demana 
protecció». 

Antonio PLANAS ROSSELLÓ; Él Sindicat de l'ora. Corporación representativa de la villas de 
Mallorca (¡315-IS34)- Palma 1995, <104. 

4 1 Pere DE MONTANER: "Les cavalleries mallorquines ...".64-65. 
4 2 Gabriel ALOMAR / Ramon ROSSELLÓ: Història de Muro/lll, .106. 

http://des.de
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cs que el rei aclaria que aquesia franquesa no pertocava sols als senyors i posseïdors, sinó 
a tots els fruits, colons i habitants dc Sant Martí i Vilafranca, ja que la immunitat era 
inseparable del propi territori. Igualment, cs feia notar que la Universitat i Regne de 
Mallorca no hi tenia cap drel adquirit.4-' Tal volia aquí s'hi hagi de cercar una dc les 
causes del procés de ruralilzació de la població mallorquina en el S. XVII que, com cs 
sap. cs consolidà entoni dc grans possessions. 

Si cs parteix d'aquesta hipótesi, cl panorama cs modifica sensiblement. Les 
suposades excepcions formen una línia de coniinuilai tal que s'integra cn un procés 
coherent. I en aquest sentit s'hi han d'incloure multitud dc factors que fitis ara s'han 
considerat com a anecdòtics, tals com ia conecsió de determinades jurisdiccions o la 
resistència nnlisenyorial que adoptà diversitat dc fórmules d'acord amb cada cojunlura. 4 4 

Ara per ara, no sembla haver-hi dubte dc la naturalesa feudal del procés dc 
colontizació. Com s'ha dit, hi ha prou eviuències de què la Caria de Franquesa és redactà 
sols per esiaren vigència en ierres dc reialcnc. De fet, algunes concesions dc jurisdiccions 
senyorials dc la primera milal del S. XIV, tal i com les que s'han comentat, posen 
especial esment cn delimitar les potestats senyorials i de la corona. Els habitants de 
Ciutat, per exemple, eren dc jurisdicció reial, no així els dc les cavalleries. Aquest l'el 
confirma la hipòtesi primitiva de què el repartiment i Ics franqueses sols eren d'aplicació a 
la porció reial. Això, a més a més, vendria confirmat cn una data tan tardana com el S. 
XVII i la creació del nucli urbà de Vilafranca en terres senyorials. 

Com fa notar P. dc Montaner. 4 f > cl nom dc Vilafranca amaga una complexitat 
socioeconómica que sembla contradictòria, però que, de fet, no ho era. La nova vila cs va 
dir franca perquè defugia de la fiscaüta! reial molt mes pesada cn aquells moments que la 
scnyor i a l . 4 7 D'altra banda, i contràriament a altres indreis com les cavalleries dels 
Formiguera, Vilafranca era una nucli de pau enmig d'un territori dividit cn una veritable 
guerra civil, 4* 

No sembla haver-hi dubte que a molls de territoris senyorials no s'aplicaven les 
franqueses del Regne. Sols amb el temps, i no sense conflictes, els balles senyorials 
acabarien essent obligáis a jurar-les a l'hora de prendre posscssió. 4 , ) Sols la instauració dc 

4 1 l'erc 1)1- MONTANER: "Lis franquicias dc una baronia 313. 
4 4 Jaume SERRA I BARCELÓ: Banderas i bandalefs .,..49-74. 
4 - S Ricard SOTO V COMPANY: "Alguns casos dc gestió «colonial., feudal a la Mallorca del S. XIII". 

Estudi General 5-6. 1983/1986, 345-369. 
4 6 Pere DE MONTANER: "Las franquicias de una baronia 299-300. 
4 7 Aina L E - S E N N E : CanamuM i Canavall, 14-51, , o , , 

Pere DE MONTANER: "Las franquicias de una baronia ..." 
Antoni MAS I EORN'ES: "Una hrega de famílies o una brega de pagesos i senyors.'. Conflictes 

ami senyorials a Sania Margalida als seg les XVI i XVII" III Mirall, 49. 1991, 25-32. 
4 9 J O S É M* CUADRADO: Privilegias y franquicias .... 29. Tot citant el Llibre de Privilegis del Regne de 

Mallorca, en ressenya un dala! a Lleida de 2(* d'.ignst de 1251 que indica «tmott omites bàjttli 
baronorttm jureu frani/iicsias Maioricarum». Malgral lol. é s prou conegui que a principis del s e g l e 
següent alguns dctenladors de baronies es negaven a què els seus bules Ics jurassin. 

Maleo ROTGER Y C A I ' I . I . O N C I I : Historia dc Pollensu d- Pollença, 1995, 27-28. Els prohomes de 
Polcnça, a 1302. denunciaren al lloctinent que el eonienador i e l s balles del Temple no volien jurar les 
franqueses i que les seves practiques administratives i judicials eren draconianes, El governador ordena 
q u e fossin jurades i observades pels leniplers lotes les franqueses del Regne. LI batle de l Temple 
ICSpongué que ja les havia jurades davant del eonienador i que sols a ell havia de donar raó i no al baile 
reial. 

Ibidem. CXXVll-CXXXIi. En una polémica que esclalà a 1412 enlre el baile reial de Pollença i el 
halle scnyorial de l'Orde de 1 Hospital de Sant Joan de Jerusalem, el primer parlava de forma despectiva 
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la figura del veguer, amb els conflic.es que generà entre els magnats, la tàctica conjunta 
d'ordenació territorial i la signatura dc pariatges, entre altres elements, poden explicar de 
manera coherent la potenciació de l'autoritat reial arreu del territori, 5 0 

Conseqüentment, al darrera de tots aquests conflictes s'hi amaga també la vigència 
dels Usatges de Barcelona a Mallorca. Els autors que han defensat una formació afeuda!, 
lògicament l'han negada. Es simptomàtica la interpretació que dóna J. Ma. Quadrado 
d'aquest fet. Des del seu punt dc vista, els Usatges no podien estar de cap manera cn vigor 
a Mallorca, a no esser dc manera restringida, ja que el codi del comte Berenguer no podia 
aplicar-se perquè era vigent en la feudal y tenbrosa sociedad del siglo XI. que apenas se 
comprende como pudo oc li malar se o sol del XIII en el merca mil emprario de lo pujante 
colonia. I aquí rau la contradicció. Passen de 120 els capítols copiats en cl Llibre dels 
Privilegis dels Reis de Mallorca de ninguna aplicación en su mayor parte, excepto por lo 
locante a composición por delitos; y van añadidos varios cánones de concilios referentes a 
la "Tregua de Dios"?x La manipulació documental que arribà a 1er J, Ma. Quadrado 
resulta sorprenent. Per reafermar la seva posició, i comentant la segona disposició dc la 
composició lela entre Jaume 11 i Pere III el 19 tic gener dc 1278 (que en Ierras de 
Rosselló, Cerdanya, Vallespir e Coltiure no carrega alna moneda que la barcelonesa, e 
que se degan servar las costums e nsatjes de Barcelona, mes que en lo Regne de Mallorca 
e illas adjaftenls no Itaja contradicció lo expressat en Jaume en fer moneda propia)?2 

escriu que en los dominios de Rossellón y Cerdaña, peto no en las islas, rijan los Usutjes 
de Barcelona y corra la moneda barcelonesa^ 

La personalitat de J. Ma. Quadrado obvià la inconsistència del plantejament. Tant 
sols a la seva propia publicació hi ha prou elements contradictoris. En els còdexs per ell 
estudiats hi ha almanco dues còpies dels Usatges i una de les Constitucions de Catalunya. 
Entre allres, es podfin trobar disposicions com la de 17 de desembre de 1373 que ordena 
que a les inquisicions contra delals es fessin servir els usos de Catalunya. 4 Per una 
disposició de! rei Martí de 8 de juliol de 1401 s'estniuía que en conflictes d'alous i censáis 
entre les Universitats i particulars es jutjàs per ius comune ct feudorum seu per 
constituiiones Carltaloniae gen erales." 

Tot els seguidors d'aquesta teoria es fonamenten en què, segons la Carta dc 
Franqueses, els Usatges sols serien d'aplicació en lemes referents en pleits de iniuries, en 
dons e en nafres feies i es comenta que, malgrat això. avial perderen vigència ja que. dc 
manera primerenca, s'estructurareu fórmules com ad reclam mesuram Maioricarum o ad 
legalem mesuram Civitalis Maioricarum» i, especialment, ad consuetudinem 

del baile senyorial, arribant a afirmar une «lo Iratte ¿leí Spital C tic cabdal, si hatle pol esser dit, cant Ito 
Itage jurades franqueses, citstttnts c bons asos de la tena segons es legal e fer deu per franquesa, en 
altre manera es milla tot iptant fa e proccites en son ofici*. 

' Roman PINA HOMS: La creación del Derecho cn cl licino tic Mallorca, Palma de Mallorca. 19X7. 
117-140. 
Ma. Pilar FERRER t VANRHL1. : Tradició jurídica mallorquina: Autors del XV al XVIII. Palma de 
Mallorca, 1990. 

José Ma. Ql.'ADRAOO; Privilegios y franquezas .... X VII-XVIII. | això que, segons la confirmació 
de "Pau i treva" que delemiinà la conquesla de Mallorca prohibí textualment la guerra privada: «Volent 
tambe i sialtatn que aquells qui part tendrán de aquellas Ierras tío pugnen guerretjar entre si mentre 
seran en aeftiellas parts ni fer guerra de aquellas Ierras* (l.oren/o PÉRÍiZ MARTINEZ:"Corpus 
documental hak'ar. Reinado de Jaime 1/1". Fontes Kcritm liatcrarittnt, I . , 24). 

José Ma. Q l . ' A I V K A l X ) : Privilegios y franquezas .... 41. 

' José Ma. Q I ' A D K A I X ) : Privilegios y franquezas .... 18. 

} José Ma. Q t ' A D R A I X ) : Privilegios y franquezas . . . ,98. 

' José Ma. QUADRADO: Privilegios y franquezas .... 6.1. 

http://conflic.es
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Maioricense.56 Aquest plantejament obvia mollíssims aspectes fonamentals sobre la 
naturalesa, recepció i consolidació del dret. En primer lloc, es fa una barreja entre Sistema 
Mètric i Legislació. En segon lloc, es fa difícil admetre la construcció d'un dret 
consuetudinari propi tant sols 20 o 30 anys després de la conquesta, quan cl procés de 
colonització solsmenl s'havia iniciat. Malauradament, es desconeix que s'entenia per 
consuetud en ets S. XIII i XIV, però indubtablement no devia esser una creació ex novo, 
sinó els costums legals que aportaven els colonitzadors i que estarien fonamentats en els 
Usalges, els Dret Canònic i la Llei Visigòtica. 5 7 En cap cas, es pol parlar d'un costum 
legal mallorquí autòcton cn aquesta època, sense connexió amb les seves turéis. 

Per altra part, es deixa de banda la pròpia Carta de Franqueses i les seves 
referències. La sola indicació dc què només inicialment s'ordenàs que els Usalges eslassin 
en vigor en lemes d'injúries, danys i nafres és ignorar que aquest codi cn més del 80 % del 
seu contcgul fa referència a aquests aspectes,5*1. 

Alguns autors agoscrals arribaren a afirmar que els Usalges sols eren d'aplicació 
com a dret supletori. 5 y però liaviat varen ser substituts per la pròpia legislació il lenca. 6 0 

De fet, no sembla haver-hi dubte que habitualment eren els Usatgcs cl codi d'aplicació a 
les cavalleries. Aquest fel i la seva utilització com a codi penat corrent fins la segona 

• El principal representant d'aquest corrent es Alvaro SANTAMARÍA ARANDH'Z (la cita correspon a 
Aspectos ttet Remo de Multareu., Palma dc Mallorca, 1972, 100). LI més important seguidor d'aquesta 
postura es Roman PINA HOMS que ha estudiat la formació primerenca d'una escola jurídica 
mallorquina, particularment intensa en època del Regne Privatiu (/:/ Oercclio Histórico del Reino de 
Mallorca., Palma dc Mallorca, 1993, 93-99). De fet, arriba a afirmar, tol citant una semencia dictada 
per la Reial Audiència el 31 de desembre de 1618, que a Mallorca «na rigen ni se sabe hayan regido cn 
Mallorca tos Usatgcs ni ta legislación catalana*. 

Josep ROVIRA I ARMENGOL: "Noticia preliminar" a Usalgcs de Barcelona i Commemoracions ¡le 
Pere Albert - líarcelona, 1933, 

Usalgcs ¡le llanclona i Commemoracions dc Pere Albert. Barcelona, 1933. 
5 ' ' Carlos ÁLVARHZ NOVOA: La Justicia en el antiguo Reino dc Mallorca. Palma de Mallorca, 1971, 

22. Cita, a tall d'exemple, un cas en què s'intentaren aplicar en el cobrament de delmes a Llucmajor, 
però s'adduïren les disposions 3 i 4 de la Carta de Franqueses i es frustrà l'intent. De fet, es desconeix el 
context exacte d'aquest exemple, lot i que lli ha prou indicis per suposar que es tracla d'un capítol dels 
conflictes de Llucmajor arran del marquesat d'aquesta vila. B. FONT OBRADOR: Història de 
Llucmajor///. Mallorca, 1974, 307-387, es traci a d'una vertadera mixtificado històrica. Així, no es pot 
situar quin dels Usalges es pogueren adduir en el tema del cobrament de delmes reials endegats a Pere 
Descular. En lot cas, sols forçant la interpretació es podrien invocar les disposicions 3 («siats franebs e 
liares ab totes coses c mercaderías vostres de tola leuda c peatge, portatge. mesuratge e ¡íes c ribalgc c 
de Iota ipiesla, de tolta, de forca, de demanda, de preslech, dosi e de cavalgada e dc recuso e de 
questes») o la 4 («no donéis carnatge de vostre bestiar negun temps ne passatge ni erbatge ne 
qiiarente»). 

fis prou conegut que el Dret Penal va esser un dels darrers en esser codificat. En el cas dc 
Mallorca, a més de les disposicions reials que adoptaren la forma de Privilegis i Pragmàtiques, aquesia 
legislació es recopilava en els Edictes Reials que alguns governadors i virreis puhlicaven a principa del 
seu perfode o en casos especials. Aquests Edictes sovint adoptaren la fórmula d'Edictes Reials Generals 
per distingir-los dels particulars que feien referencia a una delenninada persona Ó problema. Els 
primers es detecten a partir de la segona milat del S. XV. Ja cn cl S. XVI, fins i tol abans de la 
instauració de la Reial Audiència, eren tan minuciosos que es tractaven de veritables codis penals i 
criminals. La seva efectivitat era lal que, a vegades, la pròpia corona replegava disposicions d'aquests 
documents i, amb uns canvis mínims, els elevava a la categoria de Privilegi o Pragmàtica. En 
conseqüència, és mol factible que els jutges acudissin als Usalges com a Drel Penal d'aplicació alinanco 
|K-1 que fa als S. XUI. XIV i primera milat del XV. Això ei pol desprendre fàcilment d'alguns reculls 
procesáis amics prou significatius, entre els quals cal destacar el procés publica! per Ramon ROSSELLÓ 
VAQUER, de I3K5: "Inquisició criminal Contra Jaume Llull i el seu cunyal Arnau Gener de Manacor". 
Fontes Rerum llalearium, II. 1978. 161-180 o el llibre de Cort Reial de Monluïri del S. XIV publicat 
per Joan MIRALLES MONTSERRAT: Un llibre de Cort Reial Mallorquí del S. XIV. Palma de Mallorca. 
1984. que en res desdiuen les pràctiques legals del Principal coetànies. Ijt* diferències lerminològiques 
(composició" a Mallorca versus esmena a Catalunya; cavalcada a Mallorca versus host a Catalunya; ...) 
no es poden esgrimir com a prova negativa. 
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milat del S. XV explicaria la considerable quanülal dc còpies manuscrites que s'han 
conservat cn arxius públic i priváis. Tant sols la seva presència en el Còdex de Privilegis 
del Regne dc Mallorca bastaria per adonar-se'n de la seva iraseedència legal. 

Com cs pol comprendre fàcilment, no són generalitzables les jurisdiccions 
senyorials a toles les cavalleries. Les diferències entre unes i altres són lan notòries a 
l'espai i cn el icmps que cs corr cl perill irivialitzar aspectes importants. No és el mateix 
parlar dc la jurisdicció dc la baronia del bisbe dc Barcelona, en cl S. XIII que en cl S. 
XVII. ni comparar aquesta amb la de Canet. Resta clar que, cn aquest estudi, s'obvien els 
aspectes econòmics, no per considerar que siguin poc trasccndcnls, sinó per concentrar 
l'anàlisi cn aspectes més puntuals. 

D'aqucsla manera, cal fer una distinció cnire cl que s'han denominat baronies dc 
conquesta i les cavalleries. Lògicament, aquest punt és conflictiu perquè sovint les cascs 
aristocràtiques illenques volgueren remuntar els seus privilegis al S. XIII. D'allra banda, 
una terminologia vacil·lant, com és la que apareix en la baronia de Lloseta i Aiamans, 
dificulta encara més la seva comprensió. 

En aquest primer grup cal citar grans territoris senyorials deriváis de la conquesta i 
repartiment. És el cas dc Ja baronia del bisbe de Barcelona que estava integrada per Ics 
parròquies d'Andratx. Calvià i Marratxi. més la parròquia dc Sania Creu a Ciuíat i que 
incloïa cavalleries prou rellevants com la d'Eslallcncs. 6 ' En aquest grup també s'hi 
haurien d'incloure la Porció Temporal, la baronia del comte d 'Empúries 6 2 i. fins a cert 
punt. la porció dc Nunó Sanç 6 3 i cl Temple. 

La característica d'aquest grans cenires és la presència dc una piràmide feudal 
clarament estructurada, encara que poc coneguda. En un principi, cn aquestes terres degué 
imperar un sistema jurídic totalment clàssic, fins i tot amb acics d'homenatge feudal. 6 4 

1 Tot i que aqucsla baronia fos poc rellevant pel bisbes de Barcelona, va suscitar prou enveges com 
per a què la desiljassin alguns cavallers, El cas mes notori és el de Joan de Copons que, en el S. XV, 
conseguí feria seva. obtenint mitjançant engans bul les pontifícies i caries reials. Assebentat el bisbe de 
Barcelona, proleslà dirigint-se a lola la cristiandat, de tal manera que el rei i el papa hagueren de donar 
marxa enrera. Veure: 

ENSENYAT: Historia tk lo Haronía .... 295-306. 
Ramon ROSSELLÓ VAQUÜR / Jaume BOVER: Joan de Copons i Mallorca. Palma de Mallorca. 1992. 

* A hores d'ara, sols cs comença a conèixer mínimament l'cvoluciò de la baronia dels comtes 
d'iimpiíries a Mallorca, bes notícies a L'abast la presenten com un dels exemples més clars d'estructura 
feudal a l'illa. En el repartiment, locaren a Ponç Hug, comte d'Empúries, diferents territoris a Ciutat. 
Sóller i Muro. Des de ben prest, aquest territori jurisdiccional formà un conjunt homogeni, cl qual sovint 
se'l denominava simplement com «el comtat-. Li seva jurisdicció cobria lots eles aspectes civils i bona 
part dels criminals, i fins el 5. XIX es pagaven els drels corresponents. Ponç Hug. comte d'Empúries, cn 
el seu testament, ordenà vendre la baronia que tenia a Mallorca i concedia en feu als Honorables Pere i 
Francesc Eonl els fruits, honors, censáis, delmes. lasques, agrers i lluïsmes. Aquesta entrega la va fer el 
nou comte Malgaulí el 7 d'oclubre dc 1318. Amb el temps, passà dels Eont a Ramon de Santmarlí i 
Guillem de Sanljoan que manlenicn nombrosos litigis entre ells pel control dc la baronia cap a 1360, 
negant-se a prestar fidelitat al comte d'Empúires Ramon lierengeur. Veure: 

Gabriel ALOMAR / Ramon ROSSELLÓ: Historio tic Maro, II. 30-38. 
Gabriel ALOMAR / Ramon ROSSELLÓ: Història de Maro. III, 240-241. 

' Aquesta porció és tant i mes significativa quan cn el seu interior hi havia el castell de Sanlucri que 
es reservà l'oncle del rei adduint «drets antics-. En aquesl cas, es tendria un territori senyorial 
perfectament equiparable a les «easlalanics* dels Usalges. S'ha de recordar que en els paclcs dc 
conquesta. Jaume I s'havia reserval lols els castells. El fel de què la proció de Nunó Sanç passàs a la 
corona no invalida aquesl plantejament inicial, sovint obvial per la majoria d'autors. 
' Un temic habitual a Ics concesions, lanl si eren de porció reial con d'allra, era la promesa de residir 
cn elles o, com a mínim, cn el regne. Així cs troben fórmules simples com «ittro Itahitationcm 
contimniutm facete in civilalem vel rcynitm Mataricarottm» n més compleles com la que afegeix que es 
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El 8 dc juny dc 1241, cs prova dc Juan Núítcz relé homenalgc a Arnau dc Togorcs, 
secretari dc Jaume I, baile dc Mallorca i senyor de diverses cavalleries, rcconeixenl-lo com 
a domi nus.65 No sembla que en aquest terriioris, al manco pel S. XIII, s'exercís sobirania 
reial de cap tipus. Dc Fet, sols el perill dc ¡a creació de grans estáis feudals dins l'illa 
impulsa la corona a retallar-los. En cl cas de la porció del Temple i de Nunó Sanç, la 
propia dinàmica dels esdeveniments afavorí la presencia dc la jurisdicció reial. El cas de la 
baronia del comle d'Empúries, el tema és encara prou desconegui, però els enfrontaments 
entre distintes banderics cn aquest territori al llarg dels segles és un bon indicador dels 
interessos senyorials de diferents grups de nobles. Pel que fa a la baronia del bisbe de 
Barcelona, s'hagué d'acudir a la firma d'un parialge amb la corona mitjançant el qual la 
sobirania i la justícia era compartida entre els dos poders. 

Per aquests grans territoris sembla que imperaven com a font jurisdiccional els 
Usatges i Constitucions de Catalunya. Fins i tol. era l'ordenamenl que s'havia d'aplicar si 
la conquesta no s'arribava a dur a terme. 6 6 Eu molts d'aspectes, aquests terriioris arribaren 
a tenir una caracterització jurídica específica, fins i iot fiscal cn referència a les terres dc 
reialenc. Així. cl 10 dc febrer dc 1368, el rei Pere. a petició dels pobladors dc llocs 
senyorials. ordenava que es rcspeclassin els seus privilegis i no se'ls obligas a contribuir 
«in cotnunitatihus dicte Civitatis» i que, en el seu cas. sc'ls reposas cn les seves 
franquicies. 6 7 

¡Sera a partir d'aquesi model, es pol dir que més global, que les cavalleries aniran 
adquirint els seus usos. En (at cas, és quan es detecten més vacil·lacions i trencaments 
d'objeclius. Si s'obvieu els casos específics de La Real i del comtal d'Aimans. que sempre 
presumiren d'uns ori gens directes cn la conquesta, els allres seran construccions 
paulatines a panir dc models ideals precxislcnis. 

Lògicament, intentar separar els aspectes jurisdiccionals dels econòmics és un 
exercici metodològic perillós. Emperò és aquí on s'hi detecten les majors variacions. En 
aspccles dc jurisdicció pura, cs tendeix a una major homogeneïtat. J a en el pacte de 22 de 
juliol dc 1231. es delimitava la jurisdicció reial entorn de dos punts claus: 

* Sols els oficials reials eren competents cn causes criminals que 
iniplicassin penes corporals ad efitsionem sanguineni. 

* Els oficials senyorials eren els compelenls en els territoris cn 
causes civils i delicies lleus que no iniplicassin el vessament de sang 6 8 . 

farà «suft vestra iurisdiccianen» lot rcferinl-se al rei (PÉREZ: "Corpus documental balear/I", 35: Doc. 
24; 36: Doc. 25). 

Gabriel ALOMAR / Ramon ROSSELLÓ: Història de Muro. II. 240-241: 256. El 29 d'agoM de 1364. el 
rei Pere comunicà que lïnclil Infant Ramon Berenguer, comle d'F.mpiiries, havia exposat que Guillem 
dc Santjoan i Ramon de Sanlmarti tenien, en nom seu. un leu a Mallorca i no volien prestat homenatge 
ile fidelitat. PI 23 d'octuhrc de 1365. Joan. comte d'Etupdires. va relcr homenatge i fidelitat per la 
baronia de Mallorca. D'altra banda, prestà jurament al comle Ramon de Santmartí per la seva part de la 
baronia. A 1404. complint un manament de 1397 que ordenava a tots els feudataris dc l'illa de Mallorca 
que preslassin «sagrament i homenatge» dc lidelit.it pels béns tenguts en feu. comparagué en el Castell 
Reial de Ciutat l'ecònom i procurador de l'abat de Sant Feliu de Guíxols reconeixent les possessions i 
béns tenguts cn feu a Mallorca. 

6 5 Aina LE-SEKNE: Cananinnt i Canavalt, 42. 
6 6 I.l. PÉREZ MARTÍNEZ . : "Corpus Documental Balear/1". 19: Doc. 3. 
6 7 Carme PONS LLABRÉS: L·i condición dc los Caballeros en ct Reino dc Mallorca (S. XIII-XV) 

Tesis dc Licenciatura. Facultat de Filosofía y Letras - Palma de Mallorca, 1985, I. 258: Doc. 41. 
6 ! < Carme P O N S I.i.AHRf:s:tíi condición ., f. 116. 

http://lidelit.it
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Va! la pena posar esmeni cn aquest ad efusionem songitinem que és una de les 
armes més esgrimides pels que negaven la jurisdicció senyorial a Mallorca. Evidentment, 
cs planteja un problema conceptual greu com és cl de la naturalesa i evolució dc la 
jurisdicció alta i baixa, mer i mixl imperi. A causa dc l'alcaloriial del sistema penal i 
punitiu dc l'Antic Règim, podien existir diferents interpretacions del terme, no pels seus 
extrems, sinó per una banda poc difuminada en el seu cenlrc. Per aquest motiu, la corona 
hagué de definir que era enorme crim (lesa magcstal, falsificació dc moneda, heretgia, 
sodomia i mort acordada). No cal dubte que aquest delictes eren de jurisdicció reial i sols 
s'cnlrcgava teòricament la seva punició als nobles en cas dc concesió de mer i mixl 
imperi. No passava cl mateix amb altres delictes en què l'alcaloriial de les penes variava 
segons les èpoques, lal com els delictes de bestiar. 6 9 D'aquesta manera, semblava haver-hi 
un consens cn què les causes civils menors eren de jurisdicció senyorial, mentre 
Icnguessin com a protagonistes habitants de cavalleries o feus. A les causes criminals, cl 
tema era més complex i, especialment, cn èpoques de banderies provocà conflictes i 
enfrontaments jurisdiccionals. 

En conjunt, es noia una su per valoració dc les potestats jurídiques cn aspectes 
penals i criminals de les cúries senyorials, cn detriment de la jurisdicció civil. Sols de 
manera esporàdica, una cúria senyorial actuava en qüestions penals i criminals, mentres 
que la documentació generada en lemes civils és abundant. Així, per exemple, els llibres 
dc les cúries senyorials 7 0 conservats conlenen un gran cabal de notícies poc valorades 
encara. Per causes civils s'entenen les que apareixien entre els pobladors d'un determinat 
senyoriu amb motiu de censáis, ròssecs, fraus cn les rendes senyorials, herències, 
iranferòncics de ierres. Tol i això, cal no menysprear la justícia criminal com a símbol 
coercitiu. 

En teoria, una cúria senyorial sols podia jutjar delícies que implicassin un ban o 
multa: és a dir, justícia baixa. Els més greus havien de passar a les cúries reials o la 
Reial Audiència a partir de 1571. Malgrat lot. diversos cavallers organitzaren un sistema 
jurídic més complex que preparava l'adquisició de competències superiors. Era habitual 
que els oficials senyorials poguessin detenir un determinat delinqüent que passàs per les 
seves terres, copiant la institució del «via fora» de les parròquies reials. 7 1 Per això. cs 
diposaren dc mesures coercitives importants. Es veritat que la majoria de detcnladors de 
cavalleries utilitzaven les presons reials de les viles a lal efecte. 7 2 emperò també es 
deteclen presons privades a les cavalleries de Sant Martí d'Alanzell i Canet o a torres de 
defensa particulars, com en el cas d'una notícia del S. XVII sobre la detenció de 
delinqüents a Sóller . 7 3 

, v J, SLRRA 1 li ARCILLO: Banderies i bandolers 314-327. A partir tic 1493, apareixen elaranu.nl 
ressenyats els delicies relacionats amb el bestiar (bessenyar, acampar, ...). I,a pena de mon natural no 
va esser constant ni els càstics implicaven vesamcítl de sang en mul lo vegades, l'er lant, i teòricament, 
no sempre aquests delicies varen esser de jurisdicció reial. 

0 Veure, per exemple; ARM.. Prot. T. 397. sobre la cúria de la baronia del comte d'Empúries, de 
finals del S. XIV, « T. 420 a T. 423 que inclou Ics actes del notari Valentí Terriola amb els registres de 
la cúria de la cavalleria de Galbcrt Roig d'Alacantí i Morell amb el llibre d'execucions de la Con Reial 
de Muro. 

Maleo ROTOJLR Y CA PI .LOS CM: Historia de PaUensall. CXVVIt-CXXXlt. Es Iracla d'una polèmica 
coire el baile reial i ui dc l'Orde de l'Mospttal. a causa de què el baile senyorial volia convocar «e/a 
foraÀ posar-se endavant amb la bandera senyoria!. 

Jaume SLRRA I RARC'JIl.O: Delinqüència i societat a la Mallorca del S. XVII. Tesi de Llicenciatura. 
Universitat de Palma de Mallorca - 1981, 1. 284: Doc. XVtll (26 d'agost de 1623). 

3 José R U U . A N : Historia de Sóller III - Palma de Mallorca, 1876, 210. 

http://elaranu.nl
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Resulto obvi que aquests plantejaments havien tic crear conflictes i interferències 
entre els balles senyorials i els reials, tant i mes en aquelles viles on pari o totalment el 
nucli urbà era de senyo riu. En canvi, a Ics cavalleries segregades cs creava un territori 
més ben definit i amb prerrogatives més clares. No és d'estranyar que aquesles terres cs 
convertissin en racer de colles de bandolers i delinqüents protegits pels senyors o els seus 
oficials, o bé en territoris on s'esquivava la normativa general. 7 4 

Segurament, aquests connicles estan al darrera d'un instrument de Jaume III atorgat 
a Montpeller en el qual, i a petició dels cavallers, clarifica les atribucions dels delcntadors 
de cavalleries cn aspectes judicials i jurisdiccionals.'"' En conjunt, es reglamentà que els 
cavallers: 

* Eren exents de pagar peatges de saig quan se'ls citas per delícies 
comesos per altres persones o a ells de delictes lleus. 

* No podien esser condemnats a mulla quan, essent ells absents o 
suhdils seus (vel aliquem ex vobis vel etiant ((mira aliquod de vestris 
súbdits), els seus procuradors no es presentassin a una cúria quan fossin 
ciials en uu termini determinat. 

* Els oficials senyorials respondrien dels seus delicies comuns i 
accions comeses en exercici de les seves funcions davant el seu senyor. El 
veguer sols intervendría cn cas de fadiga reial, de resistència a oficials 
reials o dc delicies d'enorme crim. sempre vel seeundum lluzalica 
Bairliiiume. 

* L'acreedor de cavallers o súbdits de cavalleria (cristians o jueus) 
que, per major seguretat transferís el crèdit al Patrimoni Reial, no podia 
demandar-los. 

* Les infraccions de les ordes reials comeses en dominis senyorials 
eren competència del senyor, a no esser aquells que, per Drel Comú o 
Usalges de Barcelona, corresponguessin al rei. També cs feia esmeni de 
què eren competència reial aquells que expressament així s'eslablien en cl 
pr(x?és legislador. 

* El Procurador Reial nomenaria els síquiers (banderías seu rustas 
aqucdurlus) de les síquies que correguessin en dominis senyorials. Aquesl 
jurarien davant els procuradors i el senyor corresponent, a no esser que, per 
un privilegi especial, un senyor pogués nomenar siquier. 

* En els procesos judicials, els jutges reials ordinaris i els 
comissaris respectarien els terminis establerts segons constitucionibus 
Cal alante. 

* Els comissaris reials sols podien exercir cn ierres senyorials en 
cas de fadiga judicial o en raó de regalía. 

* Els cavallers sols podien esser empresonats en cas dc no preslar 
llança de drel o d'estar acusats d'enorme crim. 

* Si els habitants de llocs senyorials refusaven preslar jurament de 
sagrament i fidelitat en temps de guerra o d'insurreció, el Procurador Reial 

7 4 Ramon ROSSELLÓ VAQUER, llisíórki ¡le Campanil - Campos, 1977, 1043-144. fis cl cas de la 
cavalleria del Palmer, on des de 137Í a 140f>, almaiico, cl batlc senyoria! autoritzava jugar a jocs 
prohibits a la vila, com, per exemple, la gresca 

7 5 ^ C a r m e PONS Ll-AHRfiS: La cotidiàÓn .... ff. IXI-IHti. 
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no hi podia intervenir a no esser que es Iradas d'homes dc reialcne {«MÍ 
essent ttostri nomines) o de causes d'inlerés de la corona. 

* Les despeses del saig dc veguer reial que acudís a realitzar 
diligencies a dominis senyorials serien pagades pel demandant. Sols en cl 
cas de contumacia, les pagaría el demanda!. 

* Es podia al·legar fadiga judicial cn causes civils una vegada 
passats 10 dics del requeriment formulat per l'oficial reial davant la cúria 
senyorial. 

* Els agravis de cúries reials realitzats a cúries senyorials per escrit 
s'haurien dc resoldre per escrit i els realitzats oralment s'haurien dc resoldre 
oralment. 

* Els cavallers tendrien lloc separat a la presó reial. 
* Els cavallers no pagarien cap despesa als escrivans de Ics cúries 

reials. 
* El rei cs reten cl mer i mixt imperi en dominis senyorials i 

declara que aquest privilegi no retalla la jurisdicció reial en dominis 
senyorials i que la jurisdicció senyorial continuara com dc costum. 

En cl Còde.\ de Privilegis de to Confraria de Sant Jordi, no apareix cap document 
posterior que faci referència a aquests lemes. És ceri que els reis donaren privilegis 
particulars posteriors que precisaven aquest ordenament, però. en sentit general, es pot 
consierar aquest com el millor definidor de les prerrogalives senyorials. 

Les cúries senyorials. 
La jurisdicció, habitualment, s'exercia a través d'una cúria de composició moll 

var iable . 7 6 L'estructura d'aquests organismes ja es troba clarament indicada en el propi 
repartiment dels magnats. Així, Nunó Sanç. en els establiments que realitzava, solia 
indicar clarament que els acles legals s'havien de realitzar a la seva cúria i, moltes 
vegadas, a més a més, s'obligava a ostentar visiblement el «signum perole» com a 
indicador dc dependència.7 7 

Les cúries podien tenir composició molt variable, encara que l'estructura fos 
sempre la mateixa. Va eser habitual que els grans porcioners disposassin d'un procurador 
a l'illa cncarregai dels primers establiments i l'estructuració de lerriloris i jurisdiccions. A 
començaments del S. XV, ja sols eren habituals en aquells lerriloris de dependència 
eclesiàstica. 7 8 

José JUAN' V I I J A I . : "Innimio y descripción de las Insliluciones de Gobierno y do Adminislración ile 
Justicia y de las diversas poblaciones de la Isla de Mallorca, al concluir la Guerra de Sucesión a la 
Corona de España, enviado a Felipe V por Don Miguel Malunda". Fonies Rerum tlalearinm, III. 1979¬ 
1980. 

' A lall d'exemple, veure: E. de K. AGUll.O: "Caphrcu ordenat l'any 1304 dels establiments i 
donacions fets perdón Nunó Sanç". IISAL.. , XIV. 1913, 210: núm 12. 

' Monestir de La Real • Biblioteca Balear: Kalcmtarw y ytu'ti Je forasteros cn las Islas tic Mallorca, 
Menorca c fb'tza - 1798. 

•Cúria de la Porció Temporal: 1 jutge i I escrivà, i a cada vila I batle i 1 escrivà. 
* Reials Ordes Militars: 1 conservador i 1 secretari. 
•Cúries de Pollença. Algaida i Manacor. 
*Cúria dc I'l lona. establerta a 1269: I jutge i 1 escrivà. 
•Cúria del Parialge del bisbe dc Barcelona: 1 julge, I advocat fiscal i un escrivà. A Andratx. 

Puigpunyent. Calvià i Marratxí, I baile a cada una. 
•Cúria del Paborde de Tarragona: I julge i I escrivà, 
•Cúria de les Monjes Jonqueres: I jutge i I escrivà. 
•Cúria de la Seu dc Girona: I julge i 1 escrivà. 
•Curiado les cavalleries dels Pax: I jutge i 1 escrivà. 
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Sols els grans propietaris cs podien permetre disposar d'una estructura completa 
estable, Aquesta, fonamentalment, constava d'un jutge, un advoca) fiscal, un escrivà i un 
o mes balles senyorials. Sols per privilegi especial, alguns territoris disposaven d'altres 
oficials. Així, per exemple, Jordi Castell, senyor de l'Albufera, nomenava com a cap de 
guaila, a 1487, a Pere Carbonell per especial privilegi. 7 9 De forma més habitual, els 
oficials senyorials demanaven ajuda als reials per exercir Ics seves funcions, costi que 
provocava no pocs conflictes. 8 0 

Emperò, les despeses que generaven cúries tan complexes sovint eren insostenibles 
per territoris dc baix rendiment econòmic. Tol i això, fio s'ha de despreciar que una làctica 
dels detonadors de Cavalleries fos la consecució d'una cúria, ja que aquesta no era inherent 
a una cavalleria. Més freqüentment, es prescindia dels julges i s'acudia als notaris i 
escrivans públics per exercir aquestes funcions.K ! En conseqüència, no és estrany trobar 
llibre de cúries senyorials, cs|K*ci:ilmcnt cn els S, XIV i XV, cn els fons notarials. 8 2 

D'aqucsla manem, algunes vegades cs donaven paradoxes dc que la mateixa persona havia 
d'actuar servint interessos oposats. 

Els conflictes que es delecten a algunes viles pel control de Ics notaries públiques, 
escrivanies o compra-vendes fraudulentes dc protocols notarials són un bon indicador del 
poder que arribaven a tenir ceri personatges a la Pari Forana. De fel, l'anàlisi d'alguns 
d'aquest conflictes ha permès esbrinar Ics arrels d'algunes banderics rurals." 3 

Si un senyor podia prescindir de la majoria dels components de la seva cúria, no ho 
feia mai amb la figura del baile. Dc fel, s'arribà a establir una identitat entre cl dret 
d'anomenar baile o baties i l'existència d'una jurisdicció scnyorial, ja que cal no oblidar 
les seves funcions judicials. Tot i això, la tendència va esser, a partir dels balles i les 
seves funcions, anar augmenta! la jurisdicció fins a conseguir la jurisdicció alta i baixa, i 
cl mer i mixi imperi. 

La figura del batle scnyorial. 

•Cúria ilc la baronia de I.lósela: I julge. I advocal lisia!. I escrivà, 1 escrivà a Lloseta, I 
baile, 4 regidors i un escrivà. 

•Cúria del marquesa) de Bellpuig: I jutge, 1 escrivà i I baile a Bellpuig. 
*Cúria de la baronia dels comtes d'Hmpúrics: 1 julge i I escrivà. A Sóller. I baile i I escrivà. A 
Sania Margalida. 1 baile. A Muro. I halle 

*Cúria del leu de I j llaslida: I julge i 1 escrivà. A Sineu. I baile. 
•Curia dc labal de La Real: I halle. Ln el dislriclc reial. I batle. A Deià. I baile i un escrivà. A 

lispoilcs. I baile i 1 escrivà. 
*Cúiia de la cavalleria de Santa Maria del Camí: I julge, 1 advoca! liscal i I escrivà. A Sania 

Maria. I halle i un escrivà. 
•Cúria del marquesa! d'Atiany: I halle i un escrivà. 
•Cúria del marquesa! de Vilafranca de San! Martí: 1 batle, 2 regidors i I escrivà. 

' Gabriel ALOMAR / Ramon ROSSELLÓ; Història ¡le Muro. III, 288. 
' Gabriel ALOMAR / Ramon ROSSELLÓ: Història tir Muro, III. 340. I-I 26 d'octubre dc 1357, els 
detenladors de la baronia del comte d'liuipúries es queixaven del baile reial de Muro pel leí dc negar
se a presiar-los el saig per prendre un homes. 

' l'au MORA / Lorenzo ANDRINAI. Diplomatari del Moneslir tic Santa María tic La Real tic 
Mallorcalll 1361-1386, Vol. I - Barcelona, 1993, 35-48. Segons aquests aulors, el moneslir va tenir des 
de ben presl cúria oberta i escrivà constituït, però Ics escriptures les realitzaven notaris públics. 
• Gabriel ALOMAR / Ramon ROSSELLÓ: Historio ,lc Muro. III. 428 495. 
' J. Sl-ÍRRA I BAKC'ILI-O: llanda ics t bandolers , 115 156. 
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Originalment, la figura del baile equivalia a uu administrador 8 4 depenent de 
l'autorital reial o senyorial . 8 5 El seu marc d'acluaeió corresponia a un territori ben 
delimitat amb un nucli com podia esser una parròquia, vila o castell. Si bé. cn un 
principi, a la Catalunya de la repoblació, els baties varen esser un puntal encaminat al 
reforçament del poder del príncep, amb el temps els propis barons l'anaren adoptant. A 
partir de la crisi del S. XI, i amb el reforçament del poder feudal, es va fer necessari la 
creació d'un nou càrrec que servís de contrapès a la cada vegada més rellevant figura dels 
balles senyorials: cl veguer. 

Pel que sembla, l'evolució d'aquestes figures a Mallorca va esser paral·lela a la que 
havia lengul lloc al Principal. És prou conegui que la primera estructura administrativa de 
l'illa dc Mallorca organitzada per Jaume I va esser muncipal. Tol i això. ben aviat 
nomenà balles per Ciutat 0 per alguns nuclis de la Part Forana amb prou entitat. Amb 
lol. aquesla primitiva estructura era vacil·lattl ja que les demarcacions a Ics quals podia 
actuar un determinat baile es modificaven d'acord amb les circumstàncies. 8 6 Lògicament, 
a les ierres senyorials presi s'anomenaren balles per lenir cura dc la seva administració. 
Precisament, els enfrontaments entre jurisdicció reial i senyorial degueren promoure la 
concòrdia de 12} l sobre la jurisdicció del veguer. Sembla clar que el veguer va cser creat 
amb posterioritat als balles, malgrat que Ics dues figures ja apareixeu a la Caria de 
Franqueses, i que, en un principi, tota l'illa va esser considerada com una sola vegueria. 
Segons l'esmentada concòrdia, la corona podia nomenar, cesar i remoure el veguer sense 
cap tipus de consulta, i davant ell i la seva cúria hi havien d'acudir iotes les persones de 
Ciutat si donques no eren de possessions no mobles lio de honors, de les quals sia fermat 
dret en poder del senyor ho de son halle en la partida del qual la dila possessió serà?'1 

Tol i aquesla concòrdia, uo s'evitaren els conflictes, ja que el 24 d'octubre de 1241 
se n'hagué de firmar una alira enire l'infant Pere de Poriugal i Nunó Sanç sobre les 
funcions del veguer a la porció dc l'oncle del rei. De) llenguatge utilitzat cn cl document 
cs desprèn que havien esclaiat greus tensions sobre la preeminència jurisdiccional dels dos 
personatges. Com a senyor dc Mallorca, l'infant Pere podia nomenar a voluntat un veguer 
a Ciutat dc Mallorca. Aqucsl era l'encarregat d'administrar justícia segons dret i costum. 
Es reconeixien a Nunó Sanç Iotes les justícies de naturalesa pecuniària dels seus homes i 
pobladors de les seves porcions. Per tant. s'excloïen de la jurisdicció del veguer toles 
aquelles causes que no iniplicassin penes corporals, així com dels barran is i l logaters. 8 8 

En aquest darrer cas. emperò, el veguer estaria obligat a donar part al comte de les multes 
o pagaments fels a la cúria, de manera proporcional a les seves cavalleries. 8 9 

Et terme administrador -s'ha d'agafar en cl sentit ample del concepte. Iota vegada que les seves 
principals [uncions eren judicials i de manteniment de l'orde públic. Hn resum, eren els detentadors de 
sobirama delegada del prineep o del senyor, 

1 J. LAUNDIi ABADIA: Derecho Histórico .... 235-236 i 249-250. 
Josep Ma. FÓNT I RIUS: Estudis sobre els Drets t Institucions locals en lo Catalunya rnedievat -
Barcelona, 1985, 577-598 i 639-684. 

' Lorenzo Ll.ITliRAS: Artà en etS. XIII - Mallorca, 1967. pp. 99-104. 
1 L PÉREZ MARTÍNEZ: "Corpus documental balear.../!", Fontes fterum Haleariam, I.K7-K9: lloc. 77. 
1 Mateo KOTCïhR Y CAPIXONCII: Historia de Poilensolt, p. XX1X-XXXI. Un conflicte semblant 
esclatà a 1301 per la jurisdicció del halle reial i el del temple a Pollença. 1:1 comenador lempler es 
queixava de què el halle reial actuava en els plels i causes dels estranys o harranis i d'aquells que leuien 
llogades cases a Pollença. 1:1 rei va respondre que sols als 10 anys de residència passaven a jurisdicció 
del 'l'emple. 

' VICIÍ / MtJ NT ANÍ: RÜocunicnta^ 34-35: Doc. 26. 



244 lil.RNAT ROCA - SERRA I)ÁRCELO 

Una allra lila important per entendre l'evolució del halle senyorial són les 
ordinacions leles a 1279 per Jaume II. Enire moltes altres disposicions, cs posava 
especial esment cn què el halle reial vigilas amb cura les actuacions dels balles 
senyorials. Havia de lenir esment de què no s'extralimilassin en les seves atribucions i 
que tampoc fossin negligents. Pel que sembla, els més conflictius eren els depcnenis del 
bisbe o d'altres eclesiàstics que sovint cs sobrepassaven en cl seu exercici, lanl pel que la 
a territori com a funcions. ™ Un dels indrets en què es detecta major con II ic li vital per 
aquest tema i una ferma resistència antisenyorial és el lerrilori del Temple i. 
significativament, la vila de Pollença on les pràctiques habituals són d'un feudalisme 
teòric cn eslat pur. 9 1 

El batle senyorial. per lanl. cs convertí amb ei símbol direcle i quotidià dc les 
juridicions particulars. A certes viles, n'hi podia haver diversos depenents de diferents 
senyors 9 2 i que podien entrar en competencia entre ells.9-' Ja des dc ben prest s'estructurà 
un model de relacions enire aquests balles i cl reial, que no sempre funcionà. Així. el 
halle reial era denominat dc «vara llarga", mentres que els senyorials cs deien de «vara 
curta». Aquesta denominació no és purament semàntica, sinó que és el resulta! d'un 
llenguatge simbòlic real. 

La vara es converteix, per lanl, en un metasímbol. Trascendeix a la pròpia persona 
que la porta i és la plasmació material de la sobirania que representa. D'aqui. per exemple, 
que en et cas del parialge firmal n Fclanilx entre la corona i Guillem Valentí Sestorres 
consti que el baile de la vila duia dues vares: una pertanyent a la jurisdicció reial 1 ['altra a 
la senyorial. De fet, rxx:s dies després d'haver-se elegil Guillem Pi com a primer baile del 
pariatge. Guillem Valentí Sestorres trámele per un nunci al nou batle dues vares, una 
d'elles amb l'escul de torres blaves, amb l'orde següent: llovéis donats ol saig aquests 
bastons e port lo major a la mà e lo menor cn lo corretja El baile es presentà al senyor i 
li digué: Senyer, dos bastons me havets trameses amb senya! reial e amb senyat vostra i 
contestà Guillem Valentí Sestorres: Ver és així, donan/.los al saig car jo no vull que port 
bastó iot reial en la mia cavalleria.^ 

^° Alvaro C A M I ' A S E R I O nmc™ Mayariccnse, pp. I Si-19. 
9 1 Maleo ROTGER Y CAPl.l.ONCK: Historií! tk Potlensail, pp. XXXVI I,VII. 
9 2 Gabriel ALOMAR / Ramon ROSSELLÓ: Història tle Muro. 11, 249: 17 Jo març dc 1382. El rei Pere, 

atenen: que Muro Iii ha diverses cavalleries i sciiyoiïns i que molts tenen interés en ser halle, entrega la 
hallia reial de la parròquia a Pere Soldevila, ja que Arhau Amer i Gabriel Eahregal l'aconseguiren de 
manera poc clara. 

9 3 Gabriel A L O M A R / R a m o n ROSSELLÓ: Història tte Maro, til, .138: 8 d'agost de 1355. El batle reial 
reh la queixa del halle de la pnrció de tabal de Sani Ecliu de Gnixnls |*>rí|Lie s'entre niel eo causes de la 
seva jurisdicció, especialment amb Vcmprïu d'un pnu, 
339: 19 d'agost de 1356, Comunicació al baile reial dc Muro de les queixes de tráncese Saloni perquè 
el halle dc la seva baronia, a instàncies dels jurats, obliga als sens districluals a adobar camins. D'altra 
banda, el halle reial havia inlervengui en casos succeïts entre dones que s'insultaven. 
340: 20 d'octuhre de 1357, Erancese Safonl i Guillem de Sanljoan, delciitadors de la baronia del comle 
d'Empúries, es queixen de què cl batle reial no els vol deixar un saig per prendre un home. 
350: 14 d'octubre de 1365. Guillem Eonoy. procurador dc! bisbe de (tirona, es queixa del halle reial 
perquè ha arrebassat un segell d'unes portes dc la seva jurisdicció. 
341: 24 de selembre de 1367. El notari Pere Terriola i el procurador general del bisbe de Girona han 
injuriat de l'els i paraules a l'escrivà de la con reial de Muro. 

9 4 Pere X A MESA / R a m o n ROSSELLÓ V A 0 U ! ; , R ; / / . Ï I . W í j de l'etanitxll. Mallorca, 1976. 92-95. Els 
conflictes no acabareu aquí, ja que, a més a més, el primer ballc. Guillem l'í. rebé orde de la 
governació dc | iosar costell i va esser Valcnlí Seslon-es qui decidí el lloc d'emplaçament. Algunes 
persones dc fora poble, quan passaven per la placa, comen laven sarciMieamcnl: -'Atines! foiti lite ha 
posada en Valentí Igualmenl. quan els felanilxers acudicna un altre poble rebien les burles dels 
altres a causa de Ea seva condició: ttVttsattres en P'clcniis tots esclatis d'en Valcnlí*, «D'on sou axit de 
Pelanig e no portan ulbcrà "Com vosaltres sttts calius e calitl no den anal per ta illa menys d'allxmi 
de son senyor». 
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Aquesi l'cl no cs propi sols dels primers moments dc colonització. A una època tan 
especial com el context de Ics banderics del S. X V I I , la figura dels halles i Ics seves vares 
cs converteixen en objectius primordials. Existeixen diverses notícies que permeten 
inferir com determináis bandolers elegien els halles reials o els seus lloctinents cn funció 
de la vara que portaven i que algun d'ells salvà la vida per haver abandonat la va ra . 9 5 Tan 
i més. quan en cl decurs dc Ics handerics molts de balles actuaven dc manera parcial 
afavorim obcrtameiil una deienninada facció. 

A mida que anava passant el temps, els balles reials acumulaven prerrogatives que 
no feien sinó reforçar la seva autoritat. Igualment, es decretaven aspectes concrets com els 
seients a l'església i les preeminències, que no feien més que refermar una estructura del 
poder jerarquitzada. Els senyors no podien realitzar un procés semblant, peró tendiren a 
calcar-lo mcnlrcs fos possible. Aquesta estructura permet entendre certs esdeveniments 
que poden esser interpretats com a anecdòtics quan, de fet. eren contiiclcs sobre símbols 
un i versal meni reconeguis de dependència i subordinació. Tal serà el cas de les polèmiques 
per ocupar el seiem preminenl a les esglésies." 7 Dc fel. l'única arma que podien esgrimir 
els senyors era la defensa a ultrança dels privilegis jurisdiccionals de conecsió i laucar els 
seus lerriloris. 

Es dedueix, per tant, que la jurisdicció senyorial es desenvolupà a Mallorca dc 
manera paralcl·la a la reial. En línies generals, es noia sempre una tensió latent entre les 
dues, dirigida a l'en fort i meni dc cada una. Emperò, la monarquia es mostrà sempre reacia 
a l'atomització de! poder, A aquesta tàctica, els cavallers acudiren a l'enquisiamcnt 
jurisdiccional, de lal manera que a les eoneesions de jurisdicció alta i baixa, i de mer i 
mixl imperi del S . XVII el que es posà en funcionament va esser una estructura dominada 
pels elements arcaïtzants. 

Com es pol comprendre, la figura de! halle senyorial es convertí en clement cabdal 
per entendre qualsevol jurisdicció particular. A la pràctica, i a Mallorca, era gairebé 
inconcebible la presència d'una jurisdicció senyorial sense balles. Aquesta estructura podia 
arribar a una gran complexilal, com cs veu en cl cas dc la porció episcopal, en què, a més 
dc disposar de diversos bailes a cada parròquia, tenia un julge designat pel bisbe que rebia 
cl nom de baile major i d'un escrivà nomenat pel Capítol. 9 8 

La cavalleria de Canet. 
Les notícies que, a hores d'ara, es tenen sobre la cavalleria dc Canci són encara 

fragmentàries, però prou il·lustratives. En principi, el seu nucli cabdal el formaven les 

1 A R M , AH. 3 5 4 . 7 v i 2 7 9 v . 
Bartolomé PASCUA!.: "pechonas dc los «bandcljals» de Mallorca". Almanaque Balear. 1883. 145¬ 

146. 

' J. SERRA I BARCELÓ: Bandiries i bandolers..., 561 -564. 
^ ARM.. R.A. Cr. J I M I I V / 1 0 5 . Tal és el eas del conjunt d'esdeveniments que s'imeiaren a partir de 
!644 a Santa Margalida, quan el comte de Santa Maria de l'ormigucra (al qual havien assassinat i 
apallissat diversos halles) decidí presidir personalment els oficis religiosos a l'csglesia parroquial de la 
vila a la festa de la patrona. Ocupà el lloc preeminent, en detriment del halle reial i dels jurats, ets quals 
es negaren a assislir a l'ofici. La ceremonia perdé toia la seva hnllantor i. a conseqüència de la tensió 
acumulada i de l'assassinat d'ari jurat de la vila, pràcticament tol el poble assassina el moliner Miquel 
Font a. liraga, partidari del comte. 

' José J U A N V I D A L : "Informe y d e s c r i p c i ó n 2 6 7 - 2 8 2 . 
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Ierres dc la vall dc Canci, simal a la parròquia d'Esporles." Mai aconseguí estructurar un 
nucli dc població urbana, però la pròpia vila d'Esporles lambe va esser moll de temps dc 
població dispersa. Tol i això, la cavalleria de Cancl va leuir prou entitat diferenciada com 
per presuposar un clement d'identificació per pari dels seus habi tan ts . 1 0 0 tant i mes a 
partir de l'erecció de la capella de s'Esglcicia que arribà a aciuarcom a venadera parròquia 
dc la vall. Aquest fet és tant i més rellevant, per quant, a l'època en que cs generà cl 
document, la possessió dc Canet gaudia dc capella pròpia pels senyors i els servidors. La 
capella de s'Esgleieta. d'aquesta manera, no tenia funció de servitud respecte els habitants 
de les cascs dc Canet , 1 0 1 

Com s'ha vist, des del S. XIV la cavalleria dc Cancl tenia una àmplia jurisdicció 
sobre la vall del mateix nom. Tol i no incloure cap nucli urbà, arribà a tenir un estructura 
prou dinàmica per a qué la pertinença a aquest territori fos tan indicativa com la d'haver 
nascut a una determinada vila. Es tenen notícies, de difícil confirmació, que suggereixen 
un intent molt primerenc dc consolidar uu procés colonitzador. En aquesl sentit, s'hauria 
dc parlar de l'edifici dc S'Esgleieta com a assaig de crear una parròquia, segurament 
frustrat per l'enlairada d'Esporles. 1 0 2 

Dc fel, l'oratori dc s'Esgleieta actuà sempre com a nucli venchrador del territori . 1 0 3 

lanl i més quan a partir de 1526 s'hi traslladaren les religioses del Puig tle Santa 
Magdalena d'Inca. Aquest fel. iot i que sols va durar fins 1549. li donà un cert prestigi 
tani com per a que la comunitat establerta a Ciutat fos coneguda com a Monges dc 
l'Olivar. De fet, alguns testimonis, com per exemple, Joan Llinàs, parlen de la Plaça de 
s'Esgleieta com a escenari d'esdeveniments retlcvants de la vall. 

Com a con [rapan ida, cs tenen molt poques notícies encant sobre el funcionament 
dc la capella com a eix social. No consta que lengucs cementen, amb la qual cosa 
mancarà un clement fonamental dc vertebrado, ja que cl lloc dc culte no era el dc custòdia 
dels avantpassats. En darrer lloc, i contràriament a altres institucions paralebles, tampoc 
consta que els senyors dc Canet exercissin directament cap control sobre el nomenament 
de vicaris o el funcionament del centre religiós. 

l ) L ) VICIÍ / MUNTANER Documenta .... 196: Doc. 205. IX- fet. Pere iJeshachs tenía, a 1344. obligació 
dc presentar dos cavalls annals a causa dc la cavalleria de Canet n¿ per sò une tia en la vall dc 
Soyler». 

1 0 0 Gabriel ALOMAR / Ramon ROSSELLÓ: Història dc Mura. III, 435 i 445. Un cas semblant cs pot 
veure amb la baronia dels coimes d'Empúries, els habitants de la qual. a 1445 es titulaven sovint com 
«habitants del terme del comtat». 

1 0 1 A ithUr BYNE/Milctred STAPI.EY: Casa y Jardines de Mallorca, Palma de Mallorca. 19K2, XXX. 
1 0 2 1:1 cas no es Únic. A diversos indrets, lanl de lilla de Mallorca com de Menorca, hi ha nolícies de 

l'erecció de capelles amb voluntat de que al seu entorn s'hi creasstn pobles, fins i lot dins terres 
senyorials. Per exemple. Ramon ROSSELLÓ VAQlJhR:Ovj>iiCíí l'elanitxer I22X-13W. Felanitx, 19S4, 81, 
indica que a 1310, en el perdut Libcr Atpuirum Forcntittm. el rei ordenava que a la parròquia de 
Eclaiiilx es fessin dues capelles, una a Padrina i abra a Albocàsscr. ja que lli havia l'intenció de fer-hi 
allà jiobles. 

' ^ lA'opotd GHNICO'I: Comunidades rurales en el Occidente medieval. Barcelona. ¡993, Veure en 
particular el capítol 4: "L·i «parrochia»: Aspectos religiosos", 119-140. Aquesl aulor assenyala com en 
un text medieval es ddineix un poble cenn el lloc on es celebre els batismes. els eiitericmenls i ni tenen 
lloc les assembles, lol per alionar que una parròquia era considerada la base i demostració de 
['existen, i.i duna veiladcia innuini lal ni tal. 



A P O R T A R V A R A 2 4 7 

El lopòiiim de Canet es troba ja en el repart iment 1 0 4 i no sembla havcr-hi dublé 
que lé relació amb el qónat origen dc la Síquia den Baster. 1 0 ' ' Tampoc no cal dublé de la 
seva importancia cn època andalusí tant pel fet de que cn aquelles terres hi naixia un de 
les fonts cabdals per cl alwaz de la matUna. com per la concentració de molins que s'hi 
delecta. 1 0 6 

Malgrat que no es leñen clares les files territorials de la cavalleria, es sap que el scu 
nucli fonamental era la vall dc Cancl amb una extensió cap a la seva sortida a la zona de 
Ciulat. El nucli era la possessió de Canet, a la qual Juan Llinàs, de 40 anys, denominava 
les Cases Grans. A més d'aquesta possessió, n'hi havia d'altres d'importants i que 
jurídicament en depenien, com Son Quint, Miralles, Les Veles, Els Mcngans o Son 
Tugores. Amb tol. lògicament és el nucli fonamental de la possessió de Cancl el que 
verlebra toia la cavalleria. 

Les Cases Grans cs troben sobre un pelil turó, al km 10 a l'esquerra de la carrelera 
dc Palma-Esporlcs. Des del S. XVIII. aquesta edificació adoptà formes ilalianilzanis, 
d'cnlrc Ics quals deslaca la seva escala d'accés i els jardins aterrassats. Pel que sembla, 
aquest jardins no reben aigua de la Síquia deu Baster. sinó directa meni de La Granja 
d'Esporles, fet que provocà conflictes moll primerencs amb La Real a part ir de 1239. 

Aquestes cases es troben moll modificades, però la seva estructura primitiva és 
moll semblant a altres edificis de la mateixa categoria. Formen un nucli defensiu 
quadrangular entorn d'una clastra interior. Pel moment, des dc l'exterior no cs distingeixen 
torres, però no seria d'estranyar que en quadassin restes més o manco emmascarades per 
reformes posteriors. Així, la seva estructura formal seria paralel·la a la de Sani Maní 
d'Alanzcll. 1 0 7 

Tol i que no és l'objecliu de! presenl treball analitzar asnéeles econòmics dc la 
cavalleria, val la pena assenyalar que. en el momeni dc redactar-sc cl documcnl, la 
possessió de Canet era administrada directament pel senyors de la cavalleria amb l'ajuda de 
majorals, que sovint també eren balles. L'especial configuració dc la seva explotació 
econòmica permet delectar també nombroses sorts en arrendament. Segons Sebastià Font, 
de 74 anys, a Cancl es podia arrendar Iota la possessió o molins i horts. Aquesl leslimoni 
cl confirma Miquel Riutort, major de 70 anys, que, a més a mes, havia lengut llogat el 

J 4 Ricard SOTO COMPANY: Codes Català del Llibre thl Repartiment Palma de Mallorca. 1084. Jï. 
26v-2Kr, 29r, 29v, l·lr, 34v, 39r, 47v, 4Hr, tOv, ti5r, KSv. Kór. S7r. K7v i H8r. 

IS 
Miquel HARCLLO cl alii: Les aigües cercades ll'.ls qanát(s) de l'illa dc Mallorca). Palma de-

Mallorca. 1986; 44.49 i 81-86 
Ma. Antoni CARBONERO CJAMUNDI: L'cs/tai de l'aigua Petita liidràalica tradicional a Mallorca. 

Palma dc Mallorca. 1992; 103-114. 
17 

Tal com cs presenta actualment Sant Martí d'Alan/cl, cs perfectament rcscguihle la seva evolució 
constructiva i les modificacions no sols estètiques, sinó funcionals. .S'ha de recordar que l'estructura 
soc i o-agrària que a Mallorca es coneix com a possessió comença a adquirir força al llarg del S. XVII. 
Anterionncnl. la seva estructura era molt més simple. S'fia tengul la sort dc poder estudiar un exemple 
dels S. XIV i XV que no experimentí les transformacions iialianit/atiis d'altres edificis semhlanls. En 
aquest cas, J'esiruciura consistia en un recitue defensiu, més o manco obert, una quarteni i, com a 
clement fonamental, una torre mal denominada com a de defensa. 

Antònia ALBERT! / Margalida BERNAT / Neus (¡ARCIA / Elvira GONZÁLEZ I Guillem Ol.lVJLR / 
Antònia MOREV / Jaume SERRA I BARCELÓ: Estudií sabre ta ¡arre dels Enaçixtcs (Manacor). Palma de 
Mallorca, 1986. 

Gabriel LLOM PART / Neus GARCIA / Guillem OLIVER: De ¡'alquería Ancrad a la cavalleria d'En 
Nunis (a Torre dels Enagistes de Manacori. Manacor. /s,a./ 

Neus GARCIA / Guillem OUVERíÈ/ casal dels Nu/us. Torre del Enagisies de Manacor. S.XUI-XVI. 
Palma de Mallorca, 1994. 
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molí de la Canal. Igualment, Joan Torres, de 36 anys. testifica que. des del lemps deis 
seus avis, cs tenia llogat el molí de Canet. Bona pan d'aquest molins eren fariners, però 
Francesc Llinàs l'a constar que el que ell tenia llogat era fariner i draper. Mateu Palma. 
d'Esporles i 55 anys, arrendador del molí den Mas. a més a més, fa notar que des de l'any 
1715 (?) havia llogat l'hort per períodes de 6 anys cada vegada. 

La concesió de jurisdicció. 
Tot i que hi ha dubtes sobre l'origen de la concesió de cúria i jurisdicció a Esteva 

Egidio el 8 de les Idus de juny de 1301. l'anàlisi d'aqucsi document, contrastat amb altres 
semblants, pcrmei tenir una idea prou acurada de com s'interpretaven els origens i abast 
d'una jurisdicció senyorial . l t B 

El rei Jaume 11 concedí a Esleva Egidio. per ell i els seus succesors, toia la justícia 
civil a iotes les alqueries, rafals i molins situats en cl vall dc Canet. Cal suposar que 
aquests eren els terriioris controláis directament pel senyor. A més a més, la jurisdicció 
s'cxlcnia a allres alqueries i rafals siiuals en el seu lerme, especialment a l'entrada del 
vall. Aquesl fet és tant i més notori quan, encara que no es cili expressament, se li 
enlregava el control d'un dels sistemes hidràulics dc Ciutat, 

La jurisdicció s'cxlcnia sobre el territori i els seus habitants presents i futurs, 
referits a justícia civil. Respecte a la criminal, se li enlregava el judici de penes 
monetàries, dc bans de treure espasa o coltell, dels delictes de criats i esclaus, així com 
les mulles sobte delictes comesos a vinyes, horts, camps. El senyor tenia poicslal de 
dcicnir i empresonar els delinqüents acusats dels delictes anteriors. També podia jutjar 
Com dc costum cru i posar els bans perlinenis. Així mateix, se l'autoritzava a retenir tols 
els malfactors i delinqüents que passassin per la seva cavalleria per trametic'ls a la Cúria 
Reial. Tol això a canvi d'un cavall armat per a la defensa del Regne , 1 0 9 

El rei es reservava les causes civils i dc mer i milx imperi que tocaven a la corona, 
excepiuani-sc els casos anteriorment esmentats així com els referiïs a reslilució dc 
menors i viudes. Sols en el cas de què el senyor o cl seu baile es mostrassin negligents, 
podria aeluar d'ofici el baile reial. 

Aquesta concessió es pol comparar amb la realitzada el 15 de les Calendes de 
desembre del mateix any sobre la cavalleria de La Galera a Alemany de Sadoa. En aquesl 
cas. es fa menció que l'antiga cavalleria dila cn àrab Lombor i cn català Galera, situada en 
Ierres de Nunó Sane, concretament a Sanluer i , 1 1 0 es dotà d'una gràcia especial: iotas 
justicias civils. La jurisdicció cs fa cn cl territori i cn els seus habitants amb les mateixes 
característiques que l'anterior: cone.wnsa c ¡milicia dc bans, dc coltell tret o tralwdor, sens 
deliberació e no deliberada pensa, e de farts de domestichs comeses e comeiedors [...) e 
envara de ban imposat o imposador en vinyes, arts e camps per talió definits en què" 
puxeit los dits crims tensotament e preses detenir e ettearcerar e aquells punir a coneguda 
del jutge teu, segons que de dret e costuma seran punidors. 

La resta del document és pràcticament igual al de Canet. La concesió cs fa a canvi 
d'un cavall armat. El rei es reservava, lambé, les causes dc resti lució a menors i tots els 

VlCU / M UNTAN !:R:Dr)cfiMic»M .... 196: Doc. 204. S'ha dc recordar que, segons aquesta relació de 
1344, Canet era un csiahïimenï fel rei Sanxo i no de Jaume II, 

W Vini/MUNTANER: Dociírtifíi/íí.... 196. 
0 Miquel BARCELÓ / Helena KIRCUNER Terra ,lc Falania. Palma de Mallorca, 1995, 69-74. 
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delicies pcrianycnls ai mer i mixt imperi, així com els judicis dc delictes comesos per 
habitants de Ciutat o viles reials ," 1 

La jur i sd icc ió senyorial de Canet. 
És en aquest context que s'ha d'entendre la formació ben dejorn d'una estructura 

scnyorial clarament diferenciada. És cert que una cavalleria no havia dc formar una unitat 
territorial. Emperò, no és menys cert que aquelles que tenien uu nucli originari clarament 
delimitat aconseguiren ben aviat majors prerrogatives que Ics altres. Per aquest motiu, 
aviat aparegueren símbols clars dc jurisdicció scnyorial com la figura del batle. la cúria 
scnyorial i. fins i lol. una presó. En canvi, no consta pel moment que a més del control 
sobre les aigües de la Síquia den Baster i els molins i horts que d'ella depenien, exercissin 
allre control sobre allrcs aspectes fonamentals com forns dc puja o pilons de carn. 

Cal no menysprear la importància dels símbols, ultra la seva utilització més o 
manco efectiva. Existeixen prou estudis que denoten com cl terror i la violència scnyorial 
depenia no lanl de què s'exercís com de què cl grup controlat fos conscient d'aquest 
control, I és cn aquesl sentit que cobren rellevància els símbols. Però d'allra banda cl 
lerror sols era efectiu quan de tant cn lanl, i dc manera indiscriminada, s'exercia la 
violència. Resta clar que aquesis actes dc violència, moltes vegades gratuïta, eren 
essencialment alegáis, però això no obsta per reconèixer la seva efectivitat." 2 

La transmiss ió de la cavalleria. 
En cl Còdex Català del repartiment, Canet suri citat abundament, però sempre en 

relació a l'aigua del qanàt o els molins a ell vinculats. Més representativa és la seva 
presència en la Remembrança dc Nunó Sanç. segurament per tractar-se d'un espai molt 
propera les seves possessions." 3 Pel que sembla, la vall i cavalleria de Canel pertocaren 
al bisbe de Barcelona que n'actuà, almanco com a cosenyor, duranl una icmporada. Nunó 
Sanç va tenir d'aquesta porció cl rafal Aihaitar. dc 2 j o v ad es , " 4 El punt dc conflicte cs 
donarà per la dotació que va fer l'oncle del rei per a la fundació del moneslir dc La Real. 
que convertiria aquesta institució religiosa en l'oponent als deleniadors de la cavalleria. 1 1 5 

J. Dr. Ol.rZA V HSI'AS'A: Caballerías dc Mallorca. Caballería La t laic ra (antiguamenl t.omhar)", 
BSAL, X X I I . 1 9 2 9 . 2 9 7 - 2 9 * ) . 

19 
En aquesl context és important la notícia aue dóna P. Dlï MONTAN'iiR: 'Las franquicias dc una 

baronia mallorquina: Sant Martí d'Alan/cll" BSAL., 4 5 , 3 0 0 , cn que, a 1 5 3 1 , cs signà una concòrdia 
entre Pau Sureda dc Santmartí i l'emfiteuta Ramon Nicolau per acabar les disensions sobre l'abast de la 
jurisdecio baronal a les terres de Lis Pagos, D'allra banda, el 1 5 3 5 . el mateix senyor va fer gràcia a 
l'Honorable Lusehi Santandreu de reduir-li el delme sobre SIMI Alxèbits, però, mes tard volgué 
recuperar la reducció. El senyor l'ordenà prendre i li lallà tes orelles i cl nas i, com a conseqüència, 
l'emfiteuta es doblegà i, a més a més. perdonà publicamcnl la mutilació. Igualment, a 1 5 4 7 , Guillem 
Genovarl cedí part de Son Genovan al donzell Pau Sureda de Sanlmaní per «Ixin amor i amistat», de 
manera precipitada i a la torre de les cases majors de Sani Martí. 

1 3 Antoni MUT CALAFELL / Guillem ROSSELLÓ BORDOY: La Remembrança ilc Nunyo Sanç. Una 
relació de tes seves propietats <i ta ruralia de Mallorca. Palma de Mallorca, 1 9 9 3 , I S 9 - 1 9 0 . 

1 4 Antoni MmCAi.At'tii.i./Guillem Rossi li J.o I«iRDOYala Remembrança136-137. 
'• Pau MORA / Lorenzo A N O R I N A 1 , : Üiplomàtitrí del Mo<\estir de Sania Maria de Ui Real dc Mallorca 
(I). Palma de Mallorca. 1 9 8 2 , 173-1 85; Doc. 3 i 4 . I 8 6 - 1 K 8 : D O L . 6 i 7: 1 9 2 - 1 9 9 : Doc. 1 0 i 11; 2 0 5 - 2 1 8 : 
Doc. 15. 
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Es desconeix bóna pari de l'evolució de Canet al Maig del t e m p s . 1 1 6 Segons J. Ma. 
Bover, els Canet eren propietaris de la possessió i cavalleria 1 1 7 litis que passà als Pinós, 
els quals obtengueren a 1.122 cl títol de vescomtes de C a n e t . D u r a n t el S. XIII i 
primeres dècades del S. XIV, es delecten una sèrie de llinatges «Canelo» que s'iii han 
volgut lligar, ja que bona pari d'ells tenien la categoria de milites. Guillem de Canet va 
esser senescal del rei Sanxo i a 1321 ordenà a l'abat de La Real tornar a Miramar lot el 
que havia alienat. • Malgral tol, és problemàtic vincular aquest llinatge a la cavalleria, 
toia vegada que sembla anteriora la conquesta i cn el repartiment els locaren propiciáis en 
el lerme de Ytit tan.120 D'alira banda, el lílol dc vescomte de Canel sols existeix a 
Catalunya. 

La documentació a l'abast presenta un panorama sensiblement diferent. Segons 
consta a l'Arxiu Toirella. la cavalleria de Canet va esser donada per Jaume 1 a Domingo 
Gil, del que no es lé. per ara. cap altra notícia, a no esser que era «depositara nostri». No 
consta que los per via de repartiment. D'ell passà al seu fill Esteva oque a certs documents 
apareix com Esleva Egidio), al qual, a 1301, se li concedí jurisdicció civil i cr iminal . 1 2 1 

A 1322. Andriola. la seva viuda, va vendre la cavalleria a Berenguer Desbascli amb iots 
els drets que tenia i amb jurisdicció civil i cr iminal . 1 2 2 Amb el mateix acte. li va vendre 
Yatqucría Foloqui, en alou franc i els seus molins amb l'aigua, recloses, dependències i 
terres. A la confirmació dc la venda, el rei concedí cúria pròpia, cn la qual el notari hi 
havia de fer els instruments i contractes de la jurisdicció. Simultàniament, se li concedia 
l'aigua del dimecres de sol a s o l . 1 2 3 

Pels manuals de capbrevació, es sap que fins 1444 va estar en mans dels Desbach. 
La jurisdicció dels senyors sobre cl conjunt territorial, incloent-hi aigües i molins, cu 
aquest període és indiscutible. Tal ho demostren les notícies de l'any 1436. en què els 
sobreposals de l'Ofici de Paraires i mn. Joan Desbach, senyor de Canet, signaren uns 
capítols per a l'aprofitament d'una part de l'aigua de la Síquia de Canet . 1 2 4 

El 5 de maig de 1444. els Desbach veneren la cavalleria a Gabriel Pardo, el qual era 
uu destacat mercader casal amb Violant Bertran i membre d'un rellevant llinatge convers 
que es va veure implicat en tot un conjunt de processos a la incipient Inquisició. A 1445, 

Fonamentalment, cl nucli cabdal d'informació cs localitza a: 
J.Oi: Ot.l-.ZA V liSI'AÑA: "Caballerías dc Mallorca. Caballería dc Canet". II SAL. XXII. 1929. pp. 

316-318. 
1 17 

Arthur BYNÜ / Mildrcd SI Al'I.LY: Casas y jardines... LI:«La casa cs dc dimensions excepcionals i 
d'una gran varietat; a la façana, l'únic adorn són Ics amics dels Canel. un cavall que salis una barra 
diagonal». Oc fel. les amics dels Canel de Mallorca, no eren un cavall, sinó un ca rampant sobre una 
banda. (BOVER Nobiliario mallorquín - Raima dc Mallorca. 1983,92-94} 

1 1 K Joaquín M J HOVI:R: Nobiliaria .... 93. 
De tel, els Pinós no fengueren relacions estables a Mallorca a no esser a partir del S. X V . Segons A. i 
A. GARCIA C A R A F F A (/:'/ Solar catalán, valenciano y lialear/J. San Sebastian, 1958, 327). el títol dc 
vescomte de Canel arribà a la familia a través d lísclaramonda de Canel, tilia de Potiç de Guardia i de 
l'inós. senyor dc Canet al Rosselló. 

1 1 9 l'au MORA / Lorenzo ANDKINAI.:¿ty>/o»M'u;-r /. pp. 453 454: Doc. 175. 
1 2 0 Ricard SOTO COMPANY; Cintes Català. í. I6v. 

VlCH/Ml.'N'tAN1.R: Documenta .... 196: Doc. 205. S'ha dc lecordar .pie .i 1344 es qualificava la 
cavalleria de Canet com a una tic Ics uuc establí el rei Sanxo. 

" Són molt | X K | U C S Ics noticies que es leñen deis Gil a Fsporles. contràriament als d'Anà que donaren 
lloc al llinatge Gili. fot i això, a 1359 s'hi delecten Guillem, Jacme i l'cre Gilí. Juan R o s si .1.1.0 
I.LITHRAS: Ets lionas tl'Armes ¡le Mallorca Llista Je la Parí Forana (1359) Palma de Mallorca. 1984, 
14. 

1 2 3 ARM.. Arxiu Torrella Anuari 2 • Farcell 33/B. Plec 5, li. 1 -2. 
1 2 4 ARM.. Arxiu Torrella • Armari 2 - Fardel! 33/L. II. 39-43, 

http://Ot.l-.ZA
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cl Procurador Fiscal li reconeixia tols e ls drets sobre la cavalleria, especialment sobre 
l ' a i g u a , ' 2 5 Canet va restar en mans dels Pardo li us 1555, A 1516, estava en poder 
d'Elionor Pardo, esposa de Mateu B a r t o m e u . 1 2 6 el qual la capbrevà cn nom de la seva 
muller. D'ella passà, per [estament de 1505, al seu fill Joan Antoni Bartomeu. 

La possessió de Canet, en poder dels Pardo durant gairebé 100 anys, és rellevant. 
Cal suposar si el seu traspàs estava relacional amb les sentències imposades a destacats 
membres d'aquest llinatge per part de la I n q u i s i c i ó . 1 2 7 Malgrat un famós article dc 
Mariano Gual de Torrella negant l'origen convers dels Pardo, no sembla haver-hi dubte 
sobre aquesta circumstància. Es sap que Gabriel Pardo, senyor de Canet, testà a 1445 i 
que era mercader de Ciutat i Regne dc Mallorca. Era fill de Perol Pardo i estava casat amb 
Violant Bertran. Tenia com a filles a Bealriu, Aldonça, casada amb Gabriel Vidal; 
Francina, amb Lluís Çafoncça , i Blanquilla, esposa de Ramon Vidal. Tenia dos fills 
mascles: Perol i Francesc, al qual deixà C a n e t . l 2 í i 

Emparentat amb aquests Pardo hi havia Esclaramunda Pardo, casada amb el 
mercader Joan Bcrtan, la persona més rica de Ciutat en aquells m o m e n t s . I 2 < J N o hi ha cap 
dubte dc les pràctiques critojudàiques d'Esclaramunda Bertrana i d'aitres membres dcslacals 
d'aquest llinatge. Com cs veu. un llinatge convers i públicament j u d a i U a n l 1 3 0 va esser 
detentador d'una cavalleria, s'emparentà amb tota la noblesa illenca. A 1473, Pcrot Pardo 
ja cs titulava cavaller de Mallorca. 

En relació als Bartomeu són encara poques les notícies que es tenen. Segons J. 
Ma, B o v e r , 1 3 1 no va esser fins el S. XV que aquest llinalge començà a aparèixer entre els 
càrrecs de la Universitat. Joan Antoni Bartomeu hagué dc fugir a 1521 a causa de les 
Germanies i es refugià a València. El 4 de juliol de 1526, el lloctinent general dictà 
provis ió entre Joan Antoni Bartomeu i el batle agermanat Antoni P l a n e s ' 1 2 a 
conseqüència del saqueig que havien fet els agermanats a C a n e t . 1 3 3 Les seves exigències 
arribaren més lluny, quan cl 31 d'agosl de l'any següent reclamà als juráis, baile i elets 
que havien inierveiigul cn robareis béns dels mascarais un compartiment de 448 L. 18 s. 
en què taxava els danys r e b u t s , 1 3 4 

La cavalleria passà a mans d'una branca del llinalge Gual, que arribaria a formar la 
Casa de Gual de Canet. Es sap que Gabriel Gual. major, l'havia aconseguida per una 

1 2 5 ARM., Arxiu Torrella - Armari 2 - Fardcll 33/L. f. 39if, 
1 2 6 Maria BARCELÓ CRIiSPLCrritaf de Mallorca en el transita fa modernitat Palma de Mallorca. 1 

246. Mallicu liarthonieu, a 1478. havia de contribuir a la lalla amb 8 L. de les ijite realment en va pagar 
7 ] . . Vivia a la ¡lleta de «la Llolja de Sent Feliu», a la parròquia de Sania Creu. 

Alvaro CAMt'ANliR: Cronicón Mayoricense. l'a Ini a de Mall ora. l'J 84; 202. Aquest personatge va 
esser jurat ciuladà a 1499 i Francesc Harlomeu ho va esser l'any següent. A 1515 (284), Francesc 
Bartomeu tomà esser jurat ciuladà. 

1 2 7 M. COLOM PALMER: La inquisició a Mallorca {1488-1578) lid. Curial - Barcelona, 1992, 51-53. 
1 2 8 M. GUAL !>li TORRELLA: "FI supuesto origen judio de los Pardo" . BSAL,, XXXIII, 1970, 178-193. 
1 2 5 Maria BARCELÓ CRIiSPI: ÍVjffíjf tic Mallorca en cl transita la modernitat. Palma de Mallorca, 1988; 

242. 
1 3 0 M. COLOM PALMER: L·i Inquisició ...,31-32, 52, 55-57, 61 .63 i90. 
1 3 1 Joaquín Ma. BOVER: Nobiliario mallorquín. Palma de Mallorca. 1983. 47-48. 
1 3"- José Ma. Q U A D R A D O : Informacions judicials sobrc'ls adietes a la Germania en la Ciutat e Illa de 

Mallorca c penas de cos e d'haver a ells imposadas apres ¡a redeucció de I52.Í. Palma, 1896, 299: núin. 
52. 

1 3 3 Ramon ROSSLLLO/Jaumc ALHliRTt: Història de ílanndhufar Segles XIll-XVI. Palma de Mallorca. 
1995, 179: Doc, 415. 

1 3 4 Ramon ROSSI-U.O/.'aume ALliER'M: Historia de ¡lanyalhufur .... 180: IX>c. 422. 
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semencia donada a Madrid a 1539. en con ira de Joan Antoni Bartomeu. El l raspas dc 
propietat es va fer electiu a i 555, en circumstàncies prou estranyes, que. amb el temps, 
serien aprofitades pel Monestir de La Real. D'ella passà al seu fill Gabriel Gual. que la 
capbrevà a 1587. L'liereva va esser la seva filla Maria Gual i Rossinyol, esposa de 
Nicolau Rossinyol. Fins 1563, va estar en mans dels Rossinyol, i en aquesl any els 
succeí et canonge Guillem Rossinyol que la cedí a Calalina Gual. muller de Jaume 
Despuig. Des de 1673 fins 178" va estar en poder dels Despuig. En conjunt, tol cl 
traspàs de ta cavalleria a mans de D. Gabriel Gual, a 1555, va estar envoltat de conflictes. 
Sembla que els anteriors propietaris no entregaren tola la documentació necessària per 
defensar els drets i jurisdicció que li pertocaven. El resultat va esser que. per una sentència 
de 6 de juliol dc 1575 i una de 28 de gener de 1587. es va veure obligat a capbrevar els 
seus drets d'aigua a la cúria del Monestir de La Rea l . 1 3 í El 19 de gener de 1671. el regent 
publicà una provisió cn la que remetia a Antoni Gual i Despuig al jutge de l'abat de La 
Real. Igualment, Francesc Gual i Despuig hagué de reconèixer aquesla jurisdicció 
subordinada,.136 

Els lijigis que s'hagueren de resoldre entre els senyors de la cavalleria de Canei i la 
cúria de l'abai de La Real són un bon exemple d'enfrontaments enire dos poders senyorials 
que. a vegades, recurriren a la violència a més dels tribunals. És en aquest coniext que 
sorgeix el document que es presenta. Tot i això. cl desgavell jurisdiccional provocat pels 
connicles, amb muililud dc falsificacions i manipulacions documenials, va arribar a fer 
tan complexa la xarxa d'interrelacions que cal sospilar que els més beneficials varen esser 
els advocats d'ambdues pans. Servcsqui de mostra l'acla de venda dels molins drapers de la 
Fincslra, a 1698, amb una clàusula que deixava a l'aire qui havia d'esser cl perceptor dels 
drets alodials. fins que s'averiguàs qui era i, significativament, ho reclamava el propi 
comprador.1 3 7 

Els baties de Canet, 
La concesió d'una cúria tan primerenca a Canel implica que des d'aquell moment 

els senyors de la cavalleria podien nomenar halle. Per desgràcia, la figura dels bailes 
senyorials resia per esiudiar i sols es coneix publicat un reglament de principis de! S. 
XVIII pel baile de la cavalleria de Sant Marlí d'Alanzell. 1 3 8 

Tol i esser una data lan avançada, aquest document és el testimoni d'una pràctica 
anterior. Cal recordar que Vilafranca és l'única vila fundada a Mallorca per iniciativa 
senyorial i data del S. XVII. Emperò, les concesions jurisdiccionals són moll anteriors. 
De fet. el que es destria en aquestes ordinacions correspon exactament amb pràctiques 
dclcciadcs des de principis del S. XIV. En primer lloc, es marcava clarament que la 
jurisdicció del baile i del seu lloctinent era exclusivament la honor i cavalleria de Sani 
Marlí, que ja incloïa Vilafranca. Malgrai que no es cíia explícitament, no hi ha duble que 
el baile era nomenat a voluntat del senyor de la cavalleria. Una vegada desigual, el baile 
major lenia obligació dc nomenar lloctinent o lloctinents que l'ajudassin i substituïssin. 
El baile major es convenia en la principal aulorilat de la cavalleria. Era qui congregava 
els seus habitants al toc dc via fora en cas d'avalot, desgràcia o de persecució dc 
malfactors. Davant ell cs discutien els conflictes i litigis amb possibilitat d'imposar 
bans. mentres no exedissin 20 s. Les penes que s'ocasionarien per crides o mándalos 

1 3 5 ARM., Arxiu Torrella - Anuari 2 - Eardclt 33/». Plecs « ¡ 1 2 . 
1 3 6 ARM.. Arxiu Torrella - Anuari 2 - Eardell 33/11. Plec 0. I'. I. 
1 3 7 ARM., Arxiu Torrella - Anuari 6 - t'ardell 6!. [Jibte 3. Uelra C. i. 246. 
1 3 8 Aina Lli-SliNNEi: CuwiniHiin Gxtívw//. 311)-320: Doc, XXX. 
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s'aplicarien per terços al baile o son lloctinent i a l'obra de l'església dc Vilal'ranca (cal 
suposar que l'allre terç anava a parar al senyor). Davant les resolucions del batle o tic son 
lloctinent cs podia apeldar a un halle delegat que tenia obligació de resoldre els agravis 
amb assítència d'un prohomc. Finalment, cs podia acudir al conseller de la jurisdicció. Et 
baile major tenia obligació d'emclre un manament cn el termini de 24 hores per resoldre 
l'apel·lació per a que cs prcscnlassin davant cl halle delegal o si el volien recusar. 

Per lant. un baile scnyorial era una persona dc confiança del detentador d'una 
cavalleria. Formava pari del seu seguici incondicional i. lògicament, personificava a una 
determinada jurisdicció Iota la violència anlisenyorial. Sols aquesl fel pol explicar que els 
comtes dc Santa Maria dc Formiguera haguessin d'acudir sovint a contractar balles fora dc 
Santa Margalida i que alguns d'ells fossin assassinats o apallisais. 1- 1 9 

El document objectiu d'anàlisi esmenta els següents balles: 

- Benet, circa 1660. 
- Joan Llinàs, cap a 1680, Segons testimoni dc Miquel Riutort. dc 

niés dc 70 anys li va veure exercitar iurisdiecio de halle y com a tal. en 
una ocasió li prengué uns tostaos per deutes fins que hagué pagai. També 
afirmà que aquesl baile eslava cn el motí de'n Mas, propiciat del senyor de 
la cavalleria i que ell el va veure ah un parell lleurant y señan, el íloch per 
a om avia de pessar le siqtua. 

- Bernal Vallcancra a. Pardclcra. Era majoral de Ics Cascs Grans dc 
Cancl i portava homes a la presó de Canet. Existeixen diferents notícies 
que expliquen com exerciti la seva jurisdicció. Va esser l'encarregat de 
recollir Ics armes de la cavalleria. 

- Bartomeu Arbós. 
- Mateu Picres, a l'entorn de la Guerra dc Successió, escrivà de la 

vila d'Esporles. Segons manifestava Joan Llinàs, dc 40 anys, va esser 
nomenat com a baile per l'oficial d'Esporles. Un Maleu Picres testificava 
com va esser nomenat baile dc Cancl per designació directa dc la Reial 
Audiència. Segurament aquest fel va esser provocal per la participació dels 
senyors de la cavalleria en la Guerra dc Succssió, 

Ja s'ha dit que els balles senyorials portaven una vara. símbol del seu poder, que 
segons Bartomeu Salom. de 66 anys, cs conservava a Canet encara devers 1725. Parlant 
dc Bernal Vallcancra, molts de testimonis fan al·lusió constant a la vara que duia i al seu 
lloc preeminent a l'oratori dc S'Esgclcicla. La importància d'aquest ohjccte queda rellectil 
cn cl lesiimoni de Jordi Pax, d'Esporles dc 71 anys, que explicà que. com cn ocasió d'una 
brega que esclatà cn un ball tic S'Esgleieta, cl batle de Cancl imposà la seva autoritat 
aportant vara i arcabussos. En altra ocasió, segons Maleu Sales, es demostra el seu 
prestigi quan tres homes no obeïren el vicari dius l'església. El batle senyorial Bernat 
Vallcancra els va sometre usant de la seva autoritat com a baile. Significativament, l'altre 
baile que surt constantment citat amb aquesta simbologia va esser cl nomenat per la 
Reial Audiència, Mateu Picres, 

Un allre element simbòlic dc poder era el lloc preeminent que ocupaven els balles 
senyorials a l'oratori de S'Esgleieta. Joan Llinàs, per exemple, testificà que va conèixer 

S E R R A I llAMrUi: Batidcries i'bandolers ...,405-415. 
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dos balles i, especialment, del darrer. Mateu Pieres, va dir que l'havia vist porlar vara i 
seurer en la iglesia dc le Esgluyeta en el llacli del halle en la vara al costal. 

Aquesla notícia es prou rellevant no sols pel paper que jugava l'oratori dins el 
territori senyoria!, sinó per confirmar el grau de preeminència que tenia la jurisdicció 
senyorial en aquelles contrades. Aquest fet queda reflectit amb altres testimonis. Miquel 
Riulort, de més de 70 anys, confinnà que els balles de Canet eren nomenats pels senyors 
i que hi acudien per qualsevol conflicte o acte de justícia. El mateix testimoni explicava 
com cl baile d'Esporles acudí a requisar una sèrie d'ovelles de Son Moragues i com el 
baile senyorial els va relcnir fins que el pastor va fugir. Eins i tol. ell maleix hagué de 
veure com el baile senyorial li empenyorà uns porcs per deutes. 

Lògicament, els conflictes immediais del baile de Canet eren amb el baile reial 
d'Esporles. Diversos lestimouis manifestaren algunes topades jurisdiccionals enire un i 
altre. La naturalesa jurisdiccional dc la cavalleria era tan clara que. segons Francesc Ferrà, 
dc la vila d'Esporles, no podia cl haille de Espolies entrar a Canet per justicia sens avisar 
al batlle de Canet. Fins i lot. quan hi havia caries comminatòries, el batle reial donava 
part al senyorial pera què hi assistís. 

La cúria i la presó. 
L'actuació del baile de Canet va immersa en l'existència d'una cúria. Aquesla devia 

esser menor, ja que no apareix ressenyada a cap dels llistats coneguis sobre senyorius. A 
més a més, la seva estructura, tal i com es présenla en el document en estudi, és d'una 
gran simplicitat. Tot i això, no es pol negar la seva existencia amb una mínima 
organització admiusilraiiva. Recordi's que quan la Reial Audiència nomenà baile de la 
cavalleria Mateu Pieres. se va fer una còpia del nomenament per la cúria d'Esporles i una 
per la dc Canet. 

Dc fet, es pot inferir que aquesla cúria es reduïa a la figura del batle i dels seus 
lloctinents. En aquest sentit, s'assemblaria moll a la composició comentada per Sani 
Marlí d'Alanzell. Miquel Riulort. de 70 anys. declara que era el baile senyorial qui 
administrava justícia i que las qui habitaven dins le vall de Canet no anaven al halle de 
Espolies per ninguna cosa. De l'cl, Francesc Càneves, de 70 anys. solia anar a Canci per 
fer sonar un corn i avisar així que s'anava a administrar justícia. 

Lògicament, la majoria d'actuacions del batle corresponien a aspectes civils i de 
poca envergadura. Joan Llinàs penyora uns tosinos per denles. Francesc Ferrà acudí a 
Bernat Vallcanera (Krquè fes justícia d'una tala feia pel hesliar de llana a Son Quint. Com 
es pol suposar, sovint esclataven conflicies amb el baile d'Esporles. Miquel Riulort, de 
70 anys. testificà que cap a 1680 anà a Canet el batle d'Esporles amb diversos oficials per 
fer aprens ió d'unes ovelles de Son Moragues. El batle senyorial. un tal Benei. els 
empresonà i cl va tenir fcrmals fins q u e el pasior pogué fugir. 

íniimamcni lligal amb aquesta cúria hi havia cl corral de Canet. Joan Llinàs 
explicà com cn aquesl s'hi aportava el bestiar pcrdul o que havia fel tala. restant-hi fins 
que els batle senyorial havia estimat els mals. Ara bé. la jurisdicció podia anar més 
lluny. Bartomeu Salom. de fió anys i majoral de Canet, exposà com. en ocasió d'entrar a 
Mallorca les tropes de Felip V. envià 7 homes de Canet a guardar el Port del Canonge i 
q u e Bernal Vallcanera va esser l'encarregai de recollir les 14 armes que va requisar. 
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Un altre clcmcni fonamental Je la curia era la presó senyor ia l . 1 4 0 Molls des 
leslimonis manifeslareu l'existència d'aquesta dependencia de més de 90 anys enrera. 
Bartomeu Salom, de 66 anys i majoral de Canel. indica que a la presó lli havia una cadena 
i un gr i l ló . 1 4 1 i que ell mateix havia fel guàrdia a un home que eslava allà tancat. Mestre 
Mateu Pieres, de 55 anys i d'Esporles, per exemple, tenia orde específica de dur a la presó 
el siquier de La Real si els amenaçava i els impedia regar. Sembla que va esser Bernal 
Vallcanera el més afeccionat a posar homes a la presó, ja que diversos testimonis així ho 
indicaren. Finalment, Francesc Càneves, de 70 anys, declarà que des de petit havia vist els 
balles empresonar homes i havia visi també homes encarccrals per orde de don Antoni 
Dcspuig. 

Com es veu. les prerrogatives de la cúria no eren molt àmplies, però sí suficients 
per a que toia la vida de la vall giràs al seu entorn. Cal recordar que, tol i la importància 
de Canet, la seva cúria senyorial es presenta reduïda Ea mínima expressió, però és el 
germen de! qual partiren altres estructures semblants que arribaren a una lolal jurisdicció. 

Conc lus ions . 
En el decurs dels darrers anys hi ha haguí forts intents per recuperar aspectes 

fonamentals d'allò que s'ha vengui a denominar "cultura mallorquina". Emperò, és 
significatiu que entre aquestes recuperacions no s'hagi plantejat la popularització dc la 
nostra història. D'aquesla manera, qualsevol aspecte cultural recuperat pol aparèixer com a 
artificiós i desarrelat, quan de fel no és així. La Història illenca passa a esser patrimoni 
d'un reduït cercle d'inicials o de dilcniauts. Així, es pcrpeiucn unes estructures que 
pretenen presentar-se com a autòctones i peculiars quan no són més que perviveucics 
històriques d'una submissió cega. 

Un dels aspectes més notoris d'aquesta posició és la de considerar la societat illenca 
de la conquesta com la d'una terra de llibertat en un món feudal. Seria l'excepció que 
confirma la regla, quan una anàlisi, l'ins i tot superficial, desbarata aquest plantejament 
d'una manera radical. El present treball, tol i esser un primer apropament. demostra que. 
fins i tot en ierres senyorials amb uns privilegis jurídics reduïts al mínim, la seva 
existència era capaç de condicionar la vida quotidiana d'uns homes i dones teòricament 
lliures. 

Les arrrels de lot aquest sistema s'han de cercar en la conquesta i colonització 
catalana del ,S. XIII. Com era d'esperar, la sublimació de les estructures de control 
senyorial va esser vacil·lant. La corona, la detenías qui la delenlàs. no era mes que un 
«primum inter pares». Tol i això. la tendencia era reforçar el seu poder a canvi de limitar 
les jurisdiccions senyorials que eren. naturalment, concesions gracioses. D'aquí que les 

P Di: MONTAM:R:"[.cs cavalleries ma II ori] ui ne s 57. Lsinenta l'existència d'una presó a Sant 
Marlí d'Alanzell. Oc fel. a la quarlera d'aquesta possessió es conserven on bon nombre de manilles i 
cadenes. Per testimonis orals, es sap que que els seus destinataris eren preferentment els esclaus, però 
no exclusivament. Per inventaris d'altres possessions, es coneix l'existència d'instruments semblants i. 
fins i lot. al Museu de Mallorca s'hi conserva uu cep o eoslell de fusta provinenl d'Alfàhia. tis cert que 
aquest instrument podia esser ulilit/al per relenir esclaus, però no es [xil oblidar que La seva 
característica primordial era la de càstig. 

Sohre les presons mallorquines de l'Antic Règim, veure: Sl-iRKA 1 BARCELÓ Díliiiqiièiieih i Societat 
.... ff. 97-14.7. 
^ L'única presó mallorquina de l'Amic Règim estudiada és la de contencions ubicada en el segons pis 
del campanar de la parròquia de Sani Miquel de Palma. Veure: Margalida llf.RNAT I R O C A / ïilvira 
CJONÜALtiZ CrOZAl.O/Jaumc SlLRRA 1 PARCELO "I.a presó del campanar de Sant Miquel". Estudis 
Baleàrics. 7.1982, 95-112. 
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generalitzacions sempre siguin perilloses. En altres paraules, tol partint d'inicis 
semblants, les cavalleries mallorquines icngucren diferents ritmes d'evolució, molles 
vegades determinats pels jocs de poder imperants. 

La tendència era arribar a un sobirania total sobre un determinat territori, intentant 
que aquest induís nuclis urbans o periurbans. No es tracta sols d'un control econòmic, 
sinó sobre població i recursos. Durant l'Antic Règim, al prestigi es podien sacrificar 
moltes coses. D'altra banda. Ea consolidació de les cavalleries va córrer paralclla a la 
pròpia cimeniació dels cavallers com a classe dominant. Ja cn el S, XVII. cs donà cl bol 
cap a la noblesa de títol, i al mateix temps, a l'assoliment de la jurisdicció alta i baixa, 
mer i mixt imperi. 

En conseqüència, els capítols del marquesat de Bellpuig, comtat d'Aiamans ò 
comiat dc Sania Maria dc Formigucra no varen esser excepcions, sinó el cimal d'un 
procés que s'havia inicial a 1232. Molls allrcs territoris es quedaren a mig camí del 
procés, però cal no menysprear-los. El conjunt denota una estructura feudal amb 
paràmeües clarament comparables a altres indrets de nostre entoni. 
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A P È N D I X : 

Domeslich Miquel Riutorl de edat tic mes de 70 anys, diu que de edad dc 10 o 
12 añys comensa a abitar en Cancl, fins passa a Cove Negre a 
om a siat uns 30 nñys, y después loma a Canet a 12 añys y antes 
dc toniar.i ay tenia un lili seu en cl molt dil den Brull, qui ai ana 
aura cosa de 22 añys o 24 y per consiguenl casi sempre ha 
habitat en Canel, y ha vist en dit temps que sempre que Ii ha 
importal regar una tanca de 3 o 4 corlaradcs que sempre es anal 
annexe ab lo moli. a regal quant ha agut de menester y encara que 
algunes vegades e! siquier, o frare de La Real avia rehat y avia 
amenasat imperdir.lo. pero esto no avia dexal de regar per orde 
del senyor de Canel. 

Posscssori de regar Axi malex a vist sempre que los demés moliners, ortolans y 
arrendadors de Canel ha regat qualsevol dia sempre que lo aien 
necessitat y no sap aien demanat Hisenda als frares dc La Real. 

Mes ha vist que al temps que una bene de ierra dila el Cañcrel 
anave ab lo arrendament del moli de la Canal, obrireu une titile 
per regar dila Ierra, y le regaven sempre que se necessilave y dil 
Riuloi i le ha regada moltes vegades. 

Mes ha oit a dir molles vegades a moltes persones, y entre altres 
a mestre Juan Caleu, fuster, que le aygue dc la siqui ere del 
senyor de Cancl y que eli lo sabia per aver oii llegir actes vells 
quo lo deien y dit Riulorl ha cstal sempre ab esla intel·ligència y 
per axo ha regal sempre que Ii ha imporial. 

Mes ha vist en dil lemps que en Cancl ay avia Baile asscñalai per 
los senyors dc Canel y que a ell acudien per lol lo que imporiave 
administrar iuslicia en los qui habitaven dins le vall dc Cancl. y no 
anaven al Baile de Es|X>lles per ninguna cosa: de manera que en una 
ocasio, aura cosa dc corante dos o tres añys, que vingue en Cancl el 
Baile de Espolies ab lo official per fer aprensio dc unes ovelles dc 
Son Moragucs, y el Baile de Canet qui ere un tal Benet, ferma el 
Baile y official de Espolies y los tingue lligats, y el pastor fogiguc, 
y no sab que feren de ells. Mes ha conegut per Baile de Canet a 
Bernad Vallcancra, fins que mori, que aura cosa dc 15 añys. y antes 
dc dil Bernad conegué per Baile de Canel a Juan Ltinas y Ii va vcurer 
exercilar iurisdiccio de baile y com a lal en una ocasio li prengué 
uns tosinos per deutes fins que agüe pagat. 

Sebastià Foni de Espolies y hahiiedor cn dita vila de edat de semine 
cuatre añys diu que dende miño ha habitat en Cancl. y hay ha eslal 
per misalte molls añys quaní ere jove. y sempre ha oil dír que los 
frares dc le Real tenían ser señors de le aygue dc le siquia qui passe 

Lo matex 

Lo matex 

Baile 

Ex tranco 
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per tlins Cancl, axi maicx preienian, y han pieles sempre los señors 
dc Cancl ser señors de dila aygue dins Canet, y cn 

Possessori de regar virtul dc cslc pretensió, axi los señors de Canet o arrendadors dc 
dila possessió com lambe los arrendadors dc molins y oris dc 
Canet han regal qualsevol dia sempre que han necessitat dc le 
aygue no obstan! que cl siquier o frare de Le Real aye fel 
amenases en varias ocasions, y el dil font essent misaixe de dit 
lloch a regal moltes vegades cn molls de dias forc del disaplc. 

Baile Mes diu que aura cosa dc 40 añys que sc muda cl conducte de le 
siquia y le fabricaren per cl lloch a.oni pase al present, y eucara.quc 
no sab ab ccrlitut qui paga el gasto, pero creu que lo paga Dn. 
Amoni Despuig y cl motiu que (e per creure.so cs perquè va veurer 
que Juan Llinàs, qui eslave cn lo moli dil den Mas propi del dit 
señor, anave ab un parell llcurani y señan! el lloch per a.oni avia dc 
pesar le siquie y ya mai ve veure frare dc Le Real alli al lemps que 
sc fcic cl nou conduela y lambe perqué aules de cslc conduele ya feu 
Dn. Anloni allre sequía mes amunt a cosías suas y perqué le ayguc 
no pogue pujar, per csio 1c feren cn el lloch a.onl pase actualment. 

Mes diu aver conegut Balles a Juan Llinas.despucs Bernad 
Vallcancra y después a Bartomeu Arbos. 

Extraneo Malhcu Males, dc edad dc 58 añys, ha.ahilal casi sempre desde que 
cs nal en Cancl, al present habilcdor cn le villa de Espolies, a vist 
fer le siquia per a.oul are pase le ayguc den Pastcr (sic), ere allol en 
aquell lemps. diu aver oit a dir le pretensió dc los frares y lambe le 
pretensió de los señors dc Cancl; ha vist lo dc le abcurade, y a oit a 
dir a Dn. Francisco Dámelo ser le aygo de Cancl y no dc frares. 

Baile Ha visi a Bernad Vallcancra maioral dc Canet qui ere Baile dc Canet 
y lo ha vist seurer en le iglesia de les Esgleycla cn el lloch dc 
Ballle. y va vcurcr en una ocasió que Ires horneas a.n.aqui el vicari 
los abia dit que pesasen amunt no avien volgut obeir, ell los feu 
obeir usant dc le autoritat de baile, y ha oit a dir a malhcu Picres 
escrivà de le villa dc Espolies que eslani ell cn Canet exercia cl 
offíci de Baile y aportave le vara. 

Extraneo Mesire Bernad Bosch, picapedrer dc edad dc 53 añys, ha abilal casi 
sempre a Canet, esta a Espolies, diu lo maiex que Malhcu Males, 

Extraneo Juan Llinàs, dc edad dc 40 añys. de le vila de Espolies, arrendador 
del moli Nou de Canet, es nal dins Canet, y a abilat casi sempre en 
dit lloch, ya en los molins, ya cn los orts, y sempre ha vist que axi 
el dueño de les Cases Grans, com los moliners y ortolans an regat 
quan lo an agut de menester en qualsevol dia de le semmana, y si.be 
algunas vegades ha vist reñar y qucxar.se el sequier dc Le Real, no 
per axo an esiat dc regar quant an nccessilai, per aver sempre oii a 
dir que el señor de Cancl tenia aquesl perder. 

http://si.be
http://quexar.se
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Diu avcr conegui dos balles cn Cancl. el primer Bernal Vallcanera 
fins que mori, qui ere mayoral de Cancl; después dc clls entra per 
Baile Malheu Pieres aura cosa dc uns 25 añys poch mes o menos, y 
se trohave present en le plasse de le Esglcycta quant el official de 
Espolies crida per Baile de Canel al dil Pieres y li a visl aportar le 
veré y seurer en la Iglesia de les Esglcycta cn el lloch dc Baile en la 
vara al costat, y en temps de Bernad Vallcanera a visl posar homes a 
le preso de Cancl, 

Ha visl que fcnl laic cn lo districte dc le jurisdicció algun bestiar, lo 
an posat en el corral de Canet y per medi del Baile de Canet se ha 
fet eslimar el mal, y tot lo demés que se acostuma sens intervenir el 
Baile dc Espolies. 

Francech Ferra, de le vila de Espolies, de edad de 45 añys. habitedor 
en dila vila. ha abilat molt a Cancl fcnl feyna allí y lambe tenint 
arrendat el lloch de Miralles de pertinencias de Canet, y a visl 
moltes vegades a Bernad Vallcanera, mayoral y Baile de Canet, 
aportar le vare per dins Canel, y en le Esglcycta, y seurer en le 
Esglcycta al lloch del baile dins 1c iglesia en le vare al costal, y lo a 
acompaña! moltes vegades a dila Iglesia a portan 1 le veré. En una 
ocasió, el bestiar de llana de Son Quint feu lale a Miralles y acudi 
son parc al dit Bernad Vallcanera com a Baile perqué administras 
iuslicia. 

Diu avcr oil a son pare, qui fonch tres vegades Baile Real de dita 
villa, que no podia el Baile de Espolies entrar en Cancl per iuslicia 
sens avisar al Baile dc Canel, cl dit Baile enviave el official a donar 
part al Baile de Canet perqué dil Baile de Cancl asislis, 

Thomas Sastre, dc 4 2 añys. habitedor en Espolies, ha habitat algun 
temps en Canel y a le Esglcycta per estar a Son Maxella visi de 
Canet, y ha visl aportar le vere per dins Canel y per le Esglcycta a 
Bernad Vallcanera y seurer cn le Iglesia de le Esgleyela al lloch del 
Baile en le vere al costat y que per ordinari no lo anomenaven sino 
per el Baile dc Canc!. 

Juan Torres, de 36 añys. arreudadoi del rnnl i de Canel tiende (sic) es 

nal: esla a Canel per avcr tingut son avi, se avia y ell arrendament 
de molins en dil lloch y sempre que ha neccssilat ha regal qualsevol 
dia y si be alguna vegade a reñat el siquier dc Le Real, no per axo a 
esiai de regar quan a hagut menester, ni may li an fet pagar ban, ni 
lo an peñorat per este cosa. 

Ha vist a Bernad Vallcanera Baile dc Canet, y com a lal aponave le 
vere per dins dit lloch. y a le Esgalyeta y en la Iglesia de ella estave 
al lloch dc! Baile cn le vere al costal. 

Jordi Pax. dc la vila dc Espolies, de edad de 71 añys. diu avcr vist 
fer lo tros dc sequia peredade des.de le parlio de Son Quint, a.onl ay 
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ha un arquer cn Ics armes de.la Ciutat, y iudique aura uns sexanta 
sinch añys, y que le obre le feu un tal mestre Ncdal Anialm y 
mestre Jaume, son germà, qui abitaven prop del ospital, y lo feren 
per la Ciutat esquerade y vengueren los jurats per rebre le obre. 

En ocasio que los (reres volgueren fer paret a le abcurade, Dn. 
Franccsch lo impedí y se.n feu dur les pedres. 

Baile A conegui Balles a Bernad Valtcancra, a Pieres y a Arbos. y lia visl 
seurer a Bamad al lloch del Baile cn le Esglaycta, y en una ocasio, 
bcltaní a le Esglaycta, se mogue une bregue y dit Bernad aporlavc le 
vere y arquebosos y com a Baile lo deperti, 

Extraneo Antoni Nedal. de la vila de Espolies, habiledor cn Ciutat, de edad de 
67 añys. deposera sobre els punts 2 y 3 dels primers capítols del 
expedient del petitori. 

Sobre los capítols que no se admeteren per estar ya los autos al 
fiscal, deposera sobre el primer, 3 ,4 y 6 capilols. 

Franccsch Llinàs, fill de Juan, de edad de 54 añys. diu aver habitat 
en Canel des.de que te us de rano, y que son pare ay.eslava per 
moliner de un moli draper y fariner, y sab que aura cosa de mes dc 
35 añys que mudaren le sequía des.de los morers fins un forn tic calç 
dil dc le obre de baix la viña de Son Quiñi, y que este sequia le feu 
son pare qui le tenia a esquerada, y feta la sequia, el señor de Canel 
va obrir una fibla o trencadora iunl al amaredor. 

Diu mes que se dona un iros de ierra a Franccsch Carles per temps 
de 20 añys prop le vine de Son Quint, y no sab cert si obriren l'i ble. 

Domestich Matheu Palua de Espolies, arrendador del moli den Mas, de edad de 
55 añys, ha estal cn Cancl per arrendador del ori dues vegades en 
distintas ocasions des.de el añy 15, sis ailys cade vegade, y al 
prcscni a 4 añys que eslai cn el moli den Mas, y sempre a 
acostumat regar quant a litigui necessitat, y si algune vegade a reñat 
el siquier de Le Real, pero no per esto a estat de regar, y ya may li 
an let mandato, ni 1¡ an pies péñoras, sino en la ocasio present, y lo 
matex que ell a fet, a vist practicar als altres. 

Baile Diu ver conegui per Baile de Canel a Juan Lunas, después a Bernad 
Vallcanera, después a Malheu Pieres, y los a vist aportar le vara axi 
per Canet com per le Esgleyela. y seurer an el lloch del baile cn la 
Iglesia de le Esglaycta. 

Extraneo Juan Mas, dc Espolies, dc 47 añys de edad, habitedor en dila vila, 
diu aver abiíat moll en Canet altre temps per fer fcyna a ¡ornáis, y 
sempre ha oil dir que los frares pretenien ser dueños de le aygue de 
Canet, y le malexa prclensio lenian los señors de Cancl. 
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Ha visl aportar 1c vere a Bernad Vatlcancras y que li deyen Baile de 
Canet, ha oit a dir moltes vegades los malex dc Malheu Pieres y dc 
Barlhomeu Arbos, cn dilíerens ocasions y a molías personas. 

Barlhomcu Salom. de edad dc 66 añys. mayoral de Canet dcs.de 
1713 y cn este temps ha visi que sempre que la possessió a corregut 
a compte del señor an regal y al lemps que cll ha servil de mayoral 
ha fet regar en iotas les ocasions que li a importal sens avcr 
demenal llisencia al siquier de Le Real, ni a allre persona, lo matex 
han fel los arrendadors de Canel que ay agut cn son temps. 

Mes diu que el seu sogre qui mori a circa 10 añys. de edad de 90 añs 
poch mes o menos, deye avcr abita! per misalic en lo moli den Mas 
y sempre avia vist regar quan lo avien aguí menester sens demanar 
llescnsia, y esto le.y a oit dir molles vegades, 

/Mes diu que el conducte per a.onl passa la sequia ara el leu 
Juan Llinas. conductor del moli den Mas. per escarada que li dona 
Dn, Anloni Despuig y lo sab per avcr.lo oit dir axi al matex 
Llinas/ 

Lo dil Salom ha conegut Baile de Cancl a Juan Llinas y después dc 
cll a Bernad Vallcanera, tol cl temps l'onch mayoral de Canet, y los 
ha visl aportar le vare per cl districte dc Canel y per le Esgleyeta cn 
dias de festa, y los ha vist fer sequeslres y prender homens 
delinquants y Icnir.los cn le preso de Canet, cl qual lloch dc la preso 
encare es conserve y ay vist a le preso una argolla, una cedena y un 
grillo, y encare es conserve le vare de Canet, y ell, per orde de dil 
Baile, fonch posnl en guarde dc un home qui estave en le preso. 

En ocasio que entraren en Mallorca les Uopes del Rey de Españe 
Felip V, el Baile dc Canet, per orde del Governador, envia 7 
homens de le vall de Canet a gordar en cl port del Canonge. 

En ocasio que feren cniregar les armes a lols los paysans, los 
moradors dc le vall dc Cancl entregaren les armes al Baile dc Cancl, 
qui era Bcrrnad Vallcanera y aberen 14 armes que li en tregaren . 

Pere Velles, de 44 añys, a dos añys que te arrendat cl prat de Canet 
y dende (sic) que esta ha regat en tolas las ocasions que a menester 
le aygue y avenl.se espeñal un bosi o iros de siquia, le ha adobade 
dil Valles per orde del señor de Cancl y a cosías dc dil .señor 

Franccsch Cancvcs. de edad que diu ser dc 70 añys. dende (sic) miño 
ha abilai sempre a Canet y moll dc lemps o la mayor part de la sua 
vida ha eslat logal cn Cancl. este ha vist a le part dels Mcngans un 
casat molt gran que eren dos buils de cases y se concixa ay avia 
agut molins y encare ay ha vist un camp y les siquias per a.ont 
anave le aygue de dits molins, de Ics quals sequías encare se (roben 
vcsiigis de dcs.de Canet fins a le Gran je. 
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Mes ha visi altre siquia de le aygo de Canet qui venia des.de le parel 
dc partió de Son Quint y anave a trevesar cl torrem lluny dc dila 
parel cosa dc 21) passe tirant iusl tila cuberl per dins les Veles de 
Miralles entre to torrent y lo carn i h'ns baix los Mengans unes 50 
passes, girani dc aqui deves lo torrem y pasave allre vegade lo 
torrent ab una canal, cuyos señáis encara ay son. y son iuni en los 
oms per le part de avall, y después Iravesave el prat [>cr dins los 
morers que actualment s.i troben y arribant al cap de alia dc los 
majorers, prenia cl maiex cami que arc te. 

Después va veurer mudar le dila siquia en temps de Dn. Anloni 
Gual y Despuig /que seria en lo añy 1709 o 1710/. y cs l'eren una 
siquiít dins Miralles mes amunt dc le que es are y per no surlir-los 
be mudaren Ic siquia que actualment es comensam cn lo cap dc le 
parel nove lo mes dret que cs pogué fins arribar a [ 1 cn le 
qual siquia nova trebclla y l'cu ley na lol cl temps que se teu dila 
siquia Juntament ab Tomeu Ques y Franccscb Angelí y Juan Llinàs 
qui eslaven lo moli dit den Llinàs, y le señave y cl dil Llinàs tenia 
le esquerade dc dila siquia que li avia donat dit Dn. Anloni Despuig 
y lo dil Hiñas los pegave a los dils treballadors, y en tot el lemps 
que feren dila sèquia no veren frare de Le Real ni altre aci menar 
sino D,. Antoni Despuig, 

Bal le Mes ha vis en lemps scu differens Bailes dc Cancl litiguis per tais, 
com son Juan Llinàs del molt. Bernad Vallcancra altas Pcrdeler. 
Matlieu Pieies, a ios quals ha vist exercitar ollicis dc Baile com son 
dur homens a la preso de Cancl y aportar le veré per dins Cancl y cn 
1c Esglcycla, y seurer cn le Iglesia dc le Esgleyela al lloch de Baile 
en 1c vare al cosía y ay ha visi homens a la preso encarceláis per 
orde del Baile dc Cancl y de Dn. Anloni. 

Mes ha vist que ere cosí tint que quan venia Baile o lloctinent estem, 
al entrar per Canet, sonave un com y servia per avisar al baile de 
Cancl que el Rey entrave, perque acudis el Baile dc Cancl per 
administrar iuslicia. 

Regar Mes diu que ullra los disaples ha vist regar cn qualsevol dia de le 
semmana al qui lo a aguí menester. 

Mestre Malhcu Rieras, del lloch dc Spollcs. de edad de 55 añys, diu 
que per medi de unes licites vingudes de le Real Audiencia cn que se 
manave publicar al dil Pieras Baile dc le cavalleria per los llochs 
acustumais de dil lermc perque fos lingui per tal baile, lo que se 
executa per medi dc Pere Juan Macan olficial sax de dile vite dc 
Sporlcs com conste de este certificat, que diles lletres l'oren posades 
per dil olficial en le curie dc Sporlcs per ser regislradcs/ per lo 
escrivà de le curie de Cancl que aleshores ere el señor Andreu Tries/ 
y no sap si registren o no. que a aportat le vare de Baile en les 
funcions que se an oferil exi cn le Iglesia com en altres llochs 
publichs. 
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Mes diu dit Piercs que a scnlil dir que fos frares de Lc Real diuen ser 
scuc le aygue, pero que lambe sap que essent mayoral de Canet y al 
matex icmps Batle. que rega y feu regar loies les vegades que 
tingueren sel, per pretenir cl señor no tenir res que veurer ab los 
frares en Canet ni ab le aygue, de modo que dcvani ei matex siquier 
de le Rcyal a regal sens que este digues cose, tenint dit Piercs le 
orde del señor que en cas que dil siquier digues o amenesas, que com 
a Baile lo portas a la preso. 

Mes diu que a visle mudar le siquia mes de 9000 passes, que 
primers per le siquia nove que feren no pogue pessar, que después 
feren altre siquie per lion actualment passe y que le feu /de orde dot 
señor y que duic.se a Canet fonc en lo conveni de fer envencar le 
aygue tote de le Grange que en temps pesal no se envencava y el 
temps que dura envencar dila aygue se introduireu, le que actualment 
no se envenque y Dn, Fortuny le tira per el Itoch regulat/ l.amo.n 
fji'fj Lunas, oiiclo de dil Piercs. el que ere arrendador del moli den 
Llinas/y le seña/ y si be no sap que pegave le siquia, pero sap que 
no no e,y va veurer may frares de Le Real y cade die c.y va vcurer 
frares de Le Real el señor de Canet, per lo menos ducs vegades, per 
lo qual se iudique que les pagave dil señor. 

Mes diu que a senlil que per non comensaren [..,] Mes diu que sap 
que le aygue dels frares o deveu dels frares pasave per damunt ierre 
per lot y no envencave lo qual encare esta perment a [...] 
Luego. Ic aygue que suri a Canet no es dels frares. 
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RESUM 
El lema dc la jurisdicció senyorial encara està per estudiar a Mallorca. 

El que es prebaronics. Empero, demostra l'abast a la vida quotidiana de les 
jurisdiccions senyorials tal com les percebien els pagesos.senta en aquest 
avene és. fonamentalment, un conjunt de reflexions sobre la pràlica 
senyorial a Mallorca. Es parteix d'un documcln que recolleix una serie dc 
testimonis sobr el batlc dc la senyoria de Canet a finals del S. XVII i 
principis del S. XVIII, però que es fonamenta, sens dubte, amb unes 
pràctiques anteriors. El conjunt és interessant, ja que no marca la pràctica 
dc senyorius jurisdiccionals de mer i mitx imperi, sinó d'una cavalleria 
amb prerrogatives inferiors a les grans 

ABSTRACT 

The subject of the aristocràtic jurisdiction is still to be studied in 
Majorca. Whal we present in this work is. fundamentally. a set of 
reflections on the arislrocalics practices in Majorca. The starting point is a 
document which gathers a series of testimonies on the mayor of the 
manor house callcd Canet at the end of the XVI1 ceniury and beginning of 
the XVIII century, but it is no doubl based on some Ibrmer practices. The 
set is inleresting as il does noi point lo the practicc of jurisdiccional 
nianors of "mer i mixt imperi" (complete jurisdiction) bul of Ihe calvary 
wilh privileges inferior to the grand baronies. Still it shows the 
accessibility to Ihe cveryday Life of arislieralic jurisdiclions such as Ihe 
peasanls pcrccivcd it. 




