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N O T Í C I E S H I S T Ò R I Q U E S D E

C A S T E L L I T X i ß L G a l l ß

SEGLES XIII - XVI
Ramon Rosselló Vaquer

Fa uns anys em varen dir i comanar si em voldria, encarregar de
fer una recerca en els distints arxius de Mallorca, el del Regne
( A R M ) i el Diocesà (ADM) i el de la Corona d'Aragó ( n C A ) , mirant
d'arreplegar documentació pel dia de demà redactar una Història
d'Algaida.

Vaig començar la tasca i desprès de fer feina per espai d 'uns
mesos, em vaig donar compte que el projecte no aniria envant, al-
manco de la meva banda.

D'aleshores ençà he guardat dins un calaix les fitxes i mate-
rial trobat, però ara, desprès de pensar-ho un poc, he decidit pu-
blicar aquesta documentació, d 'una manera molt modesta, això sí,
perquè no restas inèdita aquesta feina i almanco pugui servir als
futurs investigadors i historiadors. Vet aquí,idò, el resultat de
la meva investigació, que, aiximateix, he classificat per temes:

ALQUERIES I_RAFALS

Després de la conquista catalana de 1229 es va procedir al repartiment de
terres entre el rei, principals magnats i conquistadors. Aques t s senyors sub-
dividiren la seva porció entre els seus col·laboradors i passant el temps s'ana-
ren fent e s t a b l i m e n t s , c e s s i o n s , e tc . de les terres mitjançant càrregues
de censáis i altres tributs.

Vet aquí a continuació algunes notícies d'alqueries i rafais del terme de
Castellitx i Algaida:

1230j 31 març.- Document on s'especifica les terres que tocaren al Paborde de
Tarragona Ferrer de Sant Martí, ítem devers Montuïri 1'alquería Castelig i al-
tra anomenada Olloc i Albonia i Rahal.

1233,- Ferrer Peris de Pina (senyor de Pina) tenia també un forn a Ciutat.

1232, 1 novembre,- Donació reial en alou franc a Pere Gonçalvis de les alque-
ries Benimoherez Algayren que són 6 jovades, el Rafal Archaliq de 3 jovades, i
l'alqueria Paraxout de 6 jovades, situades en el terme de Montuïri; ho tendra
lliurement però habitarà a Ciutat o a l'illa. (ARM Pergamins nQ 7)

1243, març,- Guillem de Vilaregut dóna a Bernat Arprell l'alqueria Stacha,ter-
me de Montueri, tenguda en nom d'Arsén viuda de Gacia Arnau. Li entrega un pa-
rell de bous i dues relies perquè la conri bé d'ara a tres esplets. Pagats els
drets i tasca tendrán la meitat dels fruits. Li entrega també una quarterada de
terra franca per la qual farà una gallina de cens.(Prot. 342 f.165)

1247, desembre,- Pere Company concedeix a Sait Abeamar, Abdela Abenyucef, As-
mer Abensidaris, sarraïns captius seus, que li donaran 600 besants pagadors en
partides, per aconseguir la llibertat; i els entrega la seva alquería amb ca-
ses anomenada Alcayfa, terme de Montueri, exceptuant un rafal que el se reté.

Els entrega tres parells de bous amb les arades. Tendrán la meitat dels fruits
(Prot. 340 f. 243).
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1249, desembre,- Mestre Vicenç, canonge de Mallorca i Pasqual de Montagut àr-
bitres elegits sobre la qüestió que era entre Bernat Piquer i Pere Begur sobre
els béns que foren de Berenguer de Cunies, Pere Ros, Pere Sag, Ramon Ferrer,
Bernat Febrer, Joan de Bonastre i altres persones. Les fites són posades a 1'
alquería Passeran de Bernat Piquer i el rafal de Pere Begur, terme de Montueri,
entre les quals fites s'anomena el camí que va a l'església de Castellig. Tot
seguit Pere Bogur absol i defineix a favor de Bernat Piquer el dret que té a
l'alqueria Passeran que fou del seu pare Berenguer Begur i ara té dit Piquer
per la compra que féu a Sibília mare de dit Bogur i li fou venuda per obligació
que li tenien per raó de 1.000 macemutines. Entre els béns s'anomenen 12 bous,
una mula, tres sarrïns i dues sarraïnes, 22 porcs, dues someres, 4 ases, i 24
quateres de formet i ordi. Per aquesta definició ha rebut 250 sous reials.(Prt
341, f. 168-0,162 i 174).

1270, 1 setembre,- Jaume de Caldes canvia a Pere Company la meitat de l'alque-
ria Alfayfa dita vulgarment Montreal i el quart o agrer que reb de la meitat
del rafal Toirig que té en nom seu Berenguer d'Oulesa, terme de Montueri, i el
posseeix per compra que féu a Bartomeu d'Alcover i aquest ho té del seu pare
Joan d'Alcover i aquest i Ferrer Company, pare del sobredit del qual és l'altra
meitat ho compraren a Berenguer de Montreal i aquest ho tenia per concessió
reial. Confronta amb l'alqueria de Pere Verdera anomenada Alcoraya, alquería de
la Casa del Temple dita Benialfimara, honor dels hereus d'Arnau Burguet,alque-
ría de Gillem Llitera, honor de Guillem Avella, honor de Ramon de Caldes i tres
rafais del Temple. En Company cedeix a canvi el rafal Attarich, terme de Mon-
tueri, porció reial que ho havia comprat a Maria muller de Domingo Pals, i era
de Gomis Peris fill de dita Maria i del primer espòs Pere Gonsalb i dit Peris
ho tenia per donació de l'infant Pere de Portugal. Signa Ferrer, prevere que
serveix l'església de SAnta Maria de Montueri en poder del qual firmà la dona
Alemanya muller de Jaume de Caldes. (Pergamins RP-XIII n2265).

1290, agost,- Guillem Perico i muller Elisenda, habitadors de Castelig, venen
a Bonanat Huguet un tros de vinya i terra que tenen en el terme de Porreres per
preu de 75 sous,(Prot. 353 f.24v).

L'any 1497 Rafel Oliver, fill i hereu de Bernat, per la meitat, i Bernat Oliver
fill i hereu de Miquel, per l'altra meitat, fan divisió de béns: En Bernat pren
unes cases sots alou del Temple situadaes a la plaça de la vila d'Algaida,- la
sort de terra dita d'En Campaner també alou del Temple, la qual confronta amb
el camí que va al pou de Randa, camí que va a l'alqueria de La Serra, torrent;
pren també altre tros de terra alou de l'Hospital General, confrontant amb 1'
alquería de La Serra. Més altra tanca alou del Temple i també un hortet clos de
paret; més una vinya, terra i garriga situada al camí que va de la vila d'Al-
gaida a Benicomprat. En Miquel pren per la seva banda: cases i tanqueta,diver-
sos trossos de terra, un que confronta amb el camí que va a Ciutat, alou del
Temple; més un rafal alou de l'Hospital General que confronta amb l'alqueria
d'En Burgués, cavaller, anomenada la terra d'En Campaner, i l'alqueria de Ber-
nat Sastre dita La Serra; més altres trossets de terra i vinya. Es donen mútua-
ment empriu a l'aigua per abeurar el bestiar, etc. (AH-M).

Dia 27 de febrer de 1447 Guillem Pellisser de Castellitx i Pere Gilabert varen
vendre a Pere Tarragó, ciutadà, quatre quintars de llana de les seves ovelles,
a raó de 100 el quintar. (ARM prot. Pere Martorell M-231 f.48v).

El 2533 Gabriel Togores, paraire de la vila d'Algaida, va vendre a Pere Janer,
mercader, dues quarterades de terra, alou del Temple, per preu de 10 lliures,
les quals confronten amb la possessió de Binicomprat.(AH-M),



DELMES I DRETS_RE£ALS

Les terres establides pagaven delmes, tasques, agrers, lluismes, etc. aïs
senyors del domini directe. El rei, bisbe i capítol de canonges també rebien
els seus correponents drets, delmes i primícies. Vegem a continuació els drets
i delmes reials del segle XIII, de Castellitx, que anaven units amb elsdeMon-
tuTri i de vegades Llucmajor i altres viles:

1250, maig,- Arnau Font, batle major de Mallorca, ven a Arnau Pelegrí el dret
del delme reial del blat, ordi i llegum del terme de Muntueri, Llucmajor i Ca-
pocrp per 1.750 quarteres la meitat ordi, meitat farment(Prot.343 f. 255).

1253, maig.- Berenguer de Tornamira, lloctinent i procurador reial, ven a Gar-
cia de Tortosa els drets reials sobre el vi, lli i cànyom dels termes de Mun-
tueri, Llucmajor i Castellig per preu de 150 sous reials pagadors en la festa
de Sant Miquel. Més li ven els drets sobre els blats per 931 quarteres, meitat
ordi meitat forment.(Prot. 342 f.240v).

1254, juliol,- Berenguer de Tornamira, procurador reial, ven el dret reial so-
bre els blats dels termes de Sineu, Petra, Muntueri, Llucmajor i Capocorp per
6.000 sous reials.(Prot.342 f. 248).

1263,- Berenguer de Tornamira, lloctinent reial, ven a Bernat Candeler, Ramon
Suau, Guillem Ferrer de Castellbisbal i Guillem Prats els drets reials de Luc-
major, Castelig i Muntueri per 1.280 quarteres de blat. (Prot.643 f. 11).

1266, maig,- Pere de Caldes, lloctinent reial, ven a Roderic Yanes i Guillem
Llorenç els drets reials sobre els blats dels termes de Llucmajor, Castelig i
Montoeri per 1.050 quarteres, comprès el delme de l'alqueria d'Arnau Burguet ;
pagaran tres parts de forment i dues d'ordi la festa de Santa Maria d'agost.
(Prot.345 f.lSOv).

1270.- Pere de Caldes, lloctinent reial, reconeix que Examen Riglos, batle de
Montueri, Castelig, Llucmajor, Petra i Sineu, ha passat comptes de la batlia
exercida durant dos anys. (Prot, 347 f. 201).

1271,- Pere de Caldes, lloctinent reial, ven a Bertran Cardona el dret reial
sobre els blats de Montueri, Castelig i Lucmajor per 1.310 quarteres.(Prot.
348 f. 17).

1272,- El delme dels blats i llegum de Petra, Sineu, Muntueri, Castelig i Luc-
major foren 2.450 quarteres. (Id f.48v).

1273,- Pere de Caldes, lloctinent reial, ven a Arnau Guasc el dret reial del vi
de Muntueri per 6 lliures i 15 sous. Tomàs Espanyol comprà el dret del vi de
Castelig per 57 sous. (Prot.348 f. 184). El dret dels blats de Montueri,Llucma-
jor, Castelig i Capocorp foren 1.710 quarteres, meitat ordi meitat forment.
(Prot. 343 f. 410-0).

1274.- Pere de Caldes, lloctinent reial, ven els drets del blat deMuntueri,
Llucmajor i Castelig per 800 quarteres, meitat ordi meitat formet. El dret del
vi de Muntueri foren 61 sous. El dret del vi de Castelig 26 sous.(Prot. 348 f.
188 i 189-0).

1275.- Els drets reials dels blats de Muntulri, Llucmajor i Castellig foren
1.040 quarteres, meitat ordi meitat forment.(Prot.348 f.193).

1276,- Drets del vi de Montueri, Llucmajor i Castelig 10 lliures.
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127?.- El bâtie major de Mallorca ven a David Mocatil, jueu, els drets dels
blats de les dites tres parròquies per 1.320 quarteres, la meitat ordi,meitat
forment. El dret del vi 7 lliures.(Prot.348 f. 200 i 204v i 206v).

1278.- Drets dels blats de les tres parròquies 1.300 quarteres. Dret del vi 8
lliures. (Id f. 212, 214).

1280, maig. - Berenguer Arnau d'Illa, batle major de Mallorca, ven a Berenguer
Dalmau els drets reials dels blats de Castelig, Muntuïri i Lucmajor per l .190
quarteres, meitat ordi meitat forment. El mes d'agost Bernat Vic compra el dret
del vi de les tres parròquies per 16 lliures.(Prot.349 f.83v i 86).

1281, maig,- Berenguer Arnau d'Illa, batle major de Mallorca, ven a Joan de Ri-
poll els drets reials dels blats de Muntuïri, Castelig i Lucmajor per 1.200
quarteres, meitat ordi meitat forment.(Prot.349 f. 89).

1286, febrer,- Jaume de Sant Martí i Bernat Beltran de part del rei venen a Gui-
llem Llorenç i Pere Blanc, per dos anys, els drets reials de les parròquies de
Lucmaior, Muntueri i Castelig, o sia: blats, vi, lli, llegum, diners, censáis,
exceptuant justícies, lluïsmes, fadigues i delme bestiar,- per preu de 575 lliu-
res a raó de 287 lliures i mitja anuals, i també hauran de donar cada any 300
quarteres d'ordi i altres tantes de forment pels rèdits dels blats, a raó de
tres sous la quartera d'ordi i 6 sous la quartera de blat.(Prot.351 f. 276).

1289, juliol.- Pere de Llibià, batle major, ven a Bartomeu Mercer, Pere Mesqui-
da i Bernat Ramon els drets reials dels termes de Muntueri, Castelig i Luchma-
ior per 281 lliures. (Prot.643 f. 143).

1290, agost.- Pere de Llibià, batle major de Mallorca, ven a Maimó Julià els
drets reials sobre el vi dels termes de Llucmajor, Castelig i Montuiri per preu
de 17 lliures i 10 sous.(Prot.644 f. 11).

1291, febrer.- Pere Mateu reconeix que ha rebut 105 sous pel seu salari de col-
lectar els rèdits reials de Manacor, Llucmajor, Muntuyri, Petra i Pla de Ciu-
tat. Per altra banda Bernat Ramon reconeix que deu a Pere Llibià, batle major,
373 sous que puja el forment i ordi que li toca pagar dels rèdits de Muntueri,
Llucmajor i Castelig de l'any passat.(Prot.644 f.22 i 33).

1291, juny.- El sobredit procurador ven al notari Jaume de Grau els drets rei-
als de Montueri, Lucmaior i Castelig, excepte justícies i delme bestiar , per
preu de 260 lliures.(Prot.643 f.l49v).

1295, abril,- Guillem Llorenç compra els rèdits reials de les parròquies de
Muntuyri, Castelig i Llucmajor, excepte els delme del bestiar, per 205 lliures.
L'any següent el mateix Guillem Llorenç va comprar els rèdits reials per preu
de 210 lliures. (Prot.353 f.l95v i 204v).

1297,- Bernat de Gomir, lloctinent de Berenguer de Finestres, batle general de
Mallorca, ven a Guillem Llorenç, Juame de Vall i Arnau Guasch els drets reials
de les dites tres parròquies per preu de 310 lliures. Queda entès que els com-
pradors facilitaran als castells d'AlarÓ i Santueri el blat que necessitaran,
és a dir, el blat a raó de 7 sous la quartera i l'ordi a raó de 3 sous i 6 di-
ners. (Prot.644 f.118).

1298, abril.- Guillem Llorenç, Bartomeu Perelló compren els rèdits reials de
les tres parròquies per 350 lliures. (Prot.644 f.l24v).
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1299j abril.- Guillem Llorenç i els seus companyons compren els drets reials
dels blats, vi, oli, llegum i censáis de Llucmajor, Muntueri i Castelig,escep-
te les justícies, lluísmes, fadigues i delme del bestiar per preu de 550 lliu-
res. (Id f.124).

Els segles següents la procuraci<5 reial mallorquina continuava encantant
els drets reials anualment. L'any 1459 el delme del bestiar de Montuiri i Cas-
tellitx valgué 28 lliures, el delme dels blats (blat i ordi) 320 lliures,el vi
18 lliures. La corredoria i carcelleria de Castellitx fou venuda pel batle del
lloc per preu de 8 sous. El corral reial (lloc on era tancat el bestiar que
feia tala), 13 sous i 6 diners. (ARM RP 3.871 f.87v). Un altre dret reial que
es recoLlectava cada set anys era el morabetí o fogatge, és a dir, el pagaven,
aquells cap de casa que tenien ingresos anuals superiors a les 10 lliures; noel
pagaven, per tant, els pobres, esclaus, i aquelles persones que gaudien privi-
legis de franquesa, militars i eclesiàstics. L'any 1460 Pere Mulet fou el col.
lector del morabetí de Castellitx collint 110 morabetins que valgueren 44 lli-
ures; es va retenir dues lliures i 10 sous per les feines de rebusca i salari.
(Id f.l55v).

La Procuració Reial, l'any 1420, donà llicència a Francesc Messeguer de
Castellitx "que en la plaça de la pobla de Algayda de la dita parròquia,en lo
loch acustumat star taules de camiceria, puxa fer e construhir una t a u l a de
camiceria ab son pi lo per tal lar carns acustumades a tallar", però havia de
pagar al rei un cens anual de 8 sous. (ARM RP 3.831 f . 58).

Dibuix d'un retaule dei segle xv, representant l'entrada de Jaume I • la ciutat de Mallorca

Agraïm a Ramon Rosselló la seva desinterassada coLlaboració en oferir a "ES
SAIG' aquests documents que tenia arreplegats i que molt gustosament publicam.
Vénen a omplir un buit important de la historia del nostre'poble durant els se-
gles XIII - XVI. Recordam que els documents mes antics de l'Arxiu Municipal
són de mitjans del segle XVI i que, per tant, l'aportació d'en Ramon Ros se 1 Ió
té un valor documental important.
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Durant el segle XIII, la principal missió dels baties locals era defensar

els drets economics del rei, encara que també exercien de jutges en qüestions
de poca importància, assistien al fitament de les terres assessorats per cert
nombre de prohoms, etc.

Vegem la relació dels baties reials corresponents al segle XIII que hem
trobat documentats, tenint en compte que una mateixa persona era batle de di-
verses viles:

1247, maig,- Arnau Font, batle major de Mallorca, reconeix que Martí Ferrandis
ha passat comptes de la batlia de Muntueri i Cabocorp de tot temps que en nom
seu i del rei ha exercit de batle.(Prot.343 f.ldlv).

1259, novembre,- Rodric Yanes era batle de Montueri, Sineu i Petra en nomdel'
Infant En Jaume.(Prot.345 f.97v).

1264, febrer,- Pere de Caldes, lloctinent reial, reconeix que Garcia de Randa
ha passat comptes del que ha rebut de la vegueria de Lucmaior i Castelig i han
estat 30 sous. Més ha rebut 16 sous i mig pel cens de Lucmaior.(Prot.643 f20v)

1264, març.- Era batle reial de Llucmajor i Castellitx Garcia de Randa.(Prot.
345 f. 208).

1274.- Pere de Caldes, batle major de Mallorca, reconeix que Examen de Riglos,
batle de Sineu, Petra, Montueri, Llucmajor i Castellig, ha passat comptes dels
rèdits de la batlia de l'any 1273 fins a 8 Kalendas abril 1274 i toca entregar
430 sous i 7 diners que va rebre en paga d'aquells 203 sous que li donà l'In-
fant En Jaume. (Prot.347 f. 95).

1279,- Sanxo de Sadoa, batle de Castelig, Lucmayor i Muntueri ha passat comp-
tes amb el batle major de Mallorca d'allò que ha rebut d'emoluments i justíci-
es de la batlia de l'any passat fins a la festa de Santa Maria de març d'en-
guany, i va rebre 441 sous i se'n queda 69 i 8 diners pel seu salari.(Prot.348
f. 292).

1280, abril,- Sanxo de Sadoa reconeix del rei En Jaume que ha estat ben pagat
d'aquelles 150 lliures que va manllevar i que va rebre en nom del rei dels rè-
dits de la batlia de Sineu, Petra, Lucmaior, Muntueri i Castelig. (Prot.350 f.
7).

A partir de l'any 1300, amb motiu de l'empenta que el rei En Jaume II va
donar a les viles, aquestes anaren cobrant importància i cada una d'elles ten-
gué batle propi, i s'anava perfilant el seu càrrec. A més de defensar els drets
dels reis i administrar justícia, el batle havia de perseguir els malfactors,
bandejats i la gent que vivia al marge de la llei. Tenia un saig que feia com-
plir els seus manaments.

Al principi del segle XIV els baties ocupaven el càrrec durant un temps no
determinat, però a partir de 1343, coincidint amb el regnat de Pere el Ceremo-
niós, foren elegits anualment. Prenien possessió del càrrec la festa de Cinqua-
gesma.
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Solien esser elegits pel governador de Mallorca; així veim que dia 19 de

juliol de 1369, el governador "confians de la leyaltat e diligència de vós en
Michel Deuna (Delna) de la parrõchia de Castelig, constituïm, per auctoritat
del offici que usam, en bâtie de la dita parrõchia e comatem e comanamavös lo
regiment del ofici de bati ia de la dita parrõchia lo qual ofici regestats bé e
leyalmont a profit e honor del senyor rey e bé de la cosa pública, de la festa
de Sinchogesma prop passada a un any1, amb els salari i altres drets acostu-
mats, manant als jurats i prohoms locals que el tenguessin per batleiobeissin
els seus manaments. Com que era malat no pogué anar a Ciutat a prestar l'acos-
tumat jurament i fou comissionat Pere Oliver notari de la Cort de Castellitx
per rebre el jurament. (ARM EO 5 f.68v-69).

De vegades feia els nomanements directament el rei: el mes d'abril 1415
el rei nomenava batle de Castellitx a Pere Joan. El 1422 el rei comanava la ba;t
lia a Guillem Mulet, el 1427 a Francesc Messeguer, i el 1444 a Antoni Febrer.
(ACA peg.2.416 f.201v, reg.2.724 f.185, reg.2.725 f.l74v3 reg.1,728 f.5v).

Dia 3 de juny de 1468 el governador escrivia a l'escrivà de Castellitx
perquè per absència de Jaume Robí, elegit batle, rebés jurament que bé i lleiat-
ment regira l'ofici. Respongué l'escrivà de la cort dient que havia rebuda la
carta "e còmputs vostros manaments", "servidor vostra l'escrivà d'Algayda".
(ARM EO 17 f. 194).

Un altre escrivà reial de la cort de Castellitx o Algaida fou Miquel Mulet
que l'any 1459 pagava una pensió anual a la procuració reial, per raó de l'es-
crivania, de 2 lliures i 10 sous.

Els qui, però, realment intervenien i administraven l'economia local eren
els jurats, en nombre de quatre, i els consellers que els assessoraven. El 1444
els jurats de Castellitx obtingueren llicència per manllevar 50 lliures i con-
vertir-les en compre de blat per assistir les necessitats.(ARM Guiatges 8 f.
161).
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Miniatura de la Crànica dt Jaume I (còdex de Poblet) que representa Jaume I dinant amb
el$ nobles en el convit de Pere Martell a Tarragona
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La relació dels baties, primer de Castellitx,
és aquesta:

després d'Algaida,

1316 Ramon Mulet 1429
1318 Pere Tortosa 1454
1323 Guillem Martí 1455
1327-1331 Ramon Mulet 1456
1334-1336 Jaume Ponç 1457
1338 Guillem Martí 1458
1340-1341 Joan de Bonàs- 1459
1342 Guillem Martí. tre. 1460
1343 Arnau Moragues 1461
1344 Pere Oliver 1462
1382 Arnau Pericas 1463
1383 Bernat Ferragut 1464
1384 Bernat Reus 1465
1390 Bernat Sabater 1466
1391 Bernat Oliver 1467
1394 Bernat Reus 1468
1395 Bernat Oliver 1469
1396 Pere Sabater 1470
1399 Francesc Mulet 1471
1413 Joan Oliver 1472
1414 Pere Company 1473
1426 Pere Mulet 1474
1427 Joan Cerdà 1475
1428 Pere Joan 1476

Bernadí Oliver
Pere Mulet
Pere Pujol
Jaume Mayol
Miquel Mulet
Pere Pujol
Pere Mulet
Martí Gomis
Jaume Mayol
Gabriel Pou
Pere Mulet
Martí Gomis
Jaume Mayol
Francesc Mulet
Francesc Mulet
Jaume Robí
Rafel Company
Mateu Reus
Francesc Mulet
Mateu Reus
Miquel Oliver
Pere Mulet
Mateu Reus
Bartomeu Coll

1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489

,major1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499

Pere Mulet
Joan Reus
Rafel Company
Pere Mulet
Jaume Mayol
Antoni Febrer
Francesc Mulet
Bernat Company
Bernat Oliver
Pere Mulet
Miquel Reus
Francesc Mulet,jove,
Miquel Campaner
Rafel Oliver
Bernat Company
Francesc Mulet
Antoni Sastre
Miquel Reus
Bartomeu Coll
Antoni Boscà
Antoni Febrer
Francesc Mulet
Bartomeu Coll

He de dir que al principi es fa referència sempre a Castellitx, devers el
1471 surt documentat Castellitx o Algaida, i a partir de 1481 quasi sempre surt
més abundosa la batlia d'Algaida.

Un altre càrrec era el de ItlOStassaf. Fou creat pel rei En Jaume III, 1"
any 1336. Era inferior al batle però independent d'aquest. Era l'encarregat de
vetlar per l'exactitud dels pesos i mesures i que els carnissers i altres bo-
tiguers oferissen els queviures en bon estat de conservació. Igualment s'ocu-
pava de l'adob de places, carrers i altres vies públiques, empedrats,pous,etc.

El mcstassaf era elegit pel governador d'entre quatre prohoms presentats
pels jurats. Igualment que el batle exercia el càrrec durant un any i podia po-
sar bans o multes, de les quals li corresponia un terç.

Dia 17 de juny de 1370, el governador, "confiants de la leyaltat 6 d i l i -
gència de vos en Barthomeu Sureda de la parrochia de Castelig, per auctori tat
del ofici que usam, constituïm-vos mostassaf de la dita parrochia per tot un
any complit del dia de la dada de la present avant nombrador, lo qual offici
regestats a honor del senyor Rey o profit de la cosa pública. E tingats e fets
tenir mesures e pesos justs de les coses vendables. E hajats e reebats lo sa-
lari e drets acostumats".(ABU EO 5 f.83).

O
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CONSELLERS DEL GRAN i GENERAL CONSELL

El Gran i General Consell venia esser el Parlament del Regne. Les viles hi
tenien in conseller representant segons la seva importància. Castell itx i des-
prés Algaida n'hi tenia un anualment; foren aquests:

1411 Guillem Moragues 1486
1412 Francesc Mulet 1487
1435 Bartomeu Reus 1488
1439 Miquel Mulet 1489
1440 Pere Joan 1490
1442 Jaume Mulet 1491
1451 Pere Pujol 1492
1454 Mateu Reus 1493
1455 Francesc Mulet 1494
1456 Pere Pujol 1495
1457 Mateu Reus 1496
1458 Pere Mulet 1497
1460 Jaume Mayol 1498
1461 Francesc Mulet 1499
1462 Pere Pujol 1500
1463 Pere Mulet 1501
1464 Miquel Campaner 1502
1467 Pere Mulet 1503
1468 Jaume Mayol 1506
1469 Mateu Reus 1507
1470 Bartomeu Coll 1508
1471 Joan Font 1509
1477 Jaume Mayol 1510
1483 Miquel Reus 1511
1484 Jaume Rubí 1512
1485 Pere Mulet 1513

Miquel Reus 1515
Mateu Reus 1516
Mateu Reus 1517
Bernat Company 1518
Antoni Febrer 1529
Miquel Campaner 1530
Guillem Mulet 1532
Mateu Reus 1533
Miquel Reus 1537
Bartomeu Reus 1544
Guillem Mulet 1559
Miquel Reus 1560
Joan Mulet 1561
Bartomeu Reus 1562
Antoni Boscà 1563
Miquel Reus 1570
Antoni Oliver 1580
Antoni Sastre 1583
Bartomeu Coll 1584
Antoni Boscà 1586
Miquel Reus 1589
Antoni Sastre 1590
Joan Mulet 1593
Antoni Boscà 1595
Miquel Campaner 1596
Antoni Sastre

Antoni Boscà
Joan Mulet
Miquel Campaner
Francesc Reus
Francesc Reus
Sebastià Fiol
Bernat Trobat
Antoni Mesquida
Jeroni Boscà
Francesc Reus
Gabriel Mulet
Miquel Mulet
Miquel Coll
Andreu Trobat
Pere Mesquida
Antoni Sastre
Joan Mulet
Cristòfol Fiol
Pere Mulet
Sebastià Oliver
Sebastià Oliver
Andreu Sastre
Antoni Pujol
Sebastià Oliver
Pere Fiol
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L'ESGLÉSIA; LA DE_CASTELL£TX_£_LA_P^ALGMDA

Una bona font per tenir notícies de les primeres esglésies mallorquines
són els testaments ja que la majoria de persones, a l'hora de disposar els béns
a l'hora de la mort, assignaven certa quantitat de diners per obra pia. A con-
tinuació donaré la relació d'alguns testaments pels quals podren saber quins
eren esl altars, rectors, etc. de Castellitx i Algaida en el segle XIII i XIV.

12,41, 14 juny.- Joan Malesherbes fa testament. Deixa 30 sous malgoresos a Ra-
mon, bisbe de Mallorca; a l'església de Santa Maria de Castilig de la qual és
parròquia 10 sous i a l'obra 8 sous. Als hospitals de Santa Maria Magdalena,de
Sant Antoni i el de Sant Andreu 2 sous a cada un. Fa altres deixes als seus pa-
rents. Signa Ramon prevere de Castellet (voldrà dir Castellitx?) que va escriu-
re aquest testament.(pergamins RP-XIII n357).

1267, març,- Garcia de Randa disposa el seu testament. Vol ésser enterrat en el
cementeri de la Casa del Temple. Deixa 12 sous a l'obra de l'església de Cas-
telig i 5 sous al clergue de la mateixa església. (Prot.347 f. 169).

1279, obviï,- Bernat Correnguer disposa el seu testament en poder de Berenguer
Provençal, rector de l'església de Castelig que ho va escriure en un pergamí, el
qual testador morí a 1'alquería Algaida. Elegeix sepultura en el cementeri de
Santa Maria de Castelig i pren per la seva ànima 10 lliures. Deixa 10 sous al
rector i altres 10 a l'obra de l'església i 10 sous a les llànties i candela.
Més a l'obra de les portes de l'església de Sant Joan d'Algaida 25 sous i per
comprar un vestit per servici de dita església 10 sous i per llànties de dita
església d'Algaida 5 sous i altres 5 per comparar una tela per posar sobre 1'
altar. Als frares menors, predicadors, de Penitència, monges de Santa Clara i
Santa Margalida de Ciutat 3 sous a cada convent. A cada hospital de pobres de
Ciutat 3 sous, a la casa dels captius 3 sous; per vestir pobres 30 sous;al pre-
vere que avui serveix l'església de Santa Maria de Castelig 5 sous, i a la ma-
teixa església per celebrar Misses per la seva ànima i la dels seus pares 30
sous. A sa fillola Guevara filla de Ramon Castelló 100 sous i també una flassa-
da, un parell de llençcols, un capçal i una márfega. A Elisenda filla de Pere
Arnau 20 sous. A Arsenda filla de Pere Arnau, sa fillola 15 sous. A Maria i Bru-
nisenda filles de dit Ramon Castelló 20 sous a cada una. A Na Frexa 20 sous i
una barquera de forment; a la filla d'aquesta Frexa 15 sous. A Bliesen f illa de
Ramon Bacarell 20 sous. Al seu fillol Bernat fill d'aquest Ramon 10 sous.ABar_
tomeu Siurana 10 sous. A Berenguer Bru 5 sous. A cada marmessor 20 sous.(Prot.
251 f.275).

1280, abril.- Testament de Guillem Tortosa que morí a Cabrera, parròquia de
Castelig,fet en poder de Berenguer Provençal, rector de Castelig que ho va es-
criure. Nomena marmessor Pere Pinell. Reconeix que els béns són a mitges amb sa
muller Elisén. Elegeix sepultura en el cementari de Santa Maria de Castelig i
deixa 5 sous a l'obra de l'església, 5 sous a les llànties i candela,5 sous per
celebrar Misses, 5 sous per una novena. Assigna 10 sous al rector per dret de
sepultura. 20 sous a sa fillola filla de Pere Pinell. Vol que el rector doni 14
sous al lloc que ja sap. Hereva sa muller.(Prot.350 f.12).

1283.- Testament de Maria filla de Guillem Saig manifestat en presència de Gui-
llem Pou, Castelló, Guillem Moragues i Berenguer Moragues. Elegeix sepultura en
el cementeri de l'església de Castelig i deixa 5 sous a l'obra de l'església,
12 diners a la candela i llànties, 5 sous al rector, 12 diners a l'obra de la
Seu, 5 sous als hospitals de Sant Andreu i Sant Antoni, dones de Santa Clara i
Santa Margalida, Nadal i Bonjorn. Una deixa a Elisenda filla d'Arnau Osona, 15
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sous a Martina muller d'Arnau Osona, 8 sous a En Totesaus i si sobrava res dels
seus béns nomena hereus els pobres de Jesucrist. Publicat pel notari Pere de
Tovara. (Prot. 351 f. 349).

El mes 'le juliol de 1312 Arnau Sabater feia testament on mana que vol ésser en-
terrat en l'església de Sant Pere de Castellig; deixa al rector 3 sous per
drets de Sepultura; dos sous a l'obra de l'església, 12 diners a la candela,
12 diners a les llànties. A cada hospital de Mallorca 12 diners. A l'hospital
d'Inca i al de Sineu 12 diners, a l'hospital de Pollença 6 diners. Als frares
menors, predicadors, monges de Santa Clara i dones penedides 12 diners. Més 20
sous als frares menors perquè celebrin Misses. Fa deixes als seus fills Pere,
Ferrer i Bartomeu; al seu fill Arnau 50 sous, un llençol de lli, una flaçada i
un capçal. Nomena hereu universal al seu fill Pere.(AH—M).

Dia 15 d'abril de 1375 Antoni Sabater feia testament davant el notari Bernat
Vidal, elegint sepultura en el cementeri de l'església de Sant Pere de Castel-
lig i assignava 100 sous per celebrar Misses. (AH-M).

ALTRES NOTÍCIES ECLESIÀSTIQUES

1241, octubre,- Pere Llorenç i muller Ramona deven a Ramon de Bosquets, cler-
gue de Castelig, 12 sous malgoresos i s'obliguen sobre els seus béns.(Prot.342
f.42V).

1248, abril,- El papa Innocenci IV posa davall la seva protecció i la de Sant
Pere les esglésies parroquials de Mallorca i les seves pertinències, entre les
quals s'anomenen la de Santa Maria i Sant Pere de Montueri. (Montuïri i Caste-
llitx).

1249, juny,- Pere de Bazora nomena procurador Arnau Riera, capellà de Castelig
per defensar els drets de Bartomeu fill de Pere Palau,sobre l'alqueria Novella
i rafal Benianim en el terme de Montueri, o sia la part de l'heretat que toca
a dit pobil. (Prot.341 f. 179).

1256,— Pere de Vic, ciutadà, en testament fa deixes als convents de frares i
monges de Ciutat i també als frares de Formentera. Testimoni: Guerau Nebot cler-
gue de Castelig.(Prot.344 f.49).

1257.- Era rector de l'església de Castelig Arnau Riera.(Prot.344 f.237v),

1285, novembre,- Congregada la Universitat de la parròquia de Sant Pere de Cas-
tellig dins l'església, procedeixen a fer elecció dels síndics i procuradors
que han d'anar a Ciutat a retre homenatge de fidelitat al rei Alfons d'Aragó
que s'ha apoderat del Rogne de Mallorca. Elegiren: Pere Marquès i Jaume d'Es-
taca. Hi eren presents per testimonis: Ferrer de Juyac, Guillem Llorenç, Pere
Grau, Jaume de Na Maimona, Romeu Company i Berenguer de Basquerra rector de 1'
església.(ACA pergamins Alfons II n2 6, també a Vària n2355 f. 25).

Per un document de 1360 sabem que era rector de Castellitx Bernat Cuc. (ARM,
prot. Guillem Prats f.41).



\%
Dia 3 d'octubre de 1430 de la Cúria eclesiàstica escrivien al vicari d'Algaida
perquè a instància del pintor Joan Pellisser, amonestas Domingo G a r a u , obrer
del retaule de l'església de Castellitx, fossin pagades 21 lliures que encara
deven al pintor pel retaule que ha pintat per aquesta església.(ADM Litteramm
1430-32 s.f.).

ELS HOMES D ARMES

Eren anomenats homes d'armes aquelles persones hàbils per a manejar les
armes en cas de necessitat. A mitjan segle XIV, devers l'any 1359,amb motiu de
la guerra que tenia el rei d'Aragó contra el rei de Castella, es va fer a Ma-
llorca una relació dels homes d'armes de cada vila o parròquia. Els de Castel-
litx eren els següents:

Pere Sabater
Bartomeu Miralles
Pere Rafal
Guillem Sastre
Guillem Payeres
Bernat Prats
Bernat Payeres
Guillem Carreres
Pere Conesa
Bernat Oliver
Francesc Pons
Salvador Gisbert
Guillem Valldaure
Pere Genestar

Guillem Picornell
Maimó Miauel
Mateu Moraaues
Bernat Reus
Pere Colell
Miquel Deuna
Joan Pujol
Bernat Ripoll
Ramon Morell
Pere Gros
Bernat Mulet
Arnau Joan
Ramon Oliver
Bartomeu Domènec

Jaume Rafal
Mateu Miauel
Pere Gallur
Jaume PLanes
Guillem Joan
Guillem Compte
Bernat Llaneres
Guillem Rosses
Pere Cabrer
Romeu Agost
Guillem Jordà
Bernat Joan
Bartomeu Carreres

Guillem Mateu
Bc.rtomeu Ferrer
Arnau Moraaues
Pere Company
Pere Sabater
Bernat Falques
En Costet
Bernat Conesa
Bernat Company
Ramon Robí
Pere Oliver
Pere Mulet
Guillem Robí

En total sumen 54 homes.(ADM MSL 307 f. 31).

Els homes d'armes de Montuïri ere 130. Al final de la relació posa els
jueus de la vila que ereen: Maymó Ben Jacob, Moxí Ben Abrafim, Sayt Ben Maga-
luf, Magaluf Ben Maymó, Moxí Ben Maymó, Jusef Ben Maymó, Salamó Belembo o Ben-
lebo, En Leo, Magaluf Ben Abrafim. També posa els clergues: lo rector, Bernat
Cuc i Jaume Arbones. (Id f.60-61v).

L'estiu de l'any 1435 arribà a Mallorca la notícia que els genovesos pre-
paraven un estol de naus per atacar el nostre rei "e nostra nació catalana" i
els baties i jurats de les viles reberen orde de nomenar un capità i cert nom-
bre d'homes armats preparats per a la defensa de l'illa en cas de necessitat. A
Castellitx foren assignats 30 homes d'armes i fou elegit capità Joan Cerdà.
(ARM EO 13 f. 8 i 9v).

LA C A C A

Els períodes de caça ja eren regulats i hi havia vedes; però les autori-
tats de vegades donaven llicències per a caçar. Dia 27 de setembre de 1443, Mi-
quel Guerau juntament amb un company seu obtenia permís per poder caçar perdius
amb caldera i filats dins el terme de C as tel 1 itx . Altra semblant llicència a-
conseguia l'any següent, també per poder caçar perdius acompanyat d'un que li
ajudàs a portar l'exarcia, caça que podia fer amb filats, foc o caldera. (APM
Guiatges 8 f. 153 i 172v).
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CRIMS/ DELICTES I MALIFETES

L'any 1340 Pere de Bonastre va pagar 80 lliures per composició pecuniària que
féu amb el governador"per raó com fo encolpat que havia mort un catiu d'en Ja-
comí Negre". (AHM RP 2.052 f.23).

El 1359 el rei Pere escrivia al batle de Ciutat i al veguer sobre el fet expo-
sat per Pere Sanç d'Algaida dient que algunes persones de l'illa li decapita-
ren una esclava grega anomenada Caterina que li havien presa de sa casa, i ara
el senyor reclama el seu valor o estimació.(ACA reg.1.165 f.47).

El 1401 foren executats 5 captius, dos tartres de Pere Munar anomenats Jordi i
Domingo, Joan gros i Joan turc captius de Domingo Guerau, i Antoni captiu d'An-
toni Jordà, de casteilitx,"delats que havien trencades les portes de la esgle-
ya de Sent Pere d'ESporles e d'aquella havien preses algunes hòsties sagrades
que eren dins un caxem d'argent, les quals irreverentment havien menjades en
menyspreu de la sancta fe catòlica. E més avant se'n portaren 3 calzes e 3 pa-
tenes d'argent e alguns altres arneses sagrats qui eren dins la dita capella,ço
és, un peu de reliquiari, una caxeta e una custodia d'argent, una casulla e un
camis". També foren acusats de matar un captiu-en el camí reial que era de Jau-
me Muntaner de Bunyola i havien comesos robatoris assaltant la gent pels camins
públics. En Domingo fou condemnat a mort, Joan turc i Joan gros que menjaren
indignament les hòsties sagrades perderen els punys en la plaça de la Cort de
Ciutat i els atenallaren els llavis. Domingo fou posat damunt una post irosse-
gat pels carrers i els altres cavalcant i després juntament amb dits Antoni i
Jordi penjats pel coll, ço és, els dos en les forques del moll amb els quatre
quarters que foren fets de dit Domingo, i els altres dos foren posats en el cos-
tell de la plaça de Sant Antoni. Després foren despenjats i penjats altra ve-
gada a les forques del Coll d'En Rebassa. El dit Domingo quan l'encalçaven per
prendre'l es ferí a la mamella amb un ganivet. (ARM RP 3.493 f.82 í 83).

Dia 11 d'octubre de 1404 el governador escrivia al batle de Casteilitx manant
que li trametés ben guardat Antoni sard captiu de Francesc Feliu de Llucmajor,
guardià de bestiar de 1'alquería de Pere Serra jurista situada en el terme de
Casteilitx. (ARM RP 3.497 fulla solta).

L'any 1420 Mateu Reus mentra anava cert dia des de la seva alqueria a Ciutat,
li sortiren els germans Guillem i Julià Moragues i l'envestiren i bateren per
tal com no volia que es fes matrimoni entre una germana seva i dit Guillem Mo-
ragues .(ARM RP 3.831 f. 166).

El 1436 Guillemó Tomàs de Llucmajor fou acusat de les nafres fetes en persona
de Joan Martí, escrivà reial d'Algaida.(ARM RP 3.854 f.163).

Amb motiu de l'alçament dels pagesos contra Ciutat, l'any 1452 un oficial de la
Governació anà a les parròquies i viles de Muro, Casteilitx, Algaida i 1'alque-
ría de Na Reus.(ARM RP 3.543 f.82v).

L^any 1459 la Procuració Reial mallorquina rebia 3 lliures per composició pe-
cuniària de Miquel oliver d'Algaida "delat que havia arrencat irosament un seu
punyal contra en Jacmet Gomis".(ARM HP 3.871 f.147).

El 1460 la mateixa Procuració rebia 6 lliures per composició dels germans Llo-
renç i Guillem Sastre "delats que han arrencades armes" contra els germans An-
toni i Arnau Pericas.(ARM RP 3.858 f.l55v).
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El mes d'agost de 1486 fou penjat a les forques de la plaça del moll de Ciutat
Joan Togores d'Algaida acusat que "ha envestit e nafrat de molts cops e m a t à
cruelment la m u l l e r de aquel l la qual era prenys" . (ARM RP 3.632 s.f.).

EL REI PERE D'ARAGÓ S'APODERA DEL REGNE DE MALLORCA

Quan el mes de juny de l'any 1343 el rei Pere el Ceremoniós s'apodera de Ma-
llorca, desposseint del Regne el nostre rei En Jaume III, tant la Ciutat com
totes les viles s'apressuraren a nomenar els seus síndics i representants per
acudir a la presència del nou rei per a retre-li jurament de fidelitat. Dijous,
festa del Corpus Christi, es congregava la Universitat de Sant Pere de Caste-
llitx davant la capella de Sant Joan d'Algaida i nomenaren els seus síndics que
foren els següents: Pere Company, Pere Mulet, Bernat Reus i Jaume Saurell, ju-
rats de la parròquia, essent-hi present per testimonis, Guillem Simó, prevere,
Ferrer Rigolf»prevere, Pere Oliver, batle del lloc, Joan de Bonastre, Pere de
Tortosa i Bernat Reus. Pocs dies després els esmentats síndics prestaren el ju-
rament en el castell reial de Ciutat. (ACA pergamins Pere III noQQZ i 741).

Dia 17 del mateix mes de juny el rei Pere nomenava batle de Castellitx Ar-
nau Moragues. (ACA cortes reials eaixó 17 no 2.308).

P I N A

Posam apart les notícies referents al poblet de Pina: el mes de març de 1268
Pere Estrug i muller Guerava varen vendre a Guillem Mestre un casal molí situat
en la vall de Pina, porció reial, per preu de 9 lliures; aquesta dona firmà en
poder de Berenguer de Brugueres, rector de Bunyola. ARMprot.64Z f.66).

El 1281 Guillem Mestre va vendre al seu germà Jaume Mestre dos casals molins
que tenia en la vall de Pina, parròquia de Castellitx, tenguts en nom del rei
a cens de dos morabetins anuals; per preu de 20 lliures. Hi ha dues rodes mo-
ledores. (Prot.vSO f. 54).

El mes d'octubre de 1320 Jaume Mòger i Guillem Dalmer de Castellitx feien di-
visió dels béns que tenien a l'alqueris de Pina, tenguts en nom de Bernat Can-
tarelles a cens de 30 quarteres de blat, sote alou i domini de Robert de Bell-
vei. En Jaume pren la part de la terra dita la Perellada, confrontant amb el to-
rrent, i un altre trosset al rafal anomenat Borses. En Dalmer pren la restant
part. (AH-M).

Els procuradors reials, l'any 1334, anotaven haver rebut una lliura censal per
un molí de Pina: "ítem d'En Moret Mestre per lo cens que fa per lo molí de Pina
1 IMura". (ARM PP 3.046 f. 11).

El 1346 foren venuts uns censáis que Andreu de Piera prestava sobre una alque-
ria del terme de Pina, parròquia de Castellitx. (AH-M).

Dia 8 de novembre de 1368 el rei Pere manava que fossin donats els censos de-
guts a N'Esclaramonda de Mallorca,filla del noble En Sanç (germanastre de Jau-
me III) i muller d'Artal de Fosses àlias Cabrera, censos que li deven certes
persones de Pina i Montuiri, especialment Salvador Benet.(ACA reg.1.427 f.58).

Consta que l'any 1447 Antoni Febrer era habitador de Castellitx, en el lloc dit
Pina. (ARM prot.Pere Martorell f.lOSv).
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RANDA, SANT HONORAT,

L'any 1284 la dona Sibilla, viuda de Pere Ros, i els seus fills,varen esta-
blir a Ramon Mas i al seu fill Marc Mas dues quarterades de terra situades al'
alqueriu Randa, terme de Castellitx, franques d'alou, a cens de quatre sous pa-
gadors per Pentecostes i 2 sous d'entrada,- confronten amb la seva vinya,tenen-
cia de Berenguer Huguet, tenencia d'En Casseres, i la seva tenencia devers el
puig de Randa. (ARM prot.349 f. 253).

Dia 6 de maig de 1394 el bisbe de Mallorca Lluís de Prades concedia llicència a
a l'ermità Arnau DEsbrull per construir una capella en el puig de Randa, dins
les terres de la parròquia de Castellitx, amb una campana i un altar sots in-
vocació de Sant Honorat. (ADM Colacione f.62). Per altres documents del mateix
any consta que un altre ermità era Antoni Català (id f. 62v i 69),,i que també es
va donar llicència a tots els curats de les esglésies de Mallorca per poder a-
captar almoines per la capella de Sant Honorat.(id f.62v). L'any següent el pre-
vere Martí Moner obtenia llicència per poder celebrar Misses a dit oratori.
(id f. 139).

Els jurats de Ciutat i Regne de Mallorca, l'any 1459, escrivien al provincial
dels frares d'observança, d'aquesta manera: "Molt reverent 6 mol t devot mossèn:
en lo present Regne de Mallorca, ço és, en una muntanya apel.lada lo puig de Ran-
da situat en lo terme de la parròquia de Castell ig, és stat fet cert armitatge
molt dispost e devot per alscuns quondam armitans e ara darrerament possehït
per hun armità apel·lat frare Anthoni lo qual per sa decrepitut e senectut ha
lexat e desemparat lo dit loch de armitatge lo qual sta en punt de perdre si-
donchs no se fa algun monestir o dormitori de alguns frares devots, per la qual
rahó som stats requests per part dels habitadors de les parròquies e viles de
Algayda, de Luchmaior, de Montuhïri e de Porreres convicines al dit puig de
Randa, volguéssem fer que los frares del monestir de Madona Santa Maria dels
Àngelsprenguessen e amparassen lo dit loch del dit armitatge e puig de Randa
per fer monestir o dormitori per ço que del tot no's perdé ne's destroesque,
perquè us pregam molt affectuosament vullats seri ura e manar o dar licencia al
pare vicari de dit monestir de Madona Santa Maria dels Angels de aquesta Ciu-
tat e frares de aquell vullen prendre e acceptar lo dit loch o armitatge per
fer-ne monestir o dormitori llur lo qual loch serà gran refugi del dit monastir
el als frares vostres qui tot jorn hic passen e llaor de Déu e honor de aquest
Regne la qual cosa vos regraciarem molt jatsie ne reportareu mèrit de nostre
Senyor Déu. E si algunes coses vos hic seran plassents seri viu-nos ab f i ansa.
Scrita en Mallorques a XX de juny any M CCCC LVIIII. Los jurats de la Ciutat e
Regne de Mallorques prests a vostra honor. Al molt Reverent mossèn lo provin-
cial del monestir dels frares de la observança".(ARM AH 679 f.134).

Dia 23 de juliol de 1590 Miquel Mulet de la vila d'Algaida exposava al Gran i
General Consell que per orde dels jurats del Regne havia servit l'obra del puig
de Randa "tenint càrrec cada dia de anar de la vila de Algaida al dit puig per
a veure la feyna se feya en aquell ab molt gran treball de sa persona y pèrdua
de S3 pròpia casa"; ara darrerament durant quatre mesos hi ha anat cada dia i
per això demana que li sia taxat "algun COndecent salari".Els consellers deci-
diren donar-li 25 lliures.(ARM AGC 44 f. 259). Sembla que es tracta de les obres
del collegi de Gramàtica.

El mes de gener de 1627, els obrers de l'església i casa de Sant Honorat del
puig de Randa demanaven una almoina al Gran i General Consell per què la casa
amenaçava ruïna en alguns indrets.(ARM AGC 57 f.50).
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A les precedents notes històriques sobre Castell itx i Algaida hi hem d'afe-
gir les següents, trobades recentment a l 'Arx iu Històric Nacional:
Els anys 1250, 1279, i 1299 els frares dominics i el clergat secular firmaren
concòrdies sobre drets funeraris; per això sabem els noms dels rectors de les
parròquies de la part forana. L'any 1279 era rector de Castellitx Berenguer
Provençal, i el 1299 ho era Berenguer Bastera.(AHN secció Clero carpeta 93 per-
gamí nQ 6,8,7 i 16 ) .

1245, setembre,- Bertran de Fonollet i la dona Roberta filla i hereva de Robert
de Bellvei estableixen a Ponç Ramis un rafal que és de 1'alquería Sabor tengu-
da en alou franc en el terme de Montuiri; a cens de 28 quarteres de bait anuals.
Confronta amb figueral d'ESteve Pellisser, la coma de Pere Trobat, camí que va
de Petra a Ciutat, possessions de Jaume Serra i Pere Colell, camí que va a Al-
gaida, camí que va de 1'alquería Sabor a 1'alquería de Pina.(AHN Clero carpeta
106 no 4).

135?, 30 desembre,- Pere Oliver fa donació entre vius a la seva parenta Barto-
meva filla de Domingo Llobet, dues quarteres de blat censáis que li fa Guillem
Valldaura de Castellitx sobre una peça de terra situada en el lloc dit La Pina.
(carpeta 129 nQ 9),

1370, 6 març,- Pere Gual i muller Mario, habitadors en la vall de Pina venen
uns censos a Guillem Fabregat, í" carpe ta 109 nQ 9),

1396, 24 febrer,- Comparegué davant Bernat Terrassa batle de la porció del Pa-
borde de Tarragona, el procurador dels fills i hereus de Bernat Burguet,ciuta-
dà,per pagar al dit paborde uns censáis i assigna a subhastar 1'alquería Albe-
nya amb els seus dos rafais Olloch irafal d'En Picó, i també 1'alquería veïna-
da que fou de Berenguer de Bonastre; confronta amb 1'alquería de Guillem Martí
rafal Barcaig, puig de Randa alou dels Prelats, rafal de Guillem Moragues de
Galdent.(carpeta 63 nQ 4).

1397,- Juame Martí, ciutadà, estableix a Miquel Jordà una alquería en el terme
de Castellitx, a cens de 8 quarteres de blat.(carpe ta 70 nQ 6).

1433, 7 abril,- Daniel Pardo, mercader ciutadà, ven a Rafel Caulelles també
ciutadà, que té possessions en el terme de Castellitx,un esclau rus de 30 anys
d'edat, anomenat Joan, per preu de 95 lliures.(carpeta 63 nQ 12),

1442,- Pau d'Olesa, prevere beneficiat de la Seu, en el seu llarg i interessant
testament, assigna entre les obres piadoses, 5 sous a la lluminària de Sant Ho-
norat del puig de Randa, i altres 5 sous als ermitans de la casa perquè resin
per la seva ànima. D'altra banda deixa 10 sous a les monges de Santa Magdalena
de Ciutat, 20 sous a les monges del puig de Pollença. Nomena hereu el monestir
de Cartoixa (Valldemossa). Fa fer diversos pal·lis detallant les figures i orna-
ments que han de tenir. També fa llegats a Lluc, hospitals de Mallorca, etc.
(carpeta 71 nQ 15),

1435, 20 octubre,- Jaume Salzet, rector de l'església de Sant Miquel de Ciutat
firma concòrdia amb els frares de la Mercè. Les disputes havien sorgit quan el
rector pretenia drets de sepultura perquè els frares havien enterrat dins el
seu cementeri el cadàver de FRancesc Piera, doctor en drets, rector de Castel-
litx. De fet els frares mercedaris pagaren al rector de Sant Miquel 40 lliures
corresponents a 8 anys, el dia de Passió Imaginis, per raó d'aquells 100 cen-
sáis que presten per drets funeraris. Més, d'altra banda li han pagat 2 lliu-
res per la cera i drets funeraris del rector de Castellitx, difunt.(carpeta
124 nQ 6).


