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A cura de  M. Dolors 7uncosa i Catalina Martinex 

L'estructura agrdria mal lorqu ina~ar t i cu lada  entorn del sistema latifun- 
dista, la renda usuraria que irnposavelz els senyors i el seu corollari, el conreu 
de rapinyn a qwe es lliuraven els arrendataris i petits pugesos- era el resultat 
d'una llarga evolzició que, a grans trets, passa per les següents etapes: en pri- 
mes lloc, dins el marc general de la preeminencia de la noblesa, d'una pagesia 
sobreexplotada i de la creixent mercantilització de l'economia rural, s'anava des- 
enaotllant l'ernpobriment de les masses rurals, amb lu consegüent creació d'un 
sector de jornnlers; en segon lloc, l'aparició dels mercaders, una mena d'in- 
iernzediaris entre els senyors i la terra, amb llurs interessos lligats amb la circu- 
lació, més que no pas en la produccis' de mercaderies; en tercer llocJ la instau- 
vació entre terratinents i pagesos d'alguna forma de relació contractual ajustable 
~ l s  canvis de conjuntura economica; en qziart lloc, la constitució de  grups pa- 
gesos benestants (psrcers, arrendataris) que s'a;zaven diferenciant de la resta de 
la pagesia; dintre d'aquest sector folgat, els gruns arrendataris estaven estre- 
tament relacionats awzb el procés productiu i es caracteritzaven per la posses- 
sió de mitjalzs de producció (utillatge, llavors, capital circzllant, bestia?), la uti- 
ll'tzació de treballadors assalariats a les possessions que arrendaven i produZen 
pei al mercat. 

Durant el segle X V l I I  aguests grups pagesos benestants' s'anaren conso- 
lidant dins l'estructzira ugriria de l'illa i passaren a controlar, cap als darrers 
anys dáguesta centziriu, les grans possessions nobiliiries -especialment les ce- 
realicoles-, que fins llavors havien explotat els grans comerciants ciutadans. 
E!s grans arrendataris pagesos, sense arribar a forgar un canvi en la correlació 
de forces existent entre aquests i els senyors de la terra, gaudien, en molts ca- 
sos, de la puixanca suficient per a controlar la renda que els hi era extreta. 

1. Un intent d'anilisi de la genesi historica del sistema de relacions socials que cons- 
tituyen l'estructura agraria de l'illa, el segle XVIII, es pot trobar a J. Suau, La pagesia ma- 
llorquina al segle X V I I I  i primera meitat del X I X ,  memoria de doctorat (Universitat de 
Barcelona, octubre de 1979). 

2. Vegeu 1. MOLL i J .  SUAU, Senycrs i pagesos a Mallorca, «Estudie d'Histbria Agri- 
ría», núm. 2 (1979). 



Cal distingir-los, per tant, dels petits arrendataris, que vivien cotzstantme~zt a 
frec d'eízgrossir les files dels jornalers o pobres, sota Vamenasa copzstant de les 
crisis agdries i de les alces de la renda. 

La vida de Montserrat Fontanet, autor d'Art de conró (1747), és prou il 
lustrativa de les uiscissitt~ds que haviez d'enfiontar els ariendataris pagesos que 
na aconsegz~ien de reeixir en la temptativa de defugir la situació de sobreexplo- 
tació i miseria que patia Za pagesia: eascztt cap als primers anys del segle X V I I I  
a Llorito, llogaret de la vila de Sineu, dins una familia d'arrendataris,J fou por- 
qzleret a la seva jovent~t  i cuisd estzrdis menors a1 monestir de Czira, la qunl 
cosa pot explicas els seus coneixements de llati; més tard esdevingué avrenda- 
tari de diverses possessions -els anys centrals del vnit-cents explotava hfassa- 
nelln, su Porrassn, son Joan Arnau i son Sant Joan-, empero la greu crisi agrd- 
rin esdevinguda el 1747, 1740, 1749 i 1750, l'arr~i'n2, fins al punt que mori, 
pobre, el 1762 a Manacor. 

Art de conró és estructurat en forma de di2leg entre un terratinent, que for- 
mula diverses qüestions a M.  Fontanet, majoral de In possessió Massanella, so- 
b ~ e  17spectes relarionats amb l'agriczdtura, qiiestisns n les quals intenta de donar 
resposta l'rmtor d'aqziest manusrrli, el qzid foriieix una valuosa informació so- 
bre la ticniea agrz'cola i la forma com era organitzada C'explotació de les hi- 
seiz&es nzcrllorquines del segle X V I I I .  

3. Vegeu G. MLWAR OLIVER, Historia de Lloret de Vista Alegre i del seir cotauent», 
cap. XIV. «Un lloritii benemerit de l'agricultura~, ps. 108-112 (Ciutat 1975; J. M. BOVER, 
Biblioteca de Escritores Baleares, vol. 1, ps. 304-306 (Ciutat 1868). 



Els manzlscrits 

No tenim notícies de l'existencia de cap edició de I'Art, la qual cosa pot 
semblar estranya si tenim en compte la fama de l'autor entre els seus contem- 
poranis. Únicament coneixem la publicació parcial que del llibre féu la revista 
«La Roqueta* l'any 1892 (núms. 224-231), perb aquesta és molt incompleta. 
Devem, doacs, admetre la possibilitat de nombroses copies manuscrites, algunes 
de conservades a les biblioteques de Mallorca; d'altres ja desaparegudes o que 
no hem pogut trobar, com la cbpia deguda a Buenaventura Serra I'any 1772 i 
que inclogué dins el seu llibre Plantas e hierbas medicinales. 

Hem trobat 5 copies manuscrltes, algunes de datades, que descrivim a con- 
tinuació : 

Manuscrit arxivat a la Biblioteca B. March, sense títol ni portada. Amb un 
índex al final, no diu el nom de l'autor ni del copista, pero sí la data de la cb- 
pia: 1 de juny de 1837. Manquen els dibuixos que tenen els altres. Volum en 
quart de 88 pagines. 

Manuscrit arxivat a la Biblioteca Balear de la Real. Volum en quart de 46 
folis, amb índex i dibuixos. Sense data, podria ésser de la segona meitat del 
segle xnr. 

Copia continguda dins l'obra «Misceláneas históricas relativas a cosas de 
Mallorca, recopiladas de varios manuscritos e impresos», del P.  Lluís de Villa- 
franca; al volum v, ps. 361-604, du un comentari (ps. 604-606) on explica que 
I'ha copiada del llibre d'en Serra, amb la data de la copia: 13 de febrer de 
1811. La miscellhnia és propietat de I'arxiu de la casa Vivot. 

Manuscrit arxivat a la Biblioteca B. March, recentment enquadernat. Sense 
foliar i sense índex té 96 pagines. Procedent de la biblioteca de D. P. Sampol. 
Sembla una copia de la primera meitat del segle XIX. 

Manuscrit propietat de Salvador Beltran i Font, de 73 pagines, sense datar. 
Pel tipus de Iletra, encapgalament i mida (en quart) pot ésser de la segona mei- 
tsit del segle XVIII i, per tant, la copia més antiga que hem trobat. El docu- 
ment es troba en bon estat i no hi falta cap fragment. La portada, senzilla i 
sense cap dibuix, diu: Art de conró compost per Montserrat Fontanet del lloc 
de Llorito. Els dibuixos són clars i de bona mida. És paginat, perb sense capítols 
titulats ni índex. 



Aquest manuscrit serví com a documentació per al DCVB i l'hem utilitzat 
com a base per a aquesta edició. En alguns casos hern comparat aquesta versió 
amb les altres i, quan no hi coincidia, ens hern decidit per la solució que ens 
ajudis a la intelligibilitat del text. 

Quant a la transcripció, hern respectat la grafia original i només hern fet 
les modificacions normals en aquests casos: hem accentuat respectant la pro- 
núncia dialectal (no accentuam perque), perb no ho hern fet en el cas dels pro- 
noms enclltics que es pronuncien tbnics. Mem utilitzat el guió en els casos en 
que ho feim en el catala modern i l'apbctroi' en els pronoms enclltics i els ar- 
ticles contractes quan és possible de fer-ho sense desvirtuar la grafia original ni 
fer desapareixer cap lletra; hern posat un punt volat quan falta una lletra i aiso 
pot provocar confusió. Hem puntuat el text en aquells casos en que facilita la 
comprensió, perb intentant respectar al mixim el seu estil. Hem regularitzat 
també l'ús de majúscules i rninúscules. 

En general, la Ilengua de 1'Art de conró presenta la peculiarjtat d'una forta 
vaciBació entre les característiques de la varietat dialectd mallorquina, predo- 
minant en tota l'obra, i les formes no dialectals i fins i tot cultes que l'autor 
o el copista coneixia (alterna contínuament les variants llegos/lleguas, palle/pa- 
yes, pzidrits/podrits, necesdiia/necessari, homo/home, etc.). Hem respectat la 
grafia original, hdhuc en els casos en que pot provocar confusió: representació 
de la vocal neutra per a O e indistintament, no distinció de les preposicions amb 
i en, absencia de r mudes (oliua[r],  bestia[r] i presencia d'una r analbgica als 
infinitius de la zona. conjugació (beurer, cdurer), representació arbitraria de la 
consonant fricativa alveolar sorda (anases, féssan, discreció, pocessió), així com 
del grup csnsonintic africat tx ,  i x  (veix, mitx) i del so velar sord en posició 
final per ch o c (anzich, poc). El so nasal palatal és representat per la Iletra ñ 
a l'interior del mot i pel dígraf fiy al final de paraula (llz&y, sefior). 

L'ortogralia tendeix a reflectir els trets fonetics propis del catala de Mallor- 
ca, pero es veuen uns coneixements més amplis de la llengua q1Je provoquen 
alternances amb tiets no pibpiament dialectals: sixí, el tancament de la o htona 
en u quan dins el mot segueix una i o una u tbrsiques, característic d'una gran 
part dels parlants de l'illa, alterna amb la forma que manté la o: so/rir/sufrir, 
podrits/pzrdrits, etc.; la iodització apareix abundcsament: bareyd, payzis, rosfoy, 
roueyó, cloveya, pero també trobam: uull, cabe21, z~llct, treball. Els segments 
-gua, -qua, que en mallorquí passen a pronunciar.se ko, gs, es troben represen- 
tats per les dues formes: Zlegos/llegua, aygolosos/aigaa, cortó/qzínrterada. Una 
altra característica del parlar de Mallorca és la caiguda de la -a final dels mots 
proparoxítons quan va precedida de i, consignada al manuscrit (ordinari, necesa- 
ri), pero alla on la grafia preval és en el manteniment de la a final (insuficien- 
cia, igno~dncia, glbria, llicencia). 

Quant a la naorfologia verbal, hern de dir que es veuen reflectides la rnsjo- 
ria de les peculiaritats dialectals: manteniment de la desinencia zero de la lera. 



persona del present d'indicatiu dels verbs de la conjugació en -ai i en -ii; les 
desinencies -am, -au de  les persones 4rta. i Sena. del mateix present (trobam, 
segau); manteniment d'algunes formes arcaiques del present i imperfet de sub- 
juntiu i imperatiu: sia, pugue, conegue, donasses, responguesses, tingue, vejcm, 
fasse; alternanea en l'ús de les formes tinchltench, esterélestira; preferencia per 
l'ús del perfet simple en Iloc del perifrastic: criaren, digué, foresz, dona; ús de 
les formes deym, deys del present d'indicatiu del verb dir i les analbgiques 
veym i feym; aparició freqüent del preterit compost amb l'auxiliar ésser: som 
anat, ei fanch se és endurit, sian nats en un dia, és estat verduch; per expres- 
sar l'acció del verb en temps d'obligació utilitza tres combinacions: no hi .a que 
axermm, no ha de fer, tench de cunar. 

Les formes de l'article utilitzades són: masc. sing.: ell loles; masc. plural: 
els/los/es; fem. sing.: Za/sa; fem. plural: leslses; amb preponderancia de la 
forma lo per a expressar el masculí. Sempre utilitza la forma lo per a expressar el 
neutre: lo prest qzie, a 20 millor, lo més encertat, a lo que, i davant del verb, 
sempre usa los per a substituir I'acusatiu i datiu plural. Quant als possessius, 
prevalen les formes meua, teua, seua, SUB, etc. davant de meva, seva, etc. Els 
demostratius presenten moltes variants, sobretot !a forma neutra: so, FO, esto, 
arrO . .-- 

Per als pronoms febles prefereix les formes reforgades plenes davant el 
verb: et r k s ,  em benelran, i trobam alternanea en l'ús de les formes noslmos: 
nos vegem tots, mos g~ayde. 

Els pronoms adverbials hi i ho es troben representats per diferents grafies 
segons la seva realització fonetica dins el context en mallorquí: y no y són, nl.i 
havia, mal any hay .a, treure-l'.ey, no heu pot tepar, no .u hagués uist. Alguns 
cops trobam la funció ~dverbial neutra representada per lo: y també lo entenen, 
y lo són de caridad proxima, perque lo han menester, ya lo són. 

Constatam la forma de plural etimolhgica homens, avui norr,&s conservada 
a Eivissa dins les Balears. 

L'estil de M. Fontanet, per una banda, és ple d'esponraneitat i posseeix una 
gran riquesa de Iexic popular i específic del tema tractat, pero per l'altña re- 
flectelx la seva formació eclesiastica en nombrosos cultismes i llatinismes (con- 
~uetzlt ,  ultra, olim, simpliciter, Deo uolelzte, signanter, et alias, p r i ~ o ) ,  així 
com en qualque hiperbaton: «No se porien dir grosas ditas poníeras en ramas, 
que per bona la ortolissa esser.» Molts dels castellanisrnes que hi troblim s6n 
ben vius a la Ilengua actual i d'altres poden ésser deguts a les lectures de l'autor; 
alguns dels més repetits són antes, alonzenos, azznque, barato, buscar, cuidado, des- 
pués, digo, enfado, guapo, hermoso, luego, mediano, menos, palo, pues, vamos. 

Predominen les construccions senzilles amb abundancia de frases coordina- 
des. És característica la introducció de locucions ternporals mitjanqant la par- 
tícula com: «com voldria llamar», «com és mitx dia», «metjancan-las com co- 
menean a . . .», així corn la concordanca del participi: «en haver-las fetas», «al- 
tres que ne hauria sembradas», «no los havían fet nets». També constatam 
l'ús de la preposició a amb acusatiu: «Ilogar als de bon preu», «governar a 
bons», «yo he conegut a ton pare», «beneiran a V.M.» 



170 M. D. JUNCOSA I C. MARTÍNEZ 

Hem de fer constar el nostre agraiment per la coUaboraci6 rebuda a Salva- 
dor Beltran i Font, P. Montaner, Francesc de B. Moll i Joan Veny. Els aclari- 
ments I ~ X ~ C S  que hem afegit al text són extrets del Dtccionari catalei-valencid- 
;alear. 

MARIA DOLORS JUNCOSA I CATALINA MARTÍNEZ 



ART DE CONRO COMPBST PER MQNTSERRAT FONTANET DEL LLOC DE 
LLORZTO, OLZM CONDUCTOR DE SON JUAN ARNAU, Y DE LA PORRASA; 
MAYORAL DE MASSANELLA, DE LLOSETA Y DE SON SANCT JUAN, SEGONS 
LO ESTZL DE MALLORCA. 1747 

Duc Maria manum ne scribam in vanum. Amen. 

Amich Iector: Protest que bé sia la mia insuficiencia que tinch per escríurer; 
com també no ignor lo que diu §t. Geroni escrivint a Precidio Epist. 29: que 
el qui escriu solicita contra si mollts qui sían rigurosos jutges de ses obras: 
Qui scribit multos sumit Judices. Pués en vista de la mia insuficiencia que yo 
mateix confés, si et rius de mi, no hern picaré, perque no tem que trbpias res 
contra N." Sta. Mara Iglésia, y bons costums, ni hern feras enquietar perque 
veuré que no penetras el meu fi; pués pensaras que het vull enseiiar lo que ya 
saps, y n0.y som yo per tu, qui ya saps, sinó per gent bissoña o novella ane 
qui tot és  nou y tenen molta ignorancia que desterrar, perque estos no se 
riuran de mi, sinós que esper que hern beneiran per la alegria que tindran de 
trobar a la clara y a enteulat y señat lo que a obscuras duptaven encontrar. 
Y het fas sabidor que este xich tractat en que hern vull emplear és sobre la 
agricultura tan antiga y tan poc apeada,' que lo home quan ve11 comensa a en- 
tendre-la, de a hont se diu: ars longa, vita brevis. Yo bé he llegit el llibre De 
secretis nature, et in  vnriis Iibris de agricultura, diversos autors, qui han escrit 
de esta materia: pero estos, encare que grans hbmens en facultat, no se po- 
den seguir en mitat, ni aduch en la tercera part, perque són de centenars 
llegos ll~115y de Mallorca, a hont governan altres planets, y és altre qualidad 
de terras, o més fredas o més calentas, y aquellos autors han escrit del porte 
de per alla a hont se criaren, quasi tot divers de assí entre de nosaltres, y 
axí vener dits autors y los deix estar quiets en la seua patria, o millor dit en 
la Sta. gloria a hont los vege y nos vegem tots: Amén. Y vull parlar solament 
de lo poch que hern costa per esperiencia, que casi és no res, sols és lo que 
veuras, que Dn. Pera Antoni, molt amo meu, hern digué: «Monserrat Fonta- 
net: yo a los 8 setembre primer vinent die de la Natividad de Nostra Señora 
hern vull fer pagks, y vull pendre y governar yo mateix la mia pocessió Son 
Fuster, y bé saps que és pocessió de un tot, com és de grans, oli, guerrovas, 
orts, molins, bestiar gros y manut, et alias; y voldria que hern donasses algu- 
nas instruccions per governar-me.» A lo que li vatx respondre que hern pen- 
save saber poch, perb que preguntas y demanas, que pregunta per pregunta 
li respondria, y lo instruiria; y aquí mateix dit señor Dn. Pere Antoni hern féu 
la primera pregunta, y digué: 

~Montserrat, yo voldria en tot acertar y no gastar lo art, y esper que me 

1. Del Ilatí *app6d&re, 'posar el peu'. 



instruiras en lo que sebrhs, y per més claredat voldria preguntar-te cada cosa 
per si, y así mateix que hem responguesas.» 

Resposta: Señor Dn. Pere Antoni, yo voldria que Déu N.S. lo il~uminis psr- 
que seria zlbl-ia mia que surtís bé lo quc li aconsellaré, y en claredad lo ins- 
truiré, que per esto respondré a cada cosa per si, y per escusar preguntas y res- 
postas ab una respondrc': a tot lo que sia de un asumpto. 

Y así eri entrar a dita pocessió ha menester misatjes en primer iloch, y so- 
bre estos diré a V.M., par a que lo shpia, qlre los qui lloguen més barato las 
demés vegadas s5n los més cars, perque el barato ve de que estos no sabcri 
rnassa de I'art y, corn trbban pochs liogafeis, se Ilogan alla a hont trbban y 
comsevulle; y axí fora estos baratos (si dons no és aEy dc malaltias, que no 
se troba gcnt, y un amo no tC altre remey) y llogar als de bon preu, qui sa- 
ben fer ses cosas, y no han menester que los diguen que han de fer. 

Y si Iiavcu menester 8 misatjes campareu en 6 y tindrcu el ~nateix conscrt, 
y si garbetjari fcran Iss garberas hernaosas, si feyna de era no mesdaran cl 
gra ab la pulle, si és llaurada la feran prima y dreta coln un cabell, y los qui 
passaran diran: <<Aquí hay 5 hbmens y sefior qui té bon gust, y també lo en- 
tenen.)) 

Y si sóri baratos seran poch patrichs,J y trevats; y heu pasaran malament, 
y los cyi passaran se burlaran del qui governa, y escarnint diran: «Mal afiy 
hay h, mal añy s'i espera.» 

l,Tes CS menester antes dc llogar-los, sempre que se pugue, sebre per alpun 
vczi qrii el concgue, o per algun misatje qai dirk que sap un jore q ~ ~ i  seria 
amo inr"orr.inr-se si és de bonc c.astvn?s y bon christia ( q ~ ~ e  no sla blasfemador 
y jurador, que esto vicia uns y scandaliza altres) si és ben perlant y fiat etla. 
Perqus: esie print 6s de csnvcnieneia y ohllgació a seítor y amo, a mayoral y a 
qualsevol cap o pare de familias que tcnga y procur ienir los sGbdits bons, 
perque el dic qu- entren a servir-lo se fan a modo de 511s seus, y lo són dc 
caridad prbsima, y tenen obligació en enseñar-los y corregir-los, pués estan 
bais el scu mando. Y en tenir-los bons, per molts que sían los súbdits sc po- 
dran gsvcmar en facilidad y clzrlsura sens haver-se de enquietar; y se passe 
pier y dclcyte eri mandar y governar a Euns, per molts que sían. 

Que los si?bdits sian fiats E s  gran d t s a  de la casa, lerqtxe per a lloure qce 
vajen las cocas, tot compareix, y un horno n:, té enfado si hala pres un sou 
a un [p]orclucr de dins se bossa de llana, a altre si li han presas unas vurcns S 

Que tenia en remuy, i n.i lnavia una bona y nova, y a voites és un ca; a altre 
6s xn capdell de dins es cerró etta., y altres cosas que hay por haver mayors; 
pero entre bons no hay h res de esto, tot compareix. 

IHés és mumster que sian de una llegua lluñy, y si de més lluñy millor, pcr- 
que si són dc Ilvfiy, sempre los teniu prop, y si són de prop, sempre los tin- 
dreu 1lr:ñy. Si són de Iluñy van solament cada quinse dias a casa sua, y a 
vegades estan un mes y diumenges y festas los teniu prop en casa, y a una 
pocessió may manca que fer perque, o alsan quatre brancas a una bardissa 
que el vcnt haura tonadas perque el bestiar per alla no fasse tala, perque 
el pastor rcic no heu pot tepar, o no lo hauri vist, o capolen Ileña y la entran 
a cubcrt antes que plogue, o entran aygua a la cuyna, o a lo menos se cúydan 

2. IIorne llogat per mesos o per un any per a fer feina e11 una possessi6 a lloc. 
3. Practics. 
4. Travnt: mancat d'iniciativa o d'habilitat per a obrar. 
5. Varcc o ava~ca: calcat rústec. 



de donar menjar al bestiar y treure'l a beurer, tant el que manktjan com el 
de los qui no hay són, y teniu consert en casa. 

Si Ios misatjes són de prop sempre estan per el camí, no los baste anar a 
casa sua cada diumenge y festa; vaguen tots los dias festius, y tanmateix se'n 
dúan el pa que los dónan, y si ya dons entre semmana a comptes ya de anar- 
se'n, no se n'han besquetjats6 alguns trosos perque no han pogut sensers. 

Y vejan quina conveniencia és que se'n vajen a casa sua, que se'n duguen 
el pa y que no fassen res per el servici de casa. Fan falta an el seu parel17 
perque no tindra consert, y que los paguen la soldada. Y algunas vegades ani- 
ran entre semmana, escusas que se dona fa botos8 perque la pañoren o que 
esta malalta o que el demana per tallar-li unas managues etta., y dematí la se 
pensa, tot lo dia la estudia y el vespre demana Ilisencía y anein a veure-la, 
que s6n quatre passes. 

Y que més? que de dia ya ha ullat y espiat alguna branca de lleña o estaló 
o aspre per dur-se'n, y si no hay a de estas cosas, per ventura mudara de ckr- 
rega y que no sían algunas gavellas de faves o ciurons verds, sols que no se'ii 
vaje buyt, que se dona no digue: «Buyt veniu, que no sabeu que a casa pobre 
qui no hay du res, res no hay traba?» 

En prova de esto diré dos casos seguits y passats en mi, y foren que estant 
yo per conductor a Son Juan Arnau, pocessió de las mares monges del con- 
vent de St." Ch." de Sena, tenia dos misatjes del lloch de Consell, germans ca- 
sats a Llorito en duas germanas; son sogre tenia dos figuerals, en dona un 
a cade genre y cada un de ells feren barraca y saquerg en el seu figtieral prop 
su baix de dita pocessió: yo los mirave y tenia per fiats y no havia reperat 
en res de ells. Es seguí que se muller de un se bareya ab una veynada seua, 
y en brega de aonas se retreu tot quant se sap fins a se llet de s'encoiaar, y 
a voltes més, y a pocas rahons digué la veynada a la muller del meu misatje: 
«Popre l'amo, des que estan llogats vostros marits a son Juan Arnau no pestau 
y vós feu quant voleu.» La notícia arriba a mi, y ademés de dur-se'n lleña cada 
dia per el saquer, y tenir-la ger cremar d'ivern, era a l'últim de julio1 y en- 
trant en el setembre, que feyem formiguers ab los misatjes perque havíam 
acabat de batre y allk segons quin sementer és, no hay a que axermar perque 
és terra grosa lleurada de dins es juliol. 

Es seguia en pondre's el sol que acabaven de treballar que se n'anaven en 
el figeieral dient: «Dematí ya sarem aquí.» Bé éran de hora el dematí. Perb en- 
trem a son procehir: tellaven llefia, ei1 trobai- tronch bo el retiraven, si era 
rebasse la retiraven a initx dia, quant los altres dormían y descansaven, ells 
anaven a sercar aubons,'' ganxos y garrots de cañís, y tot per dur-se'n el vespre 
en perjuy de l'amo y de la pocessió; por fin no venian a sopar a ses casas 
per dur-se'n el pa que havia romas a mitx dia: Y que feyan de aquest pa, no 
el manjaven, sinós que passaven manjant algunas figues y sufrían fins el sen 
dema dematí, que duyen el berenar de las casas per tots. 

Y bé se conexia que per lo que havían sofrit ab la quimera de dur aquel1 

6.  Besquejar: cercar amb diligencia i atenció. 
7. Parell: conjunt de dos bous, muls o altres besties similars junyides per a tre- 

ballar, sobretot amb l'arada o amb el carro. 
8 .  Feu botos: inflar els llavis i fer els gestos precursors del plor manifestant irri- 

tació. 
9.  Sequer: era on, sobre canyissos, es posaven a assecar fruites, especialment 

figues. 
10. Albons. 



pa a ses mullers, que manjaven el doble més pa que los qui no fkyan aquell 
arbitre. Y als disaptes a vespre fkyan lo mateix. El diumenge dematí barena- 
ven y las feynas que havían de fer en tres horas, las fkyan a5 una; en haver- 
las fetas, dau-me pa per dinar, anem an es figueral y no vindrem fins al ves- 
pre, se'n duyen pa per mitx dia, no el manjaven, el vespre éran alla per sopar, 
y també se conexia que a mitx dia no havían manjat sinós figues. 

Hare fasse el compte a misatjes de prop, a un poch cada dia, que sera ab 
un añy. 

Estant a Massanella, los conductors un añy tenían dos carritxers de Cay- 
mari, estos és quasi ordinari, arríban carregats hora de vespres, en haver des- 
carregat ya van a manjar, el vespre tórnan manjar, quatre horas antes de surtir 
el sol ya estan atacats12 de sopas fins que quasi las trú~an,'~ los dónan dos 
panets, peix y figues o olivas per dinar, y un altre panet, que se n'havían duyt 
quant manjaren las sopas que se havían amegat scusas de surtir a vkurer qui- 
na hora era o, com acaben de manjar, surtint manjant escusas de anar ensellar 
a pressa, que ya és gran dia, y se dexaven de manjar per dur-se'n tarnbé lo 
que manjaven, y de tot este aparato de pa, ni menos manjaven un bocado, si- 
nós que tot anave a se dona, y qui s'és posat bé demati, poch cas fa de sofrir 
fins hora de vespres, y ya més qui sofreix a gust: y profit seu, y sap segur que 
se assesiara. 

Treurem de aquí que misatjes de prop, si no hay a altre remey. 
Mes no dexem los pobres tan abatuts, y descreditats tots, que també n'i 

a molts que en tenir el seu ventre ple, totom ha dinat, y no més, y altres qui 
no tenen aquexa trayduria, altres qui són bons christians y tenen concikn- 
cia; los que un homo té coneguts, y són de un de estos tres generos, bé 
los pot tenir Ilogats, aunque sían, no solament de prop, sinós adh~ic que 
sían veynats. Y yo he experimentat en Ilarcli temps que he tingut misatjes 
que esto de aguerrar14 se experimenta añys que el blat va car, y añys de 
fam, de que Déu N. Señor mos guarde a tots. Amén. 

Mes és convenient que com totom se estima, per doleni que sia, si se ha 
de corregir algun, que sia m&, m&, a solas y no en p~iblich (si dons no fos que 
la falta sia pública), perque si la falta és pública, alashoras és bo que se cor- 
retgesca luego, perque no dígan los altres que l'amo és un palo, y encare sera 
més asertat corregir de honor o per modo de carrech (perque se ha de conci- 
derar que tots som errables) y dir de esta o semblant manera, o segons la dis- 
creció que Déu N. Señor infundir& al superior. 

Com un homo com tu ckurer ab esto o asso, no et mirave per tal, o per 
tant curt de masas o de notícias, no lo hauria cregut, si no u hagués vist, que 
han de dir de tu, alomenos te valegue per avís, y vés en bona hora, DCu te 
don enteniment, ett.". Y no ultracar-los y trectar-los de belitres y polisons, en- 
care que téngan culpa, perque may lo prenen en bé, y no ha de ser pública la 
correcció, quant el cas no és públich, perque és escusat que altres sapien las 
faltas de aquell, y també corregir-lo per carrecii de honra, com és dir-li: «Yo 
qui brevetjave de tu; yo qui et tenia per el de més confiansa.» Y si hay & res 
de furt, dir-li: «Yo pensave que mirarias de qui ets fill, yo he conegut a ton 
pare, ton onclo, tal y tals dels teus antepasats, y may han fetas vilesas, y tu 
en lloch de imitar-los, havias de caure ab esto», y esto, y tot ha de ser ab 

11. Conductor: llogater d'un tros de terra. 
12. Atacar: posar-se ben ple de menjar. 
13. Trucar: vomitar. 
14. Agt~errar: amb el sentit d'agafar o prendre. 



suavidat, y no polisonetjar-los l5 aunque lo sízn, y dir-los tu vols ser polisó, 
assb sí. Esta correcció se diu fraterna, y se treu més fruit, com consta de ex- 
periencia, que si a crits fan alsar las teulas de la teulada, de a hont diu lo 
adagi que més fa ab amor que en la espasa. 

Mes i finalment, señor mio, sobre misatjes pegar-los puntual, perque si se 
llbgan és perque lo han menester per ells o per pare o mara que tenen vells, 
o per muller y infants, ett.". Y ya sap V.M. lo molt que Déu N. Señor se ofkn 
en dilatar la pague a gent de trebal, y pagant-los cumplira en la sua obliga- 
ció, y ells beneiran a V.M. y en lo treball feran lo que los toca, y estara des- 
cansat, que encare que las cosas vajen a llburer, may faltara res, y Déu N. 
Señor don ms.as. de vida a V.M. per fer aquexa y altres speriencias, com es- 
per. Amén. 

Pregunta: «Me agrada fins aquí, perque quant me has dit veix que la rahó 
lo demane; are suposat veix resolt aqueix assumpto, passem a altre.» 

Resposta: Bé diu V.M., y suposat que ya tenim misatjes, donem-los parell. 
Perb com no porem lleurar sens a~ermar, '~ axermem ab un vol, y en haver 
fet lloch axermant, los donarem parell. Y axí V.M. fera axermar, sia a esca- 
rada" O jornal, sols que heu fassen arreu y net, y ya rnés que en altre part 
devall las oliveras qui tenen olivas, y als garrovers qui tenen garrovas, perque 
las olivas, si no és ben net, són malas de cullir, y sempre se'n quédan dins 
fenas IS o dins altre brutícia, y las que romanen en el camp no umplen spurtins :' 
y axí devall abres, net y arreu, que hay puguen escríurer y que de deu passas 
vejan una oliva, que si bé és ver que costara un poch més de axermar, pero 
se avense molt més perque el fruit no se pert y és millor de cullir. 

Y fera comensar axermar, primer alla a hont el bestiar manut tresca més, y 
lo derrer sera alla a hont el bestiar tresca menos; y si és tanca o figueral, lloch 
de abres, a hont no entra el bestiar, no heu fera axermar fins que lo voldra 
lleurar, perque si lo fa axermar primerench, com voldra lleurar tindra una altre 
escarade nova, perque los romaguers y altre brutícia seran tan llarchs com 
antes, y ya rnés si plou en esser axermat, y sobre axermar si és per dins oliva 
no és mal dexar los munts de brossa sensa cremar, perque vénen bé en temps 
de cullir per un dia de fret pegar foch a uns quants, perque ses donas se 
escalfen qui estan enredades, y luego tórnan a cullir. En esto de axermar no sé 
més que prevenir. 

Ya tenim axermat: are donem parell a misatjes y diré que si V.M. pot te- 
nir tots los parells qui valegan 200 lliures no los tenga de cent sous. Perque 
diré, no de un parell bo a un dolent, sinós de un bo a un mediano, que do- 
nant llaurador compatent a quiscun, y el lleurar dura de la Mara de Déu de 
Setembre fins a mitjan juííy, y llauren dividits y que un hsme emprengués la 
curiosidat de fer la prova de lo que el parell bo guafiaria més a aquel1 me- 
diano, estimadas las quarteradas, y tret a suma el valor, bastaria per pagar la 
soldada a un misatje y pegar el menjar que hauria importat a dit parell; y 
axí un parell jove se guaña, a rnés que un altre ordinari, el seu manjar, y per 

15. PoEisonejar: tractar de polissó. 
16. Eirermar: netejar la terra tallant o arrabassant les herbes o arbusts que lu 

creixen i dificulten el conreu o el trknsit. 
17. Escarada: contracte de treball a preu fet, en que es paga a tant la feina feta, 

i no a tant per unitat de temps. 
18. Nom de diferents gramínies que es donen seques al bestiar. 
19. Espovtins: recipient d'espart de forma rodona i molt planer, dins el qual se 

posa la pasta d'oliva per a premsar-la. 



pagar el misatje; digo ultra del treball de un parell rr.ediano, y n:, mds, que 
en 10 mateix manjar; y asi tots bons, si és possible, y fcran m5s 6 que 8 y 
se havensan dos parells y dos misatjes y un parell jove de 4 a 5 aiiys, com 10 
haveu tingut 4 fills a 5 añys no ha perdut 25 Iliuras, y a vegades si 10 haveu 
de estimar, si és parell mitx parell, en haver-10 t i n ~ u t  4 o 5 a.?gs DO val mds 
que 15 lliuras si és viu. 

Pregunta: c & ~ ~ p s a t  !:a tenim axerrnat, misaljcs y parells, passem a altre 
cosa.,, 

Resposte: Si, señor, passem a trburer fems alla a liont es llcich té de con- 
suetut, pcrqce Cs cert que per espcrikncia ya dcuhen stlbrc ali5 a ho111 is I-+:& 
profitós dur-los, no dexani de advertir que si a fems cie ovella o forr-ligtu-s 
aman als llochs aygolosos y negadisos, com tambd si hay h fems que no sian 
masse pudrits: con1 són payc~s de era o ferns de cstaSlz, .iolen lar;lbé llcch 
a:;go!ós, y temb6 cauen bé 10s dits fems poch podrits allí a hont ha dc ser fa- 
rar, perque las faves qualserols fems aman, y si no s6n podrits aqueix añy, 
ya 10 són per el blat de l'aiíy qui ve. Y per p s n t  lli p faves s6.1 dos g?:ncros 
oue tenen un gust, diré que tots vclen terra c u ~ t o r a ' ~  y femada y arresfs?' dc 
tremuntana (adrertint sobre el lli que vol 10s fems com rn5s podrits millor, o 
femat dels aCys antes) y sobre las faves iiay que advertir se ha de pro- 
curar com girzn per ellas, q~:e c o z ~  las s-mbraran se han de sexr~brar dc *nits 
dia a tremuntana, que com és mitx dia, el sol prcngue ses carnada5 '' per Ilarch, 
q;e co;n Pa nillor sol no se fassezl on~brrs u::as carnadns a i:lhrcs; y notar& cjae 
per prirrla p e  sia la teri-a rol 10 kccellas'J per quarterada," s i  6s L o ~ a  13, 
y si bona, fzrnada y ben poss.da 3 quaricras pcr cluarierada, com és ordinnri 
a Binisalem. El Ili va a lo rCs ordinari, a T barcelias pcr corL6'j Esta rcg7a 
de lli no és a forad~,?~ sinGs q~:: dich 10 mCs ordinari, percrac lo aritrlo ha de 
surtir del cap de qui el sembre, perque si veu bolla ~ a i i 6 , ~  g la t a r a  corrent, 
y t r ig~e , '~  es pot presumir que tota se llevor nesera y tindrk esp&s y si la terra 
est2 mal asse5erada:' o moll se ainrarh llelsi  y scrh clar, y aai segons vetlrb 
la bona o mala disposició de la terra tirarh la 1le.i-or. 

Mes se adverteix que e! lli antes de sembrar-se vol conrada la terra, que 
tenga duas o tres reyas, prim y foado, pel-i, en el se~n'orar-10, prim y ciamunt; 
de manera que ne he sembrat mclt esterrosant clcmunt, ctemunt, sols ytre se 
tap la lleror y tot neix, y llevor per llevor, se pot serribrar el tros o redol mds 
gran. El temps per sembrar el Ili és per las Verges, si el lloch és cuytor, y las 
faves tanbk, o antes; per6 si el iloch no és cuyicr, tant cl 1l3 com las f ava  

20. Ctiitor: (terra) abundant de mat2rics fcrtilitzants, qi~c prodi~eis ~ ~ o l t  i amb 
facilitat. 

21. A recés. 
22. Camada: conjunt de dos solcs buits sense sembrar, en el favar. 
23. Barcella: mesura de gra, equivalent aproximadament a la siscna part d'una 

quartera. A les Balears es divideix en sis almuds. 
23. Quarteva: mesura agraria eq~~ixalent a 71,031 hrees; consta de 400 destres qua- 

drats, es divideix en quatre quartons, i el quartó en quatre horts. 
25. Qrtavtó: a hlallorca, el quartó és la quarta part d'una quarterada, equivalent 

a 2.500 braces quadrades, o sia, 17,75 hrees. 
26. Aforar: avaluar, fixar amb autoritat legal el preu de les coses vcnedorcs. 
27. Saó: grau d'humitat de la terra, abundant o suficient pcrquk prod~~eixi Pruit. 
28. Tridar: triturar, esmicolar (v. tr. ant.) 
29. Assabofar: afegir al menjar substiincies que el facin més sabor6s. 
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no volen tant princrench, y se podrj perllongar vint dias mds tardh. El repesar 
el Ili p treur-c-li la brutor ha de ser en florir. 

Alguns no el repasen perque diuen que si no el repascn té mCs bri, perb 
yo vcix que quant lo arrancan lo han de triar a bri a bri, y no val tant com 
co[n]sta; y no hay 8 m h ,  que procureu a que no sia clar, y repasau-10. 

Las fevcs en t-nir un forcha de altkria entrecavau-las, y si no són espesas, 
metjancau-las3' corn comcnsan a s c~~r ; i r ' ~  cremayons~ si stin cspesas antes, 
perque si SC espera mcis, no ha7 podran entrar. Tvles en ser arrolcadas, de- 
xau-las estar en gavellas, y tenir !a era llesta per b8trer-las, y e11 ser secas, 
luego a la wa, per a quh no se baBan en el camp, perque en bafiar-se trjrnan 
negres, verme>as y llelzcs, y > a  no rdcn  c h r e r  tant, per cuytoras q ~ ~ e  sian, 
y n~olts afíys al mateix tcmps qt3z se treuen 10s fems se poden tirar o posar 
a sembrar blat inanut aresta ncgra en el gorctj-e la terra mks prima, alla 
a hoiit se desar& treballar millor, ?.unque sia en auut dins olivar, o fora de 
l'olivrir, y csta terra ser5 de set barccllas pcr quartcradn. 

Y si al mateix tcmps cn el rostoy de blat hay 2 bon toch, se pot sembrar si- 
radc, y acabat &e scm'orar la skade, que ser& de 6 fins a 7 barcclIas per quar- 
terada, tornar sembrar blat. Aclvcriesch y protest que quasi és ignorancia tat- 
xar" lleror a terra, que un home no veu ni coneix, sinós que el q ~ ~ i  sembre com 
veu sc terra seeons altrcs que nc haur2 selnbsadas, ha de tirar llevor 10 que 
creu que 6s per a dur aquella terra, y axi tatxar sense vkurer &s b~l ta r .3~  El 
blat y aidi i s  :o mateix; la auasterade més basa y ordinari neccsita de una 
quartera blat o ordi y la quarterada mds alta de 14 barcellas y axi de quarters 
fizs a 14 barcellas se calsan totas 12s terras de Mallorca qai s6n tot terra. 
Perq':.: i2n c k  R~cbers tenia 3 qi~arteradas de rota y deya que en 12 barcellas 
semple era y feya espts, y no denunciave que de las 3 q~~arteradas n'i havia 
set crrtcns ue roca. 

Ka-iem resolt las hvcs y Ili, y lo:nt y tractat dz p2sso de la Ilevor que 
se ccncidera haver menester la terra, y trobant-nos encare en trkrrrer fems, digo 
que si al mateix temps plou, és convenient cessar del rems y acudir a lleurar per 
fa-ics o pcr Ili o girar el rostoy per icr restoble de ordi, el q ~ n l  restoble, ya 
que va entre mans, ciifinir; de csta manera: V. G. tindrh V.M. 20 quarterafias 
de goret en el rostoy per fer orcli, el fer8 de dos tcmps; \ull dir qze el sem- 
brerh de d1:as sahons, cstos és: deu qsarteradas, las m&s primas, un mes y 
mits artes dc Salial, y las altres deu sols que sian sernbradas per a Nadal, y 
axi si una saho no prova, ya provar& la altre. 

Per cocscrvar el gra de ordi y siraclc tamb6 la primera cosa nrsceshria sim- 
plicitcr és segar-lo sech y guardar q ~ ~ e  no se bañp a la era, 6espu.2~ posat 

30. Forc: mesura equivalent a la disthucia entre el cap del dit polze i el del dit 
índex, tan separats com sia possible. 

31. Mntgencm: entrecavar superficialment les plantes quan coinemxn a néixer. 
32. Esc~irccu: perdre la flor i treure f r ~ ~ i t a  una planta; es diu principalmeilt do 

llegums i oliveres. 
33. Crerno!ld: flor seca i negra que tr': la favcra quan comenCa a formar la bajoca. 
31. Gz!nuct: terra de conreu llat~rada i encara no sclnbrada; cspeciclment la que 

es deixa sense ser=brar durant un any o mCs pcrqui: reposi. 
35. Taxar. 
35. Bztltar: no figura al DCVB. Poc?ia deriver de b:tlto amb el sentit de .midar a 

bulto., sense comptar exactament. 



dins saca s ur6>' 6s segur per llevor y per durar. Algms aufegan lo ordi per 
llevor perO és mes perillós perque a voltes pren masse calentar. 

Advertesch que no és convenient segar tot lo ordi y sivade cech perque lo 
ordi se capfica y la sivade se esflora y en segar-lo tot sech seria un gran pcr- 
juy; per lo que segaras sech lo ordi y sivade que vodras per llevor y tot lo al- 
tre el segara de bona sahó y el cullira arreu y no quedara per el camp. 

Passern avant: el sembrar blat dins lo olivar, que també sera aresta ne- 
gra, y si Es algun comellar bo per sembrar blat ro~eyÓ,-~ fer que los caradors 
o esterrosadors, en ser a olivera espletada o que té olivas, que déxan pla coin 
se m i  devall dita olivera en ses xades y en sos peus perque dins el llcusat 
quant plou si esta mal pla: ay Déu! totas las olivas se tapen de terra y se 
perden perque hay a clots y esta mal pla com se esperimenta. 

Adelantcm més el sembrar blat: si la tersa és bona, sernpre se dexa pcr lo 
iáltim pertpce coizi a bona, femada y consada és segur que fera la seua (y si 
és terra q ~ i i  se sol negar per bona que sia sembrar-la quant hay haje bona 
sahó perque com voldra no podra). Y si el binar o tersar en temps de moll 
de ninzuna manera convé, menos convindra el lleurar en moll per sembrar. 
Per lleurar un camf o un ermas, un esveit o devés una berrera de pleta clui 
tot són camins de entrar y axir el bestiar tot temps és bo. 

És tan mal lleurar la terra en m011 que se agiraque en axugai y pren aquel1 
aIís 37 y ab wi a5y ni dos vol tomar triga ni a trempo" y he notat que terra 
per terra, aq~~ellsi lleurada en m011 de gran part no vol fer tanta pastura corn 
las altres, y axí, si hay A moll, los misatjes que escúran las estables o fassen 
lleña o cavar terra per ferias o primer jugar al tmch que mollatjar" se terra. 

Y advertesch que com sembrera la terra bona y hay A cosa poca de herba, fer- 
la treurer y sembrar. Pero si hay a molta herba per diner que tenga qui no 
fasse res, ris se empeñy en treurel-la sinós que 11 donara una reya y el cap de 
15 dias o més, si el temps no és tarda, sembrara dita terra y veura tia blat 
stupendo y net de herba tot lo afiy, y ferA rcntatje al blat de se femada perquc 
aquella herba qui se aufega li serveix de Eensada, y esto yo lo he esperimentat 
varias vegudes per haver estat molt de temps a lloch de terras grosas y, rnr>lts 
aiiys de hcrba primerenca si se hagués hagut de tréurer ab gent tot una vila 
no hauria bastat, y en veurer planter de herba tan espks ya sabíam lo qeic 
havíem de fer, que era Ileurar la terra en temps oportú, vg. 15 o 12 dias antes 
de sembrar-la que aquella herba tingués temps de podrir-se y sernpre hcm surtí 
bé, blat bo, net, alt y bona espiga. 

Are ya tenim blat, ordi y sivade, lli y fares sembradas; faltan guixas, ciu- 
rons y xexa, y en primer lloch diré de sembrar xexa que quiscú se casa en lo 
que per experiencia veu que li treu més; pués veix que part de la vila de 
Campos, tot Sant Agiíí, es Viñet y bona part del terma de Ciutat, tots estos 
sembran la xexa en el goret y molt a goret y ben femat, y la rahó és perque 

37. Especie de cabas gran, generalment més alt que ample, de forma cilíndrica 
o un poc panxuda, que senreix per a tenir-hi grans, llegums, figues seques, etc. 

38. Rovell: bolets quasi microscbpics, parasits dels cereals i de certes llegumino- 
ses, en les quals produeixen taques, descoloració dels teixits, un color vermell0s, i 
són causa de greus malures de les plantes. 

39. Lis: &una superfície tota igual; alís -isa: met. A Balears melancblic, sense vi- 
talitat. 

40. Tremp: punt de duresa o de blanor convenient a una cosa. 
41. hlollajav: treballar la terra quan encara és massa molla per a adrnetre un 

bon treball. 



han experimentat que aquellas terras aman rnés xexa que blat y se dinada" 
de la xexa és las suas Indias. Pero per las demés parts ya treu rnés sembrar 
blat, encare que també sembrar xexa. Pero la solan sembrar (si a goret no la 
sembran) no a la millor terra, sinós a la terra mediana o a la rnés prima. Y 
si la skrnbran a terra bona, may a gorret, sinós a restoble qui era blat lo añy 
pasat; no perque a goret y a terra bona no provas, sinó que no treu tant corn 
fer blat. 

Las guixas y ciurons poden anar junts; co és, que se poden fer de dos temps 
y los ciurons de tres, corn és are: ciurons per primerenchs y guixas fer-ne no 
més un sayó o dos en las faves primerencas. Per cullir-ne molts de sechs, ciu- 
rons y guixas se han de sembrar de mitjan janer a mitjan fabrer. Ciurons tar- 
d a n ~  per manjar verds se han de sembrar de mitjan abril a mitjan maig, ad- 
vertint que los ciurons corn rnés bona és la terra millor. Las guixas, aunque 
sia mediana prbvan, y aunque sia terra prima, si las skmbran antes de Nada1 
primerenras. 

Si també vols sembrar pesols los sembraras primerenchs, antes que ses fa- 
ves, o a lo menos 4 o 5 sols o carnadas. Y si los sembrau a clots y a cada 
clot hay posau com és are: dos a l r n ~ t s ~ ~  de fems o formiguer, provan rnés; 
co 6s que també se han de entrecavar y metjancar corn ses faves y dins cada 
clot sembrar dos o tres llevors de pesols. 

Vamos are a entrecavar y repasar lo que tenim sembrat, y dich que lo en- 
trecavar és tan hútil y necesari que he vistas moltas terras y bonas, y és 
sert que si no se entrecavasen no se segaría y quaIsevoI llevor (acceptat ca- 
ñom y lli perque han de ser espesos y no hay cap xepeta) 'l ame lo entrecavar 
y per las rahons sigüents, perque lo entrecavar afluxa se terra r e s e g ~ s i a ~ ~  y 
aguacada y estant fluxa serva més se frescó y també entrecavant tallan las 
herbas y el sembrat cobre perque pren lo que las herbas marnaven y queda 
net y dencativat de ellas. 

El quant se ha de entrecavar blat o ordi o xexa és corn comensa a g~xar , '~  
y perque no se poden fer las cosas totas en un dia encare que sia rnés gros 
perque si bé en el goxar és millor ternps pero sempre és bo entrecavar y ne- 
tetjar el blat. 

El repesar no és sempre necesari perque si después de entrecavat no s'i 
torna posar herba no és necesari repessar. Pero si per abundgncia de temps 
torna rebrotar o rebentar molta herba a las horas és bo repesar quant el blat 
ya és alt y fan manadas de la herba per el bestiar. 

El temps de entrecavar guixas y ciurons és en tenir una m2 o un forch de 
altaria. Y entrecavar quansevol cosa mentres pugue ser en sahó és lo millor 
perque és el temps més profitós y el temps que gent per gent en fan més, 
y axí en haver i sahó posau tanta gent corn pugueu trobar aunque sia donar 
rnés preu per tenir més gent qui vos seguesca. Y esta advert2ncia meveix tenir 
sempve en memoria pev qzinnt se ofevesca, per co vaya retxat. 

Deo volente ja tenim sembrat, entrecavat y repassat: are entrerem en lo 
segar y corn el segar és cullir el fruyt y el premi que Déu N. Señor nos dóna 

42. Dinada: allb que existeix de la collita pendent o recollita de la terra. 
43. Almud: mesura de grans, de capacitat variable, segons les comarques. A Tor- 

tosa, Mallorca i Menorca és la sisena part d'una barcella. 
44. Aixadell, cavaguell. 
45. Resseure: afonar, fer que una cosa s'immobilitzi pel seu propi pes o per con- 

tracció de la seva massa. 
46. Guaix: conjunt de brins que neixen d'una mateixa tija, en els cereals i llegums. 



de tot el treball de l'añy és rahó que este fruyt a la cullita el culliguern y 
aplaguem bé y arreu com a vingut de tan bona m& y axí per segar com se 
deu se ha de segar baix y arreu, per lograr esto és menester buscar bons se- 
gadors y per lograr-los és precís que el preu sia afavorit, y este preu no se pot 
taxar sinó que ha de ser segons lo añy; se discreció de qui los Ilogark agaferi 
allh a hont podrh. 

El segar baix y arreu és necesari per cullii- palle y gra per la gent: esta falta 
se coneix afiy que se acaba, perque a més que no han de fer sinos sacar-ne per 
el bestiar y és gt-an enfado haver-ne de sercar y comprar y el bestiar no inan- 
jar-ne a bastament y escorsar alguna bestia qui era per durar ailys. Y tarnbé 
mateix qui té fems y fema, cull gra y bé se veu fins a hont ha vesat se senaya 
y los fems se fan de la palle. El gra té tants de testirnonis corn són los qui 
en manjan, per so diu la cansó: 

Sejadors, segau. basct, 
cullirein palle y gra, 
que casa a hont no n'i 2, 
de jcliol hay fa fret. 

%les deli advertir are que cullits estos grans ha de saber coin los conservam; 
y diré quc el fonament de durar el Era, digo blat i xexa, és segar-lo ben sech 
y después de segat, batut y net poder-lo estojar axut y no bañat, dich bafíat 
perque encare qlie se bañy en garba una o duas vegades y tornc axugar no 
és res; y axi scgat sech y entrat axut se pot tirar y posar a hont se vulla. 

Veym a parts que el pbsali dins payers y este és el millor llsch conforme 
part de Llumayor, Campos, St. Agñí y Manacor y en sacas y tarrnbk a salas qui 
se pugue irepitjar o paletjar millor. 

Pregunta: «Quina causa pot ser que a vegades estira 3 añys sensa que nin- 
gú diga res de gastar-se blat y haura afiy que totom se quexa de gastar-se de 
papeyó? s f r a r e ~ ~ ~  y per bé que pórgan y més pórgan s'i cala foch y lo han 
de vendre antes de tenir-lo venal.» 

Resposla: He experimentat venir esto de duas causas y lo mateis hem digué 
un Delmer qui hnvia 40 añys que anave de grans y 110 crech que lo digués per 
dir-me Anzin, sinós per !a experiencia que digué tenia y havia notat. 

La una causa és añy de rovey de que Déu nos gue. que la gent en veurer 
el blat fzrit el segan grañal y verdós perqce diuhen que en esser segat no pren 
rnés y el gra pren, pero batut y tot senpre vol ser moll, y després com esth 
amuntonat se encalentei:; y veu aquí el gra gastat de manera que si luego al- 
sau o preniu una grapada quedau en la ma plena de pols y Es el gra qui hay 
torne o papayó o altre mal y tot ve del segar verd. 

La altre causa 6s que el blat vol y ama se lluna y com cada añy el segar el 
blat són quinse dias si cau que estos quinse dias o la mayor part sia lluna 
vella. Pero si la mayor part que se sega cau en lluna nova, malo se gasta 
aqueix añy. 

Mes dech advertir que seguint el rumbo de un añy de rovey, de que Déu 
nos gue. de segar el blat verdós, és necesari com lligaran que posan las es- 
pigas cubcrtas dins la garba lo més que puguen perque cubertas asehonan4' 

47. Papalló: corc dels cereals. 
48. Fravó: insecte que es menja el blat. 
49. Assnonar : madurar els fruits. 



y si se asoleyan el sol se manje el gra y se veu per experiencia que el bresatS0 
de demunt, que per forsa esta al sol, el gra és rnés migrat que los altres bres- 
sats qui secan a sombre y esto 6s rnoit cert. 

Tornem are alla a hont érem de acabar de sembrar y en lo favor de Déu 
passem a gorelar, que corn rnés primerench millor y també com sempre se 
atsequean5' los olivars y garrovers y sempre a lo armasn diuhen que és bo 
que ses brancas caygan a lloch fluix y és dir que quant atsequean és bo que 
lo armas sia ya goretat, perque si el goret és prirnerench la terra se amera 
rnés perque primerench plau rnés y los abres se susténtan de terla y aygua 
y prenen rnés forsa en temps. 

Y ha de entendre que el goret qui no ha de tenir sinós una reya se ha de 
lleurar prim y fondo perque no ha de tenir altre visita de conró. Perb el go- 
ret qui ha de tenir duas o tres reyas o més, 6s menester que la primera reya 
sia areu y demunt si dons no és que la terra estiga tan aubar" y fluxa que 
de primeras ya puguen aficar ferro, en la segona reya ya Ilauren rnés fondo 
y la altre més y axí en facilitat se conrera perqtie si a la primera reya, que 
la terra és armas y esta forta, volen aficar y Ileurar fondo, seria matar el bes, 
tiar y de aquella manera pasar avant el goret y los etsequeaclsrs tindran aquel1 
gust de sentir y veurer caurer ses brancas a lloch flux. 

Mes en quant a etsequeadors, triar-los de los rnés bons y tot anira bé y 
agradera a son amo. Y si de 6 n'i 4 bons aunque n'i haje dos aprendisos no 
va mal perque los aprendissos seran joves y Ileugers, y si hay a un sima1 o 
abre mal de pujar ells hay pujaran y també si los aprendissos trbban scarras;' 
branca o simal y dupten si se ha de tellar y a hont se ha de tellar lo fan mi- 
rar a los etsequeadors vellls qui diran si o no o se ha de tellar a tal part per 
esta y aquella rahó, ett.". Y axí se pot passair dos aprendissoc en quatre vells. 

Mes atanent a lo etseqtiear, corn se enquailtren moltas opinions y la causa 
de estas ve y se origina de que quiscú vol la usansa de la seua vila y ben vist 
y mirat totom té el seu motiu y experiencia, per esto no se pot posar for ni 
lley en lo etsequear perque cada lloch y paratje demane el seu modo. 

Donem exemple: en Pollensa quasi no mitx etsequean y abaxen de etse- 
quear una olivera que si un de altre vila no va devall dita olivera no conexe- 
ra que estigue etsequeada perque ademés que no aclarexan ses brancas ab lo 
gatzoll encare déxan molta lleña seca, y la rahó és perque si no lo féssan axí, 
dexant los abras vectits, perillarían a no cullir res rnay, perque allí a la part 
de la tremuntana hay 5 un forat a las peñas de mar que los dóna tanta sala- 
dina que rnolts añys mata los favars, lleva las garroves y crema los olivars, 
y axí és precís que dugan los olivars vestits y quasi sensa etsequear, y convé. 

De Selva fins a Andraix, y especialment dins la Montaña, a hont no perilla 
la saladina, las duhem netas, y tan esremalladas, que n'i a que pécan per carta 
de més y axí per no esser tant molest y llarch en esto diré que, prescindint 
de Pollensa, cada u obrara segon el seu enteniment, discreció y experiencia 
que ha adquirit en qualsevol lloch que se trbpia, y ueu aquí V.M. com y de 
quina manera demanan fer-se ses cosas. 

50. Bracat: quantitat de Ilenya, herba o altra cosa que es pot agafar amb els dos 
bracos. 

51. Exsecallar: tallar als arbres les branques seques o sobreres. 
52. Camp que no es conreua, sia per negligencia, sia per fer-lo reposar durant un 

any i després tornar-lo a conreuar. 
53. Albar: terra blanquera. 
54. Tros de branca que roman a I'arbre quan aquella es romp. 



Y axí si 6s ~ e r r a l l ' ~  o lloch prim o lloch a hont vajen trits los abrcs y 
mortals, los dorara rnolta destral, per a que cobran de se flaquesa en que 
estan y lo mateix se ferh a llochs calivososM de arresés, qui molts añys se 
veu que no tenen oiiva sinós en los alts. Perb si lo olivar esta a lloch de molt 
de terreñy o teri-a bona, a las horas vol tocar-lo poch y dedins perque si toca- 
ses moltel, dit olivar, de poder, tot lo llensaria y tot surtiria tañadim" y se 
perdia de seiperfluidat, fruyt y abre, y axí tal olivar poderós dexar-li rama y 
fera fniyt, y si fa gelada no el castigara. En algunas parts de dits Ilochs no 
déxan ninyinna tañada; y yo dich que si no esta a bon lloch, ni fa paper ni 
serveis, quc la tallan. Pero sempre que estiga a pare que la olivera tinga fal- 
ta que en altre lemps li haje caygut branca o que sia a hont sia y fa lo abre 
redó, que se deix, que tots los simals són estats tañadas. 

Passem a altra cosa, y bastara de etsequear fins aquí; y tinga pacikncia 
perque las cosas no poden venir totas juntas, pues pocessió de tant de trafcch 
corn Son Fuster, y de tants de fmyts, y por fin pocessió de un tot en dur-i sal 
fa ventatge a la millor y més gran del terma; haura duas y tres y rnés cosas 
que vindrm a la una corn és sembrar y entrecavar, cullir y fer oli y a totas 
aquexas cosas se pot donar cap a la una, pero el contar-las ha de ser una per 
una, y después de la altre y axí corn millor se gugue. 

Y en lo favor de Déu culliguem garrovas, olivas, y fassem oli. En passar N. 
Señora de Seternbre són molts qui solen posar-se a cullir garrovas y hay a 
añys que ya ha plogut y també que vénan més primerench que los altres, y 
no és mal posar-se a bater-las, esto la discreció del qui manda lo dira, segons 
veura lo aíiy. Perb sobre tot are sían per vendre, are per vi mateix y per bonas 
que sían, sempre és bo que alt o baix de los garrovers se bañan un poch; y 
si són flacas és necesari que se bañan un molt. 

Vamos a cullir olivas ab donas, axí corn hem cullit las garrovas, las quals, 
corn més prest znireu a la vila a Ilogar-las, rnés las triareu del floret y jovcnt 
y rnés cullireu en 30 bonas que en 40 mascladisas, y donau-los lo que los pro- 
metéreu, que és de justícia y estiran contentas y ne estireu bé, y donau-los 
bon alberch y a los vcspres privar-los pastors o tafoners o misatjes que no 
comuniq~ien a5 ellas, y solament se los pot permetre lo que és lícit y hsnest 
y, segons, privar-los de tot, que yo he vist en varias pocessions, y en partic~i- 
lar a Son Sales de Marraxí, posar sentinella pública al portal. 

Y pcr cert que l'amo o señor de la pocessió hay té poch net permetrc cs- 
tas vellaclas, tmy y renou, perque lo que en treu és que el sendema tant ellas 
corn ells van ennocats," ~ e s s a , ~  qui los fa subech,6' y per consegüent cn fan 
poch y de mala gana. Ells y ellas a voltas en treuhen que han de anar a fer 
xep a xep a se caseta de fusta o dins la sacristia vkurer-se ab el señor vicari, 
y a voltas ellas callan, y corn són a la sua vila, totom nota que estan corn idrb- 
picas y han de fer s'esclafita y después pare, mara, ella y altres apeklan com 
a gent febrosa, qui delira de cap, a flastomar sc pocessió a hont han cullit y 
qui las llogh, y son amo de se pocessió. 

55. Tur6, muntanya de cim allargassat. 
56. Terra calivosa: terra molt calenta, que de si és rnés seca que l'altra. 
57. Tanyndim: multitud de tanys petits. 
58. Tnny: rebrot, sobretot si és dret i esponerós. 
59. Enxotxar : ensopir. 
60. Peresa, desgana de treballar, de moure's o de fer alguna cosa. 
61. Son forta, irresistible. 
62. Fer s'esclafit : esclatar, rebentar-se; fig. casar-se. 



Y la culpa és de ellas matexas, pero també posan en mal nom alla a hont 
culliren, y tot se sap, y un altre añy un pare y una mara reparan enviar una 
filla sua a tal pocessió; y axí señor meu fins aquí tot per avís, que qui és amo 
sense sebre res per pura omició de no voler sabre que fan los súbdits dins 
casa sua, no caygue en algun carrech o a lo menos donar motiu a que mur- 
múran de casa sua. 

El cullir olivas vol poca dificultat, y més en haver-i esplet y el lloch esta 
net y ben axermat. El mayoral que las fasse surtir dematí, y que no haje me- 
nester avisar si veu el temps tremudat y se vol posar de aygua, perque en tal 
cas és necesari fer-las posar a cullir camins, seregays y torrents y tots aquells 
paratjes qui perillan que la aygua se'n dugue las olivas y si és necesari fer 
4 o 6 talls de ellas per replegar lo que és de perill, ett.". Y anar prop de ellas, 
y fer-las cullir arreu, y no mostrar-los ses dents. 

El fer oli vol cinch cosas, la primera que sia ben escaldat, 2." que la pila 
vaje dreta, 3." estimen més que fasen prim que gruxat, perque si la pila pega 
més en prim que gruxat, sera bona de dur dreta y a ~ e t e r a ~ ~  més; si pega en 
gruxat no axeta tant, y se fornal se n'alegra y se bossa se entristeix, perque 
allo que crema se fornal no lo poden dur a vendre a Ciutat. Las altres duas 
cosas correran per Déu N. Sor la mayor part, co és, que si la oliva és bona 
aguarde dins los graners a los tafoners y se fa oli en quietut y bonansa, qui és 
la 4." cosa necesgria. La 5." causa y cosa necesaria és que si la oliva és dolenta 
y per causa del temps entre bañada, ay Déu, alerta y cuydado, que esta tal 
oliva molta vegade val més fer-la de fresca en fresca perque no mos ne pren- 
ga com un tavarner qui té una bóta de vi y esperant que arribara a tal temps 
per treure'n molt y en 24 horas li torna vinagre y pert es vi y se bóta. 

La oliva flaca, añy que Déu N. S"' per sos secrets vol que sia axí, nosaltres 
tan mateix la cullim y deym és la gracia de Déu. Pero esta de fresca en fresca 
fer-la, perque axí com se bona oliva agraneradaa se asahona y ~ o n f i t a , ~ ~  al con- 
trari la dolenta agranerada pert el poch oli que té y axí no se pot tenir més 
que dos o tres dis dins el graner o, per no errar, fer-la luego que és calenta 
perque may de ella treuran més such y después los tafoners tenen mal tre- 
ballar, tot són esquits y espeñan los sportins, la pila torta, se soyan y tot són 
juraments y poch oli, y axí cuydado añy que la oliva és dolenta. 

Are, si Déu és servit, empeltarem y per esto és necesari que sían 6 ,  que si 
tots fan lo que han de fer los empelts afferreran. Un qui tall, un qui vaje a 
buscar mudas, un qui empelt, un qui embrague? un qui aport fanch y un qui 
el fasse. 

El qui talle és menester que haje perseverat y que no sia aprendís, perque 
importe que conega los ullastres que són empeltadors y a hont los ha de tellar, 
y que shpia fer el tall redó, sens esquexar, com també ha de seber un ullastre 
si esta de sabe perque si és un añy que se posan a empeltar primerenquet, de 
9 ullastres bons per empeltar n'i haura 3 qui encare la sabe no los sera pujade. 

El qui serca las mudas ha de anar a buscar-las a olivar qui ha molt que 
no se és atsequeat perque alla en trobera més y fera menos dañy a l'olivar 
de quisvulla que sia, aunque esto may lo he vist aturar, y per últim crech que 

63. Deixatar: fer disgregar i mesclar un sblid amb un Iíquid. 
64. Agranerar: estojar dins un graner. 
65. Confitar: posar fruits o viandes en algun suc que les penetra; serveix per a 

donar-los sabor i conservar-les (...) Les olives es confiten posant-les dins olles amb 
sal i aigua. 

66. Embragar: lligar amb bragues o cordes. 



las dura de alla a hont ne trobara y que procur a dur-las mentres pugue de 
caps de devant qui veuen sol y són aquellas grogas qui tenen bona cloveya y 
bons ulls, perque las de dedins o lloch ombrívol tenen la pell flaca y se 
crúsan; per últim el q~ i i  tindra esta tasca o carrech, que treball a dur-las bo- 
nas, sinós lo empeltador fera moltas porguaras 68 perque las voldrh posar totas 
bonas perque es señor no perde se feyna y lo ullastre. 

Lo empeltador treballara a triar las mudas mi!lors perque en esscr asuta 
o té secay qui no venga bé per treure-l'ey, fora, y ya en duran més, y procurar 
a treurer ditas mudas en tanta cloveya o Ilengua com pugue, pcrque és la clo- 
veya y no el fust que hay a en la muda69 qui aferra; pues se veu molta vegade 
que tot el tros del fust7" ::o treu y se mor s trcu y se escalda o se mor per 
causa que lo embregat caygue y entra aygua y en tot axb se llengua qui estave 
apegada bais, dins se cloveya del ullastre, treu y és empelt, y bo. Y procehint 
dit empeltador posera las mudas a las millors verlas, si la soca és sana y bona 
las posar2 per tot en igual distancia per la periecció de com sera abre. 

He esperimentat que un ullastre de molta sabe és més segur posar mudas 
axutas, y no las més grasas, perque las més axutas més prest se apZ, oan a se 
sabe y luego unasen, y las grasas en sabe de més que trbban en lo ullastre cn 
Iloch de unir treuan una roña a modo de ciurons, y si trkuan és cosa mortal 
y prim y no fan res y molta vegade se moren. 

Y después lligara lo més fort que pugut: perque el lligar bé 6s lo m¿s es- 
sencial per lo ernpelt y és necesari que las colladas '' no se besan y que tinguen, 
a lo menos, un gruix de una llandera72 o des ciit petit, perque en corciar lo 
empelt espks pei- bo que sia el fanch no s'i vol aferrar y fet esto lo cmpelta- 
dor haura feta la sua part. 

Lo emoregadsr fera una bona barretina de fanch aferredis, que per esto 
aporte aygua, si el fanch se és endurit, y posada la barretina de una o duas 
passas a pilot a pilot li tirara fanch fiiis bais del Iligat, y después ab aygua 
lo a!!iszrk y posara un mellet 73 de fanch L? cada rntl.c!a y a Déu te coman, J. 
regonexash per si acis se muda estigués tapada de fanch ailh a hont ha de 
trkurer y si esth tapat lo destapara. 

El fanguer fera el fanch ben trepitjat y si troba algun mach el treu y quant 
fera los pans posara palle lo que creura han menester y cade viatje envierh a dir 
a i'embregador si li agrada el fanch y si no li agrada lo embregador preat li en- 
viera memorias, y finalment lo embregador y el qui fa el fanch han de con- 
cordar per a que vajen bé. 

El qui porte el fanch se ha de governar per el qui talle, qui diu: possa f a x h  
a sombre o lo ha de tapar perque no torn dur. 

La grosaria de los ullastres que se han de empeltar ha de ser al gust de son 
amo: en la vila de Sóller los empkltan en ser cotn el bras y diuen que estiman 
més que créscan essent oliveras que ullastres. Y yo vetx que se tórban mes 

67. Cruixiv: produir en un cos un principi de ruptura. 
68. Fev povgueres: esser molt triat, mirar-s'hi molt en l'acceptació de les coses, 

seleccionar molt. 
69. Trosset de tanyada o brot d'una planta que s'aplica a la branca Cuna altra 

per empeltar-la. 
70. Soca. 
71. Acte de coüar o estrtnver una cosa amb una altra. 
72. Cordellina de canem. 
73. Merlet: rodet cilíndric de fusta per a enrotllar-hi fil. 
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a fer-se y que se pot provar que dos ullastres joves corn es bras y  cabal^'^ 
de grosaria si se empelta un este aííy y lo alere al cap de 6 añys que lo últim 
empeltat, en menos de 6 añys, sera millor que el primer, encare que tingue 
tanta ventatje y millor de nudrir; y axí la gruxaria que han de tenir los ullas- 
tres que se han de empeltar que sia, a lo menos, corn el ventre de se cama. 
Y el temps més natural per empeltar és quant se pareya comensa a badar fins 
que scura. 

Lo empeltar garrovers és cosa de gent simple, el seu temps 6s de corn tenen 
dos dits de ulls tendre y primerench o corn se sabe los va dexant, perque n'é 
fets de primerenchs y esser bons y tarnbé de tardans, com anave derrera los 
segadors, y esser millors. Los garrovers se empkltan indivisible, corn las figue- 
ras, advertint que per petita que sia se cloveya aferra. Pero c o a  rnés groseta 
ll.ey posareu treura més psderós, y per millor se ha de mirar y tirar que de 
alla a hont treurhs se cloveya des garrover o figuera bsrts que sia de demunt 
vena bona y que hay haje un dit lluñy del tal1 de dalt un ull, y com treurhs 
se muda bona per posar-i que també tingue altre u11 y fer-lo churer y venir 
bé demunt aquel1 que tenia se cloveya que has llevade des bort, y és més se- 
gur y treu més poderós. 

Notaras que qualsevol genero de abres empeltadisos no ama gens el que se 
empeltan dia que plou o fa fret s temps humit y he vist perdre empeltadas 
de importancia yr ya lo havia sentit dir. 

Are, a Déu gracias, ya tenim tots 10s demunt dits abres empeltats. Are fa 
veurer si los volem pujar que hem de fer. Duas cosas s6n qui de precís se 
han de fer pena de perdre los abres y el treball; la primera, tapar los empelts 
perque el bestiar no los menixt y la segona és esporgar-los" y de quant en 
quant tomar-los lo axermimn Y cuydado en esto si volen pujar perque he 
vist a serta part empeltada dexada anar, digo de ullastres, tota perduda y vo- 
lent averiguar la causa, ben mirat, n'i havia de tres parts, duas qui havían 
tret per se l l e n g ~ a ' ~  y eran quasi tots perduts perque se brutor se n'era en- 
señorida y no los havían fets nets y se veu que eran perduts per el poch cuy- 
dado de limpiar-los. Y axí, ya que un ullastre esta tant esser empeltador y 
costa tant de empeltar y és abre apreciadíssim perque el feym olivera, cuyda- 
do a el1 en limpiar-lo y tepar-lo par a que arrípia a ser olivera. 

Are anirem de ovellas y manjarem llet: en esta facultat, diuhen que el pas- 
tor fa las ovellas. Pero no las fa ni pot fer-las sens manjar; lo que és y de a 
hont surt aquest motiu és que hay 5 hbmens tant rnés cuydadosos que altres 
qui manjar per manjar fan el bestiar millor. Procurar pues a llogar d'estos 
pastors diligents y cuydadosos del que tenen encomanat. Mes adalentem este 
ofici: un pastor qui guarde el bestiar per las sorts treu méc de 50 ovellas que 
un altre no treuri de 100 en una pocessió, perque poch bestiar cap a poch 
Iloch, y compre molts de trosos de pastura, sempre toquem fresch y no los 
falta manjar. Y axí, o comprar menjar qui bast, o vendre ovellas, que no són 
las galinas totas solas qui ponen per el bech, de a hont se diu que el menjar 
és casta. 

Advertesch que en el desmamar los afiells no los desmaman tendres per 

74. Exacte, complet i just. 
75. Meniay: grafia antiga de menjar. 
76. Tallar als arbres i arbusts les branques sobreres. 
77. Eixermim: allo que es talla o arrabassa en eixermar arbres o camps. 
78. U11 que té la muda d'empelt a la banda oposada al tall. 



interés de Fer un quintar o dos rnés de formatje, perque en ses geladas, humi- 
tats y fredors se fonen y se esreveyexanig y per menjar que tinguen may vo- 
len tornar en si. 

Y si voleu fer tuisosh3 a se pocessió notareu si de mitjan abril y per devés 
el maig las siyades si se ernbrutan, digo si toman en ses fullas roccyadas. Aííy 
que veurcu csto, dexau anar el fer tuisos y dich si no han de surtir de se po- 
ccssió, perque si podem surtir a sortetjar de 6 dias alomenos 3 camparan, y 
la rahó per experiencia és que en esser las sivades brutas primerench, alerta, 
que las estivades també lo són, y com los tuisos són anirnals delicats y cstu- 
gosos un afiy de estos no fan res ni proven en no poder surtir de se pocessió, 
pero si poden surtir a sortetjar sempre trbban algo fresch de goret y preva- 
leix a lo que mkrijan a se pocessió y són pasantes, y no dich més sinós que las 
ovellas sóii de rrlolt de profit, no tenen res dolent sinó los ossos y encarc los 
cans se n'alégran; tenen carn, llet, formatje, añell, llana, y lo urí" y cscbria 
y ducn el preñat sirich messos. 

Las cabres 6s bestiar qui treu molt per lloch a hont no hay 2 abres, pero si 
hay a abres fer-las enfora, no obstante los cabrits novells poden estivar en 
lloch de abres pcrque estos no fan mal ningun, antes bé castigaran rnolt los 
romegucrs y tot genero de axermim. Las cabres duen el preñat cinch messos, com 
las ovellas. 

Anern ere de nudrir tosinos, qui fan Iliuras; són bons animals y no costan 
gayre de pasturatjes, y axí en fer cria de estos animals y se segucix que sían 
duas o tres trutjas o moltas qui fasen los godinets totas a la una, importe que 
quiscuna cstiga aparte y dividida, que los godins no se puguen mesclar, que 
corn ellas arríban juntas de pasturar, trbpia quiscuna los seus tot sols O dins 
barraqueta o assoll" o cambre o corralet y esta és la primera regla per nii- 
drir y no dexar-los mesclar fins que manjen y sían per anar al camp ab ses 
maras, y la ralló és perque si estan plegats, corn ses maras vencn a donar 
mamar tots se afican a las primeras que arriban aunque no sia se mara y tots 
se amontonen y sols maman los més poderosos y los més ruins quédan sense, 
y coln assb és cada dia, de cop se aniquilan y se'n moren molts, y si estan 
apartats, q~~iscuns maman se mara y no se'n moren y axí va bo. 

Mes importe que tant com los godins maman que encare no mknjan 6s ne- 
cesari que las trtitjas, a més de lo que cúllan per el camp, que méxijan cada 
dia a uf,n3 a lo menos una penxada, perque ellas han de menjar per ellas y 
se niarada. Y fora garroves mentres que allétan perque las axuguen y en men- 
jar los godinets dar-los ordi, que esto és lo millor, o altre cosa y ab lo que 
ells se cornensan a basquctjar prest seran nudriis y si a ses maras no los ha 
faltat concert que rio se sían aprimadas en breus dias totas torneran voler verro. 
Y qui preién nudrir animals de cerra y no fa lo que tench referit ya se dcs- 
engañara com veura que gasta lo art: estos són bons animals venturosos per- 
que moren grasos y grosos y morts honran y abastan una casa. Y duen el 
preñat 3 messos y 20 dias. 

En quant a eguas van en poca differkncia con las ovellas perque si el pastor 
fa  aquellas, lo hoguer aquestas de quk tractam y en esser diligent y lo entén 
y los fa sembrar pastura primerench tot anira bé perque, com a entendido en 

79. Revellir (amb sentit reflexiu): tornar ve11 o prendre semblan~a de vell. 
80. Toís: cap de bestiar de llana que té un any d'edat fins a dos. 
81. Orina. 
82. Soll, cort de porcs. 
83. En abundkicia, copiosament. 



lo art, en anar una egua la donara y si no aferra de goras4 la donara a russí 
y ha de ser cuydadós en tenir grasos el gora y el cavall y los fera sembrar fer- 
ratge primerench, que és necesari tinguen consert perque és la llevor. Sobre 
quant és hora de desmamar los pollins y mulats no se pot formar regla perque 
no naxen tots en un dia ni may són iguals, y a voltas se mara de un és preñys 
y la altre no y un és mes necesari desmamar-lo que lo altre, encare que tots 
sían nats en un dia; y axí esto ha de surtir de la discreció de l'hoguer qui 
sap quant són nats y si ses maras tórnan esser preñys o no; lo més ordinari 
és desmamar a 4 messos poch més o menos y desmamats que no los fait 
manjar, co és, mastay y un poch de eufaus y a vegades necesítan de més 
manjar lo añy sigüent que el primer añy que los desmaman, signanter los po- 
llins y pollinas y a voltes los mulats perque sempre n'i hay a alguns delicats 
y malaltissos y arriban a tenii los budells aferrats a las costellas de tant dis- 
secats com estan; per esto és necesari a las primeras ayguas sembrar men- 
jar per estos animalets qui estan de este modo o amollar-los per sivade a 
pesturar o per bruya,8& y és un prodigi lo prest que se adoban perque purguen 
la dolentia y tórnan de morts a vius y fer esto de no dexar patir animalets 
joves se segueix que súrtan mulas de 108 lliures, y lo demés bestiar és de 
forma y ya paguen el menjar que los donaren y en dexar-los patir, a més 
que se'n moren, los que romanen són rabeus. Las egüas porten el preñat un 
añy y las someras també y las vacas lo porten 9 messos. 

Pacsant avant parlarem de abres fruytals com són pomeras, nespleras, 
pruneras et alias; tarongers y llimoneras a Sóller a hont proven que en sem- 
bran darrera alguna paret no créxan m& que la altaria de la paret y añy 
de nevade, per grosas que sían, se moren fins dins se terra y algunas dins se 
terra y tot, y puys en es pla sinós algunas dins claste o claustro ben retiradas 
de la tremuntana no y proven las deix estar y perlem dels altres abres que 
tench dix, que si no fos per necesari y abasto de se casa, per dir tenim de 
tot, no convé sembrar-ne perque dúran poch y no pagan el treball. 

Pero ya que tenim lo ort tancat procurem a mantenir-lo y conservar-lo 
axí en vkurer morbo a un abre arrencau-lo y dexau el clot fet a llivell m de 
posar-n'.i un altre, pero és necesari que este clot estigue buyt y en venir lo 
estiu cremar-i de dins uns quants brasats de axermim o romeguers pues es- 
tira axí fins que hage plogut molt per el mes de octubre y abeurada ya la 
terra sembreu luego lo abre y veureu que guapo sera. 

Com los abres dúran poch per no haver de anar a Sóller a dur-ne gastau 
en fer planter de massanerasSS en piñols, del mateix modo que de morers o 
de bordayons, y en esser grosos o empeltats mudau-los, que aman qualsevol 
genero de pomeras. Y també en trobar cirerer de pastor a voreras acollau-lo 
y dins viña o ort acollar sempre los millors bodays de qualsevol especie sían 
y empaltau-los en esser hora, y axí may faltaran abres que mudar sens sur- 
tir de casa y qualsevol abre per bo que sia és estat verduch y borday. 

Notaré aquí que he vist en la vila de Sineu a una síquia cosa de 6 po- 
meras de tamañy mediano que no eran grosas ni petitas y éran de un tal 

84. Ase de llavor, destinat a cobrir les someres i egües. 
85. Rossí: cavall de mitjana qualitat o cavall vell. 
86. BruZla: brot tendre. 
87. Nivell. 
88. Macanera: pomera encara no empeltada. 



Mayo1 qui té casa sua en dita vila dtvant lo osta!, y si no se porian ciir. gro- 
sas ditas pomeras en rames se poria dir que feyan las ponlas més grosas de 
hlallorca, y aprswt per quants hbmens de Sóller las han listas, qtac scin 
molts los qui han confesat y atorgat, que per son dssengaEy éran anüts a 
vrurer ditas por:leres y deyan que ordinaris pei ordinaris sense triar csedian 
en grosiria en mitat a las més grosas de Sóller y scns ponderació, lo crcgeaen 
o no lo crrguen, hay a hagude poma qui a un cape11 nou de atlot de deu nñys 
tocave bé per totas las voreras. De estas pomas y pomeras el dia dc vuy en 
Sineu hay a molts de testimonis y éran de duas castas, de cor gelat y de se 
sefiora; y en fin he contat assb per dir que ses maras o bordays 6raii codo- 
kers plantats pur san amo en la síquia. 

EsrpéíriZncia. Dí: a hont se veu que los codoñers qui estan a bon 11~ch fan 
prodigis empeltats de pomeras y no crech que sia solament per el bon Iloch, 
aj~ade molt sí, sin& que corn el codsfier fa de les fruytas rnayors qire los 
abres (per la qirkcia de Déu nostro Señor) tribútan a I'home, comunica la 
groshria a lo inserit o empclt y surten en desmasia nayor los fmyts q ~ l :  Iris 
empeltats de natural en natural. 

Me vist tamSE en dita vila a una pocessió qul se dia el Colorner, cuyo amo 
cn aquel1 tcrnps 1724 se deya Joan Estela, qui per ser horno croriós teniks em- 
peltats alguns codofiers de nesplera y també exedían en mitat a las qui ve- 
nían de cirerer de pastor. 

Sobre viaía diré que en conrar-la y en el podar no li déxan massc fcyna, que 
durara molt de temps y fera millors rems, y si per dins la viña hay a abres, 
dur-los nets, y també dexar los millors bordays y enipeltaY-los an ser llora 
per sup!ir las faltes, com en faltar sep fer inurg6 y edvertesch que vifia o 
ort qui se pot dur net de gram, cañot y altres brutícias hay a mitat per mitat, 
pces se vcwn dos orts junts un qui va bé aumenta y el bmt y mal conrat dis- 
minueix, y no fa res de bé com se veu en qualsevol cosa bruta y mal con- 
rade. 

Y ya que herl  perI3.t de ort no sera mal que digue qLte per bona la orto- 
lissa esser, són necesarias 3 cosas que explicaré ab esta quartilla: 

Si a mi per consell véns, 
per ortalissa asertade, 
du se terra ben conrade, 
no y plangues aygua ni fems. 

Estigue entes y advertit que las tres cosas que avís en la quartilla són el 
fonament per tenir totas las plantas y ortolissas bonas, com scbas, porros, 
grells, spiaachs, bledas, cols, raves, lletugas, malons, sindrias, carabaseras, 
eufaus y cañom. 

Primo en qiiant a sebas advertesrh que si no tens sebas manudas per 
grells o en tens pocas sembraras llevor de seba per h'ostra §a. dels hngcls, 
y per §t. Mique1 sera mudador, el mudaras y per los derrers dias ya tindris 
sebas bonas pcr sofregir y et surtiran a camí en falta de grells perquc no 
saben y se diu seba borrera. La llevor que sembraras per fer sebas de pom se 
ha de sembrar per N. S." de Setembre y si vols dexar un poch de llevor per 
tenir-ne dc altrc estament la sembraras entrant al setembre, y un y altre el 
mudaras en ser mudador y procura en temps a tenir terra adergada y si ha 
reposat millor. 



Los porros o la llevor se sembre el primer divendres de Mars o a lo menos 
dins el mars y mudar-los en ser mudadors y dau-los aygua y fems. 

Pastenagues y xeroviasg9 de mitjan mars fins a mitjan abril volen cavat 
fondo aygua y fems. 

Los espinachs y bledas se sembren corn han sembrat los grells a parades 
per entre las sebas qui han de ser grells de tres en tres o més o manco lle- 
vors, y se fan espinachs y bledas a marevella, y per tenir espinachs fins en 
el segar en podra sembrar duas o tres vegades més enrera segons veura los 
que té sembrats corn li vénen. 

El planter de col se sembre per St. Joan y neix espes y vol cuydado en 
trasplantar-lo prest perque sia prest mudador, pués diu lo adagi: Si vols bona 
col sembra-le de juliol. Las cols floris scmbre, digo la Ilavor, un poch més 
envant y també se ha de trasplantar. 

Las llatugas a qualsevol temps n'i pot haver si cada mes tiras llevor per 
entre las altres orto!issas. 

Los raves se sernbran devks St. Joan y més envant per dins cols y per de- 
munt crestays y en fan de dos o tres tempc. 

Las carabasas turquesas se sembran per Sta. Agueda y dins el mes de 
mars y las indianas per el mes de mars y molts el divendres sant; volen fems 
y aygua y corn las han entrecavadas o calsadas que ya filan las fan patir un 
poch fins que treuhen carabasons y después volen aygua, y en semen rnés en 
fer-las patir an aquexas ocasions que si sempre van apaxidas. 

Los malons y síndsias se han de sembrar dins la semimana canta y allgunc 
pbsan en remuy los piñols de maló 24 horas antes de sembrar-los ab el millor 
vin blanch que trbban y en comensar las maloneras a treurer malonets lo 
millor és esquetsargO los ulls y en semen més. Los malons per ser bons, 
dolsos, sucrenchs y asertats volen terra gravenca y si no n'i han fets may 
millor. 

Lo etafaus se cembre de abril e maig ben conrat y molts ferms, perque ha 
de estar set aíiys a un lloch, se sembre mesclat ab sivade y ordi: la primera 
vegada que se sega y també la segsna no és bo per donar a bestiar a no 
ser casi sech de mustii. 

El chñom si ha de ser a terra seca importe que sia primerench dins el 
mes de mars, ben conrat y ben femat y los fems que sian ben podrits. Se 
posa de llevcr lo que entraria de blat, assb és la regla de Muro y la Pobla, 
y si és reguiu mars, abril, maig i juñy encare és bo pues a la orta de Palma 
en fan a goret de faves cona las han arrencadas y és bo. 

Per los pebres se sembre la llevor de janer, fabrer y encare de mars, vol 
lloch calent cubert de geladas y de filats perque és gelosissima y mala de 
pujar perseguida de ausells y altres contraris. Se ha de mudar el planter de 
25 de maig en avant. Si los cadells s.i gíran 6s gran el perjuy que causan per- 
que los tallan dins se terra. Molt per fugir de esta plaga fan una partida de 
canons de caña y corn los sembran posan un canó a quiscun y aquel1 anima- 
let qui los serca tallar troba es canó dur, y passa, y axí los nudrexan y corn 
es pebre és gros que no té parill xúpan el canó y queda nudrit y salvo. Déu 
N. Señor don aiiy a tota la ortolissa. Amen. 

Mes y últlmament de figueras diré que són corn ses faves qui sembrau- 

89. Xirivia: planta semblant a la pastanaga. 
90. Escapcar: tallar i llevar la part extrema d'una cosa, deixant aquesta rnés curta 

o més baixa. 



las a bon lloch y seran cuytoras. Sempre he vist que coin millors són las 
terras més grosas se fan las faves. 

Are sobre el sembrar-las diré que he llegit a varios autors qui trectan 
com a cosa acccsbria y no de proposit del temps en  que se dcuhen sembrar 
las figueras, diuhen que per ser abre tan aferradís que el! mateix surt pcs 
parets y per peñas, y si sembrau una branqueta scnse rcls aferra, qualsevol 
temps és bo,  y a hliallorca diuhen en  tenir el clot fet. Pero en  tot axb acscña- 
lan dits aritors cpie la lluna crexent de mars que és la lluna nova &S el tcrrips 
millor. 

Y a  tc i~ch dii en el prblech que estos autors en molta cosa no se poden 
seguir (encare que forcn Iibrnens cklrbres) per ser de terras rnolt rcnn~tas 
y alla el tcmps va de altre manera, y yo admet que en el seu terr-  no aser- 
ta perqm Q capas en  el mes de mars estar encare tapat de neu y ses f i y e -  
ras no haver tret, y en el mcs de dezembrc trobar-se coln assí en ?vIallcrca; y 
axí, parlcin de aquest lloch a hont vivim. Las figueras que he  vistas rnillors 
Joves, y el primer añy crk:er més, s6n tigireras posadas dins el mes tlr oc- 
tubre y sc rahó 6s Ferquc encare qcc a qua!sevol tcmps aferran, pcrb corri 
n i n ~ u n a  ti&ueru, o casi ningun abre treu uXls que no haje posadas rels pri- 
mer, com rnés primerench la sembraran mds prest posara rels y t rcu i j  mes 
Iarest ulls y tindra rnés temps de créxer que las que sembrau tardanas. Y cons- 
ta  de expcrikncia. 

Advertint que las figueras que dich sembradas per el mes de octubre ha 
de ser a lloch oue la aygua no las p u ~ u c  aufegar o fer sobres, o qüc no sia 
lloch aygolós, y si forsat han de ser las figueras a lloch aygolós, hay a tres 
rerneys, qo és, o sembrar-las tarda o si las scmbrau primcrench, euballoriarb' 
el clot, y si ninguns de estos dos remeys és bestant fer-las plantar com a 
Muro, qui a la Marjal sembran moltas branquetas, tres palms una de la al- 
tre, y cre::cn molt ea poch tem-ps y en ser de 12 palms, que volen brencas 
que los cJCufaen de guiada, las múdan en los clot.; y los umplen, sol5 que dcxan 
buyt u n  paim per rnitx, y vetx que no se negan y provan y per millor criar- 
las se los ha de posar u n  palo; y si son de las primeras que texch dit, scm- 
bradas per el mes de octubre, en tréurer, posar-los una cayera, tot psr mis .  

Y a  ~ L I C  he tocat aquí com se fa  el planter de figueras vos diré corri se fa 
el plantcr de morers, que és de esta manera: 

CUllirzii moras ben maduras y las rnés grosas que trobareu, y estas las 
tindreu ircs o quatre dias fins que sian ben mostias, despu6s las psslareu cn 
remull y, en ser blanas, en ses mans ias esmanusareu fins que veurcu tota 
la Ilevor per la aygua. Fet esto ya t i ~ d r e u  u n  bon llcch aparellat d v  teira 
bonsr, y trisa faniade de fems molt fets que sian rnés terra que fems, y a 
grapadzs tirareu la aygua de dins el ribell, q ~ i i  va mesclacle ab la 1I~vai ,  y 
repertir-la per la terra que teniu adergadag2 y después ab u n  garbell hay por- 
gareu u n  dit de fems molt manuts y ya estan sembrats, y de quant en quant 
regau-los o brufau-los, que no perden se frescó y naxen, y nctts lo añy sipücnt 
se trasladan y de allí los múdan. 

Advertdsch aquí que experimentam y veym molts de morers no niasse vclls 
ni masse grosos y tots ab la soca buyda de alt a baix, y estos de cop se arapan 
y cada quarter cau o se esquexa per la sua part, y ya no tenim morcr ni 

91. Albello~tar: construir síquies que es Ean en els camps de conreu i que servei- 
xen per recollir l'aigua de phja i evitar que hi haja moll. 

92. Adergar: arreglar, posar així com pertoca. 



cap soca bona per res de los qui mos quédan, y es veu las desgracias cada 
añy de caygudas de morers en temps de fulla. Ve tota esta causa de durar 
poch y ser las socas buydas de que se empeltan los morers baxos, que molts 
quant són mudats tenen la empeltadura cara de terra o de dins y tenen tota 
la soca qui no és borda ni forta, sinós auberenca, fluxa y brevola, y prest 
se buyda y no tenim mores. 

El remey és empeltar-los corn són mudats que estan alla a hont han de 
morir, y enpeltar-los amunt o dins ses brancas corn vetx que se usa are en 
moltas parts perque los morers tinguen la soca closa y sana y que duran 
molt de temps. 

Ya que cau bé que morers, garrovers y figueras se empeltan de una ma- 
nera perque tots se empeltan de cloveya a que deym escut, lo primer que se 
fa es sercar mudas de aquel1 abre de qui voleu casta y las mudas són aquellas 
teñadas llisas de que pugues treurer bona cloveya o escut, y lo escudet és a 
modo de una adarga corn veus aquí: 

Aquest escut, qui és la cloveya que has llevada a la teñada bona per posar 
en lo abre que vols empeltar, y aqueix u11 que veus dins lo escudet, un dit 
lluñy del de dalt, és lo 1.111 que ha de tenir qualsevol escudet fasses qui ha 
de trkurer y ha de ser lo abre bo, y has de fer que dit u11 et caygue demunt 
un altre ull alla a hont xeparas el tronch bord y un dit lluñy de de dalt per 
poder lligar y estrkñer el jonch, y veuras també el tronch xapat a proporció 
per posar aqueix escudet y que caygue lo u11 de dit escudet endret de l'ull 
de l'abre que empeltem, corn és are:" 

Aquí esta un abre xepat per posar lo escudet qui esta a la altre part a 
hont se veu xepat per es mitx de un ull que és lo més asertat; advertint que 
a vegades no pot caurer demunt ull, y tanmateix aferran. 

Después de posat lo escudet Iligueras bé alt y baix de lo ull, y si no basta 
un jonch posar-n'.i dos, y a Déu te coman. Torn advertir corn a cosa tan ne- 
cesari que dia de humitats no prova empeltar ningun abre. 

Me olvida, corn perlave de empeltar ullastres, tractar de mudar oliveras 
y diré que en esto vetx molts que las arrancan y los tallan las rels molt ran 
y alguns déxan 4 y 6 palms de olivera demunt, altres no tant, uns múdan a 
desenbre, altres de janer y altres, si las poden regar, las múdan de mars 
ett." 

Y yo dich que mudar-las en esser abeurada la terra, que el foch ya és 
surtit, és lo millor perque estan molt de temps frescas y tenen temps de re- 

* Vid. p. 192. 



lar antes de entrar las calentors, y que no los tallen las rels tan ran no Cs mal 
perque és bo, qrie téngan bona rebasa devall terra. També és bo que no los 
déxan més de tras y lo més quatre palms demunt la empeltadura, peique, corn 
més curt, mes poderós treu y ha menester menos forsa per trkurer y ad- 
vertesch que, si las múdan a lloch aygualós, el clot vol poch fondo o euba- 
Ilonar-lo. 

De esto tenc'ii molta experiencia perque són moltas las que he mudadas 
y may se n'ha morta cap, pero feya lo sigüent: molt de temps antes tenia 
los clots fets y ells se abeuran y si he mudat 30 o 40 oliveras som anat a 
coronar-las y las he dexadas estar rnés de un mes y xnitx, fins que yo veya 
que volían esclatar o treurer, y tantas com ne veya que volían esclatar las 
mudave, y estas treyan dins 15 dias y algunas en menos, y may se n'ha morta 
cap que haje mixdada axí: y la rahó és valent perque una olivera que múdan, 
tallar-la y tallar3 ses brancas, y luego posar-la dins el clot nou, Pet de poch 
temps, y per ventura axut no pot anar bé perqiie esta dessustadas3 a causa 
de la rania que mantenia, y per forsa ha de pasar trist si viu. 

Pero si la olivera ha temps que no té brancas se posa pingüegJ y en molta 
sabe, si t@ el clot fet ha molt, el troba abeurat, fresch, y ya ha pres conró 
y esto és lo que sé, he provat, y reisque'j bé. 

Tractem de fer planter de ametlers perque quedave dins es tinter, y diré 

93. Mancat de suc vital o de substancia. 
94. Gras, abundós. 
95. Reeixir : sortir bé, aconsepuir. 



que estos volen arresés de tramuntana, y advertesch que la terra estigue ben 
conrada, y si se pot salar de formiguer millor, aunque no sia mase cremat. 
Sembraras las mel.las agres, que és millor, encare que si las sembras dolsas 
néxan agres, y may se excúsan de empeltar-los; las sembraras a tiras un palm 
acollar-los, y si alguns són com a r a v e l 1 9 ~ u e  no pújan, entallar-los un palm 
de una a l'altre, o més claretas, y posaras devall quiscuna un testet per rahó 
que no fasen estaca de se re1 que treuhen en el mitx, que són mals de arren- 
car, y se espeñan y si hay posan test devall fan pla, són bons de arrencar y 
axí anira bé, y se ha.n de culturar, co és cada añy cavar-los, esporgar-los y 
alt de se terra, ab un añy se igualan ab los altres. És necesari en comensar 
a ser de 8 o 10 palms, y lo mateix a los morers, que los posan burjons y per- 
xanchsg? entrevesats y lligats, y pújan axí com voleu y se crían hermosos. 
Se ernpeltan a principis del mes de janer. Advertint que el planter de amel- 
ler fet a terra grosa si se han de mudar a terra prima no volen provar, pero 
el planter fet a lloch prim prova a hont sevulla. 

Cunar 
Hare, Deo volente, parlarem de canar, y per saber canar és necesari sabre 

contar perque lo error del canar en sebre pendre lo que canam, tot surt del 
no sebre contar, y axí primerament has de sebre las partículas que se fan 
de una quarterada, sebras també que una quarterada esta suposada, per 
dexar-se entendre esta facultat, a vint lliuras de terra, com també als destres 
diuhen m o l t o n ~ ~ ~  los moltons sempre van a un sou, com se quarterada 20 lliu- 
res tot per dexar-se entendre, y a voltas de un moltó se'n fa mitx, que són 
sis diners o un quarter, que són tres diners, y a voltas mitx quarter, que és 
un diner y una malla. Ab esto en esser a canar la discreció ya enseña que 
una quarterada són vint lliuras de terra qui se cornpon de 400 moltons a un 
sou quiscun, que són 400 destres quadrats, y axí sebras que una quarterada 
té 400 parts. Mitge quarterada són 10 lliures de terra qui se compon de 200 
moltons o destres quadrats, estigue en quadro (que casi no pot ser) o per- 
longada, han de ser 10 lliures de terra. 

Un cortó és mitat de mitja quarterada, val 5 lliures y se compon de 100 
moltons a 1 sou que són el quadro de 100 destres perque és la quarta de una 
quarterada qui se compon de 400 destres. 

Mitx quartó val 50 sous dich i 2 lliures 10 sous se diu un ort de terra, y 
se compon de 50 moltons a 1 sou o destras que anomanam moltons, y són 
50 perque és la vuytena part de una quarterada 

Mitx ort són 1 lliura 5 sous de terra o el quadro de 25 destres o 25 mol- 
tons a un sou són 25 sous, perque és una part de setse parts de una quar- 
terada. 

Mes se ha de saber que un destre son 21 palms y 3 quarts: hay a vilas (no 
s i  esto com no se regula) que los destres estan en quatre parts, co és 5 palms, 
un quart y mitx cada part y sols componen 21 palms y dos quarts, y ve a 
mancar un quart de los altres destres; ya lo ajustara qui tindra curiosidat. 

Mes notaras que de un destre se cóntan 5 pasas, per assb una quarterada 
de terra quadrada té 100 pasas per cada part de vent, y també té 20 destres 
per cada part de las quatre, y axí una quarterada té 80 destres, co és 20 cada 
part y 400 passas, co és 100 per cada part. 

96. Arbre o arbust que ha crescut poc i té la rama molt espessa. 
97. Branques o bastons punxeguts per a sostenir una planta. 
98. Destre, mesura agraria mallorquina. 
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Com tarnbd un tornay 99 de paret son 30 passas, y axí mateix de síq~iia o 
c~ualssvol altrc cosa perque cada tornay són 6 destres, y cada destre són 5 
passas. 

Mes per vkursr el compte si surt, proveras, si los moltons tant valen axí 
coin así. Excrnple. 

25 destres 

!------j 9 deseres 

26 destres 

De las 4 parts se'n fan duas y se mesclan contrari en contrari, y és igual 
comensar per qe,alsevsl part y, mescladas q~ialsevols drias, se treu el mitat; 
y urs perqrie amrn a fer diners ya no deyrn tants dc destres, sinó noltons, 
y cada moltó 6s un destre, y may val més que un sou. Y dirern de esta ma- 
nera: 25 moftons y 26 quznts són (qui són las parts alt y bais), direm 51 
rncltó forc milat, són 25 rnioltsns y nalr:~. Eiguem are: 9 moltons y 8 fan 17 
moltons, fore mitat, q~iédan 8 y mitx. Vamos a trkurer el compte y lo que 
valdran en diner sera de terra, y dircrn: 25 moltons y mits a 8 sous vzkn 
10 l i i~res  12 sous 6. Provern en contrari, que per esto 6s la prova, y dirznl 
E, rir~leonc y mitx a 25 sous 6 valen 10 Iliures 12 s ~ u s  6, y scrh de terra mitja 
quarterada, dotsc sous y mits. 

A5 esto se veu el modo que és necesari per comptar per una part y altre, 
y si surt o no cl compte, coin tamb6 el modo com se han de nesclar las 
parts contrari en contrari, y finalment el trkurer mitat. 

Se ha de noiar q ie  qualsevol terra, jega coila jega, si se ha de canar sem- 
pre has dr  buscar y tirar a fer-la cguadrada, perque sensa quadrar no sera 
canar sinós arbitrar, y arbitrar y bultar és lo mateix, o endevina o no. Pero 
lo mal és que q~ l i  bulta y endevina encare queda a obscuras, perque no sap si 
ha endevinat o no, y así no se pot dexar de provar per molts de vents y per 
tots los modos posibles de reduhir a quadrat lo que se ha de canar, y per esto 
se usa posar qualsevol partícula de terra del veynat sia el que sia y que may 
se haje de canar, per venir bé, y después se treurh la partícula ajustada y el 
cornpte que qtieda, y así se ha de fer. Exernple." 

Tench de canüi la terra de den~unt, y perqsie caygue bé hay pos la gliya'" 
de dret de los piquets, encare que can la terra de Pedro y la gaya és de Pa- 
blo, y dir6 55 y Y8 fan 113, mitzt de 113 són 56 y mits. .i$ las altres dms prl.rts 
diré 25 y 25 s6n 50, Eore mitat quédan 25, y diré 25 moltons a 25 sous valen 
69 Iliures 12 sous 6. 

99. Torna:!: mcstira de trenta passes Jineals, amb q~ik cs compia la feina de pa- 
redar; un toinall són 30 passes de paret seca, i la feina del paredador es paga a tant 
el tornall. 

* Vid. p. 195. 
1Q3. G a k :  tros de terra de forma triangular o no quadrungnlar, sobrer d'cn camp 

de ferma regular. 



3 4  1 6s de Pedro A- 1 
/ C 2 3  I L J  

Hare se ha de trkurer la punta qui és de Pablo, vkurer que és de terra y 
treuras el valor que pujara la punta y el deduiras de aquellas 69 lliures 12 
sous 6, y si V.g." puje la punta 9 lliures 12 sous 6 deduidas de aquellas que 
són 69 lliures 12 sous 6, quedaran 60 lliures y seran 3 quarteradas de terra 
justas. 

També se pot canar de altre manera, co és canar fins alla a hont ve qua- 
drat y dexar se punta, y de se punta fer altre canada, com és are: 

Canaras fins a los pichs que ve quadrat y después canaras la gaya y lo 
ajustaras tot y treurhs el compte que puje de Iliuras, sous y diners, y allb 
que pujara sera de terra segons las reglas suposadas. 

Nota que per canar una era o qualsevol radó hay a duas reglas: o qua- 
drar-la y canar los quatre vents y trkurer el compte o canar-la ab duas cana- 
das en creu y sera mis aviat, y tant de una manera com de altre ca ra1.as 
tret el compte, puja lo que pujara, has de llevar o trkurer la quarta part, 
y lo que quedara sera de terra. 

Nota que el canar, encare que al parkxer és cosa facil, perb vol que se 
vaje formal, pie firme y alerta en lo compte, perque és una facultat en qnk 
lo que mídan és terra y sempre és de molt de valor, y si un se descuyda lle- 
vara 100 lliures a un y las dar2 a un altre, y és cosa gelosa, per lo que torn 
dir alerta, perque la facilitat aparent prest se muda en dificultat. 

Com és are, direm: una quarterada, quantas passas s6n per cada vent? 
quantas: 100, qui són 400, esto és 100 per cada part. Direm pues que si 108 
passas quadradas són una quarterada, 200 passas quadradas siran duas qdar- 
teradas, y lo pareix de primer vista, perb són 4 quarteradas. 

Si 200 passas quadradas són 4 quarteradas, 400 passas quadradas seran 8 
quarteradas. No pot ser, sinós que són 16 quarteradas, y axí per amunt és 
altre cosa de lo que nos pareix a la primera vista. 

Vamos per abaix: si una quarterada són 100 passas quadradas, 50 passas 



sera mitja quarierada. No, perque 50 passas no són sinós un quartó, dich 
quadradas. 

ilics advertccch que, a vegades, a passas surt una cosa y la prova és altre. 
Carn 6s are: q~lantas passas quadradas entren a mitja q~~arterada? diras que 
75 passas; 75 passas són 15 destres o moltons. Treguem el cornpte y dircm: 
15 moltons a 15 valen 11 lliures 5 sous luego teriim 25 sous de terra de mes. 

Y per trobar la rnitja quarterada que té de quadrat, diris: 14 destrcs, qui 
són moltoris, a 13 sous 3 y una malla valen 10 lliures sous 1 hay Li mCs un 
dincr, q ~ ~ i  6s la dotsena part de un destre. Y si se treu de la mitja quarte- 
rada cl dinzr de terra, qui és la dotsena part rie un destrc, són 7 quarts, y 
la quarta de un qual-t, esto és la dotsena par: de un destre. 
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