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IMMIGRANTS ALS CONCESSOS 
SEGONA MEITAT DEL SEGLE XVII 

 
ABARCA, don Pedro. 13-4-1688: del regne de València, f. de don Pedro i de 
Maria Rodríguez. Cristòfol Torrella, trinitari, de 37 anys, diu que fa un anys es 
trobava al convent de Ntra. Sra. del Miracle de Tarragona i hi anà don Pedro 
amb un germà seu que era casat allí i dit don Pedro anava amb hàbits clericals 
de licenciado, per tenir introducció en casa de Gaspar Alemany, ciutadà, son 
cunyat, el va conèixer i tractar durant dos o tres mesos, aprés ell se’n anà a 
Barcelona, judica que és fadrí. Rafel Gorx (?), mariner de la ciutat, de 25 anys, 
fa 8 o 9 mesos que el coneix de Barcelona, mallorquins que el coneixien li 
digueren que dit licenciado era fugitiu de son pare per haver tingut pendència 
quan son pare es tornà casar i que era fadrí, vingué amb el bergantí del patró 
Jaume Forn a Alcúdia. Tomàs Llinàs, de València, de 26 anys, diu que fa 4 
anys i mig conegué a València a dit don Pedro, que era estudiant a la 
universitat que anava de licenciado, era fadrí, ara l’ha trobat a casa del reverent 
Llinàs i li ha dit que no s’ha casat. Jaume Vilar, mariner de la ciutat, de 28 anys, 
el coneix fa 4 mesos, el portaren amb bergantí, li ha sentit dir que era fadrí. 
Martí Matheu, d’Alcúdia, de 26 anys, diu que fa 20 o 25 dies passà per Alcúdia 
un alferes amb mal francès, passava a Itàlia, desembarcà per veure la figura 
del Sant Cristo d’Alcúdia i entregà diners als capellans per celebrar misses, 
digué que era d’Ulldecona del regne de València (Catalunya)1, els capellans li 
digueren que hi havia un cavaller de València i ell digué que el coneixia molt i 
que era fadrí. Un acta en llatí diu que don Petrum Barca rebé les 4 ordres 
menors a Benlloch (?), és nascut de legítim matrimoni. Casarà amb Apol·lònia 
Domenech d’Alcúdia.       
AGUIANE I ARAGUCH, Lluïsa.  10-2-1657: natural de Saragossa (Aragó), de 
25 anys, f. de Blai i de Caterina, fa dos anys que està a Mallorca, ha estat a 
Madrid i a Eivissa al servei del Dr. Martí Assor.  Fra Ramon Vicenç Maymó, 
dominic, de 47 anys, fa 15 anys que la coneix de Madrid i de Mallorca, de nació 
aragonesa servia al Dr. Martí Assor que fou d’Eivissa. Dona Maria Notario 
Santos, natural de Madrid, de 40 (?) anys que fa 9 o 10 anys que la coneix de 
Madrid, on servia a don Martí Assor que vingué d’Eivissa, és tinguda per 
fadrina per tots els que la coneixen. Casa a St. Jaume amb Mateu Rigo.   
AGUILAR, Joan de. 10-10-1668: cirurgià de Sedillas, regne d’Aragó, f. de 
Sebastià i d’Anna’ Galbes, fa 5 anys anà a Cadis on ha estat a l’Hospital Reial 
per cirurgià 3 anys, vingué a M. fa dos anys i mig i habita a Petra. Bernat de la 
Torre, de Granada, de 21 anys, diu que fa 5 anys passant per Saragossa passà 
a Sedillas on es posà per barber en casa de Francisco González, cirurgià, on 
habitava dit Aguilar que practicava de cirurgià, allà conegué els pares, a l’any 
anaren a Cadis, fa 6 mesos l’ha trobat a Petra exercint de cirurgià, a Sedilla 

                                                           
1 En realitat Ulldecona és de Catalunya i limita amb el que era el regne de València. 



2 
 

Font: www.llinatgesdemallorca.com  

eren joves de 15 o 16 anys, allà no es casa, és fadrí de 21 anys. Felip Andreu, 
de Torrent (València), cavaller de 25 anys, el conegué a l’Hospital Reial de 
Cadis durant 3 anys, vingué a M. amb les naus de Senturió, dit testimoni restà 
a Cadis i fa 6 mesos ha vingut a M. i fent la carce (capte ?) de St. Jaume de 
Galícia l’ha trobat a Petra, sap que no és casat a Cadis i el té per fadrí (Con.). 
Casa a Petra amb Francina Capó el 17-10-1668 (Mat). 
ALAHUEY, Marianna. 25-6-1657: de Luna (Aragó), f. de Josep i d’Anna 
Castillo, de 17 anys, fa 5 anys és fora sa casa, serveix al mag. Sr. Bartomeu 
Arnella del Real Consell, vingué amb la sua senyora a aquesta ciutat. Dona 
Margarita Soleyva, de 40 anys,  diu que fa 5 anys el Dr. Arnella vingué a la 
ciutat per jutge de corts i la portà per criada, que era molt minyona. El mag. 
Bartomeu Arnella, Dr. del Real Consell, de 47 anys, diu que fa 4 anys que està 
al seu servei, no sap si es casada o fadrina ni quina edat té. Maria Belavide, de 
Valvostro (Aragó), de 20 anys, diu que fa 4 anys que seveix al Dr. Arnella en 
companyia de Marianna i l’ha coneguda fadrina. Gaspar Ferrer, criat del Sr. 
Arnella, de 70 anys, fa 3 anys que la coneix i sempre ha sentit a dir que és 
fadrina. Dona Francina Almelda i Barba, muller del Dr. Almelda, diu que fa 4 
anys que està al seu servei i no ha sentit a dir que fos casada.  
ALBINELLI, Joan. 22-10-1657: de Venècia, guardià de la fragata de Màlaga, f. 
de Jacomo i de Domenja, fa 6 anys falta de Venècia, ha navegat per diverses 
parts, fadrí de 24 anys. Antoni Caldera, de Venècia, de 24 anys, diu que el 
coneix fa 14 o 15 anys, de minyons, l’ha trobat a diverses parts de Llevant i de 
Ponent i sempre l’han tractat com a fadrí, fa un any i mig anaren junts amb 
l’armada de Venècia, sempre li ha dit que és fadrí. Nadasi Adorno, de Venècia, 
de 33 anys, casat a Càller, diu que fa 6 anys partiren tots de Venècia, son pare 
era mort i ell era fadrí, fa 4 anys el tornà trobar, fa 22 mesos que van plegats, 
sempre li ha dit que no és casat, si fos cast ho sabria. Casa a Sta. Creu amb 
Elisabet  Vadell, f. d’Agustí. 
ALCARAZ, Blai. 24-3-1665: mariner, f. de Joan i d’Esperança Casanova, de 
Dénia, regne de València, fa 14 anys va anar a estar a Alacant, de 23 o 24 
anys. Joan Llobera, paraire de M., mariner, de 54 anys, el va conèixer fa 4 
anys, feren un viatge en cors a Llevant, coneix un germà i una germana que 
viuen a Alacant i altre a Oriola, si fos casat ho sabria, serà de 27 anys. Carles 
Burgunyó, mariner d’Alacant, f. de Guillem, el va conèixer que era minyó fa 6 
anys a Alacant en casa d’un carceller, Antoni Becasi, fa 3 anys que naveguen 
junts i han estat a Llevant i a Ponent, sap molt bé que és solter, tindrà 24 anys. 
Casarà a Alcúdia. 
ALCCOTI, Marc. 20-11-1657: mariner d’Addes (Arle ?) de Llenguadoc 
(França), f. d’Antoni, fa 7 anys falta de sa terra, ha navegat per Llevant i 
Ponent, ha anat en cors amb la fragata de Màlaga, fa un mes i mig que és a M., 
fadrí de 23 anys. Joan Oller (?), mariner d’Addes, de 48 anys, el va conèixer fa 
7 anys, que era minyó de 15 o 16 anys i s’embarcà a una sagetia per mosso, 
navegà amb ell 3 o 4 mesos, després l’ha conegut en diferents parts navegant, 
sap cert que no és casat en part alguna, tindrà uns 23 anys. Andreas Jaque, 



3 
 

Font: www.llinatgesdemallorca.com  

mariner de la Ruxela (La Rochelle), de 21 anys, el començà a conèixer fa 6 
anys a Flandes que eren minyons i navegaren junts 3 anys, després s’han 
trobat en diferents parts, fa un any anaren en cors amb el patatxo de Mallorca i 
amb la fragata de Màlaga, coneix molts camarades seus, si fos casat en tindria 
alguna noticia, tindrà 23 anys. 
ALCHENA, Llorenç. 2-1-1670: f. de Lorenç i de Francina Morrut, de Sàsser 
(Sardenya). Tomàs Dore, de Càller, de 22 anys, el conegué a Càller fa 3 anys 
que treballava de sastre al seu carrer, que es diu dels Genovesos, el deixà fadrí 
quan vingué a M., fa 7 o 8 mesos, fa dos mesos vingué ell, sempre ha sabut 
que era fadrí, tindrà 18 o 19 anys.  
ALEGRE, Joan. 1-1-1683: de l’illa de Candia (Creta), Grècia, dominació de 
Venècia, f. de Jordi i d’Elisabet, de 28 anys, als 10 anys sortí de sa pàtria i anà 
a Gènova on quasi sempre ha habitat navegant amb vaixells de Gènova. Joan 
Anoreto, mariner, f. de Joan Antoni, de Savoia, de 31 anys, fa 8 anys que el 
coneix i de les hores sempre l’han feta plegats, han navegat quasi sempre 
plegats, la feien a Gènova, sempre l’han tractat com a fadrí, els paisans seus 
sempre han dit que és fadrí, se’n anà de la sua terra essent minyó de 10 anys. 
Jordi Constandrin, f. d’Antoni, de Venècia, de 26 anys, fa 9 anys que el coneix, 
han fet molts de viatges junts, els seus paisans i persones d’on habitava, en 
Gènova, sempre han dit que és fadrí. Casa a Sta. Creu amb Margalida 
Rosselló.  
ALSINA, Margarita Francina: 3-5-1653, de Ciutadella (Menorca). Havia de 
casar amb G. Gornés (veure). 
ALLEDO, Rossell. 5-8-1680: de Múrcia (Castella), f. de Josep i de Magdalena 
Aulia. Francisco Lopes, de Múrcia, de 23 anys, el coneix de minyó, ha conegut 
els pares, ha estat moltes vegades en sa casa, fa 14 anys sortiren junts i 
anaren a Nàpols on estigueren 11 anys, d’allà vingueren a M. fa 3 anys, no s’ha 
casat a cap part del món.  
ALONSO, Josep. 2-11-1695: de fora, casa a Santa Creu amb Jerònima Burlos 
AMORÓS, Maria. 15-8-1668: de 36 anys, f. d’Emmanuel i de Luca Benedicto, 
natural de València, havia casat amb Rafel Comelles, natural d’aquest regne 
que morí a Oriola (veure morts fora). Diu que se’n anà d’aquest regne amb el 
seu marit quan se’n anà l’advocat fiscal don Lluís de Spejo i Garcia, 
desembarcaren a Alacant i per terra passaren a Oriola i el 26 de juriol de 1667 
morí. Casa a Sta. Creu amb Pere Servicani. 
ANDRÉS, Bartomeu. 21-1-1680: de Novella (València), f. de Bartomeu i 
d’Antonina Sutager, de 16 anys. Mateu Vergara, natural de la ciutat de València 
de 26 anys, el va conèixer fa 8 anys que no tenia edat de ser casat per ser 
minyó de 8 o 9 anys, si fos casat ho sabria. Martí Marín, natural d’Écija 
(Andalusia), de 22 anys, el va conèixer fa 5 anys, que tenia 11 o 12 anys, de 
les hores han navega junts, persones de la sua terra li han dit que és fadrí. 
Casa a Sta. Eulàlia amb Antonina Gibert. 
ANDRIA, Tomàs de. 14-10-1680: de Venècia, f. de Joan i de Caterina de 
Tiraoro, de 25 anys. Paulo Queenassio, venecià, de 22 anys, el coneix de 
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minyó, des de que són fora sempre han anat plegats de camarades, si fos 
casat ho sabria. Carlo Filador, de Venècia, de 36 anys,el coneix de minyó i ha 
conegut els pares, sortiren junts de la ciutat, que era fadrí, i mai s’han deixat, si 
fos casat ho sabria.  
ÀNGEL, Josep. 2-1-1659: conrador d’Alaior (Menorca), f. de Benet i de 
Caterina Mascaró, fa 11 anys partí amb les galeres d’Espanya i anaren a 
Gènova, a Porto Longone, a Nàpols i a Sicília, a cap part desembarcà, va ser a 
Barcelona al temps del siti i a Puerto de Santa María d’on vingué a M., on fa 4 
anys que habita, fadrí de 28 anys. Joan Falcó, mariner de Ciutadella, de 39 
anys, el coneix de minyó de Menorca, tindria 8 o 9 anys, s’embarcà en l’armada 
reial farà 10 o 12 anys, dit testimoni vingué a M. fa 9 mesos i l’ha trobat i ha 
entès que fa alguns anys que hi habita, si fos casat en tindria alguna notícia, 
serà de 27 anys. Pere Riudavets, d’Alaior, de 38 anys, el coneix de minyó, diu 
que als 18 o 19 anys estant pres a Maó se’n anà amb l’armada reial per soldat, 
fa 4 o 5 anys dit testimoni ha vingut a M. 3 o 4 vegades i sempre l’ha trobat 
habitant a la ciutat, sap que no és casat a Menorca, se’n anà fa 10 o 12 anys i 
en fa 4 o 5 que habita a M., té entès que no és casat, tindrà 28 anys. Casa a St. 
Miquel amb Francina Llompard, vda. en segones núpcies de Pere Pau. 
ÀNGELO, Miquel. 4-12-1667: f. de Miquel i d’Antonina Maria, de Trapana 
(Sicília). Antoni Marcino, barber de Palerm, h.M., de 22 anys, diu que fa de 
cotxer i que fa 7 o 8 anys que el coneix de Barcelona que estava amb un oncle 
seu que s’anomena Pere Maria, sap cert que és fadrí, volia casar-se a 
Barcelona però son oncle no ho volgué, serà de 23 anys. Antoni de Termen, 
mariner de Trapana, de 39 anys, fa 8 anys que el coneix que era de 14 o 15 
anys, ha navegat amb ell un viatge, en diferents parts l’ha vist tractar com a 
fadrí i per tal el té, tindrà 24 anys. Ell diu que fa 9 anys que falta de Trapana i 
ha navegat per diverses parts, fa un any vingué a M. de Barcelona, fadrí de 23 
anys.  
ANGES, Joan Baptista. 16-5-1662: mariner de Cugureo (Cogoleto), de la 
ribera de Gènova, f. de Marc i de Violant Janque, fa 9 mesos que falta de sa 
casa si bé fa alguns anys que navega, de 23 anys. Antoni Duarti, mariner de 
Cugureu, h.M., de 34 anys, diu que és son cosí, coneix als pares i parents, sap 
molt cert que és fadrí, serà de 23 anys. Joan Antoni Solesi, mariner de Cugureu 
de 23 anys, el va conèixer fa 4 anys en sa vila, els pares són morts, ha navegat 
amb ell, coneguts i parents li han dit que és fadrí.  
ANGLADA, Gabriel. 7-5-1697: de Menorca, f, de Domingo i de Francina, h. 
d’Alcúdia des dels 7 anys, casa a Alcúdia amb Magdalena Rotger, f. d’Onofre i 
de Francina Cugullada. 
ANNELLO, Josep. 29-12-1676: de Martega (França), f. de Jusani i de Joana 
Prorita, de 27 anys, fa 15 anys que falta de sa pàtria navegant, fa 15 mesos 
que navega en Mallorca. Sancti Matrols, de Liorna, de 30 anys, el va conèixer 
fa 8 anys a Liorna i quasi tot aquest temps han navegat plegats en diferents 
embarcacions de Mallorca i d’altres parts, sap que no és casat. Joan Baptista 
Cadamartuli mariner de Gènova, de 28 anys, el va conèixer fa 12 anys a 
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Messina, han fet diferents viatges junts, quan no anaven junts el veia anant de 
viatge, sabé pels que el coneixien que era fadrí. 
ANTONIO, Francesc d’. 4-12-1667: mariner, f. de Josep d’Antonio i de 
Rosalia, de Trapana (Sicília). Diego Rigitano, mariner de Trapana (Sicília), de 
25 anys, fa més de 10 anys que el coneix, les cases estaven vesines, diu que 
fa 7 anys morí la seva primera muller a dita ciutat, la ve veure portar a enterrar, 
son pare era un dels que l’aportaven, ell arribà als 8 dies, de les hores han 
navegat junts i no s’ha tornat casar, tindrà 30 anys. Marc d’Esteve, mariner de 
Saragossa de Sicília (Siracussa), de 23 anys, el va conèixer fa 7 o 8 anys a 
Trapana, parents i vesins li digueren que era viudo, de les hores han navegat 
junts i sap cert que no s’ha tornat casar, tindrà 30 anys. Ell diu que fa 7 o 8 
anys, essent fora de Trapana a un viatge, sa muller Caterina Fidili morí, és 
viudo de 30 anys. 
APARICIO, Vicenç. 13-10-1695: d’Eivissa, f. de Salvador (?) i de Joana Costa, 
casa a Santa Creu amb Jerònima Pracaria (?), f. d’Andreu i de Marina, vda. de 
Francesc Serra. 
APONOSSI, Joan Batista. 17-2-1680: de Ventimiglia (Ventemilla) de la 
senyoria de Gènova, f. de Marc i de Patronilla Arnarda,de 29 anys. Tomàs 
Catanio, de la ciutat de Gènova, h.M., de 24 anys, fa 6 anys que el coneix de 
Nàpols i després sempre han anat junts, sempre l’ha vist reputat com a fadrí. 
Gregori Ricondi, f. de Domingo i de Francisca Lucatela, de Bolònia, de 19 anys, 
soldat de la companyia del capità Domingo del Judichi, fa 3 anys que el coneix, 
de la ciutat d’Orvieto, i sempre han anat junts i l’ha vist tenir per fadrí.   
ARAGÓN, Joan Francesc. 2-4-1680: de Segòvia (Çagobia), Castella, f. de 
Joan Francesc i de Lluïsa d’Alarco, de 29 anys. Joan Mir, sastre de M., de 40 
anys, diu que el va conèixer fa 13 o 14 anys a Madrid, fa 4 anys que és a M., 
sempre l’ha conegut fadrí, li han dit amics seus de la sua terra. Joan Roca, 
algutzir, natural de la ciutat, de 40 anys, diu que fa 14 anys es trobava a Madrid 
i el va conèixer, fa 4 anys que és a M., tant a Madrid com a M. l’ha vist tractar 
com a fadrí, si fos casat ho sabria. Casa a St. Miquel amb Joana Garcia.   
ARCE, Joan de. 29-3-1660: de Santander, regne de Biscaia (sic), Castella, f. 
de Joan,  f. de Joan i de Mònica. Pere Portell, algutzir reial, de 29 anys, fa 8 
anys i mesos que el coneix, practicant de cirurgià, dit testimoni el 1651 se’n anà 
de M. amb don Ramon Despuig, avui comte de Montenegro, i el 1652 a Madrid, 
on estigueren dos mesos, el comte el prengué per criat, era minyó de 12 anys, 
vingueren de Madrid el 1653 i de les hores no s’ha casat, tindrà 20 anys. Josep 
Axut, algutzir reial, de 44 anys, el conegué fa 8 anys a Madrid en casa de don 
Ramon Despuig, comte de Montenegro, on dit testimoni menjava, era minyó 
d’11 o 12 anys i fadrí, sap que no s’ha casat, tindrà 20 anys. 
ARGEMÍ, Francesc. -2-1692: de Barcelona (Catalunya), de 25 anys, f. de 
Francesc i de Paula Pou, fa 5 anys i mig vingué a M. fent ofici de llibreter.  
Josep Argemí, de Barcelona, h.M., de 36 anys, diu que és germà seu, fa 5 anys 
vingué a M., és fadrí. Mauricio Janer, llibreter de Barcelona, de 23 anys, el 
coneix des de que té records, fa 5 anys i mig dit Argemí partí de Barcelona i 
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vingué a M., segons cartes remeses de M. a Barcelona, quan partí era fadrí, fa 
4 mesos dit testimoni vingué a M. i li ha trobat, si fos casat ho sabria.    
ARNAU, Joan. 25-4-1681: de Sant Tropès (França), f. de Joan i de Margarita 
Raymuna. Domingo Costa, de Sant Tropès, de 23 anys, diu que vivien al 
mateix carrer, sempre l’han feta junts els darrers 12 anys, tindrà uns 19 anys, 
és fadrí. Auraci (Horaci ?) Trobat, de Sant Tropès, de 33 anys, diu que la casa 
d’un estava davant la del altre, fa 9 anys que naveguen junts i mai s’han deixat, 
és fadrí.  
ARNAU, Pau. 2-6-1685: mariner de Ciutadella (Menorca), f. de Francesc i de 
Francina Aragonès, de 24 anys, fa 10 anys que és a M., ara amb sa mare, 
sempre ha navegat amb mallorquins. Bartomeu Sipo, mariner de Sóller, de 23 
anys, el coneix des de que és a M., fa 10 anys, han navegat junts, ha conegut 
als pares en sa casa i sempre els ha sentit dir que era fadrí. Jaume Vilar, 
mariner de 25 anys, fa 9 anys que el coneix i de les hores han navegat junts, ha 
conegut als pares a Menorca que li digueren que no era casat. El 12 casa a 
Sta. Eulàlia amb Antonina Jaume. 
AUDIBERT, Jaume. 28-10-1652: mariner de Sifos (Six-Fours) (França), f. 
d’Esperit i de Joana Martinenca, fa un any que fa tràfic amb M., en fa 4 que 
falta de casa, ha estat a Liorna, Gènova i altres parts, de 23 anys. El patró Julià 
Daniel, de Liorna, h.M., de 46 anys, el va conèixer fa un any a Liorna, fa 5 
mesos navega amb sa companyia, té entès que es fadrí per naturals de la seva 
terra, serà de 23 anys. Lluís Martinench, mariner de Sifos de 28 anys, fa 8 anys 
que el coneix i coneix als pares, és fadrí de 23 anys. El patró Jeroni Selenita, 
de Cassis (Fr.), h.M., de 37 anys, el va conèixer fa 4 anys a Sifos, conegué 
molts amics seus i sabé que era fadrí, l’ha conegut en diferents parts sempre 
fadrí, serà de 23 anys. Honorat Entelm, mariner de Sifos, de 23 anys, el coneix 
des de que té ús de raó, s’han criat junts, sap molt bé que és fadrí    
AUSINA, Joan. (Alzina) 7-4-1672: de Ciutadella (Menorca), de 31 anys, f. de 
Jaume i de Joana Triay, fa mig any vingué a M. i ha habitat a Alcúdia. Joanot 
Mesquida de Ciutadella, de 25 anys, el coneix de minyó i ha conegut els pares, 
ha estat llogat per missatge a casa del pare de dit testimoni a Ciutadella, és 
fadrí. Pere Arnau, de Ciutadella, de 19 anys, el coneix de minyó i han tingut 
amistat, els pares moriren essent minyó, fa mig any vingué a M., és fadrí. Dos 
homònims casen el mateix mes, un a St. Miquel amb Elisabet Bagur i altre a 
Campanet amb Caterina Pons.  
AVELLANA, Antoni. 16-1-1659: f. de Jaume i de Margarita Llorens, de 
Cervera (Catalunya), vingué a M. als 13 anys, fadrí de 17 o 18 anys. Bartomeu 
Plomar, paraire de M., de 47 anys, fa 5 anys que el coneix de Felanitx on dit 
testimoni es trobava fent de paraire i ell s’encartà amb mestre Esteve Bordoy 
de dita vila, sap molt cert que és fadrí perquè quan vingué a M. no tenia edat de 
ser casat, coneix un oncle seu, Antoni Avellana, prevere de Manacor, serà fadrí 
de 17 o 18 anys. Francesc Sales, paraire de Manacor, de 21 anys, el coneix 
des de que vingué de Barcelona i anà a Manacor farà 5 o 6 anys, és nebot 
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d’Antoni Avellana, prevere de Manacor, arribà minyó de 12 o 13 anys i no s’ha 
mogut de Felanitx on fa ofici de paraire, serà de 18 anys.  
AZA, Àngela d’. 28-5-1670: d’Aranda del Duero (Castella), de 24 anys, f. de 
Lluís i de Joana d’Asenso, fa 3 o 4 anys vingué a M. La sra. Antonina de 
Canardo i Dezcallar, de 50 anys, la coneix de fa 6 anys en que es posa en sa 
casa a Madrid per servir-la, sap que és fadrina. El sr. Garau Dezcallar, cavaller 
de l’hàbit de Calatrava, de 21 anys, diu que fa 6 anys a Madrid entrà en sa casa 
per servir sa mare, sap cert que és fadrina.  
BAGARI, Justinià. 16-6-1691: de Marsella (França), de 19 anys, f. de Felip i 
d’Anna Martí, h.M. Lluís Amor de Déu, de Marsella, h.M., de 23 anys, el coneix 
de minyó, ha conegut als pares, sap que és fadrí, vingué a M. minyó, si fos 
casat ho sabria. Josep Raymon, de Marsella, de 30 anys, h.M., el coneix de 
minyó, vingué a M. minyó d’11 anys, sap que és fadrí i cristià. 
BAGUR, Bartomeu. 26-9-1662: de Ciutadella (Menorca), f. de Francesc i de 
Francina Mascaró, de 27 anys, fa 5 anys vingué a M. i no s’ha mogut Mateu 
Llorens, bastaix de Ciutadella, casat a M., de 24 anys, des de minyó s’ha criat 
amb ell a un mateix carrer, fa 5 anys vingueren junts a M., sap que no s’ha 
casat i ara tracta matrimoni a Sta. Eugènia. Domingo Gil, sabater de Ciutadella, 
de 26 anys, diu que a Ciutadella estaven al mateix carrer, fa 5 anys partí per M, 
fadrí.  
BALANSAT, Benet. 4-4-1653: ferrer d’Eivissa, f. de Joan i d’Elisabet Marina 
(?), de 20 o 21 anys. Bartomeu Colomar, f. de Bartomeu, teixidor de lli 
d’Eivissa, de 25 anys, fa molts anys que el coneix, ha conegut als pares i 
germans, sap molt cert que és fadrí, serà de 20 o 21 anys. Francesc Juan, f. de 
Cosme, conrador d’Eivissa, de 25 anys, fa molts anys que el coneix, eren 
vesins de casa a Eivissa, sap molt cert que és fadrí, serà de 20 anys, han 
vingut junts. Casa a Sta. Eulàlia amb Marianna Campamar de Pollença, vda. 
dues vegades que ha viscut a Eivissa. Andreu Damià, prevere d’Eivissa trobat 
a la ciutat declara que ell és fadrí i ella viuda. 
BALANYÀ, Bernat. 2-12-1657: d’Alcover (Catalunya), mariner de 23 anys, f. 
de Bernat i de Jerònia Domingo, fa 11 anys que falta de sa patria, ha estat 5 
anys amb el virrei don Vicente Ram de Montoro, després es posà amb mestre 
Monjo, picapedrer, després anà en cors amb una sagetia del patró Pere Flexes 
i els encativaren francesos i ha estat captiu 6 anys a França, últimament ha 
navegat amb Miquel Rovira, patró d’un patatxo, fadrí de 23 anys. Pere Antoni 
Ejaronos ('), vidrier de 33 anys, diu que fa 3 anys que el coneix i que és fadrí i 
per tal és tingut per tots. Jacinto Balales, mariner de 26 anys, fa un any i mig 
que el coneix, han navegat plegats i sempre l’ha conegut fadrí. Casa a Sta. 
Creu amb Anna Timoner, vda. de Jaume Crespí.  
BALBELLO, Jaco. 10-2-1657: de Marsella (França), de 24 anys, fill de Cosme 
i de Joana Cadanello. Jeroni Gatxa, natural de Marsella, de 40 anys, ha 
conegut els pares i diu que és fadrí. Joan de Rebat, natural de Carcassona al 
Llenguadoc (Fr.)., de 26 anys, fa 8 anys que el coneix i diu que no és casat a 
Marsella ni a altra part. 
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BALDOSINO, Agustí. 19-7-1659: mariner de Càller (Sardenya), f. de Lucha 
Baldosino Romaní i de Francina Cartaginés, de 24 anys, fa 8 anys que falta de 
sa pàtria i ha navegat amb corsaris mallorquins. Joan Botín, mariner, f. de 
Bartomeu, de Venècia, de 23 anys, fa 6 anys que el coneix, que eren fadrins de 
pocs anys, sempre l’han tractat de fadrí els que el coneixen. Joan Llopis, f. de 
Joan, teixidor de lli de M., de 24 anys, fa 4 anys que el coneix, han anat en cors 
essent camarades, sempre l’ha vist tenir per fadrí. Joan Albinelli, mariner, f. de 
Jaume, de Venècia, casat a M., de 26 anys, diu que fa 4 o 5 anys que hi té 
molta confederació fent viatges junts, en particular amb els corsaris mallorquins 
i sempre ha sentit dir que és fadrí, assenyaladament a calleresos. 
BALLESTER, Bernat. 7-10-1659: mariner de Gènova, f. de Joan Baptista, 
sastre, tenia 15 anys la primera vegada que partí de Gènova, ha navegat per 
Llevant i Ponent, amb cors i amb mercaduries, fadrí de 32 anys. Josep Armero, 
mariner de Nàpols de 28 anys, fa molts d’anys que el coneix de Gènova, els 
dos eren minyons de 10 o 12 anys navegant per mossos, ara fa 6 anys 
continuos que van junts, l’ha conegut a Màlaga, Cartagena, Alacant, València i 
Barcelona, han anat en cors i en mercaduries, sempre reputat per fadrí, no ha 
casat en part alguna, serà de 30 anys. Nadal Valent, mariner de Nàpols de 22 
anys, fa 7 anys que el coneix de Gènova i ha conegut els pares, han navegat 
junts per Llevant i Ponent, anant en cors i amb mercaduries, sempre l’ha 
conegut fadrí, serà de 35 anys. Casa a St. Jaume amb Elisabet Antelm, vda. en 
segones núpcies de Joan Gallard.   
BALLESTER, Jaume. 24-4-1667: de Barcelona (Catalunya), de 51 anys, f. de 
Jaume i de Paula Bosch, patró de la sagetia Ntra. Sra. del Roser i St. Antoni, 
era casat amb Magdalena Casals de Barcelona que morí fa 4 anys i està 
enterrada en l’església de Martorell. Jaume Ballester, de 33 anys, diu que dit 
Jaume és cosí germà de son pare, ha posat en sa casa a Barcelona, ha 
conegut sa muller que és deia Magdalena Casals, fa 3 anys anà a Barcelona i 
trobà a Francesc, germà de dit Jaume, que portava dol i li digué que era morta 
feia 3 dies. Magí Escando, de Catalunya, de Vilanova de Cubelles2, de 30 anys, 
diu que coneix molt al patró Jaume Ballester i que se muller morí fa uns 4 anys 
i que l’ha vist portà dol i capa de viudo per Barcelona. Miquel Lladó, d’Arenys 
de Mar, de 39 anys, fa més de 20 anys que el coneix i que a Barcelona i a M. 
tots els tenen per viudo, l’ha vist portar dol per sa muller. Casa a Sta. Creu amb 
Maria Camps. 
BALLESTER, Josep. 29-1-1692: de Barcelona (Catalunya), mariner de 21 
anys, f. de Pere i de Francina Montserrat, fa 7 anys que navega amb diverses 
embarcacions fent viatges des de Barcelona a Tortosa i a M., dia 16 ha vingut 
amb la barca del patró Josep Flusell, l’estan carregant per tornar a Barcelona. 
Pau Llobet, de Barcelona, trobat a la ciutat, de 32 anys, fa 10 que el coneix, no 
ha conegut el pare, que fa molt que és mort, però si a la mare, han navegat 
junts moltes vegades, és fadrí, als 16 dels corrents vingueren plegats des de 

                                                           
2 Avui Vilanova i la Geltrú. 
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Barcelona amb una barca catalana. Emmanuel Ferrer, de Barcelona habitador 
de Canet, trobat a la ciutat, de 30 anys, coneix a la mare i a ell de fa molt 
temps, als darrers 5 anys han anat junts per mariners, sempre ha estat tractat 
per fadrí per tots els que el coneixen. El 9 de febrer casa amb Caterina Gafeli a 
Sta. Creu.  
BALLESTERI, Jacomo. 12-12-1657: mariner, f. d’Antoni i d’Ángela Savio, de 
Sextri de Ponent de la ribera de Gènova, fa 8 anys que navega i en fa 3 que no 
ha estat a la seva pàtria, fadrí de 20 anys. Bartomeu Riz, mariner, f. de 
Baptista, de Buyasso (Bogliasco), ribera de Gènova, de 23 anys, fa 4 anys que 
el coneix de vaixells corsaris de Ligúria, de les hores han navegat junts, coneix 
un cosí seu, Joan Andrea, casat a Venècia, és fadrí. Antoni Ristan, de Sextri de 
Ponent, de 19 anys, el coneix de minyó, s’han criat junts, eren vesins, són 
parents, fa 8 anys que són fora i sempre han navegat plegats, se’n anaren de 
12 anys, és fadrí de 20 anys. Casa amb Joana Llaneres, vda. de Benet Costa, 
a Sta. Creu.  
BAO, Pere. 24-9-1680: de la ciutat de Biarro (?) del regne de Nàpols, f. 
d’Antoni i de Dominica Antònia Veneciana es vol casar. 
BARCELÓ, Agustí. 6-3-1660: f. de Rafel i d’Antonina Fluxà, de Ciutadella 
(Menorca), de 18 anys, fa un any vingué fadrí. Domingo Gil, sabater de 
Ciutadella, h.M., de 24 anys, el coneix de minyó, dit testimoni vingué a M. fa 3 
anys i el deixà minyó de 14 o 15 anys, al cap d’un any vingué, sempre l’ha 
conegut fadrí, a M. hi ha molts de naturals de Ciutadella que saben que és 
fadrí. Antoni Balle, f. de Bartomeu, de Maó, de 19 anys, ha habitat dos anys a 
Ciutadella i allà el conegué fadrí, ell vingué a M. essent fadrí, en aquesta ciutat 
hi ha molts menorquins que saben que és fadrí. Casa amb Sebastiana Font, f. 
de Gabriel, a Petra. 
BARROS, Joaquim. 25-6-1657: capità, de 30 anys, de Casp (Aragó), f. de 
Joan i d’Anna Berger. Sebastià Carrió, f. de Miquel, teixidor de lli, diu que fa 
dos anys que el serveix, quan vingué a M. entra al seu servei, anaren a 
Barcelona amb la companyia d’infanteria i a Girona, els dos anaren a Casp i 
Josep Borràs, germà de dit capità, i molts parents i digueren que era fadrí. Pere 
de Hechaves, f. d’Albera, natural de Pastrana (Castella), de 22 anys, diu que 
ha servit a dit capità en sa casa dos anys, sempre ha oït dir als seus 
camarades que era fadrí. El discret Jaume Gibert, notari i escrivà de M., diu 
que dit capità vingué amb el sr visitador, li donaren una bandera d’alferes i anà 
a servir a sa majestat, sempre l’ha conegut fadrí.  
BARTOMEU, Pere. 11-10-1661: de Montpeller (França), f. de Pere i de 
Theofena Maradona, als 13 anys se’n anà per soldat a Catalunya, d’allà vingué 
a M. amb la nau St. Francesc on s’embarcà amb les naus de cors navegant 
circa d’un any, tornant a M., està en casa del sergent major, de 19 anys. 
Glaudo Lorimier (o Lonnier), de Xalón (Chalon-sur Saône, Fr.), de 25 anys, fa 6 
o 7 anys que el coneix de la sua pàtria, d’allà se’n anaren per soldats en la 
mateixa companyia, anaren a Catalunya quan el siti i després vingueren a M., 
han anat en cors amb les naus de M., se’n anaren un any amb dites naus i 
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retornaren a M., fa dos anys, mai s’han deixat, quan el va conèixer era minyó i 
avui tindrà de 18 a 20 anys, és certíssim que és fadrí. Felip de la Cruz, f. de 
Joan, de la ciutat de Dola, regne de Borgonya, de 26 anys, casat a M., el va 
conèixer fa 6 anys a Barcelona, tots eren soldats al siti, estigueren sempre 
junts, al cap d’un any s’embarca en na nau de M., després el trobà a Cartagena 
sobre naus de M. que anaven en cors, ell s’hi embarcà i anaren junts circa d’un 
any corsetetjant i vingueren junts a M. on fa dos anys que estan, dit Bartomeu 
és fadrí reputat per tal per tots els que el coneixen, quan el va conèixer era 
minyó. Casa dia 16 a l’Almudaina amb Caterina Martorell.  
BASSÓ, Roc. 1658: de Gènova, blanquer, testimoni (Pergamins de Sta, 
Eulàlia) 
BATALLA, Felip. 3-3-1680: de Coma, estat de Milà, f. de Joan Baptista i de 
Rosina Ambrosiana, de 24 anys. Marc de la Vinya, de la ciutat de Nàpols, de 20 
anys, fa 5 anys que el coneix i de les hores han anat junts, sempre l’han tractat 
com a fadrí, si fos casat ho sabria. Jacomo Marinell, de la ciutat de Nàpols, de 
25 anys, fa 7 anys que el coneix i en dit temps sempre l’han feta junts, sempre 
l’ha vist tractar com a fadrí. Casa a St. Jaume amb Clara Fornari. 
BATINO, Joan. 2-12-1657: de Venècia, de 21 anys, f. de Bartomeu i de 
Caterina de Paris, fa 6 anys que falta de sa pàtria, dit temps ha navegat la 
major part amb el capità Blai Savestre, fadrí. Blai Savestre, capità de nau de 34 
anys, fa 6 anys que el coneix i sap que és fadrí, a Llevant han navegat junts 
molt temps al seu patatxo St. Maurici i ara també hi navega. Jeroni Lasso, 
mariner de 25 anys, fa 4 o 5 anys que el coneix i en dit temps han navegat 
sempre plegats i sempre ha sentit dir que era fadrí. 
BAUÇÀ, Guillem. 19-9-1662: mallorquí, f. de Guillem i de Joana Rayó, fa 7 
anys havia casat a Roma amb Teresa Salazar, biscaïna, que morí a Roma el 
10-3-1661 i fou enterrada en l’església de St. Andreu deli fratri, després ha 
vingut a M. i no s’ha tornat casar.  Casarà, a ciutat o a Sóller, amb Maria 
Arbona, f. de Joan i d’Antonina Balaguer, de Sóller, vda. de Dionís Castanyer. 
Jaume Massot, prevere beneficiat a la Seu, de 26 anys, els conegué a Roma, 
va estar en sa casa moltes vegades, la quaresma que ve farà dos anys que 
Teresa morí a Roma, prengué mal i el mateix dia morí, l’ha vista morta i 
enterrar a St. Andreu deli Fratii, deixà un fill. Bartomeu Prohens, prevere 
beneficiat a Sta. Eulàlia, de 27 anys, els conegué a Roma com amant i muller, 
sap que Teresa morí a Roma fa un any i mig, l’ha vista morta i enterrar.   
BAYOTO, Andreu.17-6-1667: f. de Bernat, de Candia (Creta), viudo de 
Caterina de Joan Jaume amb qui casà a Liorna, fa 16 anys caigué esclau a 
Constantinoble, com la muller era natural de Còrsega anà en sa casa, per 
cartes sabé que era morta, al haver llibertat anà a Còrsega i no la trobà sinó 
una filla comuna que li digué que la mare era morta. Joan Andreu, f. de Jordi, 
mariner, natural de l’illa de Trino de la senyoria de Venècia, de 26 anys, h.M., el 
coneix des de que té records de l’illa de Trino, estant a Liorna fa 5 anys sabé 
que la dona havia mort a Còrsega, la nova l’aportà un cosí germà seu que 
s’anomenava Agustí de Lucha de Còrsega, i de les hores ha estat tractat com a 
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viudo. Esteve Ros, mariner de Saint-Malo, h.M., de 62 anys, fa 2 anys el va 
conèixer a M. i de les hores han navegat junts, ha sabut que era casat a Liorna 
i que sa muller morí a Còrsega, era públic entre els mariners i camarades, ho 
sentí moltes vegades a Agustí de Luca, cosí de sa muller, no s’ha tornat casar.  
BELLI, Joan de. (Bellit) 19-8-1659: f. de Jordi i de Margarita Arrini, de la ciutat 
de Cio (Quios, Grècia) que antigament era dominació de Gènova i que fa tribut 
al turc, fadrí de 30 anys, fa 6 o 7 anys caigué captiu de moros a Llevant i ho va 
ser 4 anys, al haver llibertat vingué a M. i ha anat amb els corsaris mallorquins 
amb la nau St. Francesc. Carles Becaria (o Brexana?), capità de Palerm, de 55 
anys, diu que fa 12 anys que el coneix que era molt jove, caigué captiu de 
moros i al haver llibertat el troba a Càller i han anat plegats fent viatges i anant 
en cors amb els corsaris mallorquins, sempre ha sabut que és fadrí, dit 
testimoni té un germà al carrer de Sant Llorenç dit Andrea. Carles Leandro, 
mariner de Liorna de 36 anys, fa 8 anys que el coneix, sempre l’ha tingut per 
fadrí, han estat camarades fent viatges i anat en cors. Jordi Jacomo, mariner de 
Grècia, casat a M., de 28 anys, fa 8 anys que el coneix, sap que abans de 
caure captiu era fadrí, al tornà amb llibertat tornaren ser camarades, han anat 
en cors amb la nau St. Francesc, sempre ha estat reputat per fadrí. Llicència 
per casar a la ciutat. El 31 casa a Sta. Creu amb Margarita Blascos. 
BELTRAN, Andreas. 8-4-1660: mariner de Marsella (França), f. de Guillem i 
de Margarita Bujera, fa 7 anys que habita a M. navegant amb vaixells de M., de 
23 anys. Pere Bartret, mariner, f. de Virgili, sabater, de Marsella, de 21 anys, fa 
7 anys que el coneix de Marsella, que era minyó, ha conegut els pares i 
germans, fa 3 anys que mengen plegats, sap molt cert que és fadrí, fa 7 anys 
que trafica amb vaixells de M., serà de 23 anys. Jaume Valvela, pastisser de 
Marsella, h.M., de 26 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix de Marsella, coneix una 
germana casada a Marsella que aquests mesos passats li dona una carta per 
ell, fa 7 anys que trafica amb vaixells de M. i en fa 3 que menja en sa casa, diu 
que és solter de 23 anys. Casa a Sta, Eulàlia amb Anna Lampaies. 
BELTRAN, Joan Baptista, àlies Sants. 7-9-1667: de València A València, 
Rufina Beltran, vda., germana de Baptista, diu que son germà és fill de 
Baptista, velluter i de Josefa Sabcgo, qn., tots són cristians vells i no són 
descendents de moros ni de jueus, ni de penitenciats per la Inquisició, son 
germà és fadrí. Josep Ivrra, habitador de València, velluter de 68 anys, diu que 
són cristians vells i que Baptista és fadrí. Josep Ivanyes, torsedor de seda, h. 
València, de 57 anys, diu que són cristians vells i que Baptista és fadrí i no és 
frare ni capellà. Bernat Salazar, velluter habitador de València, de 67 anys, 
també diu que són cristians vells i que Baptista és fadrí, al igual que Vicenç 
Vives, ciutadà h.de València de 60 anys. 2-10-1667: Jaume Joan Vich, mariner 
natural de Banyalbufar, h.M., de 36 anys, diu que Baptista s’embarcà al 
bergantí del patró Jaume Pujol del qual ell és mariner, arribats al port d’Andratx 
per anar a València dit Beltran no seguí, li donà una carta per la seva germana 
perquè li donés unes informacions. Ell diu que fa 4 anys i mig que falta de 
València, els pares moriren, la major part d’aquest temps ha habitat a Alacant 
mestre de capella i d’allíà vingué a M. Casa a Binissalem amb Margarita 
Nicolau, vda. de Bartomeu Borràs, f. d’Antoni i de Catarina Frau.    
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BERRANDO, Joan de. 28-9-1651: de Torrecilla, Castella, de 18 anys, f. de 
Joan i d’Anna Martínez. Ramon Pou, alcaid de Portopí, f. de Sebastià, de 28 
anys, fa 8 anys que el coneix, que tindria 15 anys (sic), ara en tindrà 19, és 
fadrí, diu que està en casa de Miquel Sureda, cavaller. Jaume Antoni Blasco 
Selleres, prevere de 40 anys, diu que fa 8 anys es trobava a Madrid amb don 
Miquel Sureda, cavaller d’hàbit i Procurador Reial de M., i dit Berrando, que era 
minyó d’11 o 12 anys, entrà al seu servei, no s’ha casat. Casa amb Anna 
Mestre a l’Almudaina. 
BERROBIANCO, Joan Agustí. 15-3-1662: f. de Lluc i de Clara Seraphin, de 
Liorna (Toscana) d’on fa 8 mesos que falta. Antoni Pioni, mariner de Liorna, de 
46 anys, el coneix des de que és nat i ha conegut els pares, l’ha practicat tota 
la vida anant a viatges plegats, sap que és fadrí. Angelo de Pere Angelo, f. de 
Clement de Pere Angelo, de Còrsega, de 29 anys, casat a M., diu que ha anat 
per moltes parts del món navegant, fa 15 anys que el coneix que era minyó de 
7 o 8 anys, de les hores sempre l’ha conegut fadrí, han fet molts viatges plegats 
per mar i per terra.  
BERTRAN, Josep. 13-8-1668: de Ciutadella (Menorca), f. de Joan i de 
Francina Canals, el 1630 vingué a M. a estudiar, s’ordenà de corona, volia ser 
eclesiàstic però no té benefici, ha anat dues vegades a Menorca, fa dos anys 
que habita a Mallorca ensenyant minyons, de 48 anys. Joan Serra, mestre 
fuster, natural de Santa Margalida, habitador de la ciutat, de 82 anys, diu que 
va estar molts d’anys a Ciutadella i allà el va conèixer a ell, que er fadrí, i als 
pares, després l’ha conegut a M. on ha estudiat molts anys i ara fa escola de 
minyons, sap cert que és fadrí, tindrà 45 anys. Pere Vila, cirurgià de Ciutadella, 
h.M., de 25 anys, el coneix des de que té records de Ciutadella, li ensenyava a 
llegir, després l’ha conegut a M. que ensenya minyons, sempre l’ha conegut 
fadrí, serà de 45 o 46 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Margarita Cavaller, f. de 
Jaume i de Margarita Gallard, de Menorca. 
BIASIO, Blai. 8-6-1670: de Venècia, de 26 anys, f. de Joan Bassier (?) i de 
Lucia Pacharrota, ha fer diferents viatges en diferents embarcacions, el 
prengueren amb la sagetia del patró Vilasclas, fa 2 anys i mig vingué a M. d’on 
ha fet diferents viatges. Pere Gallardi, natural de Venècia, casat a M., de 32 
anys, l’ha conegut a ell de miyó i als pares per estar les seves cases al mateix 
carrer, han navegat junts en cors dos anys, el captivaren els moros i ha estat 
captiu 20 mesos, els francesos el rescataren, en el cors del patró Vilasclas el 
prengueren i l’aportaren a M. amb una sagetia, sempre l’ha conegut fadrí, fa 3 
mesos vingué amb el vaixell de Conrado. Pere Bordeguins, de Venècia, h.M., 
de 28 anys, el coneix de minyó, fa 13 o 14 anys, i ha conegut els pares, han 
navegat junts 11 mesos amb l’armada de Venècia, ha estat prop de dos anys 
captiu de moros, s’han encontrat en diferents parts i sempre l’ha conegut fadrí.   
BLANQUER, Pau Baptista. 24-2-1667: mariner de  , f. de Costantí i d’Àngela, 
de 30 anys, fa 10 o 12 anys que habita a la ribera de M. navegant amb vaixells 
mallorquins amb el capità Flexes i altres. Nicolau del Pin, mariner natural de 
Final, de 30 anys, el va conèixer fa dos anys a M. i després a altres parts, 
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sempre com a fadrí, tindrà uns 30 anys. Roc Maraci, mariner de Venècia, h.M., 
de 23 anys, fa 6 anys que el coneix de Llevant anant en cors, han navegat junts 
4 anys, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, ha conegut molts genovesos que li 
han dit que és fadrí. Casarà amb Clara Jofre, vda. de Blai Jordi, f. d’Onofre, a 
Sta. Creu. 
BLASCO, Lluís Antoni. 23-7-1701: d’Eivissa, f. de Lluís i de Teresa Torrent, 
vdo. d’Antonina Biquet, f. de Joan i d’Anna Melià, casa a Sant Jaume amb 
Caterina Galvany, f. d’Antoni i d’Anna Fuster i Fortesa. 
BLASCO, Joan. 17-12-1657: de Candia (Creta), f. de Jordi i de Sofia Tropola, 
fa 14 anys que falta de sa pàtria, de 24 anys, sempre ha navegat i ha vingut a 
M. amb el vaixell corsari del capità Papechino. Francesc de Michele, mariner de 
Pariso casat a Nàpols, de 38 anys diu que és fadrí, fa 8 anys que naveguen 
junts, quan el va conèixer era minyó, tindrà 24 anys. Andreu Benedicto, de 
Cassan venecià, de 24 anys, fa 4 anys que el coneix i naveguen junts, els seus 
paisans sempre li han dit que és fadrí.  
BLASQUE, Nicolau de Cristòfol. -3-1657: f. de Cristòfol i de Paula Joan, 
natural de Ragusa (Siracusa), regne de Sicília, fa 6 anys que falta de sa terra 
navegant, ha vingut de Barcelona, vol casar amb Magdalena Joan, vda. Vicenç 
Domingo Marcos, natural del Grau de València, de 31 anys. Antoni Copola, 
mariner de Trapana (Sicília), de 26 anys, el coneix des de que és nat, fa 12 
anys que el coneix, encara era minyó, anaven de viatge, sempre l’ha vist fadrí. 
Pere Saler, natural de la ciutat de Nàpols, casat a M., de 29 anys, fa 6 anys que 
el coneix navegant junts fent de mariners, encara era minyó per ser casat, 
sempre l’ha vist fadrí, fa 6 mesos l’ha deixat a Barcelona i ara l’ha trobat a 
Mallorca. 
BONET, Joana. 29-6-1698: de Ciutadella (Menorca), f. de Jaume i de 
Margarita Orell, casa a Pollença amb Martí March, f. de Joan i de Francina 
Rotger. 
BONET, Joana. 10-9-1701: de Madrid (Castella), f. de Joan Francesc i de 
Maria Escudero, casa a St. Nicolau amb Josep Peyron d'Aragó. 
BONFILL, Pere. 5-10-1663: de Nàpols. Casa a Sta. Eulàlia amb Margarita 
Payeres. 
BONHOME, Vicenç. 31-10-1680: de Venècia, f. de Martí (Martini) i de Joana 
Prati, de 28 anys. Josep Selestre, natural de Venècia, de 28 anys, diu que fa 15 
anys el va conèixer a ell i als pares a Venècia i de les hores sempre han anat 
junts, fa 10 anys sortiren de dita ciutat i ell era fadrí i no s’ha casat. Martí 
Dezanta (?), de Venècia, de 18 anys, el coneix des de que té memòria, fa 10 
anys sortiren plegats de Venècia i de les hores han anat junts, era fadrí i no 
s’ha casat.  
BORRÀS, Antoni. 24-11-1657: mariner de Vilafranca (Catalunya), f. de Joan 
Baptista i de Brígida Coma, fa 5 anys que falta de sa terra i no hi ha tornat, ha 
navegat en Sardenya, Liorna i Mallorca on fa 3 anys que habita, fadrí de 19 
anys. Marc Antoni Garbí, mariner de Vilafranca, casat a M. amb Jerònima 
Ripoll, de 26 anys, el coneix de minyó de Vilafranca, quan tenia 7 o 8 anys, 
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després l’ha conegut a M. on fa 4 o 5 anys que habita navegant amb vaixells 
mallorquins, diu que és fadrí de 19 anys. Jaume Totxo (?), mariner de 
Vilafranca, de 18 anys, el coneix des de que és nat i coneix els pares, quan 
partí de Vilafranca era minyó, després l’ha conegut a Portolongone que anava 
amb una fragata de Mallorca i a M., no és casat, tindrà uns 19 anys. Casa a 
Sta. Creu amb Joana Talavera, f. de Pere. Casa el 2 del XII a Sta. Creu amb 
Joana Balaguer. 
BORRÀS, Joana. 5-9-1690: de Maó (Menorca), f. de Bartomeu i d’Antonina 
Pons. Sebastià Gómez, soldat del castell de St. Felip, de 40 anys, la coneix des 
de que és nada per esser nada al Pont del castell de St. Felip de Maó, ha 
conegut als pares, serà de 14 o 15 anys, sortí de Menorca el passat mes de 
maig i era fadrina. Un testimoni (tallat al microfilm) diu que és del Pont del 
castell de St. Felip i que mai l’ha desconeguda, tindrà 14 o 16 anys, és soltera. 
Casa el 6 a St. Jaume amb Joan Jofre.  
BOSCH, Joan. 16-1-1677: teixidor de seda, de Barcelona (Catalunya), f. de 
Joan i d’Úrsula Ferrer, de 24 anys, partí de sa pàtria fa 10 o 12 anys, en tenia 
10 o 12, i vingué a M. on ha aprés l’ofici de velluter a casa de Joan Carles 
Paiete (?), velluter. Rafel Llobet, velluter de Barcelona, de 22 anys, casat a M., 
f. de Pere i de Paula Oller, el coneix de minyó, diu que dit Joan fa 10 anys que 
falta de Barcelona i vingué a M. i no s’ha mogut, tindrà 22 anys i és fadrí. 
Mariano Morera, f. de Cristòfol i de Cicília (Cecília) Rotja, de 23 anys, natural 
de Barcelona, diu que es coneixen de minyons i que fa 10 o 12 anys que falta 
de Barcelona i que ha estat  sempre al regne de Mallorca, és fadrí. Casa el 3 
del II a l’Almudaina amb Francina Marcet. 
BOSCH, Josep. 24-9-1677: de Canet (Catalunya), f. de Jaume i de Francina 
Vinyals, de 20 anys. Jaume Giol, de Canet, de 22 anys, diu que eren veïnats i 
que sempre han estat amics, si fos casat ho sabria, han anat sempre plegats. 
Miquel Domenge, de 28 anys, ha sentit dir a diferents persones que és de 
Canet i que és fadrí, han fet viatges junts, si fos casat en tindria notícia. Casa el 
2 del X a Sta. Creu amb Anna Massot.    
BRESALON, Jaume (Jacomo). 17-4-1653: mariner de Sant Tropès (França), f. 
del patró Onofre i de Caterina Millesa, fa 12 anys començà a navegar, fa 7 o 8 
anys que és a M., fa 5 anys que navega amb els patrons Sebastià Reus i 
Francesc Blasco, també ha navegat amb la nau del capità Canals que anava al 
camp (de Barcelona), de 26 anys. Joan Costa, mariner f. del patró Bartomeu, 
de Sant Tropès de Provença, de 21 anys, diu que es coneixen de minyons i 
sempre anaven junts, si fos casat ho sabria, serà de 25 o 26 anys. Antoni 
Mondon (?), mariner, f. d’Antoni, de Saint Tropès, han navegat junts, sap que 
és fadrí, serà de 26 anys. Francesc Blasco, mariner de M, de 24 anys, fa 7 
anys que el coneix que devia tenir 19 anys, ha conegut al pare, han navegat 
junts, és fadrí. El patró Sebastià Reus, de M., de 41 anys, diu que parlà amb el 
pare fa 5 o 6 anys i li digué que era fadrí, de les hores no s’ha casat, ha 
navegat amb ell, quan el va conèixer tindria 10 o 20 anys, ara en tindrà 25, 
Casa a Sta. Creu amb Esperança Orfila, vda. de Miquel Barceló. 
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BRU, Esperit. 29-3-1676: de Martega (França), f. de Francesc i de Joana de 
Villoria, de 24 anys, fa 12 anys que falta de casa, ha navegat per totes parts, 
així en Llevant com en Ponent, a 3 anys els vaixells de M. el prengueren amb la 
nau dita El Postillo, deixaren anar tots els casats i feren restar els fadrins, de 
les hores navega amb vaixells de M. Joan Baptista Lloris, mariner de Maginario 
de Còrsega, de 30 anys, diu que fa 13 o 14 anys que el coneix, de Liorna, que 
era minyó de 10 anys, feren el cors amb vaixells de Liorna, ha conegut molts 
paisans seus i mai ha sentit dir que fos casat, els que el coneixen el tenen per 
fadrí, serà de 24 anys. Vicenç Micastro, mariner de Malta, h.M., casat amb 
Àngela Florit, de 30 anys, el conegué fa 3 anys, sobre la nau Alpostillo que 
prengueren els vaixells de M. juntament amb alguns francesos, a tots els 
casats els deixaren anar a ses cases i restaren els fadrins, entre ells dit Bru que 
de les hores sempre ha navegat amb vaixells de M., si fos casat es sabria, 
tindrà 23 o 24 anys.     
BRU, Jaume. 18-1-1663: 
BRU, Vicenç. 13-11-1676: de Marsella (França), f. de Jaume i de Margarita, de 
20 anys, fa 3 anys que falta de sa pàtria i ha habitat en M. navegant amb 
vaixells mallorquins. Guillem Laban, de Marsella, h.M., de 23 anys, el coneix de 
minyó, ha estat moltes vegades en sa casa, han fet alguns viatges junts en 
França, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, a M. han fet dos viatges. Nicolau 
Begia, mariner de Marsella, h.M., de 22 anys, diu que ha estat moltes vegades 
en sa casa, el va conèixer fa 10 o 12 anys que eren minyons, han fet alguns 
viatges junts, si fos casat ho sabria.  
BRUNENGO, Pere Baptista. 11-7-1681: de Final (Gènova)3. Joan Baptista 
Terrus, f. de Llorenç, qn., de Final, de 26 anys, diu que fou casat amb Orelia 
Sterla de Final, que morí a l’hospital dels incurables de Gènova fa 3 anys i mig, 
ell es trobava de viatge amb galeres de particulars i al tornar li digueren els 
pares que sa filla havia morta i els va veure portar dol, és viudo. Joan Baptista 
Firpa, f. de Joan i d’Àngela, de Final, de 55 anys, el coneix molt i sap que la 
dona morí a l’hospital dels incurables de Gènova farà 3 anys i mig, ho sabé 
pels pares. Vicenç Cremat, f. de Domingo, mariner de Final, de 46 anys, sap 
que la dona morí a un hospital de Gènova per esser públic a Final i haver vist 
els pares aportar dol, ell és viudo. Jeroni Massa, f. de Felip, de Final, de 32 
anys, sap que la dona morí a l’hospital dels incurables de Gènova, fa 3 anys i 
mig, per relació dels pares. Mateu Scarpa, barraler de la trirrem St. Francisco, 
de Final, de 29 anys, sap que la dona morí a Gènova pels pares. Bernat 
Scuxard, mariner de Final, sap pels pares que morí a Gènova on l’havien 
aportada per curar-la de certa infermetat, ell no s’ha tornat casar.  
BUENO, Domingo. 30-7-1677: de 23 anys, del Grau de València, f. de 
Domingo i de Joana Anna Ximenis, viudo d’Esperança Gavarra que morí la 
setmana santa passada a Eivissa. Miquel Ribes, f. de Joan i de Caterina P., 
mariner d’Eivissa, trobat a la ciutat, de 17 anys, ha estat en casa de ties seves, 

                                                           
3 Finale estava al Genovesat però pertanyia a la monarquia hispànica. 
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casa a Eivissa amb Esperança Gavarra que morí la setmana santa passada, la 
va veure morta i portar a enterrar. Joan Marí, f. de Pere i de Francina Costa, 
mariner d’Eivissa, trobat a la ciutat, de 29 anys, ha estat en casa de ties seves 
al Grau, era casat a Eivissa, va veure la muller morta en sa casa i la veure 
portar a enterrar. El 10 del VIII casa a Sta. Creu amb Antonina Percinges. 
BURGONYÓ, Carles. 9-4-1666: d’Alacant (València), de 25 anys, f. de Guillem 
i de Josefa Berenguer, fa 13 anys que és a M. fent viatges. El patró Joan 
Frontera, de M., de 50 anys, fa 20 anys que el coneix per haver habitat a 
Alacant en diferents ocasions i tenir practicat els pares, era molt petit, sempre 
l’ha vist fadrí. Nicolau Ricos de Toló, h.M., el coneix de minyó, ha fet molts 
viatges amb ell, sap que no és casat. Joan Pol, mariner de Toló, h.M., el coneix 
des de que eren mossos plegats de la sagetia Sta. Anna, eren minyons i de les 
hores sempre han anat junts fent viatges, és fadrí. Casarà amb Elisabet Ripoll, 
f. de Pere Joan i de Joana Gibert, a Sta. Creu.  
CABANELLAS, Joan. 13-7-1680: de Monegrillo (Aragó), diòcesi de Terol, f. de 
Josep i de Caterina Barçalo, de 31 anys. Pere Planes, traginer de garrot de la 
ciutat, de 36 anys, fa 14 anys i mig que el tracta a M., sempre l’ha tingut per 
fadrí. Joan Baptista Saurí, valencià, h.M., traginer de garrot, de 40 anys, fa 14 o 
15 anys que el coneix, poc després de venir a M., era un jove que començava a 
treure barba, sempre l’ha tractat, en diverses ocasions li ha dit que era fadrí, 
una jove que s’anomenava Maria Carta de Càller, que morí a l’Hospital de M., 
que vivia veïnat de casa al Sitjar, li digué que Cabanelles era son marit. 
Cabanellas diu que vingué a M. fa 16 anys, sortí de casa als 7 anys, anà a 
Barcelona i allà embarcà en les galeres de Càller, amb les que ha navegat fins 
que vingué a M., a Càller donà paraula de matrimoni a Maria Carta que no 
complí per diverses causes, la qual morí a l’Hospital al març. El 25 casa a 
Sineu amb Francina Calvo. 
CALMELL I VIOLAT, Antoni. 22-4-1680: de Palafrugell (Catalunya), f. de 
Galdereich i de Maria Anna Violat, de 32 anys. Andreu Macià, de Palamós, de 
30 anys, el va conèixer fa 13 anys i ha conegut els pares, ha estat moltes 
vegades en sa casa, la seva vila està a una llegua de la sua, sempre l’ha 
conegut fadrí. Miquel Torrens, de Palafrugell, de 20 anys, fa 4 anys que és fora 
de sa vila, han anat plegats, mai ha tingut notícia de que fos casat. 
CALUTXARRI, Caterina. 9-7-1680: viuda de Sconio Musulin, de la ciutat de 
Reisio ( Rielo?), regne de Nàpols. Felip Musulin, f. de Sconio, de Reisio, soldat 
del terç de napolitans, de 20 anys, diu que el seu pare morí el juny passat ha 
fet 4 anys de malaltia en sa casa. Pedro Musulin, de 18 anys, fill de Sconio diu 
que el seu pare morí en sa presència el juny passat ha fet 4 anys i sa mare 
sempre ha anada com a viuda. Antoni Rugano, de Nàpols, de 35 anys, fa 8 
anys que coneix a Pere Musulin, coneix la mare i sap que és viuda. 
CALVEREJA, Nicolau (Caleiera). 23-3-1652: mariner de Candia (Creta), 
senyoria de Venècia, f. de Francesc i d’Anna Vilaco, de 26 anys, fa dos anys i 3 
mesos partí i anà a Nàpols on pujà a la nau d’En Canals, amb la que ha 
navegat 14 mesos i l’altra temps ha navegat amb vaixells de M. Francesc 
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Moger, mariner de Messina, h.M., de 35 anys, fa 3 anys dit testimoni embarcà a 
Liorna a la faluca del patró Francisco Scoto, napolità, anà a Candia al servei de 
Venècia i allà el conegué a ell i al pare i a una germana que li digueren que era 
fadrí, el pare el volia casar i fugí amb ells per raó de la guerra i vingueren 
plegats a M. amb la nau d’En Canals que trobaren a Nàpols i han navegat 
plegats, han fet un viatge amb la sagetia Sant Pere el servei del rei, és fadrí de 
26 anys. Antoni Traina, mariner de Palerm, h,M., de 21 anys, el va conèixer a 
Candia fa 3 anys, trobant-se dit testimoni allà amb les galeres del Papa al 
servei de Venècia, el pare li digué que era fadrí, al cap d’un temps se’n anaren 
plegats amb una falua a Nàpols i d’allà vingueren amb la nau del capità Canals, 
fa 3 anys, en la que naveguen plegats, és fadrí de 26 anys.    
CALVO, Joan. 25-5-1692: de San Remo (Gènova) , de 22 anys, f. de Joan i de 
Marianna Carlo. Antoni Loquexar (?), mariner de San Remo, atrobat a la ciutat, 
de 24 anys, coneix els pares, sempre han anat junts, diu que si fos casat ho 
sabria. Domingo Morales, mariner de Martega de la senyoria de Gènova (sic, 
Fr.), de 21 anys, el va conèixer fa 5 anys a Cadis, de les hores sempre han 
navegat junts, ha sentit dir que és fadrí a mariners de sa pàtria. Casa a Sta. 
Creu amb Caterina Vaquer.  
CAMAÑES, Francesc. 18-10-1692: de Terol (Aragó), de 23 anys, f. de 
Francesc i de Maria Blasco. Gabriel Campamar, fadrí, teixidor de lli, de la 
parròquia a Sta. Eulàlia, de la travessa d’En Ballester, de 23 anys, diu que fa 4 
anys era soldat a Nàpols en la companyia del capità don Bartolomé de la Mata i 
dit Camañes era soldat de la mateixa companyia i estigueren un any junts, 
sempre sentí a dir que era fadrí, fa 3 anys ell fugí, 15 dies aprés fugí dit 
testimoni, sempre l’ha vist reputat per fadrí. Jaume Frígola, flassader de M., de 
la parròquia de Sta. Eulàlia, de 22 anys, diu que fa 3 anys es trobava a Nàpols, 
soldat de la companyia de don Pedro de Castro i Cardiras, hi anà Camañes i 
s’assentà forçat perquè l’havien trobat fugint, de les hores l’ha feta amb ell, a 
Nàpols li digueren que era fadrí, vingueren junts a la ciutat.  
CAMBIAXI, Jeroni. 5-12-1681: de Gènova, de 22 anys, f. de Joan Baptista i 
d’Antònia Carbora. Jaume Campadenego, de Gènova, atrobat a la ciutat, de 23 
anys, fa 7 anys que el coneix de Gènova, sempre han anat junts en diferents 
embarcacions, quan començaren a corsetjar tindria 14 o 15 anys, sempre l’ha 
tingut per fadrí. Isidro Costa, de Gènova, h.M., de 36 anys, el coneix de minyó, 
ha conegut als pares, si fos casat ho sabria. 
CAMARILLES, Francesc. 1-1-1660: mariner, f. de Pere, mariner, i d’Antonina 
Palerm, d’Eivissa, de 23 anys, fa 5 anys vingué d’Eivissa, ha fet alguns viatges 
per mar. Bernat Girard d’Eivissa, de 18 anys, fa 16 mesos que és a M., el 
coneix de minyó i sap que és fadrí, quan ha vingut a M. li ha trobat. Francesc 
Riera, teixidor, f. de Lluc, d’Eivissa, casat a M., de 25 anys, l’ha practicat a 
Eivissa i a M. on fa 3 anys que habita, quan vingué el trobà, sap que és fadrí. 
Casa a Sta. Eulàlia amb Joana Bonet. 
CAMPADENEGO, Jaume. 9-12-1681: de Gènova, f. de Joan Andreu i de 
Joana Maria Rolonia, de 23 anys. Pere Ramon, mariner de Gènova,h.M., de 33 
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anys, fa 12 anys que el coneix, si fos casat ho sabria. Joan Baptista Cambiaxi, 
de Gènova, h.M., de 53 anys, el coneix de minyó i conegué els pares, sap que 
és fadrí.  
CAMPAMAR, Marianna. 4-4-1653: natural de Pollença, f. de Pere Antoni i de 
Marianna Figuera, fa 3 anys estant casada amb Lluís Martínez anà a Eivissa, 
essent vda. casà amb Agustí Antich, paraire d'Eivissa, el dia de Nra. Sra. de la 
Concepció que és el 8 de desembre passat, el dia del Reis següent morí de 
malaltia, està enterrat a l’església major d’Eivissa, vingué fa dos o tres dies 
amb B. Balansat amb qui vol casar perquè a Eivissa no hi ha pa per menjar i 
estar el vaixell de partida. Bartomeu Colomar, f. de Bartomeu, teixidor de lli 
d’Eivissa, de 25 anys, el va conèixer fa 6 anys, els dos eren d’Eivissa i 
habitaven a la ciutat de M., ell morí de malaltia a Eivissa el dia dels Reis, 
l’acompanyà a la sepultura, estava present la dona que tornà a M. amb Benet 
Balansat que vol casar amb ella, no s’han casat allà. Francesc Juan, f. de 
Cosme, conrador d’Eivissa, de 25 anys, diu que Marianna essent vda. casà a 
Eivissa amb dit Agustí que al poc morí, l’ha vist enterrar, vol casar amb B. 
Balansat amb qui ha vingut a M., no s’han casat a Eivissa perquè allà nos troba 
pa per menjar.  
CAMPO, Josep del. 27-10-1680: de Novara, estat de Milà, f. de Josep i de 
Maria Enrich, de 24 anys. Francisco Martín, de Cadis, de 22 anys, ha conegut 
els pares en sa casa, a dita ciutat estava veïnat de la sua casa, fa 6 anys els 
dos s’escrigueren per soldats i de les hores sempre han anat junts, ell era fadrí 
i mai s’ha casat. Andreu Martínez, de Villacarrillo del regne de Jaen, de 27 
anys, diu que fa 8 anys era soldat a Novara i conversava amb ell, després de 
dos anys ell se’n anà per soldat, fa 4 anys van plegats, sempre ha sentit dir que 
era fadrí. Casarà amb Margarita Genovard, f. de Josep i de Margarita, a St. 
Miquel. 
CAMPS, Gabriel. 28-2-1661: cirurgià, f. de Guillem i d’Anna Llambies, de 
Menorca. Casa amb Margarita Gil, f. de Bartomeu i de Caterina Ferrer, a Sta. 
Eulàlia. 
CAMUS, Esteve. 4-6-1701: de Caldes d’Esterrach (?) (Catalunya), f. de Miquel 
i d’Elisabet, casa a Sant Nicolau amb Joana Maria Xanxa, f. de Miquel i de 
Joana Anna Estelrich. 
CAN, Vicenç. 6-1-1658: de Palerm (Sicília), de on fa 3 mesos que falta, de 26 
anys, f. d’Alexandre, capità de gent d’infanteria, i de Lucrecia Pertus. Josep 
d’Ambrosio, mariner, natural de l’illa de Lípari, habitador de Palerm, de 30 anys, 
diu que fa 10 anys que el coneix de Palerm, on dit testimoni ha habitat molts 
d’anys, el pare morí els anys passats a la revolta de Sicília, el coneix de 
Messina d’on vingueren junts a M., molts coneguts seus li han dit que és fadrí, 
tindrà 26 anys. Vicenç de Nicola, mariner de Messo de la província de Ragusa, 
h.M., de 19 anys, fa 9 o 10 anys que el coneix, ha conegut al pare, capità 
d’infanteria a Palerm, fa 12 anys que practica a Palerm, de Messina vingueren 
junts, és fadrí.  
CANALS, Joan Josep. 27-7-1666: de 18 anys de Sóller, f. d’Antoni 
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i d’Elisabet Vidal, fa 17 anys que habita al regne de València, a la vila de Quart 
on el pare l’aportà de dos o tres anys, fa 8 mesos que ha vingut a M. Josep 
Maria Serviny (?), criat de don Roderic de Borja i Lançol, virrei, de 26 anys, diu 
que el va conèixer fa 3 anys a les carcels reials de València on ell també estava 
pres, durant dos anys estigueren presos junts, tots els que venien a comunicar 
amb ell el tenien per fadrí, fa mig anys que el coneix a M., sempre se és tractat 
com a fadrí. Fra Rafel Cerdà, de St. Francesc de Paula, h.M., de 40 anys, diu 
que fa dos anys el va conèixer al regne de València, abans ja coneixia als 
germans, sempre l’ha vist reputat per fadrí, ha vist una fe de la vila de Quart i 
una carta en que diuen que és fadrí. Casa amb Apolònia Vidal de la parròquia 
de Sta. Eulàlia.  
CANET, Pere. 24-1-1687: de Milà, f. de Josep i de Joana Sperona. Antoni 
Prats, selleter, de 24 anys, el coneix i coneix als pares que tenen l’habitació 
davant al catedral de Milà, durant 4 anys que fou soldat Milà va anar moltes 
vegades a sa casa, anà per Gènova i dit Pere assentà plaça de soldat i 
vingueren a M. els dos amb una galera, l’octubre farà dos anys, i no s’han 
mogut, sap que no és casat. Tomàs Catany, mariner de Nou de Llombardia, 
h.M., de 34 anys, el va conèixer fa 3 anys a Milà i anà moltes vegades a casa 
dels pares, sempre sentia dir que era fadrí, vingué a M. per soldat farà dos 
anys amb les galeres de Gènova.       
CAPDAYGO, Gaspar. 15-10-1661: de Cadaqués (Catalunya), f. de Francesc i 
d’Anna Alfarch, de 38 anys, fa 20 anys que falta de sa pàtria, d’on isqué de 17 
o 18 anys, ha estat 5 anys a Tarragona i Cadis, els moros el captivaren i 
portaren a Alger on ha estat 9 anys i vingué a M. fa 5 anys, fa viatges i va en 
cors. El patró Miquel Massot, de Tortosa, casat a M., de 44 anys, fa 16 anys 
que el coneix, seria de 7 o 8 anys, 5 anys aprés la feien plegats per tenir molta 
amistat amb un germà seu, Francesc, ha estat captiu a Alger 9 anys i ha vingut 
a M. fa alguns anys, han anat junts a viatges i en cors, tots els que el coneixen 
diuen que és fadrí. El patró Pere Franch, de Vic, casat a M., de 50 anys, diu 
que ha estat algunes vegades en casa de sos pares i essent molt jove isqué de 
la sua terra fa 16 anys fent viatges per Espanya i per Catalunya fins que el 
captivaren i portaren a Alger on ha estat 9 anys i es vingut a M., no s’ha casat. 
CAPEDO, Jaume. 10-11-1657: mariner de Vilafranca de Niça (Savoia), f. de 
Ciprià i d’Antonina Rumbau, fa 5 anys que és fora sa terra, ha navegat amb 
vaixells de Mallorca, fadrí. Nicolau Camprodon, de Vilafranca de Niça, diu que 
fa més de 8 anys que el coneix i coneix als pares i a un germà, fa 3 anys que 
naveguen junts, és fadrí de 26 o 27 anys. Francesc Ferrando, mariner de 
Vilafranca de Niça, de 22 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix a ell i al pare, han 
navegat junts 3 anys, sap bé que no és casat.   
CAPUTO, Antoni. 11-7-1680: f. de Pere i de Julia Nicolàs, de Monteleón, 
regne de Nàpols, de 30 anys. Jaume Pirreche, de Nàpols, soldat del terç de 
napolitans aturat a la ciutat, de 20 anys, el va conèixer fa 10 anys a Monteleón i 
de les hores han anat junts, mai ha sentit dir que fos casat. Felip Spada, soldat 
del tercio, natural de Roma, de 22 anys, el coneix de Sicília fa 6 o 7 anys, 
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sempre han anat junts al terç de napolitans, mai ha sentit a dir que fos casat. 
Casa a St. Jaume amb Dominga Spassaro de Sicília. 
CÁRDAMO I SALCEDO, Jerònia de. 26-6-1670: de la vila d’Aguillonis de la 
diòcesi de Sigüenza (Castella), f. de Jerónimo de Cárdamo i Salcedo i de dona 
Anna Jacinta García Martín. Miquel Bramudas de Castro, natural de Madrid, de 
60 anys, fa 12 anys que la coneix, diu que està a la seva companyia de 
comediants, ha conegut la mare, ja morta, i ha habitat en sa casa a Vinaròs, el 
pare era autor de comèdies, ha estat a la seva companyia i a la de Marianna 
Vaca, sempre reputada per donzella, fa dos anys dit testimoni vingué a M. amb 
companyia del seu pare i sap que no s’ha casat mai. Miquel Bramudas de 
Castro,f. de Miquel, de 16 anys, fa 8 anys que la coneix, sempre l’ha coneguda 
donzella, aquest temps dit testimoni ha estat amb el seu pare en diferents 
parts, fa dos anys vingueren a M. amb dita Jerònia i el seu pare. Dona Antònia 
Manuela Galindo, de Toledo, dona de Fulgencio Lopes, de 26 anys, fa dos 
anys que la coneix de València, Saragossa i M., sempre com a donzella, ha 
conegut els pares, ha estat en casa de la mare, que morí a Vinaròs, moltes 
vegades amb el pare.  
CARDO, Jaume (Cardona ?). 4-3-1670: teixidor de llana, de Ciutadella 
(Menorca), f. de Jaume Adriano Cardo i de Marianna Alou, fa 16 mesos vingué 
a M., fadrí de 22 anys. Nicolau Ribes, f. del patró Joan Ribes, de Ciutadella, de 
27 anys, el coneix des de que és nat, coneix els pares i germanes i sap que és 
fadrí, vingué a M. fa un any, tindrà 22 anys. El mestre Francesc Ribera, fuster, 
de Ciutadella, de 27 anys, el coneix des de que és nat, s’han criat junts, fa 16 
mesos vingué a M., sap que és fadrí. El 15 casa Jaume Cardona a Sta. Eulàlia 
amb Montserrada Cànaves. 
CARDONA, Jaume. 4-1-1652: paraire de Ciutadella (Menorca), f. de Jaume i 
de Joana Seguí, fa un any vingué a M. i sempre hi ha habitat excepte a un 
viatge que feu en cors amb una sagetia, fadrí de 19 anys. Jaume Basset, ferrer 
de Ciutadella, de 30 anys, el va conèixer fa dos anys a Ciutadella i al Mercadal 
per on passava per anar a Fornells on son oncle Jacinto era alcaid del castell, 
no és casat, tindrà 20 anys. Jaume Florit, ferrer de les Ferreries, de 25 anys, fa 
3 anys que el coneix que anava a treballar de paraire per la pagesia, era 
minyonot, és fadrí de 19 anys. Casa el 24 a St. Miquel amb Joana Gamundí. 



21 
 

Font: www.llinatgesdemallorca.com  

CARLO, Bartomeu. 20-3-1662: mariner de la ribera de Gènova, f. de Joan i de 
Beneta Bosana, fa 9 anys que falta de Gènova, ha navegat amb diferents 
vaixells per Llevant i per Ponent, fa 5 anys practica en M., de 26 anys. Joan 
Baptista Espasarna (?), mariner de la ribera de Gènova, de 26 anys, fa 5 anys 
que el coneix, han navegat junts per Màlaga i M., sempre l’ha conegut fadrí, 
serà de 25 anys. Joan Baptista Parodi, mariner de la ribera de Gènova, de 25 
anys, fa 5 o 6 anys que el coneix de Màlaga, navegaven junts amb un vaixell de 
Baltasar Seraneu de Màlaga, fa més d’un any que el coneix a M., tots els seus 
camarades sempre han dit que és fadrí, serà de 25 anys. Nicolau Pollo, mariner 
de la ribera de Gènova, de 35 anys, fa 6 mesos que el coneix, naveguen junts 
amb la sagetia de Josep Fonte, mallorquí, camarades seus que el coneixen li 
han dit que és fadrí, serà de 26 anys. Antoni Marimón, mariner de M., de 38 
anys, fa 4 anys que el coneix de M., ha navegat amb ell 3 o 4 anys i sempre 
l’han tractat com a fadrí i per tal és reputat. 
CARRERES, Antoni. 11-11-1665: de Maó  (Menorca), f. de Pere i de 
Margarita Taltavull, de 19 anys, fa 9 anys que habita a la ciutat de M., fa un 
mes va anar a Maó a veure el seu pare, es vol casar amb Antonina Martí, f. de 
Ramon, mariner, i d’Apol·lònia Avellà, de la parròquia de Sta. Creu. Joan Bals 
(Valls ?), estudiant de Maó, comorant a M., de 20 anys, diu que s’han criat 
plegats a un mateix carrer, la mare fa molts d’anys que és morta, sap que és 
fadrí. Pere Corentí, estudiant de Maó, de 20 anys, el coneix des de que té 
memòria, és molt amic seu, sap que és fadrí i és reputat per tal. 
CARRIÓ, Francesc. 21-10-1659: fuster, de Ciutadella (Menorca), f. de Joan, 
bracer, i de Caterina Vell, sa muller Joana Fanals morí a Ciutadella del contagi, 
la va veure morta i enterrar al fossar, al cap d’alguns mesos vingué a M. on fa 
de mariner, de 28 anys. Mateu Joan Joaneda, paraire de Ciutadella, h.M., de 
26 anys, el coneix de minyó, s’han criat junts, ha conegut els pares, si bé el 
pare és mort, ell és viudo, la muller Joana Fanals morí del contagi i al cap d’un 
any el vingué a M. sense casar, tindrà 30 anys. Sebastià Joaneda, ferrer de 
Ciutadella, h.M., de 22 anys, el coneix de minyó i diu que ara fa de mariner, sa 
muller morí del contagi, la va veure portar a enterrar al camposant on 
enterraven els que morien del contagi, sap que no s’ha tornat casar a 
Ciutadella i al cap d’alguns mesos vingué a M., és viudo d’uns 30 anys, Casa a 
Sta. Creu amb Joana Pons, vda. de Joan Pons, 
CARRIÓ, Simó. 3-3-1697: de Ciutadella (Menorca), vdo de Marianna Anglada, 
f. de Pere Antoni i d’Anna Marqués, h. St. Miquel, casa a Alcúdia amb Francina 
Moragues d’Estellencs, habitadora d’Alcúdia. 
CARUSO, Lleonard Antoni Francesc. 11-9-1682: de Sinilo, regne de Nàpols, 
f. de Tomàs i de Beatriu Mofio, de 30 anys. Miquel Carrió, mariner de M., de 33 
anys, fa 10 anys que el coneix, sempre han anat junts a diferents viatges, ha 
estat en sa companyia a la sua terra, sempre l’ha vist tractar per fadrí. Daniel 
de Mayo, de Nàpols, de 57 anys, el coneix de minyó, des de que és fora de sa 
terra quasi sempre han anat junts de camarada, si fos casat ho sabria. 
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CASSADOR, Mateu. 15-9-1651: mariner de Nàpols, de la parròquia de Sta. 
Àngela de la Reina, f. d’Horaci i de Caterina Ferrer, fa 14 anys que falta de sa 
terra, sempre ha navegat amb falues per Espanya i altres parts, de 24 anys. 
Antoni Neccati (?) de Nàpols, de 22 anys, el coneix des de que és nat, s’han 
criat plegats per ser cosins germans, ell és nebot de sa mare, Joana Ferrer, fa 
10 anys que falta i sempre han navegat amb falues, serà de 23 anys. Joan 
Baptista Amparada, mariner de Nàpols, de 27 anys, trobat a la ciutat, el coneix 
a ell i als pares, estaven al mateix carrer, molt minyó fa 8 o 9 anys sortiren junts 
i sempre han navegat plegats, al temps de la revolució de Nàpols es trobaven 
allà i sortiren, és fadrí de 24 o 25 anys. Salvador Consta, mariner de Nàpols, de 
27 anys, fa 10 anys que el coneix a ell i als pares, estaven al mateix carrer, fa 
10 anys sortiren junts essent ell molt minyó, fa 3 anys que naveguen plegats, 
és fadrí. Francesc Mugere (?), mariner de Messina, h.M., de 30 anys, el va 
conèixer fa 3 anys a Nàpols on son pare tractava de casar-lo però no es casà, 
s’embarcaren a una falua i vingueren a M., se’n anà 7 mesos en servei del rei, 
és fadrí de 24 anys. S’havia promès amb Caterina Soler.     
CASTELL, Andreu. 11-9-1661: d’Alaior (Menorca), f. d’Antoni i de Magdalena 
Triay, de 30 anys, fa 4 anys anà de Menorca a Alcúdia. Joan Tremol, beneficiat 
a la Seu, de 38 anys, natural d’Alaior, diu que s’han criat junts, la darrera 
vegada que ha estat a Menorca, el 1657, ell partí de l’illa i vingué a M., ha 
habitat a Alcúdia, no s’ha casat. Pere Riudavets, ferrer d’Alaior, h.M., diu que fa 
4 anys dit Andreu partí de Menorca per M., era fadrí, sap que no s’ha casat a 
M. Casa a Alcúdia amb Joana Camps, vda. de Miquel Tudurí, f. de Pere i de 
Margarita Fàbregues, natural d’Alaior, h. d’Alcúdia.  
CASTELLANO, Josep. 19-6-1699: de Màlaga (Castella), f. de Joan i de Maria 
Vila, casa a Santa Creu amb Margarita Castillo, f. de Joan i de Montserrada 
Espinella. 
CASTELLÓ, Josefa, 23-8-1651: f. d’Antoni i de Paula Pons, de Vinaròs 
(València), diu que vingué fa tres anys i mig amb els seus pares. Damià 
Castelló de Vinaròs, de 40 anys, diu que es filla de son germà i que fa 3 anys 
vingueren a M., ella seria de 12 anys, vingueren quan el francès s’apoderà de 
Tortosa per fugir de la guerra, sa neboda és fadrina. Joan Alemany, mariner 
mallorquí de 45 anys, la coneix des de que vingué a M, fa 3 anys, tindria 11 
anys. Nadal Ventallols, negociant de M., de 33 anys, la coneix des de que 
vingué a M. minyona. Casa a Sta. Creu amb Jaume Alomar, àlies Ros, f. de 
Jaume. 
CASTILLO, Joan. 29-4-1660: mariner de Mónaco, f. de Vicenç i de Maria 
Torres de Rocabruna, fa 3 anys partí navegant, en fa 3 que és a M. i en fa un 
que està promès, ha estat a Menorca d’on ha aportat fe del seu baptisme i 
confirmació, de 24 anys. Jaume Bru, mariner de Marsella casat a M., de 30 
anys, el va conèixer fa 5 anys a Mónaco, era jove de poca edat, han fet un 
viatge junts i coneix als pares, és fadrí de 23 anys. Jaume Arnicos (?) d’Alcúdia, 
de 20 anys, el va conèixer fa 5 o 6 anys, ha menjat i begut en casa dels pares, 
fa dos anys que habita a M., fa un any que està promès amb una filla d’Antoni 
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Palamós, sap molt cert que és fadrí, serà de 23 anys. Casa amb Montserrada 
Spinella, f. d’Antoni, a Sta. Creu. 
CATALÀ, Pere. 9-12-1698: de El Verger (València), f. de Simó i de Margarita 
Caselles, casa a Sant Jaume amb Margarita Bosch, f. d’Antoni i de Caterina 
Cardell. 
CATXOLA, Pere. 3-2-1676: mariner de l’Escaleta, regne de Sicília, f. de 
Francesc i d’Esperança Janmino, de 29 anys, fa 9 anys falta de sa terra, ha 
habitat a Liorna. Mario Truiol, mariner de Messina, trobat a la ciutat, de 28 
anys, fa 7 o 8 anys que el coneix de Llevant anant en cors, després de Liorna, 
feren un altre viatge i després l’ha trobat a M., sempre ha estat reputat per fadrí 
per tots els seus camarades. Fabià Landi, mariner de la ciutat de Piombino 
(Toscana), domiciliat a la ciutat, de 22 anys, el va conèixer fa 7 o 8 anys a 
Llevant, anaven en cors plegats al mateix vaixell, feu un altre viatge amb ell 
amb el vaixell Ntra. Sra. de Muntanigra, l’ha vist diferents vegades per Espanya 
i fa 10 mesos a M., sempre l’ha vist tractar com a fadrí.    
CAVALLER, Margarita. 14-8-1668: de Ciutadella de Menorca, f. de Jaume i 
de Margarita Gallard, natural de les Ferreries, fa 7 anys, essent de 14 o 15 
anys, vingué a Mallorca amb el seu pare i sa madrastra, donzella de 22 o 23 
anys. Eulàlia, vda. de Jaume Cavaller, natural de Ciutadella, h.M., de 45 anys, 
diu que Margarita és fillastre seva, quan es casà amb el pare era minyona, a St. 
Joan ha fet 7 anys que tots vingueren junts a M., fa 6 anys son pare morí a M., 
sempre han estades juntes, sap cert que no és casada, tindrà 22 anys. Joana 
Prats, vda. de Miquel Prats, natural d’Alcúdia, de 40 anys, diu que l’ha 
coneguda minyona a Menorca que habitava en casa d’una germana seva, fa 7 
anys vingué a M. amb son pare i sa madrastra, al cap d’un anys dita testimoni 
vingué a M., sap cert que no és casada, tindrà 23 anys. Casa a Sta. Eulàlia 
amb Josep Bertran (veure).  
CAVALLER, Pere. 29-1-1677: de Barjols (Provença, França), f. de Glaudi i de 
Magdalena Rabona, de 40 anys. Guillem Laborcha (?), francès, de 50 anys, fa 
8 anys que el coneix de M., han sentir dir a molts francesos que era fadrí, 
vingué a M. una germana sua i li demanà si era casat i digué que no. Vicenç 
Necesto (?), de Malta, de 35 anys, fa 10 anys que el coneix, francesos de la 
sua terra li demanaren si era casat a M. i digué que no en sa presència. Casa a 
Sta. Eulàlia amb Joana Comes. 
CERTA, Miquel, 1-2-1672: velluter de València, de 26 anys, f. de Josep i de 
Francina Garcia. Jaume Ribes, velluter de Barcelona, h.M., de 26 anys, fa 10 
anys que el coneix, sempre ha sentit a dir que era fadrí a diferents amics seus. 
Jaume Fayes, velluter d’Arenys de Mar, h.M., de 26 anys, fa 4 anys que el 
coneix sempre fadrí, ho ha sentit a dir a diferents persones a Barcelona on dit 
Miquel treballava de velluter. Cristòfol Mollana, cirurgià de Xàtiva, de 19 anys, 
el va conèixer fa 12 anys a València on dit testimoni estudiava i ell feia de 
velluter, conegué els pares que estaven al costat de sa casa, també el conegué 
a Barcelona d’on vingueren amb una tartana francesa, és fadrí. 
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CHIERET, Pere. 22-3-1653: mariner de La Ciutat de Provença (França), f. de 
Carles. Pere Jures d’Adda, província de Llenguadoc, de 22 anys, fa 9 anys que 
el coneix de la seva terra, els dos feien de mariners, ell era molt jove, de 14 o 
15 anys, als 4 o 5 anys ell partí amb una sagetia carregada de blat, sabé que 
un vaixell mallorquí corsari els havia encaptivat i de les hores havia estat a M. 
fent de mariner, és fadrí d’uns 24 anys. Felip Garro, mariner de Narbona, de 26 
anys, el va conèixer minyó navegant per espai de 4 anys, era fadrí, fa 10 
mesos dit testimoni vingué a M, i li trobà, li referí que havia estat captivat feia 4 
anys i ha navegar amb vaixells mallorquins, serà fadrí de 23 anys. Esteve Ros, 
de Saint-Malo, mariner de 21 anys, fa un any el va conèixer fent de mariner a 
una barca mallorquina, li digueren que l’havien capturat amb una barca 
carregada de blat i que era fadrí, tindrà 22 anys. Jaume Marcel, mariner francès 
de 24 anys, el coneix des de 1642, han navegat plegats, tots els que el 
coneixen el tenen per fadrí, serà de 24 anys. 
CHINONS ROMA, Pere. 13-7-1669: de 18 anys, de Canàries, f. de Pere i de 
Maria Roma, fa 3 anys que és fora sa pàtria, s’embarcà a una barca 
mallorquina i de les hores sempre ha navegat en embarcacions mallorquines. 
Bernat Garrera, de Sicília, casat a M., de 42 anys, el va conèixer fa 3 anys a un 
viatge que feu a Canàries, seria minyó de 14 o 15 anys, l’aportaren com a 
mosso de barca a un viatge que feren des de les Canàries, de les hores 
sempre l’ha conegut a diferents viatges i en diferents embarcacions, sempre 
l’ha conegut fadrí. Francesc Font, mariner de M., de 22 anys, el va conèixer fa 
3 anys, que en tindria 15, anà per mosso de barca a un viatge que feren des de 
Canàries, de les hores han navegat en diferents embarcacions de M., sempre 
l’ha conegut fadrí. 
CIUDAD, Joan de la. 7-5-1662: de Sevilla (Castella), f. de Pasqual i de Maria 
Roch, fa més de 20 anys que falta de Sevilla, als 12 o 13 anys s’embarcà amb 
l’armada reial i anaren a Menorca on ha estat  soldat al Castell de St. Felip de 
Maó fins fa un any que està a Inca per missatge de la vila. Casarà a Sta. 
Eulàlia amb Anna Rodríguez, f. de Francesc i de Margarita Tudurí.  
CLAVERIA, Josep. 26-5-1697: de França, vdo. de Teresa Martínez, f. de 
Bernat i de Joana Ferrando, casa a l’Almudaina (la Seu), amb Bartomeva Puig, 
f. de Jaume i d’Antonina Ferrà. 
CODER SALAZAR, Elisabet Joana. 21-6-1652: de Tamarit de Llitera (Aragó), 
criada del regent Joan Antoni de Costas, casa amb Martín Alonso Villena 
(veure). És filla de Ferran Coder i de Maria Porquer, declara ser fadrina de 25 
anys. A Saragossa servia en casa del marqués de Barbole. 
COLI, MIQUEL. 15-7-1680: de Silallabre (Imperi, Alemanya), f. de Jaume i de 
Maria Justa (?), de 30 anys. Macià Sabats, de Silalaber, alferes del terç 
d’alemanys, de 35 anys, fa 15 anys que el coneix, ha conegut els pares, fa 10 
anys van junts, tindrà 30 anys, és fadrí, Joan Jaume Guamptel, de Jambrach 
(Alemanya), sergent de la companyia alemanya, de 27 anys, fa 8 anys que el 
coneix per ser soldat de sa companyia, tindrà 30 anys, sap que és fadrí. 
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COLOMAR, Francesc. 6-3-1651: f. d’Antoni i d’Antonina Torres, d’Eivissa. 
Casa a St. Miquel amb Antonina Llobera.  
COLÓN, Lleonard. 26-2-1659: natural de Marsella (França), f. de Gaspar i de 
Francina, mariner fa dos anys que falta de Marsella, ha navegat anant en cors i 
fa un any és a M. Bartomeu Bru, mariner de Marsella, de 42 anys, diu que fa 14 
anys que el coneix de Marsella i coneix els pares, han navegat junts, anà amb 
el pare a Barcelona, sap molt cert que és fadrí, serà de 24 anys. Jaume Ubela, 
taverner de Marsella, casat a M. amb Margarita Canals, de 25 anys, diu que fa 
12 anys se’n anaren junts i sempre han navegat junts, coneix al pare que ha 
vist al Bastió de França, és fadrí de 24 anys. Casa a St. Nicolau.  
COLTELL, Josep. 24-8-1695: de Foios (València), f. de Joan i de Llúcia 
Rodríguez, h. de Selva, casa a Selva amb Joana Bertran, f. de Sebastià i de 
Jaumeta Martorell del lloc de Mancor. 
COMES, Pere. 26-12-1651: de Benicarló (València), f. de Pau i d’Elisabet 
Frasqueta, els pares habiten al Grau d’on ell fa 9 mesos que falta i habita a M., 
ha navegat amb la nau del capità Canals a Sicília, Càller, M. i València, fadrí de 
18 anys. Jordi Bando, mariner de Final, habitador del Grau de València, de 18 
anys, fa 8 anys que el coneix, que eren minyons, de Benicarló, sempre han 
navegat junts i sap que és fadrí d’uns 18 anys. Felip Valo, mariner genovès, de 
24 anys, fa 10 anys que el coneix, que era molt minyó, sempre l’ha tractat així 
per terra com navegant, tant a Benicarló com al Grau, és fadrí d’uns 18 anys. 
Caterina Pina, muller de Pere Font, de Peníscola, h.M., de 45 anys, diu que la 
mare és cosina germana seva i a ell el coneix des de que és nat, fa 3 anys que 
els pares habiten al Grau, ella fa 6 mesos que és a M., té el marit a França, si 
fos casat ho sabria. Casa a Sta. Creu amb Joana Anna Cabanelles, f. de 
Francesc.  
COMPANY, Joan. 16-5-1682: de Ciutadella (Menorca), Dr. en Medicina. 
Gabriel Saura, donzell de Menorca, de 19 anys, diu que les seves cases 
estaven prop, sempre l’han feta plegats, fa un any que estan a M., no és casat. 
Joan Salvà, diaca, beneficiat a Ciutadella, de 23 anys, el coneix des de que és 
nat, l’han feta plegats a les escoles, sols faltà quan anà a graduar-se fa 4 anys i 
tornà a Menorca, ara està domiciliat a M., mai ha sentit dir que fos casat. El 
mateix dia casa a St. Jaume amb Caterina Gomila.  
COMPANY, Nicolau. 11-12-1657: bracer de Ciutadella (Menorca), f. de Jordi i 
de Joana Coll, vdo. de Joana Seguí amb la que casà fa 10 anys i morí fa 4 
anys a 10 de juliol del contagi, l’enterraren al cementiri del contagi, fa 4 mesos 
vingué de Ciutadella a Alcúdia. Josep Oliver, bracer d’Alaior, de 23 anys, diu 
que la muller morí a Ciutadella fa 3 o 4 anys, es trobava allà quan morí si bé no 
la va veure enterrar sap molt cert que morí, fou públic i no s’ha tornat casar, 
vingué a M. fa 4 o 5 mesos. Josep Camps, bracer de Ciutadella, de 24 anys, 
diu que la muller morí fa 3 o 4 anys, estaven al mateix carrer, fa dos mesos dit 
testimoni vingué de Menorca. Casa amb Caterina Ventellol, f. de Joan, a 
Alcúdia. 
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CONTADINI, Joan Baptista. 14-6-1667: mariner de la vila de Monterosso de la 
ribera de Gènova, de la banda de Llevant, f. d’Esteve i de Maria Bortolosa, de 
18 anys en fa 8 que navega. Pere de Valartin Risso, mariner de Gènova on 
està domiciliat, de 34 anys, el va conèixer a Gènova quan era minyó de 14 o 15 
anys, fa cosa de 4 o 5 anys que naveguen junts amb l’esquadra de Senturió, 
mai ha estat casat, tindrà 18 anys. Sebastià Negri, mariner, f. de Jaume, 
d’Araxa, de la ribera de Gènova a la banda de Ponent, de 25 anys, fa 6 anys el 
coneix que era mosso de barca, no tenia edat de casar, fa 4 anys que 
naveguen junt amb l’esquadra del Senturió (de l’armada d’Espanya), és fadrí de 
18 anys. Joan Barrilar, mariner, f. del patró Antoni, d’Arenzano, ribera de 
Gènova a la banda de Ponent, de 19 anys en fa 3 que navega amb ell, és fadrí  
CONTI, Lluís Francesc. 14-7-1669: de Liorna (Toscana), f. de Francesc i 
d’Àgata Pergamina. Pere Corso, h.M., testimoni (tallat). 
COROVATINA, Joan.  23-6-1671: del regne de Venècia, f. de Gregori i de 
Mateva Marota. Blai Massier, venecià, casat a M., mariner de 30 anys, el va 
conèixer fa 11 anys navegant amb l’armada de Venècia on navegaren 8 anys i 
fa 3 anys vingué a M. on dit testimoni ja hi era, de les hores han navegat junts, 
sempre l’ha vist reputar per fadrí, fa 4 mesos a Gènova un cunyat seu li digué 
que era fadrí. Francisco Camarda, mariner de Palerm, h.M., de 31 anys, el va 
conèixer fa 5 anys a Alexandria i de les hores han navegat plegats, sempre 
reputat per fadrí, a un viatge que feren a Alexandria amb el capità Pere Flexes 
trobaren un germà seu que li digué que era fadrí i també li digué un cunyat seu 
que trobaren a Gènova fa 4 mesos, fa 3 anys que està a M.  
CORRENT, Antoni. 25-3-1668: de Messina (Sicília), de 30 anys, f. de Blai i de 
Joana, fa 2 anys que habita a M., en fa 3 morí sa muller Gràcia Majo. Pere 
Verdet, mariner de França, casat a M., de 20 anys, fa 3 anys que el coneix de 
Messina on s’embarcà en sa companyia a una nau veneciana, navegaren mig 
any junts, després l’ha conegut a Espanya i últimament a M. on naveguen amb 
la capitana, quan s’embarcà li digué que era viudo i també li digué un germà 
seu dit Nicolau que ha anat en la seva companyia, fa mig any trobà dit Nicolau 
a Gènova i li demanà per son germà, li digué que es volia casar a M., li 
respongué que ho podia fer per ser viudo. Lluís Ritxo, natural de Messina, de 
26 anys, diu que estaven al mateix carrer, que ha estat casat dues vegades i té 
dos infants, és viudo per mort de la seva segona muller fa 3 anys, la ve veure 
enterrar a la parròquia de Jesús Maria, després l’ha vist a Espanya i a Mallorca 
i sempre l’ha vist tractar com a fadrí. Francisco Donado, natural de Messina, de 
23 anys, diu que a Messina estaven al mateix carrer, sap que ha estat casat 
dues vegades i té dos infants, fa 3 anys morí la segona muller, ajudà a portar-la 
a enterrar a la parròquia de Jesús Maria, després l’ha vist a Espanya i a M., 
sempre com a vdo. Casa a Sta. Creu amb Antonina Veny. 
CORSO, Pere. 31-8-1668: de Còrsega, f. de Francesc i d’Elisabet Corso, 
mariner de 23 anys, fa 8 anys que falta de sa pàtria, ha navegat en diferents 
embarcacions, darrerament amb els vaixells del Senturió, fa 2 anys vingué a M. 
Sebastià Torrens, mariner de la ciutat, de 22 anys, el va conèixer fa dos anys 
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en que vingué a M. amb les naus del Senturió, fa un any que naveguen plegats 
amb la nau del patró Antoni Corso, fa un mes a Cadis parlà amb el seu pare 
Francesc que li demanà si s’havia casat i ell digué que no y el pare li digué que 
era fadrí, Antonio Barleer, natural de Nàpols, de 20 anys, diu que el va conèixer 
fa 3 anys i navegaren junts dos anys amb les naus de Senturió, després l’ha 
conegut a M. sempre fadrí.  
CORTAGUA, Joan. 16-4-1697: de Proyasa (?), h. Sta. Creu, f de Bartomeu 
casa a Santa Creu amb Rosa Rosselló, f. d’Andreu i de Joana Rosselló. 
COSTA, Agustí. 18-4-1671: mariner de Rapalo (Gènova), de 27 anys, f. de 
Gerony i de Peregrina Azutje. Nicolau Maltès, mariner d’Arax (Gènova), de 22 
anys, el va conèixer fa dos anys a Gènova i de les hores sempre han navegat 
plegats, li digué que era fadrí i sempre l’han reputat per tal. Agustí Ronco, 
mariner de Gènova, de 25 anys, fa 3 anys el va conèixer a Gènova, han fet 3 o 
4 viatges junts, l’ha vist a Càller i altres parts, sempre l’ha vist tractat com a 
fadrí. Nicolau Morando, mariner de Gènova, de 22 anys, el va conèixer fa 7 o 8 
anys, que era minyó de 13 o 14 anys, a Gènova, i de les hores sempre han 
navegat junts, sempre l’ha conegut fadrí. Lluís d’Anís, de Màlaga, h.M., de 28 
anys, el va conèixer fa 10 anys, que seria de 12 o 13 anys, i de les hores han 
navegat junts 3 anys amb la capitana d’Espanya, tres amb la capitana de 
Gènova i després en diverses embarcacions, sempre l’ha conegut fadrí. Casa a 
Sta. Creu amb Joana Lladó, vda. 
COSTA, Andreas de. 29-8-1659: mariner-artiller, f. d’Àngelo i de Rosa, de 
Casantre de Grècia, als 9 anys es posà a navegar amb flamencs, fa 8 anys 
arribà a Màlaga i es posà per artiller a la fragata de Màlaga anant en cors per 
Llevant, fa un any vingué a M., fadrí de 24 anys. Josep Gener, mariner de M., 
de 25 anys, diu que fa 7 anys el va conèixer a Màlaga, on havia arribat en un 
vaixell flamenc, es va embarcar per artiller a un vaixell de Màlaga on dit 
testimoni anava per mariner, en dit temps han navegat junts per tot el Llevant, 
arribat a Llebre, que és terra de grecs, alguns paisans seus l’anaren a veure, 
sempre ha entès que era fadrí. Domingo Rodrigues, miles, natural de Galícia, 
de 40 anys, fa 6 anys que el coneix de Màlaga, navegava amb un patatxo de 
mercaderies i després es posà a navegar amb la fragata de Màlaga per artiller, 
on dit testimoni anava per soldat, dit temps han navegat junts, anaren a 
Llevant, molts camarades seus li han dit que és fadrí, tindrà 23 o 24 anys. Casa 
a St. Miquel amb Caterina Prohensal. 
COSTA, Antoni. 29-8-1665: mariner d’Eivissa, f. de Gregori i Úrsula Guasp, fa 
6 anys partí d’Eivissa i arribà a M. on ha habitat, fent viatges per la costa 
d’Espanya, Barcelona i França, de 20 anys. Llorenç Guàrdia, sastre d’Eivissa, 
h.M., de 33 anys, el coneix de minyó i coneix als pares, fa dos anys que habita 
a M. i sap molt cert que és fadrí, serà de 20 o 21 anys. Andreu Jaque, mariner 
de M., de 30 anys, fa 3 anys que el coneix, fa viatges amb vaixells mallorquins, 
molts camarades seus sempre l’han conegut fadrí, serà de 20 anys. Joan 
Antoni Mesquida testimoni. Casarà a Alcúdia. 
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COSTA, Tomàs. 20-3-1692: del marquesat de Final (Gènova), de 24 anys, f. 
d’Esteve i de Rosalina Rafila. Joan Baptista Costa, mariner de Final, h.M., de 
33 anys, el coneix de minyó i coneix els pares, des de que ell tenia 12 anys no 
s’han deixat, si fos casat ho sabria. Joan Baptista Burrego, de Final, h.M., de 45 
anys, el coneix de minyó i coneix els pares, si fos casat ho sabria per haver 
sempre habitat i comunicat amb ell. Casa a Sta. Creu amb Magdalena 
Malvasia. 
COSTAN, Joan Pere. 7-1-1657: de Lió (França), f. de Genís (?) i Anna Xeza, 
fa 3 anys falta de sa terra en servei de monsieur Piquer tramés al Bastió de 
França, aquest estiu passat anant amb un barca amb dos companys fou pres 
per corsaris de Mallorca i l’aportaren amb un camarada, fadrí. El capità Lluís 
G., de Sifos (Six-Fours), de 45 anys, fa 3 anys que el coneix del Bastió de 
França, sabé que era fadrí pels de la sua terra, anant en cors dues sageties de 
Mallorca el prengueren prop de dit Bastió amb dos companys, un el deixaren 
els mallorquins en terra i a dit Joan el portaren a Mallorca, serà de 22 o 23 
anys. Jaume Vilbella, pastisser de Marsella, de 30 anys, el va conèixer fa 3 
anys al Bastió de França a Barbaria, hi anà en companyia de Monsieur Piquer, 
governador de dit Bastió, en son servei, entengué pels de la sua terra que era 
fadrí, dit testimoni se’n anà d’allà fa dos anys i el deixà, aquest estiu dos 
corsaris de Mallorca el prengueren, tindrà 22 anys. Casa a Sta. Creu amb 
Magdalena Jofre, f. d’Antoni. 
CREMONA, Diego de. 7-12-1657: de Còrdova (Castella), de 21 anys, f. de 
Diego i d’Anna Fernández, fa 6 anys que falta de sa pàtria, en dit temps ha 
estat en servei de sa majestat a Llevant, a Porto Longone4 i a Nàpols, després 
ha anat en cors amb la fragata de Màlaga amb la que ha vingut a M. en 
conserva amb el vaixell d’Antoni Pizà. Pere de Mendoza, de 23 anys, natural de 
Xerès de la Frontera, a 14 llegues de Còrdova, ha estat en sa casa i ha 
conegut als pares, tots els que el coneixen diuen que és fadrí, fa dos anys que 
naveguen junts amb la fragata de Màlaga, fa dos mesos que han vingut a M. en 
conserva amb el vaixell d’Antoni Pizà. Domingo Rodríguez, de 39 anys, d’Arcos 
a 10 llegues de Còrdova, el coneix de minyó, ha estat a casa dels pares i sap 
que és fadrí, fa dos anys que naveguen plegats i fa dos mesos han vingut a M. 
Francesc Bernades, de 20 anys, natural de Puente de don González (Castella), 
que dista 9 llegues de Còrdova, el coneix de minyó, ha estat en casa dels seus 
pares i sap que és fadrí. 
CRESCOL, Antoni. 30-7-1677: natural de Nàpols, morí fora.    
CREU, Felip de la. 23-4-1661: f. de Joan de la Cruz i de Joana Sanchez, 
natural de la Ciutat de Borgonya (França) (Cité de Bourgogne) , fa 8 anys partí 
de França per soldat de l’armada francesa, ha anat amb elles alguns anys, 
després anà a Espanya i es posà per soldat a les naus de M., ha navegat amb 
elles 14 mesos i vingué amb elles, de 26 anys. Glaudo de Llonnier, criat del sr. 

                                                           
4 Porto Longone, actual Porto Azzurro, es troba a l'illa d'Elba a la regió de la Toscana, fou un 
presidi de la monarquia hispànica. 
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Belloto, de Xalom (Borgonya) (Chalon-sur-Saône), de 25 anys, el va conèixer fa 
8 anys a França que eren soldats de l’armada de França, anaren a Espanya i 
després es posaren per soldats en les naus de M. anant en cors per temps de 
14 mesos, vingueren el mes de setembre passat i es posaren a servir, sempre 
l’ha conegut fadrí, les seves terres estan a 14 llegues, no era casat i aquests 8 
anys han anat junts, tindrà 23 anys. David Bartomeu, cotxer (redarius) de la 
senyora Joana Spanyola, de Montpeller, de 20 anys, el va conèixer fa 5 anys, 
eren soldats de l’armada de França, anaren junts a Espanya i es posaren en 
cors en les naus de Mallorca amb les que han anat 14 mesos, amb elles 
vingueren a M. el setembre passat, tot el temps que ha estat en sa companyia 
l’han tractat com a fadrí i com a tal és reputat per tots els que el coneixen, serà 
de 25 o 26 anys. Casa a St, Miquel amb Margarita Vives, f. de Gabriel i de 
Margarita Penya. 
Cristòfol. 3-12-1696: llibert d’Eivissa, vdo. de Francina Bonaventura, lliberta 
d’Eivissa, casa a St. Miquel amb Josefa Maria Moscoso. 
CRUSSELLS, Josep. 21-3-1660: mariner de Ciutadella (Menorca), f. de 
Llorenç, de 20 anys, f. de Llorenç i de Francina Fluxà, fa un any i mig vingué. 
Sebastià Joaneda, ferrer de Ciutadella, de 32 anys, coneix els pares i a ell de 
minyó, fa un any i mig vingué a M., és fadrí. Josep Oliver, bracer de Ciutadella, 
de 28 anys, el coneix a ell i als pares, és fadrí. 
CURSACH, Sebastià. 6-11-1701: de Ciutadella (Menorca), casa a Santa Creu 
amb Francina Sanxo. 
DADAM, Antoni. 10-9-1681: de Nàpols. Josep Marsel de Nàpols, h.M., de 21 
anys, diu que foren vesins de casa a Nàpols, fa 10 anys que sempre l’han feta 
en diferents embarcacions, sap molt bé que no és casat, tindrà 17 anys. Esteve 
Proasti, de Trapana, h.M., diu que fa 30 anys que fa de mariner i feu molts de 
viatges a Nàpols i estava entretingut en sa casa, el coneix des de que era 
minyó, de 4 o 5 anys a esta part han refermat sa amistat a aquesta ciutat, si fos 
casat li hauria dit.  
DARGENT, Gabriel. 22-2-1680: de Montesquieu (França), f. de Joan i de 
Gabriela Centenach, de 24 anys. Antoni Pagès, de França, de 30 anys, fa 6 o 7 
anys que el coneix de Saragossa, de les hores l’ha tractat molt, mai ha sentit dir 
que fos casat. Domingo Riesco, natural del regne de Leonis, de 24 anys, fa dos 
anys i mig que el coneix de Madrid, vingueren junts a M. al servei de sa 
il·lustríssima, a Madrid camarades seus li digueren que era fadrí. 
DE LA ROSA, Vicenç. 9-1-1658: natural de Palerm (Sicília), f. de Joan 
Baptista i de Josefa Antònia, mariner de 24 anys, ha servit al rei 10 o 12 anys 
navegant amb l’armada de Nàpols i amb la don Querques, ara ha vingut de 
Cartagena amb la fragata de Màlaga. Vicenç Cani, capità de fragata, de 
Palerm, de 27 (?) anys, el coneix de minyó i sap que és fadrí, fa 12 anys partí 
per anar a servir al rei, fa un any vingué en sa companyia amb la nau, ha 
navegat amb el capità Pizà. Francesc Garcia, mariner, f. de Pere, de l’illa de 
Pantelaria (Pantel·leria), regne de Sicília, casat a M., de 25 anys, el coneix de 
minyó de Palerm, fa 12 anys era minyó i se’n anà, fa dos anys van junts en la 
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fragata de Màlaga del capità Pizà, han vingut junts a M., sempre ha sabut que 
és fadrí, tant abans de ser soldat com quan tornà de la soldadesca. Josep de 
Jordi, f. de Vicenç de Jordi, natural de Palerm, el coneix de minyó, diu que no 
ha estat mai casat, se’n anaren junts a sevir al rei, fa 10 mesos que van junts 
en cors en la fragata de Màlaga. Antoni de Sacan, mariner, f. de Donat Secan, 
natural de lloc de Sacan del regne de Nàpols, també diu ser natural de Teral, 
de 27 anys, fa 10 anys que el coneix, anaren junts a servir al rei en l’armada de 
Nàpols i serviren 10 anys, després s'embarcaren a Cartagena a la fragata de 
Màlaga i vingueren a M. Casa a Sta. Eulàlia amb Joana Suau, f. de Joan. 

DEL FOSSO, Bartomeu. 19-1-1660: de 17 anys, de Càller (Sardenya), f. del 
patró Joan i de Bernarda, fa 3 anys se’n anà amb una nau mallorquina que 
anava en cors i vingué a M. Tomàs Dore, de Càller, de 22 anys, ha conegut els 
pares, s’embarcaren en cors en un vaixell mallorquí que es diu St. Francesc, era 
minyó de 14 o 15 anys, i amb ell vingueren a M., és fadrí de 17 anys. Joan 
Espineta,mariner de Menorca, de 21 anys, fa 4 anys que el coneix de Càller, era 
minyó i s’embarcà a una nau de M. dita St. Francesc que anava en cors i tocà a 
Càller, als 6 o 7 mesos la nau tornà a M. i dit Bartomeu s’hi quedà i no s’ha 
mogut, tindrà 17 o 18 anys, s’embarcà de 12 o 13, és fadrí. Casa a Sta. Creu 
amb Marianna Flexa, vda. 
DELFEU, Jaume. 29-12-1676: de Nasau, dominació de Gènova, f. de Joan 
Baptista i de Joanet Gemelina, de 18 anys, fa 3 anys falta de sa pàtria navegant, 
fa dos mesos que és a M. Francisco Baldón, mariner de la senyoria de Venècia, 
de 27 anys, trobat a la ciutat, el va conèixer fa 3 o 4 anys a Gènova, ha estat en 
sa casa i conegut els pares que li digueren que era fadrí. Joan Caxarone, 
mariner de San Remo de la senyoria de Gènova, de 23 anys, trobant-se a la 
ciutat, el va conèixer fa 3 anys a Gènova, camarades i parents seus li han dit que 
és fadrí, de les hores sempre han navegat junts. 
DALMEDO, Josep. 18-6-1661: mariner, f. de Joan i de Marianeta, natural del 
Castell de St, Felip al terme de Maó (Menorca) es casa a Sta. Creu amb 
Caterina Mesquida. 
DELOPINO, Joan Baptista. 30-1-1669: mariner de Final (Gènova), f. de 
Panteli i d’Àngela Rossa, als 12 anys vingué a M., on hi té dos germans casats. 
Pere Servera, mariner de Maó, h.M., diu que fa 17 anys que el coneix de 
Mallorca, tindria 11 o 12 anys, coneix els pares, han navegat junts amb vaixells 
de Mallorca, és fadrí, si fos casat ho sabria, tindrà 26 anys. Vicenç de Castro, 
de Malta, h.M., el va conèixer fa 10 o 12 anys a Mallorca, coneix els pares, han 
navegat 5 anys junts, fa 3 o 4 mesos han estat junts a Final a casa dels seus 
pares que li han dit que és fadrí, tindrà 26 anys. Casa a St. Nicolau amb 
Francina Martorell, f. de Raynald. 
DÍAZ, Antonio Bernardo. 20-3-1652: de Sevilla (Castella), de la parròquia de 
Sta. Magdalena, f. d’Antoni i de María de la Concepción, fa 7 mesos que falta 
de sa pàtria. Tomàs de la Rua, natural de Santander, regne de Navarra (sic), 
de 32 anys, fa 6 o 7 mesos que el coneix de Cadis on dit testimoni assentà 
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plaça de mariner a una nau de l’armada reial, dita Sta. Maria i St. Roc, i dit 
Antoni Bernat hi tenia assentada plaça de soldat, ell li digué que feia un mes 
que faltava de sa pàtria i de les hores no s’han deixat, sempre ha sentit dir als 
seus camarades que era fadrí, serà de 22 anys. Francesc Garcia, f. de Joan i 
d’Anna Ruis, de Baza, Andalusia, de la parròquia de St. Jaume, de 24 anys, fa 
8 mesos que el coneix de Sevilla, els que el coneixien li digueren que no havia 
estat casat, fa 3 mesos arribà a M. i li trobà, li digué que havia vingut de Sevilla 
amb una nau de l’armada reial i per no voler seguir la milícia s’hi restà, el té per 
fadrí de 22 anys. Casa a St. Miquel amb Maria Pineda (veure). 
DURAN, Joan. 16-6-1660: mariner de Martega (França), f. de Damià, ha estar 
3 anys captiu de les galeres de Sicília, amb les paus l’han alliberat i ha vingut a 
M. amb son germà, de 20 anys. Esteve Duran, mariner de Martega, de 34 anys, 
el coneix des de que és nat per ser germà seu, ha estat 3 anys captiu a les 
galeres de Sicília, el captivaren de 17 anys i no era casat, ha haguda llibertat 
en les paus que s’han fet entre Espanya i França, fa 7 mesos el trobà alliberat a 
Messina i l’aportà a M., on dit testimoni fa 3 anys que vingué, serà de 20 anys, 
el vol casar amb una germana de sa muller. Pere Curet, mariner de La Ciutat 
de Provença, casat a M. amb Antonina Bordoy, de 32 anys, el va conèixer fa 7 
anys a Martega, que era minyó de 12 o 13 anys, ha conegut els pares, feu un 
viatge amb ell per mosso, el captivaren les galeres de Sicília i ha estat captiu 3 
anys, fa poc ha tinguda llibertat i son germà l’ha aportat a M., sap molt cert que 
no és casat. Ugo Testo, mariner de Marsella,el va conèixer fa 5 o 6 anys a 
Liorna, que era minyó,navegà dos anys amb sa companyia abans de que el 
capturessin les galeres de Sicília, és fadrí d’uns 20 anys. Casa a Sta. Creu amb 
Joana Oliver. 
EGGA, Nicolau, (Eggh) 4-7-1651: d’Hoora (Flandes)  casa amb Clara Jenson, 
f. de Joan, a Sta. Creu. 
ELIPE, Miquel. 30-6-1668: de Sòria, diòcesi d’Osuna (Castella), f. de Miquel, 
sastre, i de Caterina Martínez, partí de 12 o 13 anys i a Toledo es posà al 
servei de Josep Galceran, mallorquí autor de comèdies, fadrí de 22 anys. 
Jeroni de Sandoval, natural d’Osona (sic), diòcesi d’Osuna, el va conèixer a 
Sòria fa 7 anys essent fadrí, ha conegut als pares, s’apuntà a la companyia de 
Galceran i sempre han anat junts en dita companyia per diverses parts 
d’Espanya, no s’ha casat en part ninguna, tindrà 22 o 23 anys. Josep Galceran, 
de la ciutat de Mallorca (Macorices ?), de 50 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix 
que s’ajuntà a Toledo a la companyia de representants al seu servei, que era 
minyó de 14 o 15 anys, sempre ha estat al seu servei sinó una vegada que se’n 
anà de Mallorca i al cap d’un any tornà, sempre tractat com a fadrí, tindrà 22 
anys. Salvador de la Cueva, representant de 26 anys, natural de Màlaga, 
domiciliat a Toledo, fa 7 o 8 anys que el coneix de Toledo, era minyó de 14 o 
15 anys, en que s’ajuntà al servei de Josep Galceran, autor de la companyia de 
representants que avui es troba a Mallorca, fa un any se’n anà a València i 
després tornà, sempre tractat com a fadrí.    
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ENRÍQUEZ, Anna Maria. 30-6-1668: d’Orense, regne de Galícia (Castella), f. 
de Joan i d’Elisabet Fernández, als 10 anys se’n anà amb els germans a 
Zamora i d'allí a València on es posà al servei de Galceran, de 23 anys. Jeroni 
de Sandoval, natural de Sòria, representant de 37 anys, la va conèixer fa 5 
anys a València on es posà al servei de J. Galceran, autor de comèdies, 
sempre ha estat tractada com a fadrina, tindrà 23 anys. Josep Galceran, natural 
de la ciutat de M., de 50 anys, diu que fa 5 anys a València entrà al servei de la 
seva companyia, era jove de 16 o 17 anys, mai ha estat casada, tindrà 23 anys. 
Salvador de la Cueva (Queva), de Màlaga, domiciliat a Toledo, de 26 anys, la 
va conèixer fa 5 anys a València al posar-se al servei de Galceran. 
ESCHIANO, Ignaci. 23-12-1657: de Nàpols, f. de Francesc Antoni i d’Hipòlita 
Marramau, de 25 anys, fa 8 o 10 anys partí de sa pàtria. Domingo de Magne, 
napolità de 25 anys, ha conegut els pares, s’han criat junts al carrer lo 
nolopitxolo, han navegat junts en diferents vaixells, és fadrí de la seva edat. 
Joan Antoni Ventura, de Palerm, casat a M., de 25 anys, diu que fa 7 o 8 anys 
que el coneix de Nàpols, ha estat en sa casa, sempre l’ha vist tractar com a 
fadrí, fa 4 o 5 anys que fan viatges amb vaixells de M., tindrà 25 o 26 anys. 
ESPINETA, Joan. 27-4-1660: pescador, f. de Diego i d’Agnès Contreras, de 
Maó (Menorca), de 21 anys, vingué fa 4 anys. Andreu Segarra, teixidor de lli de 
46 anys, el coneix des de que és nat, ha conegut als pares, sap que és fadrí, fa 
4 anys se’n anà de Menorca i vingué a M., serà de 21 anys. Josep Contreras, 
sabater de Maó, de 41 anys, el coneix des de que és nat, és fill de la seva 
cosina Agnès, que morí, sap que és fadrí, vingué a M. fa 4 anys, tindrà 22 anys. 
Casa a Sta. Creu amb Caterina Ripoll. 
ESQUINO, Francesc. 7-3-1670: ferrer de 20 anys, de Sardenya, f. de Jaume i 
de Montserrada Montis, fa mig any vingué a M. amb el vaixell del capità Cap de 
Carabassa. Bartomeu Sunyer (?), de M., de 30 anys, diu que fa dos anys i 
mesos el va conèixer a Càller, feia feina de mosso en casa d’Antoni Lluc 
Garriga, ferrer, que és mallorquí, ha fet dos viatges a Càller i sempre l’ha trobat 
en dita casa de mosso, fa mig any l’ha vist a M. sempre tractat com a fadrí. 
Pere Joan Fontanell, mariner de Sardenya, h.M., el va conèixer fa 3 anys a ell, 
a sa mare i germans, estava per mosso a casa d’Antoni Lluc Garriga, ferrer, 
que aprenia l’ofici, de les hores sempre l’ha conegut, no és casat, ha tractat 
matrimoni amb la seva filla. Casa a Sta. Eulàlia amb Joana Basta  
ESTARELLES, Josep. 18-5-1676: de Barcelona (Catalunya), f. de Pere i 
d’Elisabet Ribot, de 18 anys, fa 10 anys vingué a M. Guillem Cabot, de 
Bunyola, de 30 anys, el va conèixer fa 10 anys, sap que és fadrí perquè vingué 
a M. minyó de 9 o 10 anys i de les hores sempre l’ha conegut. Pere Antoni 
Riera, de Bunyola, de 28 anys, diu que era minyó de 8 o 9 anys, varen estar 
plegats a una possessió, per l’ofici que té d’oficial ha estat a dues viles, 
Llucmajor i Valldemossa, i ara està a Bunyola, no se’n ha anat de M., és fadrí.  
ESTEVE, Joan. 2-9-1668: de la ciutat de Frasur (?), regne de França, f. de 
Jaume i de Caterina Rahola. Bartomeu Alfonso,mariner de Callerare, casat a 
M., de 25 anys, el va conèixer fa 5 anys a Cadis, durant 3 anys anà en sa 
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companyia amb la nau de Nàpols anomenada la Concepció i un any amb la 
nau de M. dita St. Jordi, últimament amb la capitana de M., sempre l’ha conegut 
fadrí i ho ha sentit dir a persones de la sua pàtria. Antoni Sportanaya, de 
Nàpols, de 21 anys, el va conèixer fa 5 anys a una nau de Nàpols on 
navegaren 3 anys, després un any amb la nau St. Jordi de M., ara amb la 
capitana de M., tota els que el coneixen el tenen per fadrí.  
ESTEVE, Josep. 11-12-1662: de Sicília (Pergamins de Sta, Eulàlia). 
FÀBREGUES, Aleix. 7-7-1662: mariner, f. de Joan i de Maria Camps, de Canet 
(Catalunya), de 23 anys, fa un any i mig que falta de sa casa i vingué a M. 
Joan Ferrer, mariner de Canet, h.M., de 24 anys, el coneix de minyó, s’han criat 
junts, ha navegat am el seu pare i amb ell, sap molt bé que és fadrí, fa un any i 
mig que naveguen junts, tindrà 23 anys. Marc Fàbregues, mariner d’Arenys, de 
23 anys, el va conèixer a M., per molts natural de la sua terra sap que és fadrí, 
serà de 23 anys.  
FÀBREGUES, Marc. 5-7-1662: mariner d’Arenys (Catalunya), f. de Josep, 
mariner, i de Maria Riera, qu., fa 8 anys que falta d’Arenys, primer navegà pel 
regne de València i al poc vingué a M., ha navegat amb vaixells de M., els dos 
anys últims amb el patró Joan Riera, son oncle, és de 22 anys. Aleix 
Fàbregues, mariner d’Arenys, el va conèixer fa un any a M. on té entès que fa 
molts d’anys que hi habita, a Arenys li digueren que era fadrí, serà de 22 anys. 
Jaume Ferrer, mariner de Canet, de 24 anys, el va conèixer a M., és nebot del 
patró Joan Riera i amb qui de les hores han navegat junts, sap que fa 9 anys és 
a M., si fos casat en tindria notícia, tindrà 22 anys. El patró Joan Riera, 
d’Arenys, de 53 anys, no el conegué a Arenys perquè fa més que és fora, diu 
que vingué molt petit per mosso del patró Ballester, tindria 13 o 14 anys. Casa 
a Sta. Creu amb Margarita Sans, f. d’Antoni i de Francina Joan.  
FÀBREGUES, Sebastià. 1-1-1699: del castell de St. Felip, Maó (Menorca), f. 
de Josep i de Bàrbara Aleta, casa a Santa Creu amb Francina Fàbregues, f. de 
Marc i de Margarita Sans, vda. de Bartomeu Andreu, f. de Bartomeu i d'Àgata 
Cànoves. 
FACHE, Alexandre. 29-11-1701: de la parròquia de St. Martí, vila de Peli, 
Gènova, f. d’Esteve i de Tomasa Seguí, casa a Santa Creu amb Francina 
Arnau, f. de Pere i de Joana Anna Abrines. 
FACIO, Bartomeu de. 17-3-1671: de Gènova, mariner de 24 anys, f. de 
Lleonard i de Maria Picina. Joan Antoni Salas, mariner de Càller, casar a M., de 
22 anys, fa dos anys i mig que el coneix de Gènova, s’embarcaren junts per 
mariners i de les hores sempre han navegat junts, fa 10 o 12 dies vingueren de 
Marsella amb la barca del patró Bernat Sunyer, sempre l’han tingut per fadrí 
tots els que el coneixen. Bartomeu del Fostau, mariner de Sardenya, casat a 
M., de 30 anys, diu que el va conèixer fa dos anys a Sardenya, s’embarcaren 
junts amb el capità Josep Carabassa, sempre l’ha conegut fadrí. Joan 
Gotornos, natural de Gènova, mariner de 30 anys, fa 13 anys que el coneix, 
que era minyó, durant 3 anys feren 3 viatges continus en temps del contagi, 
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després el trobà a Liorna on s’embarcaren fa 7 anys, fa 3 mesos l’ha trobat a 
M. i li ha dit que encara és fadrí. 
FATJES, Joan. 9-8-1665: de Sant Feliu de Guíxols (Catalunya), de 25 anys, f. 
de Pere i de Magdalena Furesta, fa 3 anys se’n anà de sa terra i ha navegat i 
habitat en M., es vol casar amb Esperança Capó, f. de Josep, de la parròquia 
de Sta. Creu. Bartomeu Fàbregues, de M., de 28 anys, fa 3 anys que el coneix, 
l’aportaren de Canet a M. amb el bergantí del patró Guillem Fàbregues, àlies 
Xelo, hem fet viatges amb dit bergantí, sempre ha estat reputat per fadrí. Antoni 
Alemany, de M., de 32 anys, diu que fa 3 anys amb el bergantí de Guillem 
Fàbregues anaren a Canet i l‘aportaren per mariner, a Canet era reputat per 
fadrí. Joan Clausach, de St. Feliu, de 20 anys, diu que eren vesins de casa a 
St. Feliu i sap que mai s’ha casat. 
FERAU, Llorenç. 6-6-1699: de Marsella (França), f. d’Antoni i de Caterina 
Felibert, casa a Santa Eulàlia amb Magdalena Puigserver, f. de Bartomeu i de 
Magdalena Sureda. 
FERNÁNDEZ, Llorenç. 1-6-1661: mariner natural de Torrelavega (Castella), f. 
de Domingo i de Miquela Ruiz, de 25 anys, fa 11 anys partí de sa pàtria, anà al 
regne de València i passà a Eivissa on va estar alguns anys fent de mariner, ha 
fet viatges en cors amb els corsaris mallorquins, fa 3 anys que és a M. Joan 
Estelrich, forner de M, de 26 anys, casat a Eivissa, el va conèixer fa 10 anys a 
Eivissa, els dos eren minyons, habitaren junts molts d’anys, fins lo dia d’avui ha 
estat tractat com a fadrí. Josep Escales, teixidor de lli de M., vdo, de 27 anys, el 
va conèixer fa 13 mesos,anaren junts amb cors amb la nau l’Àguila Rossa, 
molts camarades seus deien que era fadrí i el tractaven com a tal. Casa amb 
Elisabet Ripoll, f. d’Onofre i d’Antonina Alcover, a St. Nicolau. 
FERRAN, Francesc. 16-4-1680: d’Olesa de Montserrat (Auleza) (Catalunya), 
f. de Jacint i de Victòria Maymó, de 30 anys, viudo. Pau Prats, d’Olesa, de 18 
anys, el coneix des de que té ús de raó, les cases dels pares estaven costat 
per costat, era casat amb Margarita Cardona que és morta, l’ha sentit dir a un 
jove de dita vila i dit Francesc és reputat per viudo. Gabriel Puigrós, sabater de 
22 anys, diu que fa un any que es troba a M. i sempre ha sentit dir que és 
viudo. La dona morí a l’hospital de la Santa Creu de Barcelona l’1 de maig de 
1678. Casa a St. Miquel amb Margarita Payeres. 
FERRANDO, Joan  Josep. 19-6-1669: de Menorca, f. de Josep i d’Àgada 
Benejam. Miquel Thomàs, d’Alaior (Menorca), de 60 anys, fa 10 o 12 anys que 
el coneix, fa 7 o 8 anys que el coneix a Mallorca, no és casat. Testimonis a 
Alcúdia.   
FERRER, Agustí. 20-1-1670: mariner de 19 anys de Barcelona (Catalunya), f. 
de Gabriel, fa 4 mesos vingué a M. amb una barca catalana. Pere Seguinyoles, 
dit de la Torre, de M., de 17 anys, fa dos anys anà a Barcelona i allà da un any i 
mig el conegué, posà davant sa casa, conegué son oncle que es diu Josep 
Ferrer del que sap que és fadrí, fa 4 mesos vingueren a M. Josep Canals, 
mariner de Reus, de 19 anys, el conegué el 1662 per haver estat plegats un 
any a Barcelona casa de Josep Miralles, botiguer de teles, després sempre l’ha 
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tractat estant ell en casa de son oncle Josep Ferrer a Barcelona, sap que és 
fadrí. Casa a St. Jaume amb Francina Arbós.  
FERRER, Jaume. 23-10-1661: de Canet (Catalunya) casa a Sta. Creu amb 
Joana March. 
FERRER, Joan. 8-10-1661: mariner de Canet (Catalunya), f. de Benet, 
mariner, i de Paula Nard, fa dos anys que falta d sa terra i ha habitat a aquesta 
ciutat traficant amb vaixells mallorquins, de 23 anys. El patró Pere Antic Jover, 
de Canet, de 33 anys, el va conèixer fa dos anys a M., han navegat junts, fa 
molts d’anys que coneix els pares, l’any passat va veure el pare esclau a Alger i 
li digué que el fill no s’havia casat, que anés a Catalunya a casar-se, serà de 23 
anys. Antoni Juan, sabater, de Canet, de 24 anys, el coneix des de que és nat, 
s’han criat junts, coneix als pares i a tots els parents, sap molt bé que és fadrí, 
tindrà 23 anys. Casa el 20 del 12 amb Caterina Mulet a Sta. Eulàlia.  
FERRER, Pere Miquel. 21-8-1667: sastre, f. de Pere Miquel i de Marta Oliva, 
de Madrid (Castella) d’on partí als 12 o 13 anys amb la companyia de 
Galceran, ha estat en diverses parts, fa un any que és a M. fent de sastre en 
casa de Francesc Borpe, de 18 anys . Nicolau de Savala, natural de les Índies, 
domiciliat al regne de Granada, de 38 anys, fa 5 o 6 anys que el coneix d’un 
lloc de Castella la Vella, de les hores l’ha vist en companyia de Josep Galceran, 
era de 12 o 13 anys, de les hores no ha deixat la companyia de Galceran, es 
fadrí, serà de 18 o 19 anys. Miquel Bermudes de Castro, representant, natural 
de Madrid, de 45 anys, el va conèixer fa 3 anys a València que anava a la 
companyia de Galceran, no ha deixat la companyia fins ací a M., és fadrí de 18 
o 19 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Margarita Dols, f. de Jaume i de Margarita 
Ballester. 
FERRER, Sebastià. 4-1-1652: bracer, de Ciutadella (Menorca), f. de Joan i de 
Margarita Oliver, fadrí de 24 anys. Jaume Basset, ferrer de Ciutadella, h.M., de 
30 anys, el va conèixer fa 3 anys a Ciutadella, vingué a M. 8 dies abans que dit 
testimoni vingués, és fadrí de 24 anys. Jaume Cardona, paraire, f. de Jaume, 
de Ciutadella, de 20 anys, diu que s’han criat plegats, vingueren plegats i ell no 
se’n ha tornat, és fadrí de 24 anys. Casa a Alcúdia amb Agnès Gamundí. 
FERRO, Jaume. 4-3-1692: mariner, de la vila de Sela, de la senyoria de 
Gènova, f. de Joan i d’Antonina Badona. Francesc Resso, mariner de la vila 
d’Alemangue (?) de la senyoria de Gènova, h.M., de 23 anys, fa 12 anys que el 
coneix de Gènova, el té per fadrí, li han dit molts camarades seus. Pau Solà, 
mariner de Vilanova de Cubelles, atrobat a la ciutat, de 31 anys, fa 8 anys que 
el coneix de Màlaga, els seus camarades sempre li han dit que és fadrí. Antoni 
Melià, f. de Cristòfol i d’Àngela Grosa, de Gènova, de 34 anys,coneix el pare i 
ha navegat amb ell, és fadrí. 
FIGUERA, Jaume. 16-4-1682: de Ciutadella (Menorca), f. de Jaume i 
d’Antonina. Miquel Sancho, diaca de Ciutadella, de 24 anys, sempre l’ha vist 
anar en sa casa excepte 12 anys en que ha estat esclau a Constantinoble, 
tindria 16 o 17 anys quan el captivaren, ara en tindrà uns 30, no és casat. Joan 
Valls, de Ciutadella, de 19 anys, fa 2 o 3 anys que el coneix, és vingut 
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d’esclavitud, ha oït dir als pares que el captivaren els moros que era molt 
minyó, no és casat.  Casa a Sta. Creu amb Antonina Marí. 
FLEXES, Joana Maria. 3-2-1693: f. de Guillem i de Margarita Terrades, natural 
de Stelrich (Hostalric), Catalunya, habitadora d’Andratx, viuda de Joan Cler, f. 
de Joan i de Mònica Blanquer5 del comtat de Flandes. Pere Palmer, mariner 
d’Andratx, de 27 anys, diu que el 1691 es trobava a Tarragona pescant i 
coneixia a Joan Cler, f. de Miquel i d’Angelina Ferregut, soldat de cavall, i a 
Joana Mª Flexes, natural de Stelrich, habitava en sa casa, i a l’octubre Cler 
caigué malalt, l’aportaren a l’hospital i morí i allà l’enterraren, la viuda no s’ha 
tornat casar. Pere Flexes, d’Andratx, de 16 anys, coneixia molt a Cler, 
holandès, f. de Miquel i d’Angelina Ferragut, soldat de cavall de sa Excel·lència, 
i a la dona, a l’octubre del 1691 es trobava en sa casa a Tarragona i Cler morí a 
l’hospital i enterrat a l’església¸la dona no s’ha tornat casar.  
FLUXÀ, Pere. 8-9-1662: mariner natural de Castell de St. Felip de la vila de 
Maó (Menorca), f. de Pere i de Maria Rotja (Roig), fa prop de dos anys vingué 
a M., de 25 o 26 anys. Joan Pons, mariner de Maó, de 46 anys, el coneix des 
de que és nat, coneix els pares, el pare és viu i la mare morta, quan vingué a 
M. fa un any i mig era fadrí, si fos casat ho sabria, serà de 25 o 26 anys. 
Francesc Net, mariner del castell de St. Felip de la vila de Maó, de 23 anys, ha 
conegut els pares i a ell des de que té records, s’han criat junts, sap molt cert 
que mai s’ha casat, se’n anà fa prop de dos anys i vingué a M., tindrà 24 o 25 
anys. Casa a St. Jaume amb Maria Planes. 
FLUXÀ, Sebastià. 21-1-1680: de Ciutadella (Menorca), f. de Sebastià i de 
Joana Sintes, de 20 anys. Miquel Campamar, de Ciutadella, de 19 anys, coneix 
els pares i a ell des de que és nat, diu que és fadrí. Bartomeu Alzina, de 
Menorca, de 23 anys, el coneix des de que té records, ha conegut els pares, és 
fadrí. Casa a Sta. Eulàlia amb Margarita Serra.        

 FOLGADA I VELASCO, Sebastià. 25-1-1663: de la ciutat de València. 
Salvador Rodríguez, cirurgià de València, fa 14 anys que el coneix, sempre 
com a fadrí. Pere Massip de Barcelona, de 35 anys, el coneix des de 1648, fa 
4 anys el va veure a Cadis i últimament a M., és fadrí 
FONT, Francesc. 27-4-1668: d’Alacant (València), f. de Francesc i de Ginessa 
Garcia, vdo. d'’Elisabet Garcia que morí fa 3 anys. Rora (?) Ajola, f. de Josep i 
de Elisabet Ximenes, de 24 anys, natural d’Alacant, conegué a Elisabet, muller 
de F. Font, que morí fa 3 anys, l’ha vista morta, està enterrada al convent de 
Sant Francesc, diu que ell no s’ha tornat casar. Josep Guil, natural d’Alacant, f. 
de Guillem i de Maria Morelló, de 20 anys, sap que la muller és morta, anava 
en sa casa una cosina germana seva per casar-se però no s’hi casà. Casa a 
Sta. Creu amb Esperança Capó.  
FORN, Joan Baptista. 11-2-1688: de Roma, f. del Dr. Tomàs i d’Àngela 
Zanoti. Alfonso León, natural de Sevilla, abans domiciliat a Barcelona, ara 
habitador de la ciutat, de 60 anys, diu que ha habitat 10 anys a Barcelona on 

                                                           
5 Altres testimonis donen altres pares. 
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estava dit Forn, tenien les cases veïnes, sa muller Francina Costa morí a 
Barcelona el 23-7-1686. Isidro Andreu, de Mataró, h.M., de 24 anys, el coneix 
des de que té ús de morí el juliol de 1686, després vingueren a M. i no l’ha 
desconegut. 
FORNARI, Joan. 15-5-1695: de Ciutadella (Menorca), f. de Josep i de 
Francina Calafat, h. de Sta. Eulàlia, casa a Sta. Eulàlia amb Joana Maria 
Seguí, f. d’Agustí i de Margarita Vives, h. de Sta. Eulàlia. 
FORNEMIZO, Joan Maria. 24-5-1699: dit Gibeto, de Cremona de Mezzana6, 
estat de Milà, f. de Carles i de Margarita Manzoni, casa a Sant Jaume amb 
Francina Reynés. 
FRADIERA, Nicolau. 27-6-1669: de 25 anys, d’Arle, França, f. de Nicolau i de 
Joana de la Escala, fa mig any vingué a M. Jaume Fradiera, natural d’Arle, de 
27 anys, diu que és germà seu, fa dos anys se’n anaren de sa pàtria i fa mig 
any de vingueren a M., sempre han navegat junts, no és casat en ninguna part. 
Mateu Palín, natural de la Pérgola (França), de 24 anys, diu que fa 3 anys que 
naveguen junts i sempre l’ha conegut fadrí, fa mig anys vingueren a M. Glaudo 
Pherau, mariner de La Ciutat (França), casat a M., de 22 anys, fa 10 anys el 
conegué a Martega, que a les hores era minyó, fa dos anys el trobà a M, i li 
digué que era fadrí, se’n anà de viatge amb una barca francesa per Cadis, fa 
mig any que el coneix a M. i li ha dit que és fadrí i també li ha dit un germà. El 
30 li donen llicència per casar a Sta. Creu amb Antonina Moyà, f. de Pau i 
d’Antonina Mestre, vda. de Joan Francès. 
FRANCÈS, Josep. 3-6-1661: mariner natural de Saona (Gènova), f. de Joan 
Baptista i de Jerònima Nerice, de 28 anys, fa 10 anys que falta de casa dels 
pares, fa 7 anys que navega per les costes d’Espanya, Barcelona i M. Joan 
Baptista Renard, de Càller, casat a M., de 36 anys, fa 10 anys que el coneix, de 
Màlaga, han navegat plegats moltes vegades per Ponent, Barcelona i M., 
sempre l’ha conegut fadrí, reputat per tal per tots els que el coneixen, un germà 
seu, Benet, s’havia casat a M. amb una germana de la muller de dit testimoni, i 
deia que era fadrí. Pere Bonifay, mariner de Provença, de 23 anys, fa 9 o 10 
anys que el coneix, han navegat junts per la costa d’Espanya i M. on fa temps 
que habita, és reputat per fadrí per tots els que el coneixen i ho ha sentit dir al 
germà Benet. Julià Reynaldo, mariner de Càller, de 26 anys, fa 15 anys que el 
coneix, ha estat en sa casa i conegut els pares essent dit testimoni molt minyó, 
han navegat plegats moltes vegades i sap que és fadrí. 
FRANCESCH, Domingo. 27-4-1662: mariner de Marsella (França), de 26 
anys. Orlando Bosam, mariner natural de Savona (Sahona), genovès, de 31 
anys, ha oït dir a molts paisans seus que és fadrí.  
FRAU, Glaudo. 18-6-1667: mariner, f. del patró Joan Frau i de Caterina 
Blanca, de La Ciutat de Provença (França) d’on fa 4 anys que falta, en fa 3 
vingué a M. on ha fet tràfec i ara navega amb la capitana de M., fadrí de 19 
anys. Joan Vidal, mariner de La Ciutat, h.M., de 28 anys, el coneix des de que 

                                                           
6 En realitat Cremona i Mezzara són dues ciutats distintes. 
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és nat, coneix els pares i sap molt bé que és fadrí, han navegat junts més de 4 
anys, fa un any que no, ell sempre ha navegat amb la capitana de M., tindrà 19 
anys. Jaume Baubela, taverner de Marsella, h.M., de 32 anys, diu que fa 3 anys 
que el coneix, vingué amb una nau de la sua terra i restà a M., de les hores 
sempre han navegat amb vaixells de M., sempre ha menjat en sa casa, és 
fadrí, l’ha vist festejar com a fadrí, serà de 19 anys. Casa a Sta. Creu amb 
Francina Alomar. 
GABRIEL, Antoni. 5-7-1659: mariner, f. de Pere, sastre, i de Tertrana, de 
Malta, de 24 anys, fa 5 anys que falta de sa pàtria anant de mariner per estes 
mars, ha anat amb els corsaris mallorquins per Llevant i Ponent, fadrí. Joan 
Vella, mariner, f. de Domingo, de 25 anys, el coneix de minyó i sap que és 
fadrí, han navegat junts amb els corsaris mallorquins. Jaume Cardona, mariner, 
f. de Jaume, natural d’Eivissa, de 21 anys, fa 3 anys que el coneix i aquest 
temps han anat junts en cors essent camarades, tots l’han tractat per fadrí com 
els camarades de Malta que el coneixen de minyó. Antoni Verderan, mariner, f. 
de Donard, de Nàpols, de 25 anys, diu que fa 6 anys que són camarades, han 
fet viatges i han anat en cors amb els corsaris mallorquins i sempre ha estat 
tractat com a fadrí per tots els mariners, camarades i compatriotes seus. Casa 
a St. Miquel amb Esperança Pol. 
GAGIN, Bartomeu. 9-5-1653: mariner de Longuea (?) (Gènova), f. de Gaspar, 
de 18 anys, ha navegat per diferents parts amb el patró Julià Daniel, que és de 
sa pàtria i casat a M., fa 5 anys que falta de sa pàtria, isqué d’uns13 anys. El 
patró Vicenç Maio, de Gènova, de 40 anys, coneix els pares, han navegat junts, 
sap que és fadrí, tindrà 18 o 19 anys. El patró Antoni Ricard, de Gènova, de 32 
anys, fa 3 anys que el coneix, han navegat junts, si fos casat ho sabria, tindrà 
17 o 18 anys. El patró Julià Daniel, de Longuea genovès, de 38 (?) anys, diu 
que eren vesins i coneix els pares, han navegat junts, és fadrí de 17 o 18 anys, 
Jaume Marcel, mariner de M., de 24 anys, diu que han navegats junts i amb 
mariners de sa terra que sempre l’han tractat com a fadrí, quan el va conèixer 
tenia 14 o 15 anys, Casa a Sta. Creu amb Anna Marcella, f. de Glaudi Marcello. 
GALANT, Vicenç. 22-5-1692: d’Alacant (València), de 22 anys, f. de Gabriel i 
d’Elisabet Juan Picó, fa 6 anys que navega. Baptista de Torres, mariner 
d’Alacant, de 21 anys, el coneix des de que té ús de raó, eren vesins, ha 
conegut als pares, el pare és mort, i els germans, l’han feta junts, sap que és 
fadrí. Francesc Risa, genovès, h.M., de 23 anys, fa 4 mesos a Alacant el va 
conèixer a ell, a la mare i als germans, fa 10 dies vingueren junts d’Alacant amb 
el pinco del capità Damià Duran, mallorquí, al partí digué a la mare que es volia 
casar a M. Francesc Gonsales, mariner de M., de 23 anys, fa 3 anys que el 
coneix molt i aquest temps han navegat junts, coneix la mare i als germans, fa 
10 dies digué a la mare que es volia casar a M. i vingueren junts amb el capità 
Duran, sempre ha estat reputat per fadrí. Casa a Sta. Creu amb Anna Vadell.   
GALLARD, Joan. 26-10-1682: de Ciutadella (Menorca), f. de Pere i de 
Francina Mayol. Antoni Camps, de Ciutadella, de 23 anys, el coneix de minyó 
que estava amb una tia sua veïnat de casa sua, s’han criat plegats, els pares fa 
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molt que són morts, vingué a M. de 14 anys i no s’hi ha casat. Pere Gallard, de 
Ciutadella, de 21 anys, diu que ell s’ha casat a Alcúdia i que dit Joan, son 
germà, ha estat en sa casa, és fadrí.  
GALLARDI, Pere. 3-5-1670: de Venècia, f. de Jaume i de Maras Sandori.  
Felip Llinardo, h.M., de 28 anys, el deixà fa 3 anys i ara ha vingut a M. amb la 
nau del Dr. Farrà, quan navegaven junts es deia públicament que era fadrí. 
Joan Lambert, casat a Malta, de 28 anys, fa 6 mesos que el coneix i no sap que 
s’hagi mudat el nom, sempre ha sentit dir que era fadrí. Pere Bordeguins, f. de 
Francesc, natural de Venècia, testimoni. 
GALLO, Joan Baptista. 26-4-1681: de Menton del principat de Mónaco, regne 
de França (sic), de 22 anys, f. de Francisco, àlies Respan, i de Jandra (?) 
Feraude, fa 4 anys que és fora de sa pàtria navegant. Lluís Jermason, de 
Marsella, de 24 anys, fa 3 anys que el coneix i de les hores sempre han 
navegat plegats, sempre l’ha conegut fadrí i per tal és reputat, paisans seus li 
han dit que és fadrí. Esteve Alomar (?) de Marsella, fa 4 anys que el coneix i 
sempre han navegat plegats, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, molts paisans 
seus li han dit que és fadrí.  
GARAU, Pere. 13-2-1671: mariner de Caldes, diòcesi de Barcelona (Cata-
lunya), f. d’Antoni i d’Anna Rius, fa 4 anys que navega per Llevant, un i mig 
amb vaixells de M., de 17 anys. Antoni Pagès, mariner d’Alacant, h. de Màlaga, 
de 27 anys, fa 2 anys que el coneix de Barcelona, coneix un germà que es diu 
Antoni, els pares són morts, de les hores han navegat junts amb vaixells de 
Mallorca i de Barcelona, pel germà ha sabut que és fadrí, si fos casat en tindria 
notícia, serà de 18 anys. Miquel Pasqual, mariner, f. de Miquel, de Vasià (?) de 
l’Empordà (Catalunya), diòcesi de Girona, de 22 anys, fa 4 anys que el coneix 
d’Arenys, conegué l’àvia, sa mare i a un germà, l’ha conegut a Càller i a M., sa 
mare i el germà li digueren que era fadrí, tindrà 17 o 18 anys.    
GARCIA, Francesc. 15-12-1657: mariner de l’illa de la Pantelleria, regne de 
Sicília, f. de Pere i de Maria de Falcón, fa 14 anys que falta de sa terra, que era 
minyó de 10 anys, ha navegat per Llevant i Ponent en diferents vaixells, fa un 
any que va en la fragata de Màlaga en cors amb companyia dels vaixells de M., 
fadrí de 24 anys. Vicenç de la Rosa, mariner de Palerm, de 23 anys, el va 
conèixer fa dos anys a Sicília, fa un any que naveguen junts anant en cors amb 
la fragata de Màlaga, fa 2 mesos i mig que són a M., sap molt bé que és fadrí, 
serà de 24 anys. Joan Pegenensi (?), mariner de Liorna de 18 anys, fa 3 anys 
que el coneix de Sicília, han navegat junts amb diferents vaixells per Llevant i 
Ponent, fa un any van de conserva en la fragata de Màlaga amb la capitana de 
M., sap cert que és fadrí, serà de 24 anys. Diego de Carmona, natural de 
Còrdova, h.M., de 20 anys, fa 4 anys que el coneix de Porto Hércules prop de 
Nàpols, fa un any que naveguen junts amb la fragata de Màlaga anant en cors, 
sap molt cert que és fadrí, serà de 24 anys. Casa amb Francina Lladó, vda. de 
Pau Joan Soler a ciutat. 
GARCIA, Josep. 4-6-1671: de Requena (València), f. de Joan i de Caterina. 
Joan Abraham, sabater de 25 anys, el va conèixer fa dos anys a València, el 
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veia al convent del Sant Francesc, els dos vingueren a M., no pot certificar si és 
fadrí. Joan Sanxes, de Granada, de 23 anys, fa 8 anys que el coneix, servia als 
pares de St, Francesc, després l’ha conegut 6 o 7 mesos a València també 
servint, sempre ha sentit dir que era fadrí. 
GARCIES, Mateu. 7-2-1660: f. de Mateu i de Caterina, de la Borceda  (?) de 
Castella la Vella, de 23 anys, fa 12 anys que falta de sa pàtria, feren soldats i 
caigué la sort al seu pare haver d’anar per soldat a Barcelona, hi anà amb ell, 
estigueren servint al rei a aquell lloc alguns anys, després anà a Nàpols per 
soldat on hi va estar 4 anys i vingué a M. amb una galera de Nàpols, fa 
d’hortolà, es troben alguns camarades seus, naturals de la Borceda, entre els 
corsaris mallorquins que saben que és fadrí. Josep Campos, criat del noble 
Ferran Moix, de 26 anys, fa 8 anys que el coneix, fou soldat al siti de 
Barcelona, eren de la companyia del capità don Alonso Jonan (?), aragonès, 
passaren a Nàpols on estigueren 4 anys, vingueren a M. amb la patrona de les 
galeres de Nàpols, de les hores ençà està a M., fa d’hortolà, sempre l’ha vist 
fadrí. Joan Reus, fuster de M., de 30 anys, fa 7 anys era soldat a Nàpols i hi 
arribà dit Mateu, que venia amb altres soldats del siti de Barcelona, com Josep 
Campos, mallorquí, deien tots el camarades que era fadrí, tornant dit testimoni 
de Barcelona l’ha trobat aquí fent d’hortolà, alguns companyons de la sua terra 
li han dit que és fadrí. Casa a St. Miquel amb Pereta Pasqual, f. de Miquel. 
GARRERO, Alonso. 23-3-1665: f. d’Andreu i de Maria Sales, cotxer o lacayo, 
de San Pedro de Olleros del regne de León (Castella), vingué a M. amb el 
bisbe. Joan del Campo, de 42 anys, el va conèixer fa 4 anys, diu que serveix al 
bisbe i és fadrí, tindrà 26 anys. Francesc Sánchez, platero del bisbe, natural de 
Gènova, h,M., de 50 anys, diu que vingueren junts i que és fadrí. 
GASCHET, Joan. 16-2-1661: de Brunola (Brignoles ?) de Provença (França), 
f. de Joan i d’Honorata Jofreta, ha estat soldat i mariner en diferents vaixells, 
particularment en lo siti de Barcelona en vaixells de l’armada de Mallorca, fa un 
any va amb l’Àguila Negra. Felip de la Cruz, borgonyès, fa 11 anys anà a la 
seva vila i feu amistat amb ell, fa 8 anys conegué el germà Joan a Barcelona, 
dues o tres vegades han navegat amb diferents vaixells, sempre ha sabut pels 
seus paisans que és fadrí, han anat en cors molt temps amb un mateix vaixell 
de M. Glaudo de la Rimer, mariner borgonyès (?), de 26 anys, diu que fa un 
any van junts amb vaixells corsaris de M., anaven amb la nau l’Àguila Negra, 
sempre l’ha vist tractat com a fadrí pels seus paisans. David Bartomeu, de 
Montpeller, de 19 anys, diu que han anat junts per mariners en l’Àguila Negra, 
sempre l’ha vist tractar com a fadrí, 
GATBIN, Jacinto. 17-5-1677: de la ciutat de Gènova, de la parròquia de St. 
Salvador, f. de Joan i de Nicoleta, de 19 anys. Joan Baptista Gatbin, f. d’Andria 
i de Jerònima, de Gènova, de 45 anys, diu que és nebot seu, fill del seu germà, 
sap que és fadrí, fa 50 dies ha estat en casa de son germà que li digué que era 
fadrí. Andria Astre, f. de Bartomeu i de Peregrina, de Gènova, de 19 anys, 
trobat a M., el coneix de minyó, jugaven plegats, estaven al mateix carrer, 
partiren junts de Gènova, és fadrí.  
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GESMI, Onofre Lleonard. 10-7-1694: de Mataró (Catalunya), f. de Francesc 
Lleonard i de Maria Cassanyes, casa a Sta. Creu amb Catalina Duran, f. de 
Joan i de Joana Xanxa. 
FIOL, Jaume. 24-9-1677: de Canet (Catalunya), f. d’Antoni i de Caterina 
Miralles, de 22 anys. Pere Masort (?), de Lloret, de 28 anys, diu que han anat 
plegats a molts de viatges, a Palerm trobaren molts amics seus que li 
demanaren si s’havia casat a M. i respongué que no. Josep Bosch, de Canet, 
de 20 anys, sap que és fadrí per ser tots d’una vila i veïnats, partí fadrí i des de 
que són fora han anat plegats i no s’ha casat. Casa a Sta, Creu amb Antonina 
Sales. 
GIROLA, Tomàs. 11-2-1676: de Sorrento (Nàpols), f. de Joan Gomila Girola i 
de Judita (?) Staràs, de 25 anys, fa 7 o 8 anys que falta de sa pàtria. Josep 
Mangano, de 37 anys, de Sicília, f. de Domingo i de Caterina de Romeu, ha 
estat en sa casa i conegut als pares fa 5 o 6 anys, sap que no és casat. 
Cristòfol Mascaró, català, casat a M., de 20 anys, el va conèixer fa 6 anys i 
sempre ha navegat amb ell, ha esta en sa casa, sap que és fadrí. 
GIRÓN, Joan. 9-9-1659: f. de Joan i de Francisca Vilala, de Màlaga (Castella), 
de 24 anys, fa 4 mesos és fora de Màlaga, s’embarcà amb la capitana de 
Mallorca per anar en cors, fa 3 mesos que arribà a M. Antoni Rodrigues, 
mariner de Màlaga, de 27 anys, diu que s’han criat junts, ha estat en casa dels 
pares, fa 4 mesos vingueren plegats de Màlaga per anar en cors amb la 
capitana de Mallorca. Andrés Rostoy, mariner del regne de Granada, de 20 
anys, fa 8 anys que habita a Màlaga i en fa 4 que el coneix, ha estat en casa 
dels pares i coneix els parents, tots el tenen per fadrí, fa 4 anys que d’ordinari 
van junts, fa 4 mesos a Màlaga s’embarcaren plegats a la capitana de Mallorca 
per anar en cors, en fa 3 que arribaren a M. Casa a Sta. Eulàlia amb 
Magdalena Totxo. 
GLORIMERI, Claudio. 16-3-1662: natural de Borgonya, de la ciutat de Xalo sur 
Pola (Chalon-sur-Saône)7 a la part de França de Ponent. Felip de la Cruz, 
mariner de Dola, regne de Borgonya, fa 10 anys que el coneix, assentaren 
plaça de soldats del rei d’Espanya, anaren a Barcelona i després passaren a 
Flandes, després a Itàlia i vingueren a M. Oliver Florit test. 
GÓMEZ, Mateu. 23-9-1677: d’Havero (Évora ?), regne de Portugal, f. de 
Sebastià i de Dominica Fernandes, de 24 anys, fa uns 16 anys que falta de sa 
pàtria. Miquel Flores, f. de Joan i de Caterina Bosch, natural d’Havero, de 26 
anys, diu que sortiren plegats amb una embarcació fa 10 o 12 anys, que eren 
minyons, sempre l’ha vist i no és casat. Miquel Ganopoli, f. de Constantí i de 
Maria Stefanopoli, natural de Bodua8, de Dalmàcia (?), de 40 anys, el va 
conèixer fa 7 o 8 anys que tindria uns 12 anys, des de que l’ha conegut no 
s’han deixat, és fadrí. Casa a Sta. Creu amb Anna Reyes.  

                                                           
7 A França hi ha diverses localitats que es diuen Chalo i Chalon però l'única que hi ha a la regió 
de Borgonya és Chalon-sur-Saône, però Borgonya no està a la part de Ponent. 
8 No hem identificat aquest nom a l'actual Croàcia, tal vegada fos Budasevo. 
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GOMILA, Jaume -7-1651: f. de Francesc, de Menorca, casa amb Anna Bassa, 
f. d’Antoni,  a St. Nicolau.   
GONZÁLEZ, Benet. 11-4-1680: de Pontevedra, Galícia (Castella), f. de Benet i 
de Maria Paval, de 26 anys. Salvador Veles, de Pontevedra, de 50 anys, el 
coneix de minyó, partiren junts i vingueren a M., si fos casa a St. Miquel amb 
Antonina Roca. 
GONZÁLEZ, Joan. 12-6-1680: f. de Sebastià i d’Antonina Demeda, natural del 
castell de St. Felip (Menorca), de 29 anys. Guillem Fàbregues, de la ciutat, de 
28 anys, fa 22 anys que el coneix, vingué amb sa mare a la ciutat que era un 
minyó de 5 o 6 anys, és fadrí. Pere Andreu Maura, mariner de la ciutat, de 25 
anys, el va conèixer essent dit testimoni minyó de 6 o 7 anys i ell de 10 anys, 
de les hores hi ha tingut amistat, és fadrí. Casa a Sta. Creu amb Margarita 
Soler.  
GONYALONS, Margarita. 29-8-1676: de Ciutadella (Menorca), f. d’Antoni  de 
Joana Triay. Antoni Jordi, sabater, natural de Ciutadella, de 50 anys, la coneix 
de minyona, sap que no és casada, El mag. Andreu Carbonell, Dr. en drets, 
natural de Ciutadella de 27 anys, la coneix fa 20 anys de Ciutadella, habitaven 
al mateix carrer, és públic que és donzella.  
GONZÁLES, Gregori. 7-6-1661: de Vilanova (Portugal), f. de Francesc i de 
Maria Franch, de 24 anys, vingué a M. amb la sagetia del patró Joan Favores 
de Peníscola. Josep Ferrer, mariner de M., de 30 anys, el va conèixer fa 10 
anys al port de Vilanova de Portugal trobant-se en la sagetia del patró Joan 
Favores de Peníscola, dit Gregori s’hi embarcà en presència de son pare, era 
minyó de 13 anys, anaren junts a Alacant i d’allà vingueren a M.,de les hores 
mai l’ha desconegut, han fet viatges com a mariners i com a corsaris, és fadrí. 
Pere Bardet, mariner de Marsella casat a M., f. de Virgili Bardet, sabater, de 21 
anys, fa 5 anys que el coneix i sempre l’ha vist tractar per fadrí, han fet viatges 
per mercaderies i per cors. Casa amb Jerònima Llobet, f. de Gabriel i de 
Jerònima Serra, a Sta. Creu. 
GONZÁLEZ, Lucas (Lluc). 28-4-1680: de Palerm (Sicília), f. de Joan i de Rosa 
Cavallero, de 25 anys. Josep Boscana, cirurgià de la ciutat, de 27 anys, diu que 
ha estat a Palerm 14 anys i habitava al costat de les seves cases, sempre han 
estat amics, fa un any i 7 mesos que dit testimoni vingué a M. amb sa 
companyia i no se’n tornat, sempre l’ha conegut fadrí. Joan Nadal, natural 
d’Inca, diu que ha estat molt de temps a Palerm, han estat junts camarades a 
Messina, vingueren junts a M., sempre l’ha conegut fadrí. Casa a St. Miquel 
amb Onofra Salvà. 
GONZÁLEZ, Marc de Santiago. 23-11-1657: f. de Fernandez González i 
d’Elisabet Gutiérrez de Gibraltar, regne d’Andalusia (Castella), fa 3 anys que 
falta de sa terra en que s’embarcà en una barca de Vinaròs dita St. Jeroni, 
anaren a Barcelona i als 40 dies s’embarcà per M., després sempre ha fet 
viatges amb vaixells mallorquins, últimament amb la nau d’Antoni Pisà, fadrí de 
22 anys. Guillem Planes, escrivà de M., de 27 anys, el va conèixer fa 3 anys a 
Gibraltar, anaven amb una sagetia de Vinaròs, conegué la mare i un cunyat, el 
tractaven com a fadrí, anaren a Barcelona, dit testimoni s’embarcà per M. en la 
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barca del patró Blancoy, al dos mesos anà a St. Feliu i vingueren junts a M. i 
després sempre ha estat a M., si fos casat li haurien dit, serà de 25 anys. 
Emmanuel Golmego, natural de Gibraltar, de 23 anys, el coneix de minyó, 
jugaven junts, fa un any anant dit testimoni en la fragata de Màlaga per mariner 
en cors, el trobà a Porto Longone que anava per mariner en la nau d’Antoni 
Pisà que també anava en cors, feren conserva dits vaixells i sempre han 
navegats junts fins ara en que son vinguts a M., assegura que mai ha estat 
casat, tindrà 22 o 23 anys.  
GONZÁLEZ, Toribio. 14-3-1694: de Villoria, bisbat d’Oviedo (Castella), f. de 
Francesc i de Maria Díaz, vdo, d’Isabel Diago, f. de Marco i d’Isabel Ferrer, 
habitador de la parròquia de l’Almudaina, casa a l’Almudaina (la Seu) amb 
Joana Puig, f. de Jaume i d’Antonina Serra, de la parròquia de Sta. Creu. 
GORNÉS, Gabriel. 3-5-1653: sabater de Ciutadella (Menorca), f. de Gabriel i 
de Francina Alsina, fa 14 anys, essent minyó de 6 o 7 anys, vingué a M., estava 
a casa del Dr. Vilanova que fou rector de St. Jaume, després es posà a l’ofici 
de sabater, fa 3 anys anà a Menorca i tornà fadrí, de 21 anys. Llorenç Gornés, 
sabater de M., de 22 anys, diu que és cosí germà de son pare, per ço que el 
seu pare, que es deia Llorenç, era germà de l’avi de dit Gabriel, vingué minyó 
de 6 o 7 anys amb el seu pare, fa 14 anys que el coneix, sap molt bé que no és 
casat, fa un any i mig anà a Menorca i tornà als 4 o 5 mesos i no s’hi casà, 
tindrà 21 anys. Jaume Cardona, paraire de Ciutadella, de 20 anys, domiciliat a 
la ciutat, fa 3 anys que el coneix, ha sabut pels pares que és fadrí, en altre 
ocasió que vingué va aprendre l’ofici de sabater, sap molt bé que és fadrí, serà 
de 21 anys. Casa amb Margarita Francina Alsina de Ciutadella.  
GORNÉS, Miquel. 17-9-1651: de Ciutadella (Menorca), f. de Francesc i de 
Caterina Monjo, fa 4 mesos vingué a M. Vol casar a St. Jaume amb Caterina 
Andreu, f. de Joan i de Francina Thomàs, d’Alaior. Martí Coll, mariner de 
Ciutadella, h.M., de 28 anys els coneix als dos i als pares i sap que no són 
casats, fa un any que era a Menorca i li digueren que eren fadrins, ell vingué fa 
4 mesos i Caterina fa 5 anys molt minyona d’uns 11 anys. Jeroni Cortey, m.M., 
de 45 anys, fa 3 anys que coneix a Gornés, ha habitat alguns anys a Ciutadella, 
vingué fa 4 mesos i als 3 o 4 dies vingué ell, serà fadrí de 20 anys i Caterina 
serà de 16 anys, la va conèixer d’11. Caterina diu que vingué a M. als 11 anys 
amb els pares. El 8-10 Joan Martorell, de la Reial Audiència, de Menorca, de 
51 anys, declara que fa 3 mesos anà a parla amb ell Joan Andreu, àlies Mart, 
que fa 6 anys que coneix de Mallorca, junt amb Miquel Gornés, f. de Francesc, 
al que coneix de Menorca, i li digueren que havien tractat matrimoni entre dit 
Gornés i una filla de dit Andreu pregant-me que escrigués al seu germà Rafel 
Martorell perquè Francesc Gornés vingués bé a dit matrimoni o digués si hi 
havia algun impediment, li contestà que no hi havia impediment i son pare hi 
venia a bé perquè s’assentés a M. ja estava desterrat de Menorca per alguns 
delictes, havia estat un any pres en la càrcel de Menorca. Casen a St. Jaume. 
GOSP, Francesc. 16-5-1661: f. de Francesc i de Joana Marqués, d’Alaior 
(Menorca), vingué fa 4 anys, de 19 anys. Andreu Llopis, bracer d’Alaior, de 24 
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anys, el coneix de minyó, ha estat de missatge a la possessió del seu pare a 
Alaior, fa 4 anys vingué a M. i no s’ha partit, partí minyó, serà fadrí de 19 anys. 
El mag. Antoni Tremol, ciutadà militar natural d’Alaior, de 61 anys, el coneix de 
minyó, dit testimoni, fa 4 anys l’embarcà per M. amb la sagetia del patró 
Tayabanyer, que era minyó de 14 anys, sap cert que és fadrí, serà de 18 anys. 
Casa a Muro amb Joana, f. de Pere Joan Calvo. 
GRASCOLA, Antoni. 1-1-1676: de la ciutat de Nàpols, del molo Pixolo, f. 
d’Aniello i de Sabelle Gastana, de Nàpols, de 22 anys, partí de sa pàtria de 10 
anys. Nicolo Sebastian, casat a M., de 26 anys, diu que les cases dels seus 
pares estaven juntes a Nàpols a la mola Pixolo, si fos casar ho sabria, tindrà 22 
anys. Francesc Torres de Morcala (Marsala ?) del regne de Sicília, f. de Carlos 
i d’Àngela de Marina, de 40 anys, fa 15 anys que el coneix que era minyó i 
s’embarcaren per pescar, de les hores sempre l’ha vist i no s’ha casat, tindrà 22 
anys. Casa a Sta. Creu 
GRASE, Miquel Àngel. 21-8-1694: de Girona (Catalunya), f. d’Agustí i 
d’Antonina Rocatallaroca, casarà a Sta. Creu amb Maria Amengual, f. de 
Guillem i d’Antonina Mateu. 
GRASOLA, Josep. 3-1-1676: de Tossa, del bisbat de Girona (Catalunya), f. de 
Josep i de Madrona Monte, de 22 anys, fa dos anys vingué a M. Jeroni 
Corredor, mariner de la ciutat, de 46 anys, diu que l’ha portat de casa de la 
mare, que li digué que era fadrí, a M. fa dos anys. Joan Pasqual, mariner de 
Vilanova (Catalunya), f. de Joan i de Margarita Ros, h.M., de 31 anys, diu que 
un germà, que es deia Vicenç, li digué que era fadrí i també li digué Jeroni 
Corredor que fa dos anys l’aportà a M. Casa a Sta. Creu 
GRIEGO, Jordi. 4-6-1666: del lloc de Burgo de la ciutat de Malta, f. d’Arrigo i 
d’Anna Sarda, fa 11 any que és fora Malta anant amb vaixells de Mallorca i en 
particular amb el patró Bauló, de 21 anys. Francesc Bauló, del regne de M., de 
40 anys, fa 10 anys es trobava a Malta amb la companyia de Jordi Cuggia de 
dit lloc, el conegué i de les hores la major part ha anat amb ell i mai ha sentit dir 
que fos casat, fa un any el pare li digué que es volia casar a Mallorca on tenia 
altre fill casat. Joan Pol, natural de Toló de 23 anys, diu que fa 8 anys que va 
en sa companyia, mai ha sentit dir que fos casat, molts maltesos el tenen per 
fadrí. Casa a Sta. Creu amb Caterina Pons, f. de Joan i de Marianna Carbonell.  
GUARDIOLA, Josep. 7-9-1668: mariner de Vilanova de Cubelles9 
(Catalunya), f. d’Antoni i d’Elisabet Ferreta. Ignasi Llue (?), de Cremelis (?) 
(Catalunya), de 20 anys, el coneix i diu que és fadrí. 
GUILLEM, Joan. 20-4-1668: mariner de 23 anys, de Martega, regne de 
França, f. de Jaume i de Joana Fruardo, fa un any i mig vingué a M. amb els 
vaixells de Senturió, ha fet un viatge a Anglaterra amb la capitana de M., fadrí. 
Ciprià Cibo (?), de Gènova, de 27 anys, fa dos anys vingueren amb els vaixells 
de Senturió i restaren a M. embarcant-se en la capitana de M., tornant junts, 

                                                           
9 Cubells és a la comarca de la Noguera i Cubelles al Garraf. Hi pot haver confusions. Però 
Vilanova de Cubelles és un antic nucli de Vilanova i la Geltrú. 
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sempre l’ha vist reputat per fadrí. Joan Baptista Surcolo, mariner de Gènova, de 
21 anys, fa anys navegaren junts amb els vaixells de Senturió i vingueren a M., 
després feren un viatge amb la capitana de M., el té per fadrí. Joan Arnau, 
mariner de Cadira (França), de 20 anys, fa 6 anys el va conèixer a Martega que 
dista 15 llegues del seu país, son pare fa temps que és mort, després l’ha 
conegut a França, Meriola (?) en l’esquadra de Flandes i a M. navegant amb la 
capitana fa 18 mesos, sempre l’ha conegut fadrí. Tomàs Camallonga de Ruircia 
(?), regne de València, casat a M., mariner de 30 anys, fa 12 anys el va 
conèixer 7 anys continus a Martega, que era minyó, eren mossos de barca, 
després l’ha conegut a Liorna 3 anys continus, sempre l’ha conegut fadrí, fa un 
any que habita a M. Casa a Sta. Creu amb Joana Romaguera.   
GUITARD, Martí. 20-5-1661: f. de Martí i de Joana Feliu, de Ciutadella 
(Menorca), de 23 anys, fa 7 o 8 anys vingué minyó, ha habitat a St. Pere 
d’Escorca, uns mesos, i a Sa Pobla. Joan Serra, f. de Jaume, d’Alcúdia, de 28 
anys, diu que essent minyó se mudaren d’Alcúdia a Ciutadella on habità, ara fa 
un any i mig que habita a la ciutat de M., dit Martí vingué a la ciutat fadrí d’uns 
12 anys. Guillem Mercadal, f. de Miquel, natural de les Ferreries (Menorca), 
h.M. de fa 4 mesos, de 24 anys, el coneix de minyó perquè ha habitat a 
Ciutadella d’on el va veure partir de 12 o 13 anys fadrí. Casa a Sa Pobla amb 
Joana Bisanyes (?), vda. d’Andreu Capó, f. de Pere i de Joana Crespí. 
HARÍAS DE ESPINO, Esteve. 30-8.1693: de Puerto Real, Cadis (Castella), de 
21 anys, f. de Joan Ramos i de Joana de Mesa, fa 3 anys vingué a M. i hi ha 
habitat fent viatges. Sebastià Sales, mariner de la ciutat, de 41 anys, diu que fa 
3 anys feu un viatge de M. a Cadis amb sa companyia, estigueren un any i 
sempre la feren plegats, va anar a sa casa a Puerto Real i un germà li digué 
que no era casat, sempre ha sentit dir que és fadrí, tornant ha fet alguns 
viatges des de Mallorca, els mariners que han navegat amb ell sempre han dit 
que és fadrí. Bernat Melià, mariner de la ciutat, de 30 anys, diu que fa 5 mesos 
que van plegats i sempre l’han tractat com a fadrí i ho han dit els que el 
coneixien d’abans. Un testimoni (tallat) diu que fa 3 anys s’embarcaren junts 
per Cadis, allà restaren un any i 12 dies, anaren a sa casa on viu un germà 
casat que els digué que era fadrí, si fos casat ho sabria.  
HERNÁNDEZ, Domingo. 17-2-1680: de la ciutat de Galícia (Castella), f. de 
Simó i de Beneta Garrida, de 19 anys, fa 8 anys que és a M. Antoni Soler, 
mariner, diu que fa 8 o 9 anys dit Domingo vingué a M. des de Galícia, ha estat 
en casa del patró Sebastià Rotget i sempre ha navegat amb ell, sempre la 
conegut fadrí. Domingo Rodrigo, de la ciutat de València, de 24 anys, fa 8 anys 
que el coneix, des de que vingué a M. amb el capità Ferrà que tindria 9 o 10 
anys, en dit temps sempre l’han feta plegats, ha estat en casa del patró Rotget i 
ha navegat amb ell, si fos casat ho sabria. Casa a Sta. Creu amb Maria Renum. 
HURTADO, Pere (Urtado). 24-3-1652: de la ciutat de Vassa (Baza ?), regne 
d’Andalusia (Castella), diòcesi de Guadix, parròquia de St. Jaume, f. de 
Francesc i d’Anna Rois (Ruiz), fa 6 anys anà a Granada on assentà plaça de 
soldat en la companyia del capità Spinosa, passaren a Nàpols on estigué dos 
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anys, li fou vinguda desgràcia i el condemnaren a galeres, per no trobar-se a 
Nàpols les galeres d’Espanya el posaren a les de Gènova, a la capitana de 
Marín, n’ha sortit fa 4 mesos, ha estat un mes a Gènova on s’embarcà per M. 
on fa dos mesos que habita, de 24 anys. Agustí Jaime, f. de Miquel, de Terol 
(Aragó), de 17 anys, fa 5 anys que el coneix de Terol, que era molt minyó, d’on 
passà a Granada per soldat, l’ha trobat a M. i no sap que sigui casat, el té per 
fadrí, ha estat 3 anys en galera i fa poc ha tingut llibertat, serà de 23 anys. 
Miquel Villaroja, conrador, f. de Miquel, de Còrdova, de la parròquia de St. 
Salvador, de 19 anys, fa 5 anys el va conèixer a la sua terra, a casa dels pares, 
d’allà passaren a Granada on assentaren plaça de soldats en la companyia del 
capità don Gonzalo Spinosa, d’allí anaren a Nàpols, als dos anys tingué una 
desgràcia amb un sergent i el condemnaren a les galeres de Gènova, si fos 
cast ho hauria sabut del pare o d’un germà seu, serà de 23 anys. Mateu Martín, 
forçat a la patrona reial d’Espanya, que es troba al port de M., de 26 anys, diu 
que s’han criat junts de minyons, coneixia als pares i germans, diu que fa 6 
anys se’n anà solter de sa terra, diu que és fadrí de 22 anys. Damià Ruiz, 
conrador d’Orce, regne de Granada, forçat a la galera patrona reial d’Espanya 
que es troba al port, de 21 anys, fa 6 anys que el coneix de Baza, on coneix els 
pares i germans, sap que no és casat allà, si fos casat ho sabria.   
IMBERT, Joan. 9-5-1677: mariner de Burnai de l’illa de Malta, f. de Francesc i 
de Joana Marciere, de 18 anys, vingué a M. fa 15 dies amb la nau Ntra. Sra. de 
Concepció. Antonio Paparone, mariner de Nàpols trobat a la ciutat, de 25 anys, 
el coneix de Malta, han navegat 3 anys junts i després l’ha vist a moltes parts 
diferents sempre reputat per fadrí. Joan Baptista de la Prana, mariner mestre 
d’aixa, natural de la senyoria de Gènova, trobat a la ciutat, de 26 anys, el va 
conèixer fa 3 anys a Gènova, li ha sentit a dir que és fadrí, si fos casat li hauria 
dit algun camarada. 
IMPERIAL, don Antonio. 29-7-1657: Pere de Roca, valencià, fa més de 10 
anys que coneix a don Antonio Imperial, avui governador de Menorca, i sap que 
és fadrí. Joan Tolosa, natural de Menorca, de 34 anys, sap que és fadrí, fa 4 
anys que és governador de Menorca i sempre l’ha vist fadrí. Miquel Garcia, 
natural de l’illa de Menorca, de 23 anys, fa 4 anys que el coneix i diu que és 
fadrí. Casarà amb Amanda Olaya (veure). 
JACOMO, Jordi. 1-7-1659: de Patano (Patmos ?) (Grècia), f. de Nicolau i de 
Crussia Cristina, de 28 anys, fa 5 anys que falta de sa pàtria, ha navegat pel 
mar Océano fent viatges amb anglesos, fa 3 anys venint de Portugal amb una 
nau anglesa el prengueren els corsaris mallorquins del capità Antoni Pizà i 
vingué a M., després ha anat en cors amb el capità Jaume Llorens, fadrí. Simó 
Llorenç Ruis, mariner, f. de Francesc, de Màlaga, de 19 anys, diu que fa 3 anys 
anant en cors amb el capità Antoni Pizà prengueren un vaixell d’anglesos que 
venia de Portugal i entre els mariners hi havia dit Jacomo que es quedà amb 
ells i vingué amb ells a M., de les hores ha anat amb sa companyia, sempre 
deia que era fadrí i sempre l’ha vist tractar com a tal. Andreas Benet Angeleto, 
f. de Benet, mariner de Grècia, diu que fa 3 anys anant en cors amb els 
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corsaris mallorquins del capità Pizà prengueren una nau d’anglesos i hi 
trobaren dit Jacomo que per ser cristià quedà amb ells, amb la llengua conegué 
que era grec, de les hores naveguen junts, sempre ha estat reputat per fadrí. 
Joan de Belis, mariner, f. de Jordi, natural de Grècia, de 28 anys, fa 5 anys que 
el coneix i de les hores sempre han navegat junts, sap cert que és fadrí, al ser 
tots d’una nació si fos casat li hauria comunicat. Martí Fidelis, mariner de Malta, 
de 35 anys, els darrers 5 anys han fet viatges junts i ha sabut que és fadrí 
JAQUE, Andreas. 20-11-1657: mariner, f. de Jaque Martí i de Barara Garine, 
natural de La Rochelle (França), fa 6 anys que falta de sa terra, que tenia 14 o 
15 anys, sempre ha navegat amb vaixells mallorquins i d’altres nacions, fadrí 
de 21 anys. Joan Demeral, fuster sive mestre d’aixa, natural de Bordeus (Fr.), 
diu que ha navegat amb ell a una viatge a Llevant i han anat en cors amb 
vaixells mallorquins, en dit temps tots l’han tractat com a fadrí, si fos casat en 
tindria alguna noticia per haver tractat amb els seus camarades, tindrà uns 21 
anys. Rocas d’Anello, mariner de Palerm, fa 3 anys el va conèixer a Llevant, tot 
aquest temps han navegat junts, eren joves de 17 o 18 anys, han navegat per 
Llevant i Ponent, ara han anat un any en cors junts amb el patatxo de M. del 
capità Pere Flexes, sempre l’han tractat com a fadrí tots els que el coneixen, 
mai ha sabut lo contrari, tindrà 21 anys. Casa a Sta. Creu amb Joana Guasp.  
JAUME, Joan. 29-8-1682: d’Airemunt (Agramunt ?) (Catalunya), f. de Joan i 
de Marianna Pairona, fa 18 o 19 anys que falta de la sua terra i habita a M., ha 
servit a les monges caputxines. Josep Guillemet de família dels comtes de 
Montenegro, domiciliat a M., natural de Tortosa, de 42 anys, fa 30 anys que el 
coneix, diu que és d’Airemunt i s’han criat junts al convent de Soladei del frares 
caputxins on serviren algun temps, fa 18 o 19 anys que és a M., ha servit les 
monges caputxines, si fos casat ho sabria, tindrà 37 o 38 anys. Joan Totger, 
bracer de M., de 34 anys, fa 18 o 19 anys que el coneix, sempre habitant en M., 
ha servit algun temps d’(h)ermano, a les monges caputxines, sempre ha sabut 
que era fadrí, tindrà 37 o 38 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Antonina Coll. 
JONES, Gervasi. 12-3-1652: de Londres (Anglaterra), f. de Roger i d’Antonina 
Jones i Germin, de 20 anys, va estar 4 anys a Liorna i vingué a M. amb un 
vaixell del capità Mileto i ha estat en casa de Francesc Cosme Martí, mercader 
Pere Senyorini, f. d’Andreu i de Maria, de Liorna (Toscana), de 21 anys, el va 
conèixer fa 7 anys a Liorna que estava amb un mercader anglès, Jacomo Niau 
(?), fa dos anys que està en casa de Francesc Martí, mercader, és fadrí de 19 o 
20 anys. Dionís Heior, f. d’Huc i de Maria Quicon d’Illanda (Irlanda ?), de 37 
anys, fa anys que el coneix, en fa 3 vingué a M. que era minyó de 16 anys, 
posà en casa de Francesc Cosme Martí, mercader, serà fadrí de 20 anys. 
Francesc Jonpri (?), f. del capità Joan, de 25 anys, fa 3 o 4 anys que el coneix, 
està en casa de Francesc Martí, vingué fadrí, serà de 20 anys. Casa a Sta. 
Creu. 
JORDI, Angelí. 6-5-1668: de Rodes (Grècia), de 20 anys, f. de Cristòfol Jordi i 
de Cristina Genevetta, fa 10 vingué a M. Todorino Jordi de Petiria (?), de 34 
anys, f. de Jordi i d’Anna Maria, natural de Santi del regne de Venècia, diu que 
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fa 10 o 12 anys que va per mar navegant amb ell, el va conèixer de 10 o 11 
anys embarcant-se en un vaixell que anava en cors, de les hores han anat junts 
amb els vaixells de M., és fadrí. Francesc Marc Font, casat a M., de 30 anys, 
diu que fa 10 anys es trobava amb els corsaris a Llevant a la volta de Grècia i 
dit Angelino era un minyó d’uns 10 anys i s’embarcà amb ells, de les hores han 
navegat amb els vaixells de M., és fadrí. Casa a Sta. Creu amb Anna Verdum. 
JORDI, Miquel. 23.5.1663: de Ciutadella (Menorca) es casa 
JORNON, Antoni. 17-3-1670: de Marsella (França), f. de Jaume i d’Honorata 
Gasana, es vol casar a la ciutat.  
JOVER, Francesc. 25-10-1659: de la vila dels Gomels de la Gaida de 
l’arquebisbat de Tarragona (Catalunya). Casa a Sta. Creu amb Francina 
Vicens, f. d’Antoni. 
JUAN, Amer Jaume. 3-3-1659: f. de Pere Jaume Juan i d’Ángela Benavent, de 
Peralada (Catalunya), de 21 anys, fa 4 anys vingué de sa pàtria, sempre ha 
resta aquí salvo per fer un viatge en cors. Pere Boris, natural de Peralada, de 
20 anys, el coneix de minyó, s’han criat junts i ha conegut els pares, fa 4 anys 
partí de la vila que era fadrí i vingué a M. on sap que ha estat sempre, als 6 
mesos dit testimoni vingué a M., tindrà 22 o 23 anys. Francesc Roig, mariner de 
Santa Maria d’Arenys de Mar, de 24 anys, fa 3 anys que el coneix de Peralada i 
sabé que era fadrí, ell vingué dreta via a M. i dit testimoni als 10 o 12 dies, sols 
s’ha mogut per fer un viatge en cors, és fadrí de 24 anys. Casa a Sta. Eulàlia 
amb Antonina Calafat. 
JUAN, Cristòfol (Joan). 15-6-1661: mallorquí de 42 anys, viudo de Llúcia 
Martínez d’Alacant, diu que es va casar fa 10 anys a Alacant i la quaresma 
passada la muller morí d'infermetat i fou enterrada a l’església col·legial de St. 
Nicolau. Presenta una certificatòria de l’almoina de l’enterrament del 18-4-1661 
i una de l’enterro de dia 7. Casa a Sta. Eulàlia amb Onofra Pizà. 
JUANEDA, Antonina. 5-5-1661: donzella de Ciutadella (Menorca), f. de Joan i 
de Marianna Garcies, de 14 anys, vingué fa 4 anys amb sa germana i cunyat. 
Pere Joan Paris, teixidor de lli de M., de 33 anys, casat amb una germana sua, 
fa tres anys anà a Menorca i s’hi casà, sap que no és casada ni a Menorca ni a 
Mallorca, l’aportà a la ciutat que tenia 10 anys i l’ha tinguda sempre en casa. 
Josep Aloy, paraire de M., de 32 anys, diu que fa 4 anys Pere Jeroni (sic) Paris 
vingué de Ciutadella casat i aportà dita Antonina, que era minyona de 9 o 10 
anys, de les hores ha habitat en sa casa. Llicència per casar a la ciutat. 
JUANEDA, Josep. 29-9-1657: teixidor de lli de Maó (Menorca), fill de Garau 
(Geraldi) i de Caterina Fadanque, partí de Menorca i anà a Barcelona on va 
estar 2 anys i vingué a M. sempre anant amb l’armada i fa 4 anys resta a M., de 
24 anys. Andreu Segarra, teixidor de lli natural de Maó, h.M., de 44 anys, el 
coneix des de que és nat, diu que no és casat a Menorca, se’n anà molt jove, 
dit testimoni fa un any que ha vingut de Menorca i sempre l’ha tractat de fadrí. 
Jaume Saura, sabater, natural del Mercadal, h.M., de 21 anys, fa 7 anys que el 
coneix de Maó, on aprengué l’ofici de sabater, coneix els pares, mai ha estat 
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casat, se’n anà de Maó fa 6 anys i no era casat, no ha tingut mai noticia de que 
fos casat. Casa a St. Nicolau amb Caterina Ripoll, f. de Miquel. 
JUANEDA, Pere. 7-9-1668: bracer, de Ciutadella (Menorca), f. de Domingo, 
paraire natural de M., i d’Antonina Llaneres, difunts, fa 3 anys vingué a M, fadrí 
de 22 anys. Domingo Gil, de Ciutadella, de 35 anys, el coneix de minyó, ha 
conegut als pares, fa dos anys que habita a M., molts menorquins que habiten 
en casa seva sempre li han dit que és fadrí, tindrà 23 anys. Joan Bertran, 
mestre de minyons, de Ciutadella, h.M., de 48 anys, el va conèixer minyó a 
Ciutadella i conegué als pares ja difunts, fa dos o tres anys que habita a la 
ciutat, des de que vingué a M. ha tractat amb ell i amb molts menorquins que 
diuen que és fadrí, tindrà 22 anys. 
JULIÀ, Francesc. 16-10-1652: de Savoia, f. de Joan i d’Elisabet Garcia (?), de 
22 anys, fa 6 anys falta de sa casa, vingué aquí, feu un viatge a Barcelona. El 
patró Nicolau Nibaut, de Toló, de 29 anys, fa 6 anys que el coneix, que era 
minyó d’uns 15 anys, navegant per diferents terres, sap que és fadrí. Pere 
Bosch (?), mariner de Toló de 23 anys, diu que fa 6 anys que naveguen junts, 
quan el va conèixer era minyó de 15 anys i fadrí, és fadrí de 21 o 22 anys. 
JULIO, Agustí. 12-2-1660: mariner, f. de Simó i de Fidelia Oliver, de la vila de 
Rullam del Porto Magmaro de Còrsega, fa 12 anys falta de sa terra, ha estat a 
Llevant, a Liorna, França i Espanya, fa un any que és a M., navega amb vaixell 
desta terra, de 30 anys. Andrea Crugena, mariner de Rullano del Porto 
Magmaro, de 26 anys, el coneix des de que té ús de raó, ha conegut als pares, 
germans i germanes, s’han criat junts porta per porta, tenint algun parentesc, ell 
sortí primer a fer viatges, després l’ha conegut a Liorna i a Llevant, han fet 4 
viatges junts, fa un any van plegats, tots els que el coneixen el tenen per fadrí, 
tindrà 30 anys. Domingo Boter, mariner de Sextri de Llevant de Gènova, de 26 
anys, el va conèixer fa 4 anys a Liorna, després l’ha conegut a Espanya i a M., 
fa un any naveguen plegats amb vaixells de M., si fos casat ho sabria, tindrà 29 
o 30 anys. Casa a Sant Nicolau  
JUSTINIÀ, Josep. 15-8-1680: mariner de Liorna, regne de Florència 
(Toscana), demana llicència per casar. Casa a Sta. Creu a     
LACONDE, Bernat. 10-10-1651: d’Oberti (?), regne de Bearn (França), f. de 
Joan de Guallardina de Stugro (?). Lluís Lamorós, natural de Caus (?), regne 
de Gascunya, de 50 anys, fa 3 anys que el coneix de Saragossa, fa un any que 
està a casa del virrei, els dos vingueren junts amb el virrei per servir-lo, no és 
casat, tindrà 30 anys. Ferran Mateu Guaus de Sananeslin(?), regne de 
Gascuña, de 46 (?) anys, el va conèixer fa 15 anys, era cuiner a l’hospital de 
Saragossa (?), feia 5 anys que habitava a dita ciutat, ara fa un any que està en 
casa del virrei, s’hi hi havia acomodat a Saragossa com a cuiner. Bernat de la 
Cruz, casat a Saragossa el va conèixer allà on el tractaven com a fadrí. Josep 
Chavaria, de Falces, regne de Navarra, militar de la trirrem Sant Miquel, de 27 
anys, trobat a la ciutat, el coneix fa molts d’anys d’Oberti que està a dues 
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llegues de Falces10 on dit testimoni tenia un oncle prevere, solia anar a casa de 
Joan Laborde (sic), pare de dit Bernat, i fa 9 anys se’n anà a Itàlia i sabé que 
Bernat se’n havia anat a Saragossa i fa 6 anys el trobà allà, on feia 3 anys que 
hi era, servint a l’hospital, és fadrí. Casa A St. Jaume amb Maria Fiol, f. 
d’Arnau, bracer.  
LACOVITERA (?), Jacinto. 20-7-1659; de 37 anys, viudo d’Anna de Palma, f. 
de Maria de Palma, de la ciutat d’Orà (Barbària) d’on vingué per mariner, demà 
a la sogra fe de la mort de sa filla. Li donen llicència per casar. 
LANSONS, Antoni de Pere. 4-11-1680: de Liorna (Toscana), f. de Pere i de 
Margarita Perera, de 20 anys. Lluís Borgonyó, de Liorna, de 21 anys, , diu que 
estaven al mateix carrer, sempre l’han feta plegats,, és fadrí de 20 anys. Antoni 
Estada, mariner de la ciutat, de 40 anys diu que vingué a M. de 14 o 15 anys i 
de les hores és tingut en sa companyia, sempre reputat per fadrí.  
LA PLASSA, Francesc. 16-5-1652: criat, nat a Sardenya, f. de Joan, natural 
de Calatayud (Aragó) i de Lucrecia Amoroso de Sardenya, amb els pares als 6 
anys anà a Saragossa i ara fa un any ha vingut a M. al servei del virrei don 
Lorenzo Ram de Montoro, de 17 anys. Joan Carreres, de Saragossa, familiar 
del virrei, de 49 anys, fa 4 anys que el coneix de Saragossa, no tenia edat de 
casar, servia a don Miquel Vaquer salmedina de dita ciutat, vingueren junts a 
M. al servei del virrei, ell de patge i dit testimoni de gentilhome, coneix al pare i 
a 3 germans, si fos casat ho sabria, tindrà 17 anys. Joan Villegas, hidalgo, 
caballerizo del virrei, de 26 anys, fa 8 anys que el coneix de Saragossa, on 
conegué els pares, fa un any està al servei del conte de Montoro i amb ell 
vingueren a M., sap cert que és fadrí. Casa a St. Nicolau amb Paula Vives, de 
Ramon.   

 LAVERNA, Antoni. 27-1-1663: de França. Lluís Amorós, francès, de 33 anys, 
el coneix de minyó, els dos són naturals de la parròquia de Sta. Joana (?) a 
Uberna (Tolosa ?), ha conegut els pares, és fadrí. 
LEAL, León. 18-6-1660: cirurgià de Palerm (Sicília), de 34 anys, diu que a 
Madrid casà amb Maria Moreno, vingué a M. abans del contagi, tornà a Madrid 
amb sa muller i el 1658 a finals d’agost la muller caigué malalta, morí i fonc 
enterrada al convent de San Francisco de Madrid. Té rebuts de l’enterro i de 
misses pagades. Casa a St. Nicolau  
LEÓN, Jaume. 7—8-1668: d’Ostende (Flandes), f. de Joan i de Margarita 
Marín, vingué per fer el cors amb mallorquins amb 22 o 23 camarades, ha 
navegat amb el capità Pere Flexes, vingué de 16 o 17 anys i ara en té 23 o 24. 
Francesc Baptista Ferrel, de Vinaròs (Val.), diu que fa 7 anys el va conèixer a 
Espanya, vingué amb 22 camarades per fer cors a Mallorca, era minyó de 16 o 
17 anys, d’Espanya vingueren junts a Mallorca i sempre han navegat plegats 
amb vaixells de M., mai ha estat casat. Jacint Sagarrés, mariner de Riudoms de 

                                                           
10 No hem pogut identificar Oberti però és impossible que estàs a 2 llegues de Falces població 
que està al sud de Tafalla molt lluny de la frontera francesa.  
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26 anys, el va conèixer fa 7 anys a Espanya amb altres que vingueren 
d’Ostende per fer el cors a M., han fet el cors junts, no s’ha casat.   
LINARDO, Filipo. 24-7-1668: mariner grec d’Alsante (illa del Zante), sota la 
bandera de Venècia, f. de Joan i d’Antonina Crestina, fa un any i 4 mesos que 
habita a la parròquia de St. Nicolau. Domingo Bolido, mariner de l’illa de 
Pantelleria del regne de Sicília, de 23 anys, fa 6 anys que el coneix, diu que ha 
habitat a dita illa 7,5 anys i que allà són catòlics i hi ha tribunal de la Inquisició, 
coneix els pares, fa 4 anys que naveguen junts, sempre l’ha vist tractar com a 
fadrí, tindrà 28 anys. Joan González, mariner de Messina (Sicília), h.M., de 26 
anys, fa 6 anys que el coneix, en sa terra són catòlics, allà ha vist batiar 
minyons i hi ha Inquisició, coneix els pares, sap molt bé que és fadrí de 28 
anys. Domingo de Sebastian, mariner de Treviso de la senyoria de Venècia, 
h.M., de 28 anys, al va conèixer fa 2 anys i conegué els pares, són catòlics i 
batien els minyons en la forma de les esglésies d’Espanya, és fadrí de 28 anys. 
Salvador Vilar, mariner de M., de 28 anys, test. Salvador Vilar,mariner de M., 
de 28 anys, coneix a Domingo Bolado, mariner de la Bauelària del regne de 
Sicília, a Joan González de Messina i a Domingo Sebastián de Treviso, casat a 
M., diu que són catòlics i honrats, homes de veritat, han navegat plegats. 
Antoni Sales, mariner de M., de 48 anys, coneix als 3 i diu que són catòlics, al 
vaixell els ha vist passar el rosari, són homes de veritat. Casa amb Margarita 
Rigo a St. Nicolau. 
LISANTO, Maria. 26-11-1701: de Madrid (Castella), f. de Manuel i Marianna 
Santos, h. de Sta. Eulàlia, casa a Sta. Eulàlia amb Bartomeu Aguiló, f. de 
Baltasar i de Beatriu Segura, vdo, de Marianna Aguiló, f. d’Antoni i de Joana 
Anna Segura. 
LLABRÉS, Marianna. 16-2-1661: de Menorca, viuda de Pere Estela, 
menorquí, li aportaren la nova de que son marit havia mort de desgràcia 
disparant un mosquet. Simó Breccante, de Messina, de 40 anys, diu que a 
Menorca s’embarcà per mariner a amb sa companyia en la capitana corsària 
St. Antoni, el va veure morir a la nau volent disparar un mosquet, la culata li 
esclatà als pits i caigué mort, l’aportaren a enterrar a Cartagena. Josep Jordà, 
de Messina, de 20 anys (?), diu que el conegué a la nau St. Antoni anant en 
cors per mariners, morí disparant un mosquet que reculà. Josep Pere Jaume, 
cirurgià de Ciutadella, h,M., de 27 anys, testimoni (tallat). Casa a Sta. Eulàlia 
amb Joan Gaschet. 
LLACH, Pere. 7-3-1666: f. de Pere i de Magdalena Daumau (Dalmau), de 
Barcelona (Catalunya), de 20 anys, fa 12 o 13 anys que vingué a M., que 
tindria 7 o 8 anys. Joan Barceló, d’Algaida, de 43 anys, diu que fa 12 anys dit 
Pere anà a Algaida, que era minyó de 8 o 9 anys, estava per guardar tossinos 
(porcs) en  casa de Joan Servera, de les hores sempre ha habitat en la dita 
vila, quan vingué no tenia edat per ser casat i aquí no s’ha casat. Joan Servera, 
d’Algaida, de 28 anys, el va conèixer minyó de 7 o 8 anys, anà a casa del seu 
pare que el llogar per guardar bestiar, no s’ha mogut de dit lloc, no ha estat 
casat. Casarà a Algaida. 
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LLAUGER, Bartomeu. 15-12-1657: mariner de Martega (França), f. del patró 
Lluís Bartomeu Llauger i de Margarita Rovira, fa un any i mig falta de Martega i 
vingué a M. i am un vaixell carregat d’oli anaren a França, davant Marsella les 
naus corsàries de M. els prengueren, ell restà a dites naus amb les que ha 
navegat, fadrí de 20 anys. Roc de Jelo, mariner de Palerm, de 22 anys, fa 2 
anys que el coneix d’una barca francesa i es digué que era fadrí i de les hores 
han navegat plegats, ha conegut molts camarades seus que sempre han dit 
que és fadrí, serà de 20 anys. Andreu Jaques, de La Rochelle (Fr.), h.M., de 21 
anys, fa 3 anys que el coneix de Gènova, anava amb una barca del seu país 
carregada de vi, tots els de la baca li digueren que era fadrí, fa 2 anys anava 
amb una barca de Marsella i passà a navegar amb ell, tots els que el coneixen 
diuen que és fadrí, serà de 20 anys.  
LLISSANA, Francisca. 14-5-1690: del castell de Sant Felip (Menorca), de 17 
anys f. de Francesc i de Margarita Arnau. Mateu Vergara, valencià de 38 anys, 
fa molt que la coneix per haver estat moltes vegades al castell de Sant Felip en 
sa casa, sap amb tota sertitut que és fadrina, fa 4 setmanes vingué a M. Joan 
Barceló, sabater de Maó de 40 anys, fa molts d’anys que la coneix, vingué fa 4 
setmanes, si fos casada ho sabria. Possiblement casaria amb Joan Todorí. 
LLOBET, Melcior. 23-3-1671: mariner de Barcelona (Catalunya), de 35 anys, 
f. de Pau i de Maria Anna Panelles. Antoni Vallès, mariner d’Alacant, de 27 
anys, fa 7 anys el va conèixer a Cadis que anava amb l’armada d’Espanya, han 
navegat un any junts i de les hores l’ha conegut, sempre fadrí, fa 3 anys habita 
a M., un germà seu, dit Melilyen, a Barcelona li digué que era fadrí. Vicenç Puig 
Ramires, mariner de Vere (Velez ?), regne de Granada, casat a M., de 35 anys, 
el va conèixer fa 4 anys, han navegat junts i sempre l’ha conegut fadrí. 
LLOIS, Joan Baptista. 15-3-1676: f. de Domingo i de Padenoria Joan, de la via 
de Maginario de Còrsega, fa 18 anys que falta de casa dels pares, sempre ha 
navegat amb vaixells de M., de 30 anys. Francesc Jonqueres, mariner d’Arenys 
dels Raja de Catalunya, del bisbat de Lleida, casat a M. amb Margarita Martí, 
de 46 anys, el va conèixer fa 7 o 8 anys a Ponent i després a Barcelona i altres 
parts, han navegat junts amb vaixells de M., ha conegut a molts paisans seus 
que sempre han dit que era fadrí, si fos casat ho sabria, serà de 30 anys. 
Esperit Bru, mariner, f. de mestre Francesc Bru de Martega (França), de 24 
anys, fa 13 anys que el coneix de Liorna i de Llevant, ha conegut molts paisans 
seus, sempre ha entès que és fadrí, serà de 30 anys.  
LLORENS, Mateu. 3-5-1660: f. de Miquel i de Caterina Seguí, de Ciutadella 
(Menorca), de 20 anys, fa 3 anys vingué a M. Miquel Poquet, paraire de 
Ciutadella, de 48 anys, ha conegut els pares i sap que quan partí de Menorca 
era fadrí, al poc temps dit testimoni vingué a habitar la ciutat de M., sap que 
encara és fadrí. Josep Oliver, conrador de Ciutadella, de 30 anys, h.M., diu que 
vingueren de Ciutadella al mateix temps, no ha estat mai casat. 
LLOSA I ROIG, Bartomeu. 10-10-1676: de Barcelona (Catalunya), vdo. de 
Maria Spinet de Mataró. Certificatòria on consta que Maria, f. de Bartomeu 
Spinet, casada amb Bartomeu, de Mataró, morí als 26-3-1675 a l’Hospital 
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General de la Santa Creu de Barcelona, hi havia entrat el 30-7-1674.  Joan 
Benegas Gonsales, fadrí, f. de Bartomeu i de Caterina Burgos, de M., de 22 
anys, diu que fa un mes era a Barcelona amb companyia de dit Llosa i anaren a 
casa d’una germana de Maria, on habitava un minyonet de 10 anys fills de dits 
que son pare aportà a M., la cunyada li digué que Maria havia morta a l’Hospital 
de Santa Creu, anaren a l’hospital i l’ infermer digué que era morta i el capellà 
tragué una fe del llibre de morts. Gabriel Sacen, f. de Benet i de Caterina 
Andanina, de Barcelona, de 18 anys, atrobat a la ciutat, conegué a dita Maria 
que amb son marit anà moltes vegades a casa dels seus pares, per se quasi 
veïns, dies que Maria és morta a l’hospital, quan estava malalta l’anava a 
veure, era molt amiga de sa mare, fa devers un any i mig la va veure morta.  
LOMARD, Antoni. 26-4-1684: de Nàpols, f. de Josep i d’Àngela Cocens. 
Antoni Fabrenatanus, de Nàpols, h.M., de 23 anys, fa 6 o 7 anys que el coneix 
de Nàpols, vingueren junts a M. amb les galeres de Gènova fa 7 mesos, sap 
que és fadrí, ha conegut els pares. Francisco Rau, de Nàpols, h.M., de 32 anys, 
fa 6 anys que és casat a M., fa dos anys anà a Nàpols i feu amistat amb ell i 
amb el seu pare, que és argenter, no és casat.  
LURIA, Josep. 5-9-1676: mariner d’Arenys (Catalunya), f. de Jacint i d’Àngela 
Piverneda, fa 3 anys i mig que falta d’Arenys, fadrí de 23 anys. Alexandre 
Ribes, mariner d’Arenys, de 40 anys, el coneix des de que és nat, ha conegut 
els pares i germans, han navegat junts molts viatges, sap molt bé que és fadrí, 
serà de 23 anys. Jaume Tries, mariner d’Arenys, de 25 anys, el coneix molt 
però no ha conegut els pares que fa molts d’anys que són morts, coneix als 
germans i parents, fa 3 anys que naveguen junts, sap molt bé que és fadrí de 
23 anys. Casa a Sta. Creu.   
MALLES, Joan.8-1-1663: f. de Joan i de Caterina Hernández, d'Eivissa, casa 
a Sta. Creu amb Joana Cifre, vda., f. de Miquel i d'Antonina Cerdà. 
MALLOL, Bartomeu. 8-3-1661: mariner, de San Remo (Gènova), f. d’Esteve i 
d’Àngela fa dos anys que falta de sa terra i va en vaixells de M. on habita, de 
20 anys. Lluís Mellio, mariner, f. de Bartomeu Perrutxo, de San Remo, de 20 
anys, el coneix des de que té records, s’han criat junts i ha conegut els pares, 
fa dos anys que són camarades en vaixells de M., sap que és fadrí de 20 anys. 
Nicolau de Jacomo, mariner de San Remo, de 22 anys, el coneix des de que és 
nat, ha conegut els pares, el pare morí, l’ha conegut mosso de barca, fa un any 
i mig que van junts i trafiquen en vaixells de M., sap molt bé que és fadrí.  
MALVASIA, Donat (o Malvesia) 18-10-1657: mariner de Final (Gènova), 
dominació del rei d’Espanya, f. de Lluís i de Magdalena Badina, se’n anà de 13 
o 14 anys fa 11 anys, ha navegat per Llevant i Ponent, majorment per la costa 
d’Espanya, Catalunya i Mallorca, ha estat un any i mig esclau de moros, ha 
anat en cors amb mallorquins, de 24 anys. Joan Baptista Barra, mariner de 
Final, de 22 anys, el coneix de minyó, es criaren junts, coneix els pares, als 13 
o 14 anys se’n anà de Final per navegar, se’n anà fadrí, ha navegat amb ell per 
la costa d’Espanya, per Llevant i a M. amb diferents vaixells, sempre l’han 
tractat com a fadrí. Joan d’Oliva, mariner natural de Vilafranca de Niça, de 45 
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anys, fa 10 anys que el coneix, era minyó d’uns 14 anys, han navegat junts per 
la costa d’Espanya i Catalunya, sempre l’han tractat com a fadrí. Llorenç 
Servera, patró de la ciutat, de 36 anys, coneix als pares i diu que fa uns 15 
anys que falta de Final, ha navegat amb ell i amb altres vaixells, sempre l’ha 
conegut fadrí. 
MALVESIA, Pere. 24-3-1661: f. del patró Lluís i de Magdalena Saccena, de 
Final (Gènova), fa 7 anys falta de sa casa i de les hores està a M. fent de 
mariner, ha anat en cors en naus mallorquines El capità Baptista del Pino, de 
Final, de 30 anys, casat a M., fa 8 anys que el coneix i ha anat amb ell per 
estes mars en cors, sempre l’ha vist reputar per fadrí pels seus camarades i pel 
seu germà Donat casat a M. El patró Joan Frontera, de M., de 40 anys, fa 4 
anys que el coneix, sempre ha sentit a dir que és fadrí pels seus camarades 
que han anat en cors amb ell, també ho diu un germà casat a M. Donat 
Malvesia, mariner de Final, de 30 anys, diu que és son germà i que no ha estat 
mai casat. 
MANANYANI, Josep. 20-5-1694: mariner de Liorna (Toscana), de 22 anys, f. 
de Crezari (?) i de Piera (?) Degroni, de minyó ha navegat amb les galeres de 
Liorna de les que el seu pare es cabomestre, mort el pare fa dos anys vingué a 
M. amb una barca genovesa en la que anava de sobrecàrrec el patró Bartomeu 
Barceló, àlies Xeremia, ha fet dos viatges amb la barca St. Pere, un en cors i 
altre a Liorna El patró Gabriel Ferrer, de la ciutat, de 40 anys, fa 6 mesos que el 
coneix i de les hores ha estat en sa companyia, a Liorna, ha estat en sa casa i 
en casa de parents que li han demanat que el casi a Mallorca, sempre l’han 
tractat com a fadrí. Onofre Barceló, mariner de la ciutat, fa 2 anys que el coneix 
i fa 16 mesos que naveguen plegats amb la barca Sant Pere, de M., de la que 
dit testimoni és escrivà, sempre ha estat tractat com a fadrí, al darrer viatge han 
estat a Liorna circa de un mes, ha menjat en casa d’alguns parents i els deia 
que es volia casar a M. 
MANSO, Caetano. 1-7-1680: f. de Bartomeu i de Magdalena Dansola, natural 
de Nàpols, de 26 anys, ha tractat matrimoni a la ciutat. Miquel de Petreo, de 
Capodestrea, del regne de Venècia, de 27 anys, fa 8 anys que el coneix i 
sempre l’han feta plegats, no ha conegut els pares que fa molts d’anys que són 
morts, és fadrí. Francesc Griso, de Roma, artiller del galió St. Bernat, de 23 
anys, l’ha conegut a Nàpols i al galió, ha conegut als pares, quan el va conèixer 
no tenia edat per casar, és fadrí. 
MAQUERA, Mario. 12-9-1659: mariner de Messina (Sicília), f. de Sebastià i de 
Sebastiana, fa 12 anys que falta de sa terra, se’n anà minyó de 10 o 12 anys 
amb l’armada reial, ha navegat per Llevant i Ponent, fa un any i mig que 
practica a M. navegant amb vaixells de M. i anant en cors, fadrí de 23 anys. 
Francesc Ferrà (?), mariner de Messina, de 24 anys, el coneix de minyó d’11 o 
12 anys, de les hores han navegat junts en diferents vaixells, sap molt cert que 
és fadrí, tindrà 23 o 24 anys. Felip Pisenga, mariner de Messina, de 22 anys, fa 
5 anys que el coneix, tot el temps han navegat junts, mai ha estat casat ni en la 
sua terra ni en altra, serà de 23 anys.  
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MARAFON, Francesc. 13-8-1659: de Venècia, f. de Joan i d’Elena Rombecti, 
fa 3 anys que falta de Venècia navegant amb diferents vaixells, fa un any que 
està a M. navegant amb vaixells corsaris, de 21 o 22 anys. Jaume Lompardo, 
de Venècia, casat a M., de 22 anys, el coneix de minyó, les cases dels pares 
estaven molt cerca, han navegat junts dos anys, fa un any vingueren a M. i 
estan plegats, si fos casat ho sabria, serà de 23 anys. Joan Batín, venecià de 
22 anys, fa 6 anys que el coneix i sap que és fadrí, aquest temps l’ha practicat 
4 anys a Venècia i 2 a altres parts, fa un any que naveguen plegats, sempre 
l’ha vist tractar com a fadrí, els paisans venecians el tenen per fadrí, serà de 23 
o 24 anys. 
MARANIMI, Josep. 3-6-1694: de Liorna (Toscana), f. de Casani i de Piera de 
Polo, casa a Sant Jaume amb Clara Alós, f. de Nicolau i de Francina Joray (?) 
MARCELLO, Josep. 7-7-1681: de Nàpols, f. d’Antoni i de Teresa Ambrosio, 
h.M., de 22 anys. Gayetano Manso, de Nàpols, h.M., de 28 anys, diu que fa 6 
anys que naveguen junts, si fos casat ho sabria, tindrà 22 anys. Antoni 
Ladama, de Nàpols, trobat a la ciutat, de 24 anys, el coneix de minyó, sortiren 
junts fa 6 anys, ell tindria 16 anys, ell vengué a M. i dit testimoni anà a Palerm i 
fa dos anys que és a M., , sap que no és casat, serà de 22 anys.  
MARCOPOLO, Benet. 8-3-1657: de Sextri de Ponent (Gènova), mariner de 36 
anys, f. de Francesc i de Maria Monferra. Domingo Anrich, genovès casat a M., 
de 30 anys, diu que és fadrí. Manuel Antonio Gerbin, genovès de 22 anys, diu 
que han navegat junts i que és fadrí. Llorenç de la Plana, genovès, de 23 anys, 
diu que fa 6 anys que el coneix i que ha estat en casa dels seus pares als que 
ha conegut, sap que és fadrí. 
MARENGO, Nicolau. 18-9-1670: de Gènova, f. de Tomàs i d’Àngela Maria 
Mata. Jaume Bauçà, frener de M., de 27 anys, el va conèixer fa 4 anys a 
Gènova, de les hores han fet 3 viatges junts, no s’han deixat més que ara a 
Nàpols en que passà de la galera que anava de Gènova a la de Nàpols, 
partiren totes juntes i vingueren a M., estigué un mes sense veure’l, sempre l’ha 
conegut fadrí, ha estat en casa dels pares diferents vegades. Joan Baptista 
Samaria, de Savoia, casat a M., de 23 anys, el va conèixer fa un any i en dit 
temps han navegat junts, fa 6 mesos el deixa a Liorna, sempre l’ha conegut 
fadrí, a Gènova li han dit que era fadrí. Domingo Sebastián, natural de Gènova, 
de 30 anys, fa més de 6 anys que el coneix, eren del mateix carrer, la conegut 
contínuament 5 mesos, fa dos mesos tornà a Gènova, d’on fa un any que 
faltava, el trobà fadrí a casa dels seus pares, fa un mes ha vingut a M.    
MARÍ, Joan. 29-4-1665: f. de Joan i de Magdalena Blanquer, habitador 
d’Eivissa des de minyó de dos o tres anys d’on fa poc més d’un any que falta, 
de 23 anys. Nicolau Llaneres, prevere d’Eivissa, trobat a la ciutat, de 33 anys, 
fa 18 anys que el coneix, que era minyó i sos pares anaren a habitar a Eivissa, 
fa un any se’n anà a M., sap que és fadrí. Nicolau Prats, f. de Nicolau, natural 
d’Eivissa, de 35 anys, fa més de 10 anys que el coneix, sempre fadrí, mai havia 
eixit d’Eivissa fins que fa un any vingué a la ciutat de M. Casarà a Sta. Eulàlia 
amb Paula Fernández, f. d’Antoni i d’Elisabet Gayà. 
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MARÍN, Joan. 6-9-1659: de Liorna (Toscana), f. de Francesc i de Caterina 
Claricana, fa 8 anys que és fora de sa pàtria navegant, fa 3 anys que és a M. 
navegant amb vaixells corsaris on anaven per caps Antoni Pizà i Antoni 
Llorens. Nadal Valent, de Nàpols, de 28 anys, el va conèixer fa 8 anys a Liorna 
que era minyó d’uns 12 anys, partiren junts per mariners amb una sagetia i no 
s’han deixat, fa 3 anys que són a M., han anat en cors, és fadrí de 23 anys. 
Josep Arnenno, napolità de 38 anys, el coneix de minyó de Liorna que era 
mosso de vaixells, dos anys després el conegué a València i de les hores han 
navegat plegats, si fos casat ho sabria, serà de 22 anys. 
MARIN CABRERA, Joan. 9-12-1652: de Sevilla (Castella), f. de Diego i de 
Maria Cabrera, fa dos anys que falta de Sevilla i vingué a M. amb Jeroni Orell i 
mai s’ha mogut, de 18 anys. Jeroni Orell, bracer de M., de 21 anys, el va 
conèixer fa dos anys a Sevilla a casa dels pares, vingueren junts a M., sabé 
que no era casat, era minyó de 15 o 16 anys, no s’ha partit, mai es perderen de 
vista, és fadrí de 18 anys. Gregòria Ferrando, muller en segones núpcies d’en 
Barceló, sabater de M., de 28 anys, el coneix de minyó i coneix al pare, fa 4 
anys que falta de Sevilla d’on ella és natural, el deixà minyó de 14 anys, ara 
tindrà 18 o 19 anys. Miquel Bestard, conrador de Binissalem, de 35 anys, fa 3 
mesos que el coneix com a fadrí a la parròquia de Sant Miquel. Jaume Prats, 
teixidor de llana de 20 anys, fa 3 mesos que el coneix, ha fet de fosser en 
temps del contagi, es diu públicament que és fadrí.     
MARIMÓN, Joan. 3-8-1652: de Vilamarxant (València), de 21 anys, f. de Jordi 
i d’Anna Adrià, conrador, fa mesos vingué a M. on el seu pare tenia béns a 
Valldemossa d’on era natural, ha tractat matrimoni amb Praxedes Homar.   
MARQUÈS, Jaume. 25-10-1676: mariner, de Riudoms (Catalunya), f. de Joan 
i de Llúcia Rosselló, de 20 anys, fa 2 anys que habita a M. navegant amb 
vaixells mallorquins. Jaume Soler, mariner de Mataró, de 20 anys, el va 
conèixer fa 6 o 7 anys a Eivissa, d’allà anaren a Barcelona, l’ha vist a diferents 
parts que feia viatges, després s’han trobat a M,, sap que no és casat. 
Francesc Palou, mariner de M., de 22 anys, el va conèixer a Gènova, després a 
M. des de on han fer un viatge a Gènova, després l’ha vist en diferents viatges, 
sap que és fadrí. Casa a Sta. Creu 
MARRA, Antoni. 17-6-1677: de la ciutat de València, del lloc del Grau, f. de 
Nicolau i d’Agna Beinge, de 23 anys. Miquel Romeu, fadrí, f. de Vicenç i de 
Maria Farrandis, h. del Grau, trobat a la ciutat, de 23 anys, sap que és fadrí, 
s’han criat plegats, eren veïns, sempre han navegat junts, fa 8 dies vingueren a 
M. Gaspar Lutano (?), de Torres (Aragó), f. de Domingo i de Mariana Lopes, 
h.M., de 30 anys, ha estat moltes vegades a casa dels pares, sap que és fadrí, 
fa un any que naveguen plegats, fa 8 o 9 dies la mare li digué que era fadrí i 
vingueren a M.  
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MARTÍN, Diego. -6-1660 y 21-1-1661: de Sant Joan del Puerto11 del comptat 
de Niebla (Castella), f. de Vicente Nieto y de Maria de Gracia, naturals 
d’Ayamonte, de l’arquebisbat de Sevilla, casà fa 20 anys amb Josefa Ramires 
natural de Triana de Sevilla, f. d’Alonso Yanyes i de Maria Ramírez, als 7, el 
1647, anant de viatge a cercar blat amb un vaixell sevillà el captivaren els 
moros i aportaren a Estambul, hi estigué 10 anys, fou esclau de Jusman Bajà, 
el diumenge de Rams de 1660 tingué llibertat, una nau de genovesos l’aportà a 
Gènova i vingué a M. on fa un mes i mig que hi és, anà a Gibraltar i sabé que la 
muller era morta i li confirmaren a St. Joan del Puerto que morí el 25-1-1651 de 
pesta i fou enterrada en la hoya de l’ermita de San Sebastián on enterraven els 
que morien de pesta a Sevilla. Presenta testimonis escrits de veïns de San 
Juan del Puerto.  
MARTÍN, Francisco. 12-11-1680: de Cadis (Castella), f. de Francesc i d’Anna 
de la Cruz. Josep del Campo, de Novara (Milà), h.M., de 24 anys (tallat), 
MARTINECH, Lluís. 29-10-1652: mariner de Sifos (Six-Fours) (França), f. de 
Joan i de Susana Lombarda, fa 4 anys que falta de sa terra, ha navegat per 
diferents parts, de 28 anys. Jaume Audibert, mariner de Sifos, de 24 anys, fa 15 
anys que el coneix de la seva vila, coneix els pares i germans, fa 4 anys 
partiren plegats de Sifos, anaren a Alexandria, passaren a l’armada del Gran 
Turc on estigueren un any, tornaren a Alexandria, anaren a Liorna, feren alguns 
viatges, fa 10 mesos fan tràfic amb Mallorca, és fadrí de 28 anys. Joan Ibert, 
mariner, f. de Joan, mariner qn., de Marsella, de la parròquia de St. Martín, de 
28 anys, fa 8 anys que el coneix de Toló, junts feren un viatge amb l’armada de 
França i l’ha conegut a M. sempre fadrí, tindrà 28 anys. El patró Jeroni Selenita, 
de Cassis, de 38 anys, fa un any i mig que el coneix, fa un any fa tràfic amb M., 
coneix a molts de la sua terra que diuen que és fadrí, serà de 27 o 28 anys. 
Honorat Entelm, de Sifos, de 23 anys, diu que s’han criat junts, coneix molt al 
pare i germans, i a un onclo seu canonge, és fadrí.   
MARTORELLA, Joan. 3-4-1668: mariner de Messina (Sicília), de 25 anys, f. 
de Francesc i de Caterina Francisca, fa 17 anys s’embarcà en l’armada 
d’Espanya amb la que ha navegat fins fa un any i mig en que vingué a M. amb 
els vaixells de Senturió, fa 9 mesos s’embarcà amb la capitana de M. I ha 
tornat amb ella. Antoni Corrent, de Messina, de 30 anys, fa 17 anys que el 
coneix, s’embarcaren en l’armada d’Espanya a Messina, era de poca edat, 
després l’ha conegut a Cadis anant amb la mateixa armada, últimament l’ha 
conegut a M., fa 11 mesos que naveguen junts amb la capitana de M., sempre 
l’ha conegut fadrí. Francisco Donado, mariner de Messina, de 26 anys, ha 
conegut els pares i diu que fa 16 anys, essent ell minyó de 9 o 10 anys, 
s’embarcaren a Messina en l’armada d’Espanya, fa 4 anys l’ha vist a Cadis en 
la mateixa armada, després l’ha vist a Nàpols en la mateixa armada, i 
últimament a M., sempre l’ha tingut de per fadrí 

                                                           
11 San Juan del Puerto és un municipi de la província de Huelva, a 5 km. al nord de Moguer i a 
12,5 de Huelva. Allà visqué Violante Muñiz, cunyada de Cristòfol Colom que li deixà el seu fill. 
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MAS, Joan. 25-5-1699: de Menorca, f. de Pere i d’Eulàlia Pons, casa a Sta. 
Creu amb Joana Pieres. 
MASINCH, Domingo. 12-9-1694: de Gènova, f. de Pere Joan Baptista i de 
Caterina Masso, casa a Sta. Creu amb Maria Anna Coll, f. de Miquel i de Joana 
Sali (?). 
MASSUCH, Joan Baptista. 22-9-1680: de l’illa de la Pantelleria del regne de 
Sicília, f. de Felis i d’Antonina Dieta, de 23 anys, fa 12 anys sortí de sa terra 
amb una barca que anava en cors, de les hores sempre ha navegat per mar, fa 
6 anys va amb la nau St. Josep de M. El patró Agustí Arpino, de Càller, de 52 
anys, diu que fa 12 anys va veure als pares i a ell que era minyó d’uns 10 anys 
i s’embarcà a la seva barca, de les hores sempre han anat plegats, fa 6 anys 
que naveguen junts amb la nau St. Josep, de M,, mai s’ha casat. Josep Multa, 
de Sicília, domiciliat a M., de 28 anys, diu que és fadrí i adjunta una carta del 
seu pare en italià que demana que no es casi fins anar a la sua illa. Josep 
Mestre, de Sicília, h,M.. fa 6 anys que el coneix i diu que és fadrí, li han dit 
moltes vegades a sa terra.  
MASSUTÍ, Francesc. 16-8-1701: de Roma, de la parròquia de St. Joan 
Baptista dels florentins, f. de Joan Antoni i de Caterina Doriati, vdo. de Francina 
Baudena, casa a Sant Jaume amb Antonina Ballester, f. de Pere i de Caterina 
Veny, vda. de Gaspar Bordoy de Felanitx. 
MATELIN, Francesc Antoni de. 3-12-1657: mariner de Puerto de Santa María 
(Castella), f. de Manuel i de Caterina Núñez, fa 4 anys que falta de sa terra i ha 
navegat a Llevant i a Ponent, fa dos anys va amb la fragata de Màlaga, fadrí de 
33 anys. Emmanuel Alonso, picapedrer, natural de Màlaga, de 24 anys, fa 7 o 8 
anys que el coneix de Puerto de Santa María, va conèixer el pare i germans, fa 
dos anys que naveguen junts amb el capità Gabriel Bastard de Sisneros, sap 
molt bé que és fadrí. Lluís Fernández, miles de la nau del capità Bastard de 
Sisneros, de 19 anys, diu que fa 3 anys que coneix a Matelin de Màlaga on el 
tractà un any i després dos anys embarcats a la fragata de Màlaga, sempre 
l’han tractat com a fadrí, serà de 25 anys. Lluís Gastero (?), miles de la fragata 
de Màlaga, de 43 anys, fa 6 anys que el coneix de Puerto de Sta, María, ha 
conegut els pares, fa dos anys que naveguen junts, sap molt cert que no és 
casat, serà de 28 anys.    
MAURA, Domingo de. 22-10-1657: de Nàpols, f. de Donat i de Carmesina 
Arfano, fa 4 anys que falta de Nàpols, de minyó va navegant, fa 5 anys que 
trafega a M., de 23 o 24 anys. Josep Jordà, natural de Messina de 20 anys, fa 3 
anys que el coneix, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, sempre l’hi ha dit que 
es volia casar a M. Jusepe de Mayo, de Nàpols, de 34 anys, el coneix de minyó 
estaven al mateix carrer, sap que és fadrí, han navegats junts molt de temps, fa 
més de 15 anys que van junts. Antoni Flor, mariner de Nàpols, de 30 anys, fa 
10 anys que el coneix d’Espanya i de M., fa 6 anys que van plegats, ha tractat a 
molts de paisans que el coneixen que sempre li han dit que era fadrí 
MAYMON, Josep. 9-12-1657: de l’illa de Malta, de 21 anys, f. de Tomàs i de 
Gràcia Supan, fa 4 anys que falta de sa terra i ha navegat amb diferents 
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vaixells fent viatges de Llevant a M. i a Espanya, ha navegat amb les barques 
del capità Castany, del capità Fontaniorsi (?) i d’Antoni Reus, tots mallorquins, 
fadrí. Antoni Pax, mariner de Malta, diu que és fill d’una cosina germana seva, 
fa 4 anys que els dos són fora de Malta i naveguen plegats, és fadrí. Martí 
Faxena (?), mariner maltès de 36 anys, diu que fa 4 anys que naveguen 
plegats amb diferents vaixells i que és fadrí.  
MEDINA, Joan. 20-3-1662: d’Alaior (Menorca), f. de Joan i de Marianna Coll, 
fa 7 anys que falta de sa casa. Casa a Sta. Eulàlia amb Francina Jordi, vda. de 
Miquel Font, f. de Francesc i de Francina Sbert.  
MELLICHER, Gaspar. 5-6-1680: de Cilea12 (Alemanya), f. de Miquel i 
d’Elisabet Corcervere, de 30 anys. Pau Zagara, f. de Miquel, de Cilea, de 27 
anys, ha conegut els pares i a ell de minyó, sempre l’ha tractat, partiren junts i 
s’assentaren per soldats, mai s’han deixat, sap que és fadrí. Gaspar Buria, de 
Cilea, de 34 anys, el coneix de minyó, ha conegut els pares, partiren plegats i 
s’assentaren soldats, no s’han deixat, sap que és fadrí. 
MENDOSA, Martí de. 26-6-1670: de Berlanga13, diòcesi de Sigüenza 
(Castella), f. de don Gaspar i de dona Maria de Frías. Jacinto Antonio de 
Estrada, natural de Burgos, de 30 anys, declara en castellà i diu que l’ha tractat 
de fa 5 anys i sempre l’ha vist fadrí. Josep Verdrigo de la Cuesta, de Toledo, de 
35 anys, fa 7 anys que el coneix per representacions de comèdies, sempre l’ha 
vist tractar com a fadrí. Dona Antònia Manuela Galindo, natural de Toledo, 
dona de Fulgencio Lopes, de 26 anys, el coneix des de la mort del rei, l’ha 
tractat un any a Saragossa i a Madrid, sempre l’ha vist fadrí.    
MERONA, Pau. 4-5-1697: de Nàpols, f. de Francesc i de Maria Calvo, vdo. en 
primeres núpcies de Marianna Font, f. d’Antoni i de Margarita Corró, i en 
segones de Francina Ardit, f. de Jaume i de Francina Rosselló, casa a Sant 
Jaume amb Marianna Franch, f. de Josep i de Maria Vicens, vda. de Josep 
Vicens, f. de Joan i de Caterina Oliver. 
MESTRE, Josep. 29-1-1688: natural de ciutat, f. de Bartomeu i Antonina 
Bonafe. Martí Alvares, de València, de 33 anys, diu que fa 8 anys que el 
coneix, d’Eivissa, on feia viatges des de València, i dit estava casat allà amb 
Antonina Sunyer que morí a Eivissa el 10 de novembre passat, la va veure 
morir, per tenir habitació en sa casa, i va anar a l’enterro. Joan Marí, àlies 
Durba, d’Eivissa, de 30 anys, diu que Mestre fa 20 anys que està domiciliat a 
Eivissa, era casat amb Antonina Sunyer que morí el 10 de novembre passat i 
fou enterrada al convent dels dominics, va anar a l’enterro.  
MICHELANGELIS, Joan Félix de. 30-4-1680: de Roma, f. de Constantí i de 
Joana de Risi, de 23 anys. Domingo Rejo, capità i cavaller napolità, de 27 anys, 
diu que quan tenia 10 o 11 anys el prengué per criat i encara el té avui, no s’ha 
casat. Llorenç Cayo, criat del capità Domingo Rejo, de 20 anys, diu que essent 

                                                           
12 No sabem on és Cilea. Tal vegada es podien referir a Silèsia, regió que actualment ocupa 
part de Polònia i part de Txèquia. 
13 Escriuen Verlanga, que no apareix ni a mapes ni a enciclopèdies. Suposam que seria 
Berlanga del Duero, avui província de Sòria. 
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minyons començaren a servir al capità, ell tindria 10 o 12 anys, i mai s’han 
deixat, no s’ha casat 
MIQUEL, Antoni. 20-4-1660: natural de Palerm (Sicília), f. de Pere i de Rosa, 
de 28 anys, fa 3 o 4 anys falta de sa pàtria i vingué a M. on ha anat en cors 
amb els corsaris mallorquins. Manuel Garcia, f. de Marcihanyes, de Baeza, 
regne de Jaen, de 30 anys, fa 7 anys passà d’Espanya a Palerm on fou soldat 
4 anys i allà el conegué, bevien i menjaven junts i anava en sa casa, ha 
conegut els pares, sempre l’ha vist tenir per fadrí, vingué amb sa companyia a 
M. i han anat en cors junts. Bartomeu Bindefossa (?), de Càller, casat a M., de 
20 anys, fa 7 anys que el coneix de Palerm on va estar 3 anys, va estar un any 
i mig en casa dels seus pares mig malalt, sabé que era fadrí, cobrada la salut 
vingueren junts i anaren en cors per Llevant i Ponent amb la nau l’Àguila 
Rossa, sap molt cert que és fadrí  
MIQUEL, Magdalena. 28-2-1652: de St. Pere d’Arena14, de Gènova, f. de 
Nicolau, de 16 anys, fa 6 o 7 anys que és a M. Gabriel Segura (?), mariner de 
M., de 27 anys, diu que trobant-se a Gènova, dita Magdalena, minyona d’uns 
10 anys, li demanà que l’aportés a Mallorca, avui tindrà 15 anys i és fadrina. 
Miquel Savallà (?), mariner de M., fa 6 o 7 anys que la coneix de M. que era 
minyona de 9 o 10 anys, és fadrina. Casa amb Francesc Serbron a Sta. Creu. 
MIRÓ, Antoni. 14-7-1689: mariner de Vilanova de Cubelles (Catalunya), de 22 
anys, f. d’Antoni i de Margarita Escayola. Joan Bindos (?), mariner de Vilanova 
de Cubelles, de 20 anys, el coneix des de que és nat, si fos casat ho sabria. 
Josep Domènech, mariner de Vilanova de Cubelles, de 19 anys, ha estat 
moltes vegades en sa casa i coneix els pares, no ha sentit dir mai que fos 
casat. 
MIRÓ, Pau. 28-12-1687: f.. de Francesc i de Maria Caro, de la Torre del Grech 
(del Greco) a una llegua de Nàpols. Josep Lograno, mariner de Nàpols, h.M., 
de 50 anys, fa 3 o 4 anys que el coneix, li ha sentit dir moltes vegades que és 
fadrí, si fos casat li hauria dir, tindrà 27 anys. Francesc Rago, de Nàpols, h.M., 
de 31 anys, fa 10 anys que el coneix, eren soldats junts de la companyia de D. 
Juan Soreno del terç de Nàpols, dit testimoni vingué a M. fa 8 anys, dit Miró 
se’n anà a Palerm i fa 4 anys vingué amb les galeres de Gènova i s’ha quedat 
ací i ja mai l’ha desconegut, sap que és fadrí.  
MOISET, Pere. 5-6-1669: de 23 anys,de Nimes de Llenguadoc (França), f. de 
Jaume i de Joana Forner, fa 5 o 6 anys que és fora de sa pàtria, fa 8 mesos 
vingué a M. Domingo Jacobo, del Brom del Final (Finale Ligure ?), de 23 anys, 
el va conèixer fa 10 o 12 anys a Nimes, ha conegut els pares, sempre l’ha 
conegut fadrí, fa 7 o 8 mesos que vingué a Mallorca on l’ha conegut de 
continuo. Joan Valentín, natural de Marsella, de 22 anys, fa 10 o 12 anys el va 
conèixer a Nimes, ha conegut els pares, feia viatges de continuo a Nimes, 
sempre l’ha conegut fadrí. Guillem Llesabor (?), natural del comtat de Fox, de la 
província de Llenguadoc del regne de França, de 21 anys, h.M., el va conèixer 

                                                           
14 Sampierdarena, avui dins el municipi de Gènova. 
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fa 10 anys a Nimes on estigué 3 anys al mateix carrer, després dit testimoni 
anà a Barcelona i a l’any hi anà ell, als dos anys i mig vingué a M. amb el virrei i 
fa 8 mesos vingué dit Pere, sempre l’ha conegut fadrí. Casa a Sta. Eulàlia amb 
Caterina Guàrdia, f. d’Antoni i de Joana Poquet de la parròquia de Sta. Creu.  
MOLL, Gaspar. 9-8-1677: mariner de 19 anys, de Calp (València), f. de Josep 
i de Caterina Serra. Francesc Rostoll (?), mariner de Vila-Joiosa (València), 
h.M., de 22 anys, el coneix de minyó de sa casa, coneix els pares, sap que és 
fadrí. Domingo Bueno, mariner del Grau, de 22 anys, el va conèixer fa 10 anys 
a Calp, coneix els pares, sempre han navegat junts, sap que és fadrí.  
MOLLÀ (Moyà ?), Bartomeu. 4-9-1676: d’Alaior (Menorca), f. de Pere i de 
Maria Pasqual, fa 4 anys vingué a M. i no s’ha mogut. Tomàs Saura, sastre, f. 
de Tomàs, d’Alaior, de 23 anys, el coneix de minyó, s’han criat junts, ha 
conegut als pares, mai ha estat casat, dit testimoni vingué a M. un poc abans 
de ell, fa poc vingué son pare i digué que no s’ha casat, serà de 22 anys. 
Francesc Pellisser, rediarius, d’Alaior, h.M., de 23 anys, el coneix des de que 
és nat, s’han criat junts, coneix al pare i ha conegut la mare que és morta, no 
es casat a Menorca i vingué a M. fadrí.  
MONTALTO, Joan Baptista de. 28-9-1653: f. de Jaume i de Josefa Santore, 
de Messina (Sicília), amb la família anà a viure a Palerm i en fa 4 se’n anà amb 
l’armada, ha habitat a Algaida 22 mesos, de 25 anys. Josep Fernandes, de 
Palerm, h.M., de 21 anys, el va conèixer a ell, el pare, sa mare i sa germana a 
Palerm fa 4 anys, anaren plegats amb l’armada al siti de Barcelona, vingueren 
a M. i no s’han mogut, ell partí fadrí i no s’ha casat, tindrà 25 anys. Josep de 
Steve, de Palerm, h.M., de 25 anys, diu que el va conèixer fa 4 anys a Palerm, 
on habitava amb sa família, en casa del seu pare, fa 4 anys s’embarcaren amb 
l’armada pel siti de Barcelona, vingueren a M. i dit Montalto se’n anà a Algaida i 
dit testimoni resta a la ciutat, sap molt bé que és fadrí, serà de 25 anys. assano 
Videto, de la ribera de Messina, h.M., mariner de 22 anys, fa 6 anys que el 
coneix, ha conegut els pares i a una germana casada a Messina, fa 4 anys 
vingué a M., és fadrí de 24 o 25 anys. Mateu Cassador, mariner de Nàpols, 
h.M., de 28 anys, fa 9 o 10 anys que el coneix de Messina, que no tenia edat 
de casar i després l’ha conegut a M., serà fadrí de 25 anys.   MONTOJO, 

Andria. 19-9-1677: de la ciutat de Gènova, f. de Miquel Àngel i d’Àngela 
Penca, de 20 anys, fadrí. Llicència per casar. 
MONTSIÀ, Guillem Andreu (Munsia). 12-10-1651: mariner de Canet de 
Rosselló, vdo. de Magdalena Garrabou amb la que casà fa 12 anys a 
Barcelona i als 2 morí de malaltia, ell es trobava fora, fa 5 o 6 anys anà a 
Barcelona i la sogra li digué que era morta i li restituí la dot que eren 700 ll. 
Francesc Vara, mariner de Palamós, h.M., fa 17 o 18 anys que el coneix de 
casa dels seus pares, després de casar anà a viure a Barcelona, al carrer del 
Call, fa 4 o 5 anys a Tarragona li encomanà que al anar a Barcelona demanés 
per ell i els parents li digueren que era morta i Francesc Fuià (?), fuster, li digué 
que havia fet la caixa de mort. Gaspar Oliver, mariner de M., de 36 anys, el va 
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conèixer fa més de 8 (sic) anys a Barcelona, on feia tràfec amb el patró Calafat, 
fa 10 anys la dona morí, la va veure portar a enterrar, dit Guillem no s’ha tornat 
casar. Pere Paumet, mariner de Marsella, h.M., de 25 anys, l’ha conegut a a 
Barcelona casat i a Gènova, Nàpols i altres parts, es trobava a Barcelona quan 
la dona morí, ell ha navegat amb les galeres d’Espanya i és reputat per viudo.   
MONTES, Ignaci. 22-8-1657: f. de Joan Baptista i de Josefa Castelle, de 
Trapana (Sicília), fa dos anys i mig que falta de sa pàtria, ha estat un any i mig 
a Sardenya i després ha estat a M. fent viatges. Francesc Mandino de Trapana, 
de 23 anys, el coneix de minyó i coneix els pares, anaren molt temps a escola 
plegats, fa 3 anys partiren  de Trapana amb 15 dies de diferencia a la volta de 
Sardenya, al arribar a Càller el trobà i allà estigueren junts 14 mesos i després 
vingueren a Mallorca amb el mateix vaixell i mai més s’han deixat fent la 
viatges com a mariners amb diferents vaixells mallorquins, és fadrí de 26  o 27 
anys. Joan Antoni Ventura, de Palerm, casat a M., de 26 anys, fa 10 o 12 anys 
que el coneix de Trapana on anà per mariner amb una barca de Palerm i 
coneix els pares, feren alguns viatges junts, fa un any i mig que naveguen junts 
per mariners habitant a la ciutat de Mallorca, sempre ha estat tractat com a 
fadrí, tindrà 23 o 24 anys. Casa a la Seu amb Siamana (?) Maci(?), vda.  
MONTOJO, Andria. 20-5-1677: de la ciutat de Gènova, f. de Miquel Àngel i 
d’Àngela Penca, de 20 anys, fadrí. Pere Francesc Piereti, de Gènova, f. de 
Joan Baptista i d’Àngelina Quatara, de 26 anys, diu que fa dos mesos partiren 
de Gènova i era fadrí, es coneixien de minyons. 
MONTOYA, Joan. 2-10-1661: de Maó (Menorca), de 19 anys, f. de Francesc i 
de Francina Mascaró, fa mig any vingué a M., ha habitat a Selva i a ciutat. 
Testimonis davant el rector d’Alcúdia15. Joan Mercadal, de les Ferreries, de 23 
anys, coneix el pare, és fadrí. Francesc Mascaró, de Ciutadella, de 20 anys, diu 
que partí de Menorca fadrí. Bernat Molla, ha conegut als pares i treballat amb 
ell a Menorca, fa any i mig que dit testimoni anà a Menorca i ell era fadrí. Marc 
Mascaró, de Ciutadella, diu que habità en sa casa i partí fadrí. Casarà a ciutat. 

MORA, Joan Baptista. 7-12-1651: de Menton (Mónaco), f. d’Honorat i 
d’Esperança Venta, partí als 12 anys assentà plaça de mosso a les galeres 
d’Espanya on hi ha estat uns 14 anys, ara en tindrà 24 o 25, quan don Juan 
d’Austria passà per M. s’hi quedà. Pròsper Morena, de Menton, de 26 anys, el 
coneix de minyó, que tindria 7 o 8 anys, estant dit testimoni per mariner a 
l’armada reial d’Espanya Mora, que tindria 12 anys, hi assentà plaça d’ajudant 
de mestre d’aixa, de les hores sempre han navegat junts, fa 6 mesos volgué 
restar a M., al tornar per hivernar li ha trobat, diu que és fadrí d’uns 25 anys. 
Francesc Vara, de Palamós, h.M., de 37 anys, fa 14 o 15 que el coneix a ell i 
als pares, ell era minyó que anava per mosso de calafat d’una de les galeres 
d’Espanya, durant 10 anys han navegat amb la mateixa galera, quan don Juan 
d’Austria passà per M. la primera vegada dit testimoni s’hi quedà  al tornar dit 
Mora i volgué restar en sa casa, fa 6 mesos, serà fadrí de 26 o 27 anys. 

                                                           
15 Sembla que alguns testimonis no vivien a Mallorca. 
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Domingo Planes, f. de Miquel, de Menton, de 20 anys, va conèixer els pares i a 
ell que seria de 13 anys, s’embarcà per ajudant de calafat en les galeres 
d’Espanya  i no ha tornat a sa pàtria, sempre ha sentit dir que era fadrí, fa 5 
anys dit testimoni assentà plaça de mariner en el reial d’Espanya per saber que 
es trobava en ella d’ajudant de timoner, de les hores han navegat junts, serà 
fadrí de 25 o 26 anys.  
MORA MARCHO, Àngelo Antonio. 19-2-1680: de la ciutat d’Altamira del 
regne de Nàpols, f. de Vicenç i de Joana Contonyio (?), de 36 anys, viudo de 
Caterina Llangellastatre. Pantaleó de Nicolo, soldat de la companyia del capità 
Domingo del Judichi, de la ciutat de Petonta, de 35 anys, el coneix de minyó, 
diu que és viudo de Caterina Llangellastre que fa 6 anys que és morta, la va 
veure morir i enterrar, de les hores sempre han anant junts, no s’ha tornat 
casar. Antonio Sebre (?), soldat de la mateixa companyia, de la ciutat de 
Puodina (?), de 24 anys, fa 12 o 13 anys que el coneix, diu que fa 6 anys va 
veure la dona morta i portar-la a sepultar, després sempre han anat junts i no 
s’ha tornat casar. 
MORALES, Josep. 4-7-1665: f. de Joan Esteve i d’Anna Pérez del Castell del 
port de  Maó (Menorca) , d’on fa 5 anys, per St. Miquel, que falta i vingué a M., 
de 23 anys. Francesc de Silva de Sevilla, h,M., de 40 anys, diu que fa 18 anys 
que el coneix, que encara no aportava calçons,  i que ha conegut els pares i 
germans, no l’ha perdut de vista, fa 5 anys vingué a M. i l’acomodà en casa del 
sr. Pedro Cavallaria, és fadrí d’uns 23 anys. Maties de Vargas, mariner de 
Màlaga, h.M., de 36 anys, diu que l’any 1646 passà per soldat al castell de St. 
Felip de Maó i el conegué, a les hores era molt minyó,que no aportava calçons, 
conegué als pares i germans, de les hores sempre l’ha conegut, fa 5 anys 
vingué a M. de 16 o 17 anys, és fadrí i tindrà 22 o 23 anys,. 
MORELLÓ, Baptista. 24-1-1682: d’Alacant (València). Jaume Bosch, de M., 
ajudant de mariner, de 31 anys, fa 20 anys que el coneix, que tenia 10 o 11 
anys, i quasi sempre han anat plegats amb una mateixa embarcació, ha estat 
moltes vegades en sa casa, els pares ja eren morts, és fadrí. Esteve Càneves, 
de Campos, h.M., diu que fa 8 anys que el coneix i ha estat moltes vegades en 
sa casa, fa 7 anys que van junts per mar, no és casat.  
MORELLÓ, Francesc. 20-10-1665: de Maó (Menorca), f. de Joan i de Joana 
Llambies, vingué minyó de 15 o 16 anys i anà a Pollença on fa 8 anys que 
habita. Casa a Pollença amb Joana Cifre, f. de Pere. 
MORTENS, Jaume. 2-9-1676: mariner de Sta. Maria de Mortens (Gènova), f. 
de Tomàs i de Benita Devi, de 32 anys, fa 3 anys que habita a M., fadrí. Joan 
Avilla, f. de Joan i de Joana Contrira, natural de Martega, mariner de 24 anys, 
el va conèixer fa 10 anys a Marsella i de les hores sempre l’ha tractat, amb una 
barca mallorquina anaren a sa casa en Gènova, els seus camarades han dit 
sempre que és fadrí. Alexander Reig, mariner, f. de Glaudo i d’Anna Bonforte, 
natural de Martega de la senyoria de Gènova (sic), de 23 anys, fa 10 o 12 anys 
que el coneix de Gènova, sempre l’ha vist en diferents parts, han fet dos 
viatges junts amb una barca de Gènova, si fos casat ho sabria.  



64 
 

Font: www.llinatgesdemallorca.com  

MURI, Antoni de. 30-7-1694: de Sicília, f. de Felip i de Nussia Barbagalles, de 
Sicília, casarà amb Antonina Soliveret, f. de Joan i de Joana Ferrer, f. de Joan i 
de Martina Pujol, vda. de Galceran Alenyà, d’Alcúdia, a Alcúdia. 
MUSA, Nicolau. 7-9-1662: de Gènova, f. de Felip i de Clara Rossa, vingué a 
M. als 9 o 10 anys on estava casat el seu germà Esteve, que morí al cap d’un 
temps, se’n anà fora 4 o 5 anys i tornà. Pere Flereon (?), de Toló, de 24 anys, 
fa 9 anys que està a M. i en fa 5 que el coneix que era jove de 12 o 13 anys, li 
digueren que era fadrí, de les hores no ha vist que sia partit de M., estava amb 
un germà seu que morí, és fadrí d’uns 18 anys, Vicenç Cazales, genovès de 24 
anys, fa 10 anys que està a M. i en fa 5 que el coneix, que era un jovenet d’una 
14 anys, li han dit que vingué molt minyó per estar amb un germà, sempre l’ha 
vist tractar com a fadrí, serà de 17 o 18 anys. Antoni Roca, de Petra, de 32 
anys, el va conèixer fa 9 anys que estava sobre la galera de St. Miquel de 
l’armada de Nàpols on dit testimoni era soldat, als 4 o 5 anys Nicolau vingué a 
M., dit testimoni vingué als 3 o 4 mesos i li trobà, no s’han mogut, és fadrí. 
NADAL, Joan, 7-1-1652: escrivà de la Cúria Reial Criminal, de Vic 
(Catalunya), f. de Joan i de Maria, fa 12 anys anà a Barcelona a estudiar, posà 
en casa del notari Antic Joan de Llobera, el 3-5-1643 s’embarcaren amb la 
família del notari i anaren a Gènova, vingueren a M., anaren a Madrid i a Lleida 
on el notari morí, vingué a M. on fa 6 anys que serveix al sr. Magarola, advocat 
fiscal, fadrí de 29 anys. El noble don Joan Francesc de Magarola, advocat fiscal 
de la Cúria Reial, de 56 anys, fa 15 anys que el coneix que era estudiant a 
Barcelona, estava en casa d’Antic Llobera, notari del carrer de l’Hospital, anava 
amb sotana i era mestre de sos fills, per ocasió de les desditxes de 1642 el 
notari morí a Lleida i la família passà a M., el Regent don Benet li donà un 
benefici a Sant Just i Sant Pastor, volia ser eclesiàstic i ara ha mudat de parer, 
no és casat tindrà 29 anys. El noble don Francesc Magarola, fill del supradit, de 
17 anys, fa 12 anys que el coneix de casa d’Antic Llobera, quan dit testimoni 
vingué a M. el trobà al servei del seu pare, no és casat, tindrà 29 anys. Casa a 
Sta. Eulàlia amb Esperança Escales, f. de Bernat. 
NAPOLO, Jaume. 25-11-1665: de Melite (Mellieha ?) (Malta), f. de Joan i de 
Caterina, fa 12 anys que habita a la ciutat. Barbasi Ris, de Messina, de 47 
anys, fa 14 o 15 anys que el coneix de M., era minyó, ha navegat amb ell, ha 
conegut sa mare, fa un any i mig els captivaren moros, és fadrí. Francesc 
Morales, de Gènova, h.M., de 32 any, fa 9 o 10 anys que coneix al dit Jaches 
que era minyó de 10 o 12 anys, en dit temps sempre l’ha tractat, ha navegat de 
continuo amb ell, han estat captius de moros prop de dos anys, vingueren junts 
del captiveri, sempre l’ha conegut fadrí    
NAZARRE, Josep Maties. 8-7-1652: de Castejón (Castell) del Puente (Aragó), 
bisbat de Barbastro, de 25 anys, f. de Miquel i d’Anna Villasar, fa 8 anys anà a 
Saragossa on va estar 7 anys, fa un anys que és a M. Joan Carreres, de 
Saragossa, de 48 anys, fa 4 anys que el coneix de Saragossa, vingueren junts 
al servei del virrei, és fadrí de 23 o 24 anys. Joan de Villegas i Quevedo, de 
Reinosa, arquebisbat de Burgos (Castella), de 26 anys, el va conèixer fa 5 anys 
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a Saragossa, 4 anys després vingueren junts a M. al servei del virrei, és reputat 
per fadrí per tots els que el coneixen, serà de 24 anys.   
NICOLAUSCREIS, Andrea. 10-5-1680: soldat, de la ciutat de Cila de l’imperi 
(Alemanya), f. de Nicolau i de Elisabet, de 27 anys. Malica Sobas (?), alferes 
de la companyia del sergent major d’Alemanya, natural del castell de Xifortabar 
(?) del regne de l’Imperi, trobat a la ciutat, de 35 anys, el va conèixer fa 6 anys 
a la ciutat de Sicília, que tindria 18 anys, de les hores sempre ha estat soldat de 
la seva companyia, sempre l’ha vist reputat per solter. El sergent alemany de la 
companyia, de 29 anys, el va conèixer fa 6 anys a la ciutat de Sicília essent 
soldat de la companyia, diu que sempre l’ha vist tractar com a fadrí. Gaspar 
Metriclar (?), soldat de dita companyia, trobat a M., natural de Cila, de 30 anys, 
fa 15 anys que el coneix, fa 6 anys que van junts, mai ha sentit dir que sigui 
casat. Gregori Arresman, soldat de la mateixa companyia, trobat a M., de 27 
anys, el coneix de minyó i coneix els pares, ha estat moltes vegades en sa 
casa, sempre l’ha tingut per solter.       
NICOLO, Joan Antoni de. 16-6-1662: mariner, f. de Francesc i de Laurea 
d’Anna, de la ciutat de Venècia, se’n anà de sa pàtria de 10 o 12 anys, ara en 
té 24, ha navegat amb les galeres de Venècia i amb altres vaixells. Mateu 
Cassar, mariner de Malta, de 22 anys, el va conèixer fa 4 anys a Malta, era 
mariner de les galeres de Venècia i feren amistat, ha sabut de molts que el 
coneixen que és fadrí, ara l’ha trobat a M., tindrà 24 anys. Jaume Renoyd, de 
Lió, cirurgià casat a M., de 20 anys, el va conèixer a França, menjaven junts en 
casa del pare de dit testimoni, han navegat junts per espai d’un anys i 
vingueren a M. carregats de blat, han fet un viatge i han tornat, ha sabut de 
paisans seus que és fadrí, serà de 23 o 24 anys. Pere Criuller (?), francès casat 
a M., de 35 anys, el va conèixer fa 9 anys a Venècia en casa del seu pare que 
era capeller, era minyó, s’embarcaren a una nau i anaren a Alexandria i a 
Liorna, han fet 10 o 12 viatges a diferents parts, sempre l’ha conegut fadrí, en 
casa del seu pare li digueren que era fadrí. 
NICOLO, Joan. 4-4-1668: mariner de Ragusa16, f. de Pasqual Nicolo i de 
Caterina de Joan, ha navegat per parts d’Itàlia i d’Espanya, fa 9 anys que falta 
de sa terra, fadrí. Damià Cotayno, mariner, f. de Salvador, de Malta, de 22 
anys, el va conèixer fa 2 anys a Màlaga i de les hores han navegat junts en 
vaixells de M. i altres, molts coneguts seus de la sua terra li han dit que és 
fadrí, si fos casat ho sabria, serà de 21 o 22 anys. Miquel Gelebato, mariner de 
Sant Feliu de Guíxols, h.M., de 27 anys, el va conèixer fa un any i mig a Cadis, 
ha conegut molts paisans seus, de les hores naveguen junts, si fos casat ho 
sabria.  
NICUXIA, Frederic. 31-1-1671: mariner de Palerm (Sicília), f. d’Antoni i de 
Flàvia Annello, fa dos anys i 4 mesos que falta de Palerm, anà a Càller de on 
navegà fins que vingué a M. fa 4 mesos, fadrí de 18 anys. Antonino Corrente, 
mariner de Messina, h.M., casat amb Antonina Veny, de 33 anys, el va conèixer 
fa 8 anys a Palerm que era minyó, després l’ha conegut a Nàpols i a Espanya, 
sempre fadrí, han navegat junts 6 mesos amb la capitana de Nàpols, serà de 
                                                           
16 Podria ser Ragusa de Sicília. 
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18 anys. Jacobo Cavastrax Pautinados (?), de Messina, h.M., de 38 anys, el va 
conèixer minyó a Palerm que tindria 13 o 14 anys, feia de pescador i no tenia 
edat de casar, si fos casat ho sabria, serà de 18 o 19 anys. 
NIEL, Marcel. 27-2-1683: de Marsella (França), f. de Joan i de Clara Durdera, 
de 20 anys. Gladudo Fàbregues, de Marsella, h.M., de 21 anys, el va conèixer 
fa mesos a Mallorca, ha sentit dir a molts de la seva ciutat que és fadrí i al patró 
Joan Marín que l’aportà a M. i es parent seu. Joan Baptista Castanyer, fedener, 
de Marsella, atrobat a la ciutat, el va conèixer fa mig any a Marsella a punt de 
venir a M. amb la barca del patró Marín, ha sentit dir als patrons i als mariners 
que és fadrí.  
NIN, Josep. 28-1-1681: f. de Miquel i de Llorença Parpal, de Ciutadella 
(Menorca), de 24 anys. Francesc Bagur, de Ciutadella, h.M., de 18 anys, fa 8 
anys que el coneix i coneix els pares, és fadrí d’uns 24 anys. Pere Prats, de 
Ciutadella, h.M., de 20 anys, coneix els pares,vingué a M. pocs mesos després 
que ell, és fadrí. 
NOGUES, Francesc. 17-8-1680: de Auson17, regne de França, de 25 anys, f. 
de Joan i de Joana Serra. Don Antoni Sala i de Muntaner, de Bellpuig a Urgell, 
de 20 anys, diu que l’ha servit 16 mesos i aquell temps anaren a sa casa amics 
seus que li digueren que era fadrí, ha rebut una carta de son pare on deia que 
l’estava aguardant per casar-lo. Joan Esquerra, criat de don Antoni Sala, de 22 
anys, diu que ha servit 16 mesos a son senyor,que amics seus li han dit que és 
fadrí i que rebé carta de son pare dient que l’estava aguardant per casar-lo.    
NOVEU, Glaudo. 18-8-1666: de 20 anys, de Marsella (França), f. de Pere i de 
Margarita Martí. Matias Gotrer, de Marsella, de 49 anys, el coneixia de Marsella 
i estant a M. el se’n portà per escrivà de la seva tartana, coneix als pares, sap 
que és fadrí. Gabriel Xeret, de Marsella, de 35 anys, fa 8 anys que el coneix 
que vivia a M., fa 5 any caigué captiu de moros, sempre l’ha vist fadrí, tenia 
confederança amb Pere Noveu, son pare. Casa a Sta. Creu amb Marianna 
Oliver, f. de Pere i d’Elisabet Guardiola.  
ODDE, Esteve. 22-4-1662: de Rotterdam (Holanda), de 20 anys, fa 8 anys que 
falta de sa pàtria que era de poca edat, vingué per estar en casa del sr. Marc 
Vallès on estigué 5 o 6 anys, per compte de dit feu un viatge carregat d’oli a 
Rotterdam, als 8 mesos tornà. Pere Esbert, de M., de 30 anys, el va conèixer fa 
7 anys a M. que era minyó i estava en casa del sr. Marc Vallès, després se’n 
anà per compte de dit amb un vaixell carregat, dit testimoni anà a Rotterdam i 
sabé de sos parents que era fadrí, li digué son pare, tindrà 22 anys. Enrique 
Nicolás, de Marsella, de 23 anys, diu que fa 6 anys que el coneix de casa de 
Marc Vallès, essent a Rotterdam amb Roberto Pregente, que havia estat a M, a 
casa del sr. Antoni Morelles, li digué que un home que venia sombreros era el 
pare de dit Esteve, li digué que era fadrí. Roberto Pregente, cònsol de flamencs 
a M., de 32 anys, diu que fa 6 o 7 anys que el coneix que estava en casa del sr. 

                                                           
17 Auson de Ròse, en francès Ozon. 
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Marc Vallès, anà a un viatge a Rotterdam per compte del sr. Morelles i va parlar 
amb son pare que li digué que era fadrí, serà de 20 o 22 anys.  
OLAYA, Amada. 29-7-1657: Dinonís de Arauco, natural de Madrid (Castella), 
de 23 anys, diu que fa 6 anys que coneix a dona Amada, criada de la duquessa 
d’Osuna, ha conegut al pare, que es diu Julián, i la mare, tots estan al servei de 
la duquessa, tots l’han tinguda sempre per fadrina. Josep Ximénez de Bonilla, 
natural de Quel18, de 32 anys, diu que fa 6 anys que la coneix i que és donzella. 
Antonio Aries Soto, natural de Madrid, de 23 anys, diu que fa 6 anys que 
serveix a la duquessa d’Osuna i de les hores la coneix, sempre l’han tractada 
de donzella. Pere de Roca, natural de la ciutat de València, de 25 anys, diu que 
fa 4 anys que la coneix i que és donzella. Casarà amb don Antonio Imperial 
(veure). 
ORLANDINI , Alejandro. 18-5-1694: de Pisa (Toscana), f. d’Horaci i de 
Caterina Filipa Lasini, casa a Sta. Creu amb Rosa Faura, f. de Sebastià i 
d’Antonina Buratge. 
OTO, Agustí. -10-1653: de Vilafranca de Niça (Savoia), f. de Joan Antoni i de 
Perigueta Blancollera, fa dos anys i mig que falta de casa si bé molts d’anys 
que fa tràfic amb M., de 24 o 25 anys. Un testimoni de Niça, de 40 anys, (tallat) 
diu que el va conèixer a Niça i començaren a navegar plegats fa 3 anys, 
sempre ha estat tractat com a fadrí, serà de 23 o 24 anys. Gaspar Jordan, 
mariner de Cassis, de 26 anys, el va conèixer fa un any a M. i de les hores han 
navegat junts, tots els que el coneixen diuen que és fadrí, serà de 24 anys. 
Jaume Salas, mariner de M., de 25 anys, el va conèixer fa 9 anys a M. que era 
minyonot, sempre l’ha vist navegar amb vaixells mallorquins, fa 3 anys tractava 
matrimoni amb una filla del patró Bernat Borràs, anà a un viatge i al tornà la 
trobà casada, és fadrí d’uns 24 anys. Pere Queret, mariner de La Ciutat (Fr.), 
h.M., de 29 anys, el va conèixer fa 12 anys que eren minyons, ha conegut els 
pares, fa 3 anys continuos que el coneix a M., si fos casat ho sabria.    
ORIZ, Bartomeu. 21-2-1659: mariner de la vila de Bulasco (Bogliasco), de la 
senyoria de Gènova, fadrí de 23 anys, f. de Joan Baptista i de Ventura 
Pulasca. Joan Esteve Morasca, de Chiavari (Xavari) de la senyoria de Gènova, 
negociant, de 44 anys, el va conèixer amb el seu pare a Liorna que feia de 
corredor d’orella, ell era minyó de 10 o 11 anys, fa 5 anys feren un viatge junts 
a les parts d’Espanya, ara han vingut junts d’Alacant, no és casat a Gènova ni 
en altre part, serà de 23 anys. Jaume Bornano, mariner de Marsella, h.M., de 
28 anys, fa 10 anys el va conèixer a Gènova, conegué al pare, ha navegat amb 
ell dos viatges, fa 6 mesos vingueren plegats, no és casat, serà de 23 anys.  
ORLANDINI, Alexandre. 7-6-1694: de Pisa (Toscana), de 25 anys, f. d’Horaci 
Orlandini i de Caterina Felipa Susini. Jose Mananyani, de  nació de Liorna 
natural de Florència, de 22 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix, que tenia 12 o 13 
anys i vivia a Liorna a casa del mercader holandès que es diu Joan Capiten 

                                                           
18 Quel és un municipi de La Rioja. 
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Inglès, de les hores ha tingut tracte amb dit mercader, si fos casat ho hauria 
sentit dir. 
PAGÈS, Antoni. 29-10-1670: de 22 anys, de Toló de França, f. d’Antoni i 
d’Anna Ribera, fa 8 anys moriren els pares, ha fet de pagès a Tolon i altres 
parts, fa dos anys vingué a M. i fa de cotxer. Jacome Roquex (?), de Toló, h.M., 
de 20 anys, fa 10 anys que el coneix de Tolosa, ha conegut els pares, li ha vist 
fer ofici de conrador, fa dos anys estan a M. on ell fa ofici de cotxer, sap que és 
fadrí. Pere Prats, de Clarxidel (?) del regne de França, casat a M., de 28 anys, 
fa 10 o 12 anys que el coneix de Tolosa, sempre l’ha vist fadrí. 
PALOMBO, Pau. 5-3-1652: mariner de Malta, f. de Josep i de Caterina 
Caruana, de Casal Fornaio de la parròquia de St. Jordi, l’ultima volta que fou a 
Malta fou fa 6 o 7 anys, de 32 o 33 anys. Francesc Caputo, mariner de Lipari, 
regne de Sicília, h.M., de 23 anys, fa 8 anys que el coneix, de Candia, dit 
testimoni anava amb l’armada de Venècia i ell amb un bergantí de Candia en 
cors, els dos foren ferits de pesta i restaren junts, conegué paisans seus que li 
digueren que era fadrí, a les hores de 22 o 23 anys, es separaren, fa 4 mesos 
es trobaren a M. i ell li digué que havia estat esclau a Llevant, serà fadrí de 33 
anys. Antomaich (?) Trajana, mariner de Palerm, h.M., de 21 anys, fa 6 anys 
que el coneix de Palerm i de Messina, de M. sortiren en cors en una fragata, a 
Malta es posà a altra fragata i els turcs el captivaren, sempre l’ha conegut fadrí, 
serà de 33 anys. Marc Palusa, sabater de Nàpols, f. de Francesc, sabater, de la 
parròquia de Santa Maria de la Vocata a la strada de la Porta Medina, de 35 
anys, el va conèixer fa 6 anys a Messina, a Palerm i fa 3 anys a Malta que els 
dos anaven per mariners a la galera de Malta de St. Carlos, tots els que el 
coneixen el tenen per fadrí, serà de 29 o 30 anys. Casa a Sta. Creu amb 
Caterina Canals, vda. de Joan Pau Atard, mariner. 
PALOSA, Nicolau. 13-5-1690: de Sextri de Ponent (Gènova), de 22 anys, f. 
d’Esteve i de Victòria Repala. Joan Baptista Carro, de Sextri de Ponent, de 60 
anys, el coneix de minyó i ha conegut els pares, fa 14 anys sortiren plegats de 
sa terra, ell no tenia edat per casar, i no s’han deixat, si fos casat ho sabria. 
Domingo Blanco, de Sextri de Ponent, diu que de minyons foren amics, fa 14 
anys que naveguen junts, no és casat en cap part.  
PANO, Joan. 26-7-1667: f. de Mateu i de Lluisa, de Toló (França), fa 10 anys 
que és a M., vingué de 9 anys. Sebastià Rullan, de M., mariner de 40 anys, fa 
10 anys que el coneix que seria de 9 anys, sempre ha habitat en casa de 
Gregori Carbonell, àlies Montanyola, mai s’ha mogut de M., no és casat. 
Llorenç Clar, mariner de 64 anys, fa 10 anys que el coneix, vingué a M. de 9 
anys i no se’n ha tornat, sempre ha habitat en casa de Gregori Carbonell.   
PAPALEUDIA, Mateu. 21-8-1682: del castell de Sant Felip (Menorca), f. 
d’Esteve i d’Àgata Massa, de 26 anys, fa 6 o 7 anys que habita a M. fent 
viatges. Martí Portella, del castell de St. Felip, de 26 anys, el coneix des de que 
és nat i coneix als pares, són de la mateixa edat, no és casat. Climent Joan 
Francesc Caudo, del castell de St. Felip, de 32 anys, diu que mai s’han 
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desconegut i que fa 9 anys són fora Menorca, sempre ha sentit dir que no és 
casat.  
PASQUAL, Joan. 14-2-1672: mariner de Vilanova (Catalunya), diòcesi de 
Barcelona, f. de Joan i de Margarita Ros, fa 5 anys que falta de casa, ha estat 
un any a Gènova i Nàpols i 4 a M. navegant. Salvador Roig, mariner de 
Vilanova, casat a M. amb Joana Bosch, de 24 anys, fa dos anys i mig el va 
conèixer a M. i han navegat un any i mig amb vaixells de M., sempre l’han 
tractat com a fadrí els que el coneixen, tindrà 26 anys. Antoni Colomer, mariner 
de Canet, f. de Jaume, de 22 anys, el va conèixer fa 3 anys a M., l’ha conegut a 
la sua terra, sempre ha sabut que és fadrí. Casa amb Coloma Ballet, f. de Pau i 
de Margarita Alegre, vda. de Pau Aulet, a Sta. Creu. 
PASQUAL, Miquel. 23-6-1671: mariner de Boscana o Bàscara19, diòcesi de 
Girona (Catalunya), f. de Miquel i d’Antiga Senembre, fa 7 o 8 anys que falta 
de casa dels pares, tot aquest temps ha navegat, 4 amb vaixells mallorquins, 
fadrí de 20 anys. Joan Rolan, mariner de Begur (Catalunya), h.M., casat amb 
Elisabet Moratzell (?), de 22 anys, fa 7 o 8 anys el va conèixer en casa del 
pares, s’han criat junts i han anat sempre junts, és fadrí de 20 o 21 anys. Jeroni 
Caimari, mariner de M., f. de Joan, ferrer, de 20 anys, fa 4 anys el va conèixer a 
València, de les hores sempre han navegat junts, tots els que el coneixen 
sempre han dit que és fadrí, entre mariners se sap qui és fadrí i qui és casat.  
PATRAS, Juana. 1667: àlies La Gavacha, natural de Marsella (Fr.), 
processada per la Inquisició (Inq. 864: 83). 
PAULA, Antoni de. 13-7-1669: de 22 anys, f. d’Antelm i de Caterina de 
Angelo, de Lipari, regne de Sicília, fa 7 anys començà a navegar a Mallorca, 
mai ha estat casat. Pere Seguí, mariner de M., de 34 anys, diu que fa mig any 
que naveguen plegats, fa 3 mesos a Palerm germans i cunyats seus li digueren 
que era fadrí. Lorengo Carella, mariner de Messina, de 25 anys, testimoni. 
Andreu Vicarier (?), de Palerm, casat a M., de 45 anys, el va conèixer fa 5 o 6 
anys, han fet 3 viatges junts, sempre l’ha vist reputat per fadrí.   
vbastià. 14-7-1653: de Sarres (Sardenya), f. de Sebastià i de Cissina Lerg, fa 3 
anys que falta de Sardenya i vingué a M. per soldat amb el capità Vicenso 
Melon, anaren a València i a Barcelona, on estigueren 3 mesos tornant a M. 
Joan Antoni Carrió, sastre de  Càller (Sardenya), f. de Bartomeu, blanquer, i de 
Caterina Garcia, de 22 anys, diu que fa 6 anys que el coneix que estava de 
criat amb un cavaller de Càller i als 6 anys vingueren junts a M,, ell per soldat i 
se’n anà amb una companyia a València on estigué pocs dies, anaren a 
Barcelona on estigueren 3 mesos, no és casat. Sebastià Carrió (?), blanquer de 
M., natural de Sardenya, f. de Bartomeu, blanquer mallorquí, fa 6 anys que el 
coneix que estava per criat amb un cavaller, amb el que estigué 6 anys, fa 3 
anys s’inscrigué per soldat amb el capità don Vicenso Melon i vingué a M., amb 
la companyia són anats a València i d’allà a Barcelona amb les galeres, on 
varen estar 3 mesos tornant a M., quan el va conèixer era minyó, que tindria 10 

                                                           
19 Bàscara és un municipi de l'Alt Empordà entre Girona i Figueres. 
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o 12 anys, no és casat. Casa a Sta. Eulàlia amb Margarita Frau (?), f. de 
Mateu. 
PAULÍ, Joan Antoni. 8-12-1691: de Figueres (Catalunya), f. de Francesc i de 
Caterina Aulet, de 20 anys, batiat a Figueres, vingué fa 10 anys. Rafel 
Perpinyà, sabater de la ciutat, de 21 anys, fa 10 anys que el coneix i de les 
hores ha habitat a M., vingué minyó de 10 anys, és fadrí i cristià. Joan Moll, 
flassader de M., de 24 anys, que Paulí vingué fa 10 anys, que era minyó de 10 
anys, de les hores ha habitat a M. i no ha sortit, l’ha vist freqüentar els 
sagraments, és fadrí.  
PECH, Onofre. 3-2-1672: mariner de Cotlliure (Rosselló), principat de 
Catalunya20, f. de Bernat i de Paula Trinxeta, fa 3 anys que falta de sa pàtria i la 
major part d’aquest temps ha estar a M. navegant. Joan Serra, menor, mariner 
de 30 anys, el va conèixer fa 8 mesos a M., sempre l’ha vist tractar com a fadrí 
pel seus camarades, amb la barca del patró Bartomeu Prats, català, feren un 
viatge a Palerm, restaren alguns dies a Mataró on moltes persones li digueren 
que era fadrí, veren els pares, el patró que és natural de Mataró i veí de 
Cotlliure el volia casar amb una parenta seva. Francesc Roig, mariner de M., de 
26 anys, el va conèixer fa 9 o 10 anys a M., han fet un viatge a Palerm i Càller 
amb el patró Prats, a Mataró molts li digueren que era fadrí. Vicenç Gasol, de 
Tossa (Catalunya), casat a M., de 22 anys, el va conèixer fa 3 anys a 
Barcelona tractat com a fadrí pels que el coneixien, han navegat amb diferents 
vaixells des de M. El patró Pere La Creu, francès, trobat a la ciutat, de 45 anys, 
el va conèixer fa 7 o 8 anys que era minyó de 12 o 13 anys a Cotlliure, coneixia 
els pares i germans, l’ha vist navegar en diferents embarcacions, durant un any 
i mig no el veure, ara va en la seva barca, fa dos mesos ha vist un oncle seu, 
Josep Trinxet, que està a Barcelona i li deia que era fadrí. Jeroni Caimari, 
mariner de M., de 21 anys, el va conèixer fa 4 anys a Sardenya, s'embarcaren 
junts en una barca catalana, de les hores l’ha vist sempre reputat per fadrí, fa 
un any i mig a Barcelona conegué un oncle seu, el capità Trinxet, que li digué 
que era fadrí. Casa amb Magdalena Roca, f. de Pere Joan i de Magdalena 
Gener, vda. de Joan Darder, a Sta. Creu. 
PELEGRÍ, Bartomeu. 18-7-1701: de València, casa a Santa Eulàlia amb Maria 
Angat 
PELEGRÍ, Joan Baptista. 18-1-1659: f. de Joan i de Maria Barta, de Jaca 
(Aragó) d’on f 12 anys que falta, ha estat a Saragossa, a Osca i a València, fa 
dos anys que és a M. a casa del sr. Antoni Morelles, fadrí de 24 anys. Joan de 
la Casta, natural de Casbas (Aragó), de 40 anys, el va conèixer de 14 anys 
estant a casa d’un mercader, després a Guesca (Osca) aprenent de mercader, 
també a València i a Saragossa, sempre l’ha vist fadrí, tindrà 25 anys. Jaume 
Mespler, natural de la ciutat de Guesca de 30 anys, fa 10 o 12 anys que el 
coneix de Saragossa, que era minyó en casa d’un mercader, estaven a 3 cases 

                                                           
20 El Rosselló era part de Catalunya però des de 1659 (Tractat dels Pirineus) és de França.  
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de distància, l’ha vis moltes vegades sempre fadrí a València i a M., serà de 24 
o 25 anys. Casa a ciutat el 25 de gener amb Caterina Bosch. 
PENA, Pere de la. 30-12-1651: de Sant Salvador de Samaria (?) de Castella, 
f. d’Antoni i d’Elisabet del Carvallo. Francesc Pere Tacubor, major, de 
Madrilejos, h.M., el va conèixer fa 13 anys a l’estat de Milà, els dos eren soldats 
del tercio de don Vicenç de Monsuri, valencià, on estigueren 3 anys, era jove 
desbarbat, dit testimoni vingué a M. fa 10 anys amb la companyia del capità 
Melcior i dit Pere vingué al cap d’un any i habita a Binissalem, serà fadrí de 35 
anys.   
PERES, Miquel. 19-1-1680: de Tarazona (Aragó), f. de Francesc i de Joana 
Almendares, de 30 anys. Dompnus Francesc Thomàs, natural d’Aragó, ha estat 
en casa dels pares, el va conèixer fa 4 anys i de les hores sempre l’ha 
confederat, fa 20 mesos que és a M., sempre l’ha conegut fadrí. Manuel 
Abumeses (?), de Saragossa, de 19 anys, fa un any i mig que estan junts, 
sempre ha sentit dir que és fadrí a persones de la sua pàtria. 
PERITO, Pere Antoni. 26-12-1689: de Nàpols, f. de Josep Cinto i de Gamila 
Gandrosa. Bartomeu Prapina, de la ciutat, de 31 anys, el va conèixer a 
Toscana on eren soldats de la mateixa companyia on estigueren un any, 
després anaren a Nàpols on estigueren dos anys, sempre camarades, 
s’embarcaren en les galeres de Gènova amb les que vingueren a M., dit 
testimoni anà a Eivissa i al tornar el trobà a M., és fadrí. Salvador Anaro, de 
Nàpols, de 19 anys, fa 9 anys que el coneix que ell tindria 13 anys quan 
assentaren plaça de soldats, ha esta moltes vegades en sa casa, foren soldats 
de la mateixa companyia, sempre han anat junts, vingueren a Mallorca amb 
una galera del duc de Tursis que aportava al cardenal Salazar de Roma, sap 
que és fadrí i catòlic. 
PEYRON, Josep. 10-9-1701: d’Aragó, f. de Josep i de Marcella Midedes (?) 
casa a Sant Nicolau amb Joana Blanco de Madrid (Castella), f. de Joan 
Francesc i de Maria Escudero, tots habitadors de St. Nicolau. 
PINEDA, Maria. 20-3-1652: de la ciutat de València, de la parròquia de St. 
Martí, f. de Miquel i d’Elisabet Juan Mares, fa 12 anys la robaren i vingué dret a 
M. Josep Font, de València, casat a M., diu que fa 12 anys dita Maria anà a sa 
casa del carrer de la Mar i li demanà posada, per tenir ell casa de posada, 
vingué amb l’armada del rei, l’havien robada de casa dels pares, es quedà al 
seu servei 6 mesos, sempre ha sentit dir als valencians que era fadrina. Antoni 
Vadell, mallorquí, fa 12 anys que la coneix, un soldat la furtà de casa dels pares 
i la portà a M. i no se’n ha tornat, aportà una carta a la mare que plorant li 
demanà per sa filla, li digué per perdés cuidado que era viva a M., li digué que 
no era casada a València ni en altra part. Casa a St. Miquel amb Antonio 
Bernardo Díaz (veure). 
PITO, Jordi. 30-7-1694: d’Esturia (?), ribera de Gènova, f. d’Ambròs i de 
Caterina Lluïsa, casarà a Sta. Creu amb Joana Ferrer, f. d’Antoni i de Joana 
March. 
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PISSÀ, Antoni. 12-2-1680: de l’Alguer (Sardenya), f. de Francesc i de 
Francina Salussardo, de 41 anys. Melcior Bembol, de Veraria (?), de 40 anys, 
fa 21 anys que el coneix i coneix els pares, de les hores sempre han anat junts, 
és fadrí. Francesc Sanguenet, genovès de 50 anys, fa 10 anys que el coneix, 
ha conegut els pares en sa casa, si fos cast ho sabria. 
PLANES, Gaspar. 29-12-1690: de Ripollet (Catalunya), de 26 anys, f. de Pere 
i de Margarita Guardiola. El patró Francesc Portes, de Blanes, de 32 anys, fa 6 
anys que el coneix i sempre l’ha tractat, coneix als pares, sap que és fadrí. Pau 
Casals, cirurgià d’Olot, de 30 anys, fa 10 anys que el coneix i sempre ha estat 
reputat per fadrí, és fama pública. 
PLASSA, Vicenç. 19-4-1653: de Castelló de la Plana, f. de Joan i de Clara 
Rabassa,qn., criat del virrei, fa 20 anys que falta de sa terra, ha estat molts 
d’anys a València i 8 a Barcelona, fa 10 mesos vingué a M., de 33 anys. Ferran 
Matheu, criat (alecaio) del virrei, de Valldaura a la Gascunya (França), de 45 
anys, fa 5 o 6 mesos que el coneix en que vingué a M. en servei del virrei, 
coneguts seus li han dit que és fadrí, tindrà 33 anys. Lluís Amorós de Tolosa de 
França (Tolousse), de 30 anys, fa 14 anys que el coneix de Castelló i l’han 
conegut contínuament, ha conegut als pares, els dos estan al servei del virrei, 
és fadrí de 33 anys. Jacint Anajo, f. de Joan, patge del virrei, d’Ajerice21 

(Aragó), de 14 anys, fa 6 mesos que el coneix que entrà en palacio del señor 
virrey mi señor para servir, sempre ha entès que és fadrí, fra Felip Mundo, 
franciscà, deia que coneixia els pares i que era fadrí, serà de 23 anys. Joan 
Carreras, majordom del virrei, de Saragossa, de 50 anys, diu que 6 mesos 
serveix al seu senyor el conte de Montoro, virrei, serveix de barrendero y moso 
de plata, al haver-lo d’admetre s’informaren d’un franciscà natural de Castelló 
que havia servit de patge al bisbe que els digué que era fill de bons pares i 
solter.  
POCH, Elisabet. 22-10-1662: f. de Joan i d’Àngela Olivelles, del lloc dels 
Mirons22 de Catalunya, de 21 anys, fa 6 anys que serveix al sr. Don Josep de 
Lanuza, virrei de M., amb qui vingué a l’illa. El reverent Dr. Joan Baptista 
Bonnín, de 58 anys, diu que des de que està en servei del sr. virrei la coneix ja 
que també el serveix en sa casa i palacio, vingué en sa companyia, té entès 
per sa senyoria i per tots els criats i criades de palacio es tinguda per fadrina. 
Paula Prava, donzella de Barcelona, de 20 anys, diu que és fadrina i la 
conegué a Barcelona, fa 5 anys serveixen al sr. Josep de Lanuza.  
PONS, Gabriel, 25-8-1651: de Maó (Menorca), f. de Gabriel i de Margarita 
Llambies, vingué fa 6 o 7 anys, ara en té 23. Joan Carreres, prevere, natural de 
Maó, de 30 anys, diu que es criaren junts i anaren a escola plegats, tant a Maó 
com a la ciutat, fa 6 o 7 anys vingué a M. a estudiar, sap mol bé que és fadrí de 
21 o 22 anys. Llorenç Carreres, subdiaca beneficiat a Maó, de 24 anys, diu que 
foren condeixebles estudiant a Maó, ell fa 6 o 7 anys que vingué a M. per 

                                                           
21 No he trobat el topònim Ajerice, el més semblant és Aceret prop de Daroca. 
22 Mirons: partida del municipi de Masdenverge al Montsià (a la regió de Tortosa). 
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estudiar, seria de 15 anys, ara en tindrà 22. Miquel Cardona, estudiant de Maó, 
diu que dit Gabriel vingué a M. abans que ell i era minyó i volia ser eclesiàstic, 
dit testimoni fa 6 anys que és a M. Casarà amb Francina Monjo. 
PONS, Guillem. 27-3-1686: d’Alaior (Aleor) (Menorca), de 26 anys, f. de Pere i 
de Caterina Seguí, fa 13 mesos que és a M. Josep Fe, de 31 anys, fa un any 
que el coneix, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, volia ser capellà, ha vist una 
carta de son germà on li diu si volia prendre ordres, fa mig any que va a sa 
casa. Antoni Gomila d’Alaior (Leor), de 24 anys, diu que des de que és a M., fa 
13 mesos, la fan plegats per ser veïnats, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, 
paisans seus sempre li han dit que és fadrí.   
PONS, Miquel. 7-11-1668: f. d’Antoni i de Margarita Corentena, de Maó 
(Menorca). Nicolau Tudurí, paraire, natural d’Alaior, h. de Pollença, de 55 anys, 
el coneix de minyó, coneix els pares, sap que no és casat a Menorca, se’n anà 
minyó de 7 o 8 anys, ell vingué fa 7 anys de Menorca i el trobà a Pollença on 
feia un any que hi era i no s’ha mogut, és fadrí d’uns 20 anys. Ell diu que als 11 
anys partí de Menorca i anà a Pollença on fa 8 anys que hi habita, fadrí de 20 
anys. Pere Arnandez (Hernández), prevere a la Seu de 35 anys, natural de 
Maó, diu que el coneix des de que és nat, diu que vingué a M. de 10 o 12 anys i 
mai ha estat casat. Casa a Pollença amb Margarita Cànaves, f. de Miquel i de 
Joana Suau. 
PONS, Miquel. 7-1-1665: f. de Joan i de Joana Gornés, de Ciutadella 
(Menorca), fa 5 anys anà a Alcúdia i ara fa de pagès a la ciutat, de 18 anys. 
Miquel Jordi, de Ciutadella, de 25 anys, el coneix de minyó i coneix als pares, 
vingué a M. fa 5 anys que tindria 12 o 13 anys. Isidro Jordi, teixidor de lli, de 
Ciutadella, de 36 anys, el coneix de minyó, vingué a M. fa 5 o 6 anys, ha habitat 
a Alcúdia on ha estat fins fa poc, sempre l’han tractat com a fadrí.  
PONT, Rafel. 8-3-1672: de Mahó (sic) (Menorca), de 34 anys, f. de Rafel i de 
Marianna Capó, fa 4 anys que trafega a M., ha estat a casa de Pere Triay. Joan 
Pons, teixidor de llana de Maó, de 44 anys, f. de Pere i d’Elisabet, trobant-se a 
la ciutat, el coneix des de que és nat, coneix els pares i sap que no és casat, ell 
fa 15 mesos que falta de Maó, fa mig any li va dir que es volia casar. Pere 
Triay, de Maó, casat a M., de 29 anys, f. de Damià i de Joana Gener, fa 8 o 9 
anys que el coneix, coneix molt la sua gent i sap que no és casat.   
POSENTINO, Joan. 30-11-1666: mariner de Liorna (Toscana), f. de Jaume i 
de Pelegrina Selican, sortí fa 14 anys i vingué a M., de les hores navega amb 
vaixells de M. per Ponent i Llevant, fadrí de 23 anys. Francesc Marafo, mariner 
venecià, h.M., de 28 anys, diu que fa 10 anys el va conèixer a Ponent que era 
minyó de 12 o 13 anys, després sobre les mars a Llevant en el cors de 
Mallorca, han navegat molts d’anys junts i ha conegut paisans seus que diuen 
que és fadrí, serà de 23 anys. Joan Pol, mariner de Toló, h.M., de 22 anys, fa 6 
anys que el coneix de Ponent sobre els vaixells de Mallorca, han navegat junts 
3 anys i 3 mesos, ha conegut molts de la seva terra que diuen que és fadrí 
PRATS, Francesc. 30-3-1657: natural d’Eivissa, f. de Francesc i de Joana 
Costa, fadrí de 25 anys, fa 8 mesos que està a Mallorca, ha tractat matrimoni 
amb Joana Cifre de Pollença. Francesc Guasp, f. de Bernat, natural d’Eivissa, 
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de 20 anys, el coneix i coneix els pares, sap que no ha estat mai casat, fa uns 
18 mesos que és a M., estan junts en servei del sr. Nicolau Rossinyol a la sua 
possessió de Canet, és reputat per fadrí per tots els que el coneixen. Joan 
Vich, f. de Miquel, natural d’Eivissa, de 24 anys, el coneix des de que té 
records, sap que no ha estat mai casat. 
PRECIOTI, Antoni Domingo. 6-6-1668: mariner de 24 anys, de Capocorso23 
(Còrsega) de la senyoria de Gènova, de 24 anys, f. de Domingo Precioti i 
d’Adoni Victòria, fa 6 o 7 anys partí i de les hores ha navegat per diferents llocs, 
fa 14 mesos que habita a M., vingué amb l'esquadra de Centurió. Felip 
d’Angelosancti, de Capo Corso, de 22 anys, el coneix des de que té memòria, 
s’han criat junts, ha conegut els pares, fa 7 anys dit testimoni partí i el deixà 
fadrí, que tindria 14 anys, després l’ha conegut navegant partí als 14 anys, l’ha 
vist navegar en diferents parts i diferents embarcacions sempre reputat per 
fadrí. Jacomo Augustín, mariner de Capo Corso de 20 anys, el coneix des de 
que té ús de raó, s’han criat junts al mateix carrer, fa 4 o 6 anys se’n anà, l’ha 
conegut a Cadis i altres parts navegant, sempre l’ha conegut fadrí, últimament 
a M., mai ha estat casat.  
PRETO, Margarita. 7-3-1688: del castell de Sant Felip (Menorca), f. de Josep i 
de Margarita Llosana, de 19 anys. Un testimoni (tallat) de Maó, h.M., de 34 
anys, la coneix des de que és nada, diu que fa 9 anys que és casada amb son 
pare que enviudà fa 10 anys i no s’ha apartada de sa companyia. Josep Preto, 
del castell de St. Felip, de 55 anys, diu que és filla seva y que és fadrina.   
PRUNA, Pau. 22-6-1682: mariner d’Arenys de Mar (Catalunya), f. d’Antoni i de 
Bàrbara Verí, de 24 anys, fa 3 anys vingué a M. i ha navegat amb vaixells 
mallorquins. Jaume Antoni Capeller, mariner de M., de 20 anys, coneix els 
pares, de fa 3 anys quasi sempre ha navegat amb ell, ha estat en sa casa 
moltes vegades, li han dit moltes vegades que és fadrí. Jaume Oliver, mariner 
de M., de 27 anys, diu que fa 3 anys que naveguen plegats, ha parlat amb els 
pares, parents i amics que sempre li han dit que és fadrí.  
QUARTIN, Jaume. 15-11-1657: mariner de Cugureu (Cugureo, Gènova), f. de 
Pere i de Palegre Colomba, fa 6 anys que falta de sa casa d’on ha rebut 
diverses cartes dient que hi anés que el volien casar, de les hores sempre ha 
fet tràfec en Mallorca navegant amb vaixells mallorquins, l’any del contagi tractà 
matrimoni amb Francina, no recorda el llinatge, que morí, fadrí de 26 anys. 
Vicenç Casar, sabater de la ribera de Gènova, h.M., diu que el coneix de fa 3 
anys, des de que habita a M., i ha conegut camarades seus que diuen que és 
fadrí, l’any del contagi ja tenia tractat matrimoni a M. perquè fa molts d’anys 
que trafega a aquesta ciutat, ha vistes lletres de sa casa demanant que hi anés 
que li volien donar muller, serà de 26 anys. Baptista Fiori, mariner de la ciutat 
de Gènova, de 29 anys, fa 6 anys que el coneix i que coneix als pares, han fet 
dos viatges junts en cors amb vaixells de Mallorca, coneix amics seus que el 

                                                           
23 Capo Corso o Cap Corse és una península al nord de l'illa de Còrsega, illa que pertanyia a la 
senyoria de Gènova. 



75 
 

Font: www.llinatgesdemallorca.com  

coneixen fa molts anys que diuen que és fadrí, els anys passats ja tenia tractat 
matrimoni a aquesta ciutat amb altra que morí al contagi, fa molts d’anys que 
trafica a M., tindrà 25 o 26 anys. Francesc Carreta, mariner de Cugureu de la 
ribera de Gènova, de 25 anys, el coneix de que és nat, s’han criar junts, coneix 
la mare, el pare fa molts anys que morí, fa 7 anys el volien casar amb Cicilia 
Bassa de Cugureu i no volgué, és fadrí de 25 anys. Francesc Scasso, mariner 
d'Arenzano, ribera de Gènova, de 33 anys, el coneix de minyó, sa mare se 
mudà a Arenzano, a mitja llegua de Cugureu, no és casat ni a Cugureu ni a 
Arenzano, ha sentit a dir que es volia casar a M., sempre l’ha vist tracta com a 
fadrí a Gènova, Ligorna (Liorna), Nàpols i Civitavechia, serà de 26 anys. 12-8-
1657: Benet Serimana, mariner de Cadaqués (Catalunya), domiciliat a la ciutat, 
de 25 anys, diu que fa 9 dies era a la vila de Balaguer per partir per Barcelona 
amb la barca del patró Joan Torres, àlies Metxo, de M., vingueren alguns 
genovesos, un d’ells li digué si era mallorquí i si coneixia un jove genovès 
anomenat Antoni que parlava de cap de llengua, li digué que si, el genovès era 
son cosí i que els havia demanat la carta per poder casar i que l’havien 
embarcada a Gènova a una barca mallorquina que anà a Càller a carregar 
pansa.  
QUESADA, Lluís. 16-6-1699: d’Alacant (València), f. de Lluís i d’Elisabet 
Hernández, h. de St. Jaume, casa a Santa Eulàlia amb Sebastiana Mas, f. de 
Miquel i de Sebastiana Guardiola. 
RABECO, Baptista. 25-3-1661: mariner natural de Raxa o Araix (Gènova) 
RALTO, Francesc. 22-5-1680: de Nàpols (?), f. de Marc Antoni i d’Aragrestina. 
Antoni Rugan, de Nàpols, sergent del terç reformat de napolitans, trobat a M., 
de 35 anys, fa 6 anys que el coneix de Messina, essent soldats de la 
companyia de fra Domingo Rejo i de les hores sempre s’han vist, mai ha sentit 
dir que fos casat. Pedro Mellatx, de Nàpols, sergent de la companyia del capità 
Domingo del Judice (tallat). 
RAMIRES, Francesc, 7-12-1651: mariner de Cadis (Castella), f. de Francesc i 
de Llúcia (Llussia) Pérez, fa 5 o 6 anys, quan en tenia 13 o 14, vingué a M. amb 
l’armada reial. Joan Antonio, de Cadis, de 25 anys, l va conèixer quan tenia uns 
10 anys i conegué als pares, el practicà a Cadis 8 o 9 anys, partí per mariner 
amb l’armada reial i vingué a M. on fa 5 o 6 anys que hi està, quan hi he arribat 
l’he trobat com a fadrí, si fos casat ho sabria, tindrà 24 o 25 anys. Esteve Ros, 
de Saint Malo, casat a M., de 42 anys, fa 6 anys que el coneix de Cadis on el 
practicà un any, era tingut per fadrí, s’embarcà amb l’armada reial de don Juan 
(José) d’Aústria i vingué amb ella a M. on quedà, de les hores han navegat 
junts amb la sagetia del patró Pagès, tindrà 20 o 22 anys.   
RAMON, Pere Joan. 4-6-1667: de 17 anys, f. de Joan Antoni i de Anna Maria, 
de Gènova, vingué a M. fa dos mesos amb vaixells de l’armada. Antoni de 
Sparta, cirurgià de 30 anys, natural de Malta, diu que fa 8 mesos vingué amb 
un patatxo des de Galícia a Cadis on ell s’arrimà a sa companyia i li ensenyà 
l’art de cirurgià, li digué que era fadrí, ara han vingut a M. Alexandro Bastian, 
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venecià de 28 anys, diu que el va conèixer fa 2 anys als galions de l’armada a 
Espanya, que tindria 14 o 15 anys, li digué que era fadrí i no s’ha casat 
REBECO, Baptista. 25-3-1661: mariner natural de Raxa o Araix (Gènova), f. 
d’Esteve i d’Elisabet Pina, fa 7 o 8 anys que falta de sa terra, que era minyó de 
12 o 13 anys, ha estat a Càller 3 o 4 anys navegant i anant en cors, després 
vingué a M. on fa 3 o 4 anys que habita navegant i anant en cors, de 21 anys. 
Joan Antoni Lamberto, de Final, de 28 anys, fa 8 anys que el coneix, que era 
minyó de 12 o 13 anys, anava per mosso de una falua, l’ha conegut a Sardenya 
on ha navegat dos o tres anys, de les hores l’ha conegut a M. on ha navegat 
amb vaixells de M., tant a Càller com a M. sempre han navegat junts, sap molt 
cert que és fadrí, serà de 22 anys. Gregori Gonsales, mariner de Vilanova del 
regne de Portugal, de 24 anys, fa 6 anys que el coneix de Càller i després a M., 
han navegant junts anant en cors, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, tindrà 21 
anys.   
REBUFO, Joan Baptista. 9-4-1660: de Gènova, de 25 anys, f. de Domingo i 
d’Apol·lònia Bassa, fa 4 anys que és a M. negociant de mercader en casa 
Francesc Cosme Martí, m. Daniel Navio (?) de Gènova, de 25 anys, el va 
conèixer fa 3 o 4 anys a M., fa un any anà a Gènova i sa mare li digué que era 
fadrí. Josep Cardell, mariner de 30 anys, el va conèixer fa 4 anys a M., sempre 
l’ha conegut per fadrí, fa 3 anys anà a Gènova amb la tartana del patró Jaume 
Perot i al moll un home li demanà per ell, digué que era son pare i que era fadrí. 
Joan Baptista Anrich, mariner de Gènova, casat a M., de 24 anys, fa 6 anys 
que el coneix, ha estat en casa dels seus pares, sap molt bé que és fadrí, fa 4 
anys que és a M. Casa amb Margarita Cladera, f. de Gregori, a St. Miquel.  
REIG, Damià. 18-5-1653: mariner, de Palafrugell, diòcesi de Girona 
(Catalunya), f. de Salvi i de Caterina Roig, fa 6 anys que falta d sa terra i ha 
navegat amb vaixells de M., de 24 anys. El patró Magí Torrens, de Vilanova de 
Catalunya, h.M., de 37 anys, el va conèixer fa 3 anys a M. i de les hores han 
navegat junts, ha conegut a molts de coneguts seus i a un germà, Josep, que li 
han dit que és fadrí, serà de 25 anys. Josep Font, mariner de Sitges, h.M., el va 
conèixer fa 3 anys a M. i han navegat plegats, han estat a Barcelona on ha 
conegut a molts de la sua terra i a un germà que li han dit que és fadrí, serà de 
25 anys. Antoni Arudini, mariner de Venècia, domiciliat a Barcelona, de 38 
anys, el va conèixer fa 5 anys a Barcelona que era minyonot i entrà per mosso 
a la nau del capità Ferret de Barcelona i navegaren mig any junts, ha conegut a 
paisans seus que li han dit que era fadrí, serà de 21 o 22 anys. El patró Miquel 
Esteve, de Barcelona, h.M., de 60 anys, el va conèixer fa 8 anys a Catalunya, 
que no tenia edat per casar, han navegat plegats amb el patró Fontenils i amb 
el patró Antoni Corso, sap cert que és fadrí de 21 o 22 anys.  
REMUS, Rafel. 29-10-1657: mariner, de St. Feliu de Guíxols (Catalunya), f. de 
Rafel i d’Elisabet Soler, fa 5 o 6 anys que falta de sa vila i se’n anà a Marsella 
on ha estat 3 anys, era minyó de 15 anys, fa dos anys que habita a M. 
navegant amb el capità Pere Flexes, fadrí de 19 o 20 anys. Pau Roget, mariner, 
natural d’Arenys on està domiciliat, de 28 anys, el va conèixer fa 4 anys a 
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Marsella que era molt minyó, de 15 o 16 anys, fa 2 anys que naveguen junts 
amb la nau de Pere Flexes, sempre l’ha conegut fadrí, tindrà 19 o 20 anys. 
Joan Baptista Salavert, mariner de Blanes, de 19 anys, fa 4 anys que el coneix 
de Marsella, que era fadrinet de 15 o 16 anys, anava per mosso a una sagetia, 
de les hores han navegat junts en diferents vaixells, sempre l’han tractat com a 
fadrí. 
RENOYD, Jaume. 13-6-1662: de Lió (França), f. de Joan i de Magdalena Gro, 
fa 3 0 4 anys falta de casa de sos pares, és barber d’ofici, ha navegat en 
diferents vaixells fent de barber. Joan Antoni de Nicolo, venecià de 25 anys, el 
va conèixer fa 4 anys a Lió i era fadrí, el pare té botiga de barber, s’embarcaren 
junts, dit testimoni per mariner i ell per barber, mai s’han deixat, si fos casat ho 
sabria, tindrà 20 anys, Lluís Lator, mercader de Marsella, de 30 anys, el va 
conèixer fa 4 anys a Marsella, fa 6 mesos va ser a Lió i sabé que era fadrí pels 
parents i M. dels seus paisans, tindrà 20 anys. Mateu Cassan, mariner de Malta 
de 28 anys, el va conèixer fa 9 mesos navegant junts, de França anaren a la 
Pulla de Nàpols a carregar blat i vingueren a M., feren altre viatge amb el 
mateix vaixell, ha sabut de sos paisans que és fadrí, serà de 22 anys.   
REYNALDO, Francesc. 25-6-1660: de Nàpols, f. d’Àngelo, vdo, de Caterina 
Gallard (Guallard), natural de Biscaia, que morí fa 3 anys i està enterrada a 
l’església de la Caritat de Nàpols. Domingo Audilli, napolità, de 21 anys, fa 4 
anys que el coneix, ha esta en sa casa i l’ha vist casat i anà a l’enterro de sa 
muller, l’ha vista morir. Joan Baxiero, de Malta, de 25 anys, el va conèixer fa 
dos anys a Malta d’on feren un viatge, navegaren junts de Nàpols a la volta de 
Cadis, fa dos anys no es deixen mai, la primera vegada a Nàpols va veure que 
el tractaven com a viudo. Ignasi Juan, napolità, de 28 o 29 anys, el va conèixer 
fa 6 o 7 anys a Nàpols, en sa casa va veure sa muller i hi anaren moltes 
vegades, fa dos sa muller prengué malaltia, dit testimoni, ja casat a M., hi anà i 
la va veure morir i ajudà a enterrar-la. Casa a Sta. Creu amb Rafela Moll, f. de 
Jaume.  
REYES, Francesc. 21-1-1677: de Dénia (València), f. de Martí i de Caterina 
Martí, de 23 anys. Ramon Pados, de 34 anys, diu que el va conèixer fa 4 anys i 
mig a Nàpols, on eren soldats de la mateixa companyia, si fos casat ho sabria. 
Rafel Santjoan, de 33 anys, fa 6 o 7 anys que el coneix, van estar 3 anys a 
Nàpols i els altres a M, no ha sentit a dir que fos casat. 
RIBES, Jaume. 25-12-1668: (velluter) de Barcelona (Catalunya), f. de 
Domingo i de Paula Marcer. Bartomeu Vivó, carder, natural de M., de 28 anys, 
diu que ha estat 4 anys a Barcelona i vingué fa 20 mesos. 
RIBES, Joan. 22-5-1676: de Sevilla (Castella), de 23 anys, f. d’Andreu i d’Anna 
Bonany, fa 12 anys que es troba a M. Gabriel Castanyer, boter de la ciutat, de 
32 anys, diu que fa 11 o 12 anys que habita en casa del seu germà Jeroni 
Castanyer, vingué a M. de 10 o 12 anys i no se’n ha tornat, no és casat. Jeroni 
Castanyer, patró d’un bergantí, de 30 anys, diu que fa 11 o 12 anys que habita 
en sa casa, quan vingué a M. tenia 10 o 11 anys, si fos casat ho hauria sabut.  
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RICARD, Antoni. 12-5-1653: mariner de San Remo (Gènova), de 32 anys, fa 
13 anys casà amb Maria Gasa que als dos anys morí. Joan Rambau (?), 
mariner de San Remo, de 23 anys, fa 12 anys que el coneix, ha conegut sa 
muller que es deia Maria que morí, no s’ha tornat casar. Joan Castellon, 
mariner de San Remo, de 33 anys, fa 12 que el coneix, ha conegut la muller 
Maria Gasa que fa 10 anys morí de malaltia, va veure quan la portaven a 
enterrar, no s’ha tornat casar. Baptista Majol, mariner de San Remo, de 33 
anys, el coneix de minyó, eren veïnats, fa 13 anys casà amb Maria Gasa que fa 
dos anys morí de malaltia, la va veure morta i anà a l’enterro. Pere Chont (?), 
mariner de Provença, h.M., de 24 anys, el conegué a San Remo i va veure 
aportar la muller a enterrar, de les hores han estat camarades i no s’ha tornat 
casar. Casa a Sta, Creu amb Joana Marcella, vda. d’Antoni Llambies de M. 
RICARD, Francesc. -5-1676: mariner de Marsella (França), f. d’Antoni i de 
Caterina. Joan Duran, mariner de Martega (França), testimoni (tallat). 
RICCHO, Àngelo. 11-9-1651: mariner de Nàpols, f. de Marc Antoni i de 
Caterina Ruphola, fa 8 anys se’n anà a la guerra a servir al rei en la jornada 
d’Orbetello, d’allà passà a Tarragona, per terra anà a València, fa 6 anys 
s’embarcà a Dénia i vingué  M., ha habitat en diferents viles, fa 4 anys habita a 
Sant Joan. Joan Baptista Martín, tamborer de Nàpols, trobat a la ciutat, de 25 
anys, diu que fa 11 anys que el coneix i coneix als pares, els dos s’inscrigueren 
a un batalló del terç del príncep Tomàs, amb les galeres de Nàpols anaren a 
Orbetello on estigueren 4 mesos i després a Tarragona, pel que sap és fadrí, 
tindrà 20 anys, quan isqueren de Nàpols en tindria 13 o 14. Aleman de 
Fontanini, vexillarius24, de Florència, de 35 anys, diu que fa 15 anys que té 
casa a Nàpols d’on fa 5 mesos que falta, s’afaitava a la botiga del pare de dit 
Àngelo que era minyó i servia al pare aportant-li lo que necessiten per afaitar, 
un dia trobà el pare queixós de son fill que era inquiet i malcriat, que l’havia 
deixat i assentat per soldat per anar a la guerra, quan fugí era fadrí, fa dos anys 
el trobà a M., serà de 20 anys. Sebastià Fiol, notari, natural de St. Joan, de 60 
anys, fa 5 o 6 anys que el coneix, és oficial reial a St. Joan, sempre l’han tractat 
com a fadrí, quan el va conèixer era minyó sens barba. Casa a St. Joan amb 
Elisabet Ximenis, f. de Ferran. 
RIERA, Francesc. 30-12-1657: bracer d’Eivissa, f. de Lluc, teixidor de lli, i 
d’Antonina Torres, als 15 o 16 anys se’n anà a València on va estar 3 anys, 
tornà a Eivissa i el mes de març farà un any vingué a M., de 20 anys. Francesc 
Guasp, f. de Bernat, conrador d’Eivissa, de 21 anys, el coneix des de que té 
records, s’han criat junts, coneix els pares, dit testimoni fa 3 anys que falta 
d’Eivissa i hi ha tornat i tractat els pares sap que és fadrí, fa un any que habita 
a M., serà de 20 anys. Antoni Noguera, bracer d’Eivissa, el coneix des de que 
ell és a M., anant a Eivissa el pare li demanà per ell i li digué que era fadrí. 
Casa a Sta. Eulàlia amb Marianna Axertell. 

                                                           
24 El vexillarius era el portador de l'estendard militar. Podria ser fabricant d'estendards. A les 
processons de Setmana Santa hi ha uns estendards o banderes verticals que els diuen vexiles. 
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RIERA, Joan. 15-1-1680: f. de Francesc i de Maria Pou, de la ciutat de Papia 
(?). Jaume Canyelles, prevere beneficiat a Sineu, diu que el va conèixer fa 20 
anys quan va venir a M. que era minyó de 10 o 11 anys, de les hores sempre 
l’ha tractat perquè sempre ha habitat en M. Pere Pou, de 80 anys, test. 
RIERA, Pere. 12-7-1653: de Mercadal (Menorca), f. de Miquel i de Joana 
Garriga, viudo d’Esperança Valls, f. de Macià, que morí fa 6 o 7 anys i està 
enterrada al Mercadal, a les hores vingué a M. i ha fet de pagès a la parròquia 
de Lluch. Llorenç Triay, de les Ferreries, h. de Lluch, de 30 anys, fa 6 o 7 anys 
al Mercadal sentí a dir que Caterina (sic) Valls, muller de Pere Riera, l’havien , 
la muller de dit testimoni l’ha vista morta. Antoni Triay, f. de Llorenç, de les 
Ferreries, de 26 anys, ha conegut a Esperança Valls, muller de Pere Riera, es 
trobava a l’església del Mercadal i sentí tocar les campanes i li digueren que 
tocaven per enterrar dita Esperança, farà 6 o 7 anys. Joan Mascaró, de 
Ciutadella, h.M., de 30 anys, coneixia a Esperança que morí fa 7 o 8 anys, la va 
veure enterrar al fossar de la parròquia del Mercadal. 
RISSI, Vicenç. 25-3-1665: venecià, natural de l’illa de Xorigo (?), f. de Nicolai i 
de Caterina de Petra 
RIUDAVETS, Jaume. 10-2-1657: de Ciutadella (Menorca). Llorenç Crusells, 
de Ciutadella, mariner de 52 anys, diu que és viudo, sa muller morí al temps del 
contagi i no s’ha tornat casar. Pere Bonet, mariner de Ciutadella, de 24 anys, 
sap que és viudo de Joana Saurina la qual morí en temps del contagi. 
RIUS, Alonso. 10-6-1680: de Carcaixent (València), f. de Francesc i de 
Caterina Clara Arcona, de 22 anys, ha tractat matrimoni a la ciutat. Rafel Griso, 
mariner de la ciutat, de 22 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix, ha menjat en sa 
casa i mai ha tingut notícia de que fos casat, sempre l’ha vist reputat com a 
fadrí, quan el va conèixer tindrà 14 o 15 anys. Antoni Griso, mariner de la ciutat, 
de 25 anys, fa 8 o 9 anys que el coneix, ha menjat en sa casa i han estat amics 
i anat de camarades, si fos casat ho sabria, quan el va conèixer era de 13 o 14 
anys i mai s’han deixat 
RIUS, Joan Baptista. 5-5-1690:  de Vilanova (Catalunya), de 20 anys, f. de 
Joan i de Sabriana Sans. Joan Romaní, de Blanes, de 19 anys, fa 6 anys que 
el coneix que no tenia edat per casar, de les hores han navegat junts, no s’ha 
casat en cap part. Joan Baptista Gatorno, de Gènova, de 18 anys, diu que fa 
molts d’anys que el coneix, que no tenia edat per casar, si fos casat ho sabria.  
RIUSECH, Bartomeu. 23-2-1697: d’Eivissa, f. de Miquel i de d’Antonina, casa 
a Santa Creu amb Elisabet Minguet, f. de Bartomeu i de Joana Bauçà. 
ROCA, Francesc- 24-6-1697: d’Olot (Catalunya), f. de Joan Pere i de 
Peronella Constança, h. de Sta. Eulàlia, casa a Sant Nicolau amb Marianna 
Vidal, f. de Bartomeu i de Marianna Cifre. 
ROCA, Pere Antoni. 24-3-1662: mariner, f. de Pere i de Maria Boxada, de 
Barcelona (Catalunya), de 22 anys, fa 4 anys deixà Barcelona, vingué a M. i ha 
fet alguns viatges per la costa d’Espanya i Barcelona. Garau (Geraldus) 
Sequer, mariner de Sant Feliu, que dista 12 llegues de Barcelona, de 30 anys, 
casat a M., el va conèixer fa 4 o 5 anys a Barcelona i a M., que era molt minyó i 
no casat, han fet viatges junts. Garau Cassani, f. de Garau, mariner de Blanes, 
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de 20 anys, el va conèixer fa 6 anys a Barcelona i M., ha anat a molts viatges 
amb sa companyia, sap cert que és fadrí. Rafel Cases, mariner de Tarragona, 
de 19 anys, el va conèixer fa 6 anys, han habitat 3 anys junts a casa d’un 
mercader a Barcelona, era fadrí, vingueren a M. i no s’ha casat.  
RODRIGO, Domingo. 17-3-1680: de la ciutat de València, f. de Josep i de 
Joana Ximenez, de 24 anys. Jaume Vaquer, blanquer de la ciutat, de 36 anys, 
fa 10 anys que el coneix, de Nàpols, als dos anys el va veure a Liorna, d’allí fa 
8 anys que va en sa companyia i vingueren a M., si fos casat ho sabria. Pere 
Juan, saboner català de 22 anys, el va conèixer fa 8 anys, han fet viatges junts 
amb la capitana de M. on hi havia molts amics seus reputat per fadrí, de les 
hores habita a M. fent de mariner. 
RODRÍGUEZ, Andrés. 29-3-1677: de Sevilla (Castella), de 26 anys, f. de 
Manuel i de Lluïsa Rinadero, fa 5 anys falta de sa pàtria, ha navegat 3 anys 
amb l’armada d’Espanya, a Melaso (Milazzo, Sicília) s’embarcà en la nau El 
Cor d’Or i vingué a M., amb ella feu un viatge a Amsterdam. Jaume Galmés, de 
la ciutat, de 39 anys, el va conèixer fa dos anys en l’armada d’Espanya a 
Melaso, s’embarcà en sa companyia i vingué a M., han fet un viatge junts a 
Amsterdam, a Cadis el va veure parlar amb camarades seus i amb un germà i 
mai parlà de tenir muller. Altre testimoni (tallat el nom al microfilm) diu que fa 
dos anys es trobava a Melaso amb la nau El Cor d’Or, d’aquesta ciutat, i 
s’enrolà en la seva companyia dit Andrés que anava en les naus de l’armada, i 
vingueren a M., feren un viatge a Amsterdam, al tocar a Cadis parents i 
camarades li digueren que era fadrí.   
ROIG, Miquel. 4-6-1677: de Mataró (Catalunya), f. de Miquel i de Maria 
Catana, de 22 anys. Bernat Farrà, f. de Nicolau i de Teresa, de Mataró, de 24 
anys, fa més de 16 anys que el coneix, es criaren plegats, tindrà 22 anys, fa 3 
anys que habita a M., fa 6 mesos una germana seva, Margarita, li digué a 
Mataró que estava promès a M. i prest s’esposaria, és fadrí. Josep Sabater, f. 
de Pau Ramon i de Magdalena, de Sant Pol del bisbat de Girona, h.M., de 24 
anys, coneix una germana i un germà, fa 7 anys el va conèixer, tant a 
Barcelona com a M. sempre han navegat plegats, fa 5 o 6 mesos partí de 
Palamós amb un germà seu i digué, davant seu, que estava promès a M., mai 
ha estat casat.   
ROMANÍ, Joan. 13-11-1692: de Blanes (Catalunya), f. de Nicolau i de Paula 
Penella, de 23 anys. Joan Baptista Rosselló, mariner de Cubelles, regne de 
Barcelona, h.M.,de 36 anys, fa 7 o 8 anys el va conèixer a Màlaga, diu que 
sempre l’ha vist navegar amb embarcacions catalanes o mallorquines i que fa 5 
anys que habita a M., el va conèixer de 13 o 14 anys, si fos casat ho sabria. 
Miquel Alomar, mariner de la ciutat, de 25 anys, el va conèixer fa 9 anys a 
Gènova, que tindria 12 o 13 anys, navegava amb embarcacions catalanes, fa 5 
anys vingué amb embarcacions mallorquines, sempre l’ha tingut per fadrí. Joan 
Llauger, de Canet, bisbat de Girona del regne de Barcelona, h.M., de 28 anys, 
el va conèixer fa 7 o 8 anys a Barcelona que anava amb una embarcació de 
Blanes, han estat molts amics, sempre l’ha tingut per solter. 
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ROS, Antoni. 14-6-1662: mariner, f. d’Andreu i de Margarita Aufabaga, de l’illa 
de Lipari, regne de Sicília, fa 10 anys falta de sa terra, en fa 7 que trafega amb 
vaixells de M., vingué de 15 o 16 anys, de 23 anys. El patró Joan Seminair, de 
Messina, h.M., de 52 anys. el va conèixer fa 7 anys a M., vingué minyó de 15 o 
16 anys i quedà en sa casa navegant amb vaixells de M., ha sabut sempre que 
era fadrí i com a tal l’ha vist tractar, tindrà 23 anys. Ignasi Escavo, de Nàpols, 
h.M., fa 7 anys el va conèixer a M., anaren en cors plegats al viatge d’Antoni 
Pizà a Llevant, era minyó de 15 o 16 anys, de les hores han navegat plegats, 
dos viatges en vaixells de M., sempre ha sabut que és fadrí, tindrà 23 anys. 
Francesc Floger, mariner de Messina, h.M., de 40 anys, el va conèixer fa 7 
anys a M., que era minyó de 16 o 17 anys, a Lipari, que està a 3 o 4 milles de 
Messina, ha conegut germanes i cunyats seus i navegat amb paisans seus, 
sempre ha sabut que era fadrí. 
ROS, Pere. 27-11-1668: de 55 anys, de Niça (Savoia), f. de Joan i de 
Margarita Rosset, vdo. de Joana Ferrer d’Eivissa, fa 2 anys vingué de captiveri 
de Tunis i la muller morí, vingué a M. Nicolau Martí, mariner d’Eivissa, trobat a 
M. (repertus), de 21 anys, diu que des de que vingué de captiu el coneix, abans 
havia sentit parlar d’ell per ser casat amb Joana Ferrer a la que coneixia molt, 
sap que ella morí a Eivissa fa dos anys, la va veure portar a enterrar. Joan 
Biguer, mariner d’Eivissa, h,M., de 33 anys, el coneix de minyó, era casat a 
Eivissa i ha estat molt temps captiu, ha conegut la muller que morí a Eivissa fa 
dos anys, des de que ha vingut d’esclavitud ha habitat a M., el té per viudo. 
ROSES, Jaume. 29-11-1680: de Ciutadella (Menorca), f. de Jaume i de 
Margarita Briones de 19 anys. Jeroni Sintes de Ciutadella, h.M., de 22 anys, el 
coneix de minyó, vivien al mateix carrer, sap molt bé que no és casat. Pere 
Català, de Ciutadella, h.M., de 25 anys, el coneix de minyó, partí fa dos mesos 
per M. i era fadrí. 
ROSSELLÓ, Bartomeu. 16-1-1662: d’Eivissa, f. de Cosme i de Margarita 
Ferrer, de 25 anys, fa dos any vingué a M. Vicenç Joan, prevere, de 49 anys, 
beneficiat a Eivissa, el coneix molt i diu que és fadrí. Benet Balançat, d’Eivissa, 
de 31 anys, el coneix molt i sap que és fadrí reputat per tal per tots els que el 
coneixen. Certificatòria d’Antoni Joan, vicari de Sta. Maria d’Eivissa, de que 
l’any 1652 pel contagi se cremaren els llibres de baptismes que estaven a la 
sagristia de Ntra. Sra. de Jesús en los que estava mencionat el baptisme de 
Bartomeu Rosselló, f. de Cosme, i diu que és fadrí.    
ROSSELLÓ, Gregori. 11-5-1662: mariner, f. de Joan Andreu Rosselló i de 
Paula Micona, d’Albissola, de la ribera de Gènova, a la banda de Ponent, fa 10 
anys que navega, fa un any i mig que falta de sa vila, de 19 anys. Francesc 
Ruran, de Pegi, de la ribera de Gènova, de la part de Ponent, de 22 anys, el va 
conèixer fa 10 anys a la ribera de Gènova, que tots eren minyons, han navegat 
junts alguns viatges, dos molts llargs, coneix un parent seu i sap molt bé que és 
fadrí, tindrà 19 anys. Bartomeu Sarsa, mariner de Sestri de Ponent, de Gènova, 
de 20 anys, el va conèixer fa dos anys a M., en dit temps han navegat plegats, 
sap molt bé que és fadrí, tindrà 19 anys. Baptista Isnardo, mariner, f. de Jeroni, 
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de Sextri de Ponent, de 21 anys, fa 6 o 7 anys que el coneix, que eren 
minyons, i de les hores han navegat plegats, sap molt bé que és fadrí. Casa a 
Sta. Creu amb Margarita Barrina, f. de Pantali i de Margarita Capó.   
ROSTOLL, Francesc. 23-4-1676: mariner de Vila-Joyosa (València), f. de 
Francesc i de Jerònima Clas (?), de 20 anys, fa 7 o 8 dies que falta de sa 
pàtria. Miquel Llobet, mariner de Vinaròs, h.M., de 23 anys, el tractà a Alacant, 
ha conegut el pare que li digué que era fadrí, fa 14 mesos el trobà a Melasso 
que anava en cors amb vaixells mallorquins, el temps que han anat embarcats 
plegats sempre l’han tingut per fadrí. Sebastià Simó, mariner de la ciutat, de 21 
anys, ha conegut el pare a Alacant, a ell el va conèixer fa 15 mesos a Melasso 
que anava embarcat en cors amb vaixells de M., ha sentit dir a son pare que és 
fadrí. 
ROTGER, Cosme. 7-12-1662: notari de Menorca, vdo. de Margarita Cardona 
RUGANO, Antoni. 9-7-1680: f. de Josep i de Francina Rossa, de Nàpols, de 
35 anys. Francisco Grao (?), de Nàpols, domiciliat a M., de 30 anys, el va 
conèixer fa 8 anys a Nàpols i de les hores han anat junts amb un terç de 
napolitans que avui és a M., és fadrí. Joan (?) Corvi, de Nàpols, de la 
companyia del capità Fr. Dominico Richi, del terç de Nàpols, de 40 anys, el va 
conèixer fa 7 o 8 anys a Nàpols, eren soldats de la mateixa companyia, no és 
casat.  
RUIZ, Pere. 12-2-1661: f. de Joan, natural de la ciutat de Granada (Castella), 
al setembre passat s’embarcà a Màlaga a la nau Sant Antoni, capitana de 
corsaris de M., d’uns 20 anys. Joan Sánchez de Granada, h.M., de 28 anys, el 
coneix des de que és nat, estaven al mateix barri i coneix el pare, sap molt cert 
que és fadrí, el passat mes de setembre partiren junts de Granada i anaren a 
Màlaga on s’embarcaren en uns vaixells corsaris de M. i vingueren junts, tindrà 
21 o 22 anys. Pere Martín, conrador de Granada, de 45 anys, el coneix des de 
que és nat i coneix el pare, eren vesins, el passat setembre partiren de 
Granada i anaren a Màlaga d’on vingueren amb les naus corsàries de M., és 
fadrí d’uns 22 anys. Casa a St. Miquel amb Elisabet Mir. 
RUMEU, Francesc. 27-3-1680: de Vilanova (Catalunya), f. de Simó i de 
Magdalena Rafal, de 22 anys. Esteve Antich i Janer, mariner de M., de 21 
anys, el va conèixer fa 6 anys i han navegat plegats, sempre l’ha vist tractar 
com a fadrí, alguns de la seva terra diuen que és fadrí. Josep Guardiola, de 
Vilanova, h.M., de 35 anys, el coneix des de que és nat, sap que és fadrí. 
SAGETANO, Diego. 12-8-1667: natural de Palerm (Sicília), de 25 anys, f. 
de Josep i d’Àngela, se’n anà fa 10 o 11 anys, fa 4 anys vingué a M. Carlo 
de Bola, natural de Sagi (Sicília), de 30 anys, da 11 o 12 anys que el coneix 
de Palerm, els dos eren minyons i s’embarcaren a una nau per anar en 
cors, navegaren 10 mesos junts, després, al cap d’alguns mesos el trobà a 
Càller on el conegué 3 o 4 anys, demprés vingué a M. fa un any i li ha trobat 
on han dit que fa alguns anys que hi habita, tots el tenen reputat per fadrí. 
Joan Baptista Canti, natural de Malta, de 24 anys, fa 10 el conegué a Malta, 
era minyó, s’embarcaren en un vaixell corsari, navegaren junts 10 mesos, 
després l’ha vist a Messina, a Càller i fa 8 o 10 mesos l’ha trobat a M., a 
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tots els llocs l’ha conegut fadrí, ha navegat anys amb un germà seu que diu 
que és fadrí.   

SAHIT, Pere. 11-1-1662: de la ciutat de Perejus (?) (França), de 36 anys, f. 
de Joan i de Joana de Drepener, diu que essent soldat a Candia (Creta) el 
captivaren els moros i portaren a Constantinoble on va estar captius 15 
anys i mig, des de el 1645, fugí amb companyia de 3 camarades francesos 
per terra i arribaren a Flandes on tingueren llibertat i d’allà vingué a M., 
sempre ha estat fadrí. Alguns mallorquins que foren captius a 
Constantinoble declaren (Vegeu Captius, p. 110). Joan Puig, natural de 
Tortosa, criat del sr. Ramon Doms, de 50 anys, diu que fa 9 mesos el va 
conèixer a la ciutat de Nostradam (Àmsterdam ?) del regne de Flandes, allà 
estigueren junts alguns dies, era tingut per fadrí, partí en unes naus 
d’Holanda i poc després dit testimoni que anà a Barcelona d’on vingué a 
Mallorca en servei del sr. Ramon Doms, gendre del virrei, i aquí l’ha trobat, 
el té per fadrí. Casa a St. Nicolau amb Joana Barceló, f. de Josep i de 
Joana Capó. 

SALCEDO, Mauro. 28-6-1697: de València, f. de Valeri i de Josefa Morón, 
vdo. en primeres núpcies d’Antonina Simora Caragutia i en segones de Joana 
Maria Ensenyat, f. de Pere Antoni i de Bernarda Nicolau de Sóller, casa a 
Santa Creu amb Anna Maria Grimalt, f. d’Antoni i de Margarita Fluxà. 
SALORT, Àgueda. 9-9-1698: de Ciutadella (Menorca), f. de Francesc i de 
Margarita Balle, h. de Santa Creu, casa a Sta. Creu amb Gabriel Moragues, f. 
de Bernat i de Joana Anna Ribes, vdo. de Praxedes Pujol, f. de Mateu i de 
Maciana Santandreu. 
SALORT, Cristòfol. 7-3-1672: de 20 anys, de Ciutadella (Menorca), f. de 
Cristòfol i d'Àgata Castell, fa un any vingué de Ciutadella. Joan Figuera, 
ferrer de M., de 56 anys, el coneix des de que és nat, fa un any que és a M., 
no és casat. Josep Magí Jamet, de Ciutadella, de 27 anys, coneix els pares, 
no ha sentit a dir que sigui casat. Miquel Jordi, de 35 anys, de Ciutadella, 
diu que és fadrí. Antoni Benejam, de Ciutadella, f. de Francesc i de 
Margarita Moll, de 21 anys, el coneix des de que é records, fa 3 o 4 anys 
que la fan junts, mai ha sentit a dir que fos casat.  
SALVAN, Baltasar. 10-11-1657: mariner, d’Arle (França), f. de Felip i de 
Joana, fa 9 anys que falta de sa terra, amb el seu pare ha navegat 3 anys 
per Llevant, fa 4 anys que practica a M. navegant i anant en cors en vaixells 
mallorquins, fadrí de 26 anys. Pere Reynau, mariner de M., de 26 anys, fa 8 
anys que el coneix, l’ha conegut a Malta i altres parts per haver navegat 
junts 4 o 5 anys, sap molt cert que és fadrí. Carles Montangro (?), mariner 
d’Araxa (Gènova), de 36 (?) anys, el va conèixer a la sua terra fa 7 o 8 
anys, ha conegut al pare que és mariner, han navegat junts per Llevant i 
altres parts, sap molt cert que és fadrí d’uns 26 anys. 
SAMARIA, Joan Baptista. 12-7-1670: de 22 anys, d’Onella del ducat de 
Savoia, f. d’Antoni i de Maria Rotger, fa 12 anys que va per mar, ha habitat 
a Vilafranca de Savoia, per ser veí d’Onella, fa 4 mesos vingué amb la 
capitana de M. El patró Esteve Oliver, mallorquí, de 45 anys, fa 10 anys que 
el coneix, que tenia 12 o 13 anys, han navegat junts 4 mesos en la capitana 
de M., fa 4 mesos anà a Vilafranca de Niça on el trobà, ell festejava i no es 
casà, pel que sap que es fadrí de 22 o 23 anys. Baptista Llauger, natural de 
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Secrasa (?), casat a M., de 34 anys, fa 4 mesos el va conèixer a Vilafranca 
de Savoia on festejava una jove i no es volgué casar, vingué amb la 
capitana de M., és fadrí. Jeroni Francesal, d’Ancona, de 26 anys, el va 
conèixer fa 4 anys i sempre ha navegat amb ell, últimament festejava a 
Vilafranca de Savoia i perquè li donaven poc no s’hi casà, una tia no ho 
volgué, és fadrí. 

SAMPOL, Jaume. 18-11-1697: de Ciutadella (Menorca), h. d’Alcúdia, f. de 
Josep i de Joana Anna Triay casa a Alcúdia amb Caterina Capdebou, f. de 
Josep i d’Antonina Amorós. 
SANCTI, Felip d’Angelo. 6-6-1668: de 22 anys, de Capo Corso (Còrsega) 
del Genovesat, f. d’Angeli Sancti i Clara Lorenso, mariner, fa 7 anys se’n 
anà a navagar, fa 4 mesos vingué a M. Antoni Domingo, de Capo Corso, de 
25 anys, el coneix de minyó, s’han criat plegats, ha conegut els pares, fa 7 
anys dit Felip se’n anà, després l’ha conegut en diferents parts i 
embarcacions sempre fadrí. Jaume Augustín, de Capo Corso, de 20 anys, 
el coneix des de que té ús de raó, s’han criat junts, fa 6 o 7 anys se’n anà 
per mariner, l’ha conegut en diferents parts i a M. sempre fadrí.  
SANS, Agustí. 14-8-1661: sastre de Maó (Menorca), f. de Francesc i de 
Marianna Prats, s’ha criat al castell de St. Felip d’on fa dos anys falta, de 20 
anys. Pere Hernández, bracer, natural del castell de St. Felip de la vila de 
Maó, de 23 anys, el coneix de minyó, s’han criat junts, ha conegut els 
pares, el pare és mort, no s’ha casat a Menorca i fa dos anys vingué a M. i 
no s’ha partit, dit testimoni fa 3 mesos que falta de Menorca, serà d’uns 20 
anys. Jordi Seguí, mariner de Maó, de 24 anys, el coneix de minyó, s’han 
criat junts al castell, ha conegut als pares, sap cert que és fadrí, fa dos anys 
se’n anà de Menorca i vingué a M., serà de 20 anys, dit testimoni fa pocs 
mesos que és a M. Llicència per casar a la ciutat. 
SANSÓN, Marc. 21-7-1661: de la Redona del regne de Nàpols, de 45 anys, 
f. de Felip i d’Àngela Lofia, als 11 o 12 anys se’n anà a servir a un capità, 
habità molts d’anys a la ciutat de Nàpols, aprés que va ser home assentà 
plaça de soldat, aprés d’alguns anys passaren a Espanya, tornà a Nàpols i 
tornà a Espanya, fa 8 o 9 anys vingué a M. Salvador Ansaldo, criat del virrei 
de M., el va conèixer fa 7 anys a Nàpols essent els dos soldats de la 
companyia del capità Domingo Serrato del terç del príncep fill del príncep 
de Nàpols, al mig any vingué a Espanya amb l’armada per aportar infants i 
cavalleria, tornaren a Nàpols i hi estigueren alguns anys, sempre sentí a dir 
a molts camarades que era fadrí, el 1651 dit testimoni trobant-se a Espanya 
s’acomodà en casa del senyor don Lorenso Ram de Montoro que vingué per 
virrei, arribaren el 8-7-1651, s’hi ha casat i hi habita, un any o dos aprés 
vingué dit Marcos i tot aquest temps ha estat reputat per fadrí. Antoni 
Camp, f. de Francesc, natural de Nàpols, de 21 anys, fa 10 anys que el 
coneix i l’ha tractat a Barcelona, Cadis i Puerto de Santa María, i a M., 
sempre reputat per fadrí, ho sentit dir a molts de soldats napolitans 
camarades seus.    
SANXO, Joan. 7-4-1657: d’Eivissa, de 19 anys, f. de Joan i de Francisca 
Planells, fadrí. Antoni Calbet, mariner de 40 anys, el coneix i sap que és 
fadrí, coneix els pares, ha estat en sa casa moltes voltes, fa molt que 
naveguen junts. Bartomeu Guasp, mariner de 26 anys, fa més de 10 anys 
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que el coneix, quan vingué a M. era molt minyó i sempre han anat junts, 
estant a Eivissa a casa de sos pares li digueren que era fadrí.    

SEBASTIÀ, Joan Simó Bonaventura. 7-1-1665: f. de Pere Sebastià i de 
Josefa Massaguer, de la vila d’Ares25 del regne de València, f. de Pere 
Sebastià i de Josefa Massaguer. Gabriel Serra, carnisser (lanio), de 33 
anys, el va conèixer fa 4 anys a València on vivia a una botiga d’adroguer i 
a les hores era molt minyó, quan vingué a M. dit testimoni estigué a 
València dos mesos més, sempre l’ha vist com a fadrí. Josep Sigala, 
sabater de M., de 27 anys, el va conèixer fa dos anys a València a la botiga 
d’un adroguer, en casa de sos amos va entendre que era fadrí i ell arribà a 
M. primer que dit testimoni, serà de 20 anys. Casa amb Teresa Pardo, f. 
d’Antoni i de Caterina Martorell, a St. Nicolau. 
SEGARRA, Pau. 28-5-1676: mariner de Canet de Mar (Catalunya), de 42 
anys, f. de Pere i d’Eulàlia Flor, sa muller morí fa 7 anys prop de Vilassar, la 
mataren al camí i l’enterraren a l’església de dita vila segons certificatòria 
que presenta. En Roig, mariner de Canet, casat a la ciutat, de 27 anys, el 
coneix des de que té ús de raó, diu que era casat amb una dona de nació 
francesa, fa més de 5 anys que li digueren que morí, fa un any venint de 
França i passant per Canet li digueren que era viudo, no ha sentit dir que 
s’hagi tornat casar. Josep Ramon, mariner de Sant Pol (Catalunya), casat a 
la ciutat, de 23 anys, diu que Canet es vila molt vesina a la seva pel que fa 
molts d’anys que el coneix, fa més de 5 anys que va sentir dir públicament 
que és viudo, de les hores sempre l’ha conegut i no s’ha tornat casar. 
Antoni Spinel, de Palamós, fe 65 anys, casat a la ciutat, fa molts d’anys que 
el coneix, sap que és viudo per mort de sa muller Caterina Llechera, 
francesa, fa 8 o 9 anys, anant pel camí de Vilassar i l’enterraren en 
l’església de dita vila, no s’ha tornat casar. Antoni Ferrer, notari de 33 anys, 
diu que li havien mostrat una certificatòria del baptisme de Rafel Pau Josep 
Segarra de Canet i altra del 29-3-1676 escrites per la mateixa mà. Antoni 
Vanrell, notari de 35 anys, diu que té la fe del baptisme i la del matrimoni 
fetes a Canet. Presenta una certificatòria del rector de Sant Genís de 
Vilassar del llibre d’òbits del 14-10-1669 al fossar d’una dona forastera dita 
Caterina Llatxera, francesa de La Ciutat de Provença morta de ferides.      
SEGUÍ, Agustí. 29-12-1657: escrivà de Ciutadella (Menorca), de 18 anys, 
f. de Francesc i de Joana Falcó, vingué fa 6 anys. Andreu Segarra, teixidor 
de lli natural de Maó, de 40 anys, sap que quan partí de Menorca per 
Mallorca, fa 6 anys, era minyó i no casat, dit testimoni ha vingut a M. fa 8 
mesos i l’ha trobat resolt a casar-se. Josep Aloy, paraire natural de 
Ciutadella, de 26 anys, fiu que fa 15 anys que el coneix, coneix als pares i 
sap que és fadrí, quan partí de Ciutadella vingué a M. i era minyó estudiant, 
quan dit testimoni vingué fa un any el trobà fadrí. 
SEGUÍ, Cristòfol. 21-5-1661: escrivà, f. de Nicolau i Anna Llabrés, de 
Ciutadella (Menorca), de 22 anys, fa 14 mesos vingué de Menorca. Josep 
Mora, estudiant de Ciutadella, f. de Pere, de 23 anys, el coneix des de que 
té memòria, s’han criat plegats i han estudiat junts, és fadrí. Pere Vila, 
estudiant, f. de Pere de Ciutadella, de 23 anys, diu que és fadrí, s’han criat 
plegats, dit testimoni fa alguns anys que habita a la ciutat i ell fa 10 mesos 

                                                           
25 Podria ser Ares del Maestrat. 
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que vingué però ha anat algunes vegades a Menorca i li digueren que 
seguia fadrí. 

SEMPER, Sebastià. 29-3-1676: de la ciutat de València, fadrí de 25 anys, 
f. de don Domingo de Semper i Metja, Dr. en Medicina, i de dona Jerònima 
Galindro. Li donen llicència per casar.  
SERINYANA, Benet. 12-8-1658: de Cadaqués (Catalunya), fa 8 anys que 
és fora de sa pàtria navegant, fa 3 anys que és a M. navegant amb vaixells 
corsaris on anaven per caps Antoni Pizà i Antoni Llorens. Nadal Valent, de 
Nàpols, de 28 anys, el va conèixer fa 8 anys a Liorna que era minyó d’uns 
12 anys, partiren junts per mariners amb una sagetia i no s’han deixat, fa 3 
anys que són a M., han anat en cors, és fadrí de 23 anys. Josep Armero, 
napolità de 38 anys, el coneix de minyó de Liorna que era mosso de 
vaixells, dos anys després el conegué a València i de les hores han navegat 
plegats, si fos casat ho sabria, serà de 22 anys 
SERBRON, Francesc. 28-2-1652: mariner, d’Arax, de la ribera de Gènova, 
f. d’Esteve, de 21 anys, fa 10 anys que és mariner. Francesc Jacmo (?), f. 
de Domingo, de Gènova, de 22 anys, fa 10 anys que coneix de Madrid, és 
fadrí. Francesc Saccaetor (?), de Cassis (Fr.), h, d’Arax, senyoria de 
Gènova, de 25 anys, fa 15 anys que el coneix, que era minyó de 5 o 6 anys, 
i en fa 8 que naveguen junts, és fadrí de 20 o 21 anys. Josep Xex, mariner 
de la ribera de Gènova de 24 anys, el coneix de minyó, s’han criat junts, fa 
10 anys que naveguen junts, és fadrí de 21 anys. Casa amb Magdalena 
Miquel de Gènova (veure) a Sta. Creu. 

SERRA, Antoni. 18-8-1694: de Sardenya, f. d’Antoni i de Maria Mon, h. de 
l’Almudaina, casa a Sant Miquel amb una filla de Miquel Ballester i d’Antonina 
Duay (?). 
SERRA, Jeroni. 14-7-1662: fuster de Ciutadella (Menorca), vdo. d’Àngela 
Miró, havia casat fa dos anys, la dona havent parit morí al cap de 7 dies, que li 
prengué mal i morí a les 12 hores, la va veure morir i enterrar a l’església de 
Ciutadella al vas de Ntra. Sra. del Roser, fa 3 mesos que habita en M. Llorenç 
Moll, conrador de Ciutadella de 21 anys, sal que la dona morí el dia de Nostra 
Senyora dels Àngels de 1661, ho sabé a la possessió on estava i al cap 
d’alguns dies anà a Ciutadella i li digueren que morí de part, que li durà 12 
hores, era públic a Ciutadella per tots els habitadors. Joan Serra, fuster de 
Ciutadella, de 72 anys, diu que és nebot seu i que era casat amb Àngela Miró 
que morí el dia de Ntra. Sra. dels Àngels passat, que tantost farà un any, que la 
ve veure morir de partetatje que li durà 12 hores, la va veure portat a enterrar.   
SERRA, Jeroni. 7-6-1661: fuster de Ciutadella (Menorca), f. de Miquel, fuster, i 
d’Antonina Bosch, de 21 anys, vingué fa 9 mesos. Sebastià Estada, de 
Ciutadella, de 25 anys, el coneix de minyó, s’han criat plegats, coneix als pares, 
mai ha estat casat. Antoni Juanico, de Ciutadella, de 30 anys, el coneix des de 
que té records, vingué per St. Miquel, sap cert que és fadrí.  
SERRA, Joan (Sierra). 24-3-1682: de León (Castella), f. de Joan i de 
Beatriz Ordoño. Miquel Torner, d’Ontinyent (València), de 55 anys, el va 
conèixer fa 13 o 14 anys a Sevilla, que tindria 8 anys, anava amb son amo 
fent de bolentiner, l’ha trobat a Madrid, a Saragossa, a Granada i a altres, 
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no se han deixat per fer els dos ofici de bolentiners, és fadrí. Josep 
Rodríguez, de Madrid, de 21 anys, diu que fa 13 anys van plegats fent ofici 
de bolentiner a Madrid, Toledo, Saragossa i moltes altres parts, no és casat.  

SERRA, Josep. 1-4-1661: pescador, f. de Vicenç i d’Elionor Ribes de 
Ciutadella (Menorca), fa 10 mesos habita a Capdepera fent de pescador, ha fet 
alguns viatges a Barcelona en barques de Menorca, fadrí de 40 anys. Jaume 
Riudavets, mariner de Ciutadella, h.M., de 43 anys, el coneix des de que és 
nat, els pares són morts, ell fa 10 mesos vingué a M., fa tràfic entre M. i 
Catalunya, sempre l’ha conegut fadrí, serà de 40 anys. Bernat Taltavull, 
mariner de Maó, de 50 anys, fa 30 anys que el coneix, que era minyó de 9 o 10 
anys, ha conegut els pares que ja són morts, de les hores sempre l’ha conegut 
fent de pescador i mariner, fa 10 mesos està a Capdepera, si fos casat ho 
sabria, tindrà 40 anys.  
SERRA, Josep. 2-5-1693: mariner de Barcelona (Catalunya), f. de 
Francesc i de Maria Artigues. Joan Torrens, mariner de a ciutat, de 26 anys, 
fa 5 anys que el coneix i han fet viatges junts en diferents vaixells, ha anat a 
sa casa a Barcelona i tractat els pares, sempre l’han reputat per fadrí. El 
mag. Joan Francesc Simó, Dr. en drets, de 28 anys, diu que el conegué a 
Barcelona, on ha viscut els últims anys, estava a la despesa de la casa de 
sa mare que li ha escrit que tractés matrimoni, si fos casat no li haurien 
notificat.  

SERVER, Jordi. 8-11-1661: de Bordeus (França), que dista de Marsella 6 
llegues, f. de Joan i de Mondina Gran, de 19 anys, fa 7 o 8 anys que falta de sa 
pàtria i ha habitat a Marsella en casa de Monsur Negre, fa pocs mesos vingué 
amb les sageties de Marsella. Jacques Valença, mariner, f. de Gaspar, de 
Marsella, de 32 anys, fa 4 o 5 anys el va conèixer a Marsella que era minyó, 
estant en casa de Monsur Negre, mercader, ha vingut amb la barca de blat del 
patró Lluís Ros, francès, no és casat. Joan Bruya, mariner, f. del patró 
Francesc, natural de La Ciutat, casat a Marsella, de 40 anys, fa 5 anys el va 
conèixer a Marsella que servia en casa de Monsur Negre, mercader, era minyó 
i de les hores l’ha conegut sempre fadrí, aquest mesos passats ha vingut amb 
les barques que aporten forment.  
SCAPOLINO, Francesc. 17-5-1653: mariner de Messina (Sicília), f. 
d’Antonino i de Sancta Pagano, del lloc de l’Arenal, fa 3 mesos que falta de 
la casa del seu pare, fa 7 anys que corr el món, fadrí de 27 o 28 anys. 
Francesc Galiano, mariner, f. de Joan, de Nàpols, de 25 anys, el va 
conèixer fa 7 anys a Nàpols, navegaren junts en dues ocasions i fa 6 mesos 
naveguen amb la nau del capità Jeroni Castany, en dit viatge han estat en 
casa dels pares que li han dit que era fadrí, serà de 27 anys. Cassano 
Videto, f. d’Alexandre, sastre, de l’Arenal de Messina, de 22 anys, fa 8 anys 
que el coneix a ell i als pares, fa 3 mesos anaren plegats a Messina, amb la 
nau de capità Jeroni Castany, amb la que fa 6 mesos que naveguen, han 
navegat plegats amb l’armada de Venècia, si fos casat ho sabria, serà de 
27 anys. Benet Bataja, velluter de Palerm, h.M., de 33 anys, fa 4 anys el va 
conèixer a M. que feia viatges en cors a França, sap que és fadrí de 27 o 28 
anys. Sebastià Silvestre, mariner, del lloc de la Càtedra del regne de 
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Nàpols, de 23 anys, fa 6 anys que el coneix de Nàpols, han navegat a 
Messina i conegut al pare, sap que no s’ha casat, serà d’uns 26 anys. 
Antoni Pixota, de Nàpols, de 21 anys, el va conèixer fa 8 anys a un viatge 
de l’armada de Venècia, anaven en la mateixa nau, l’ha conegut a Sicília, a 
Nàpols i a M., fa un any que naveguen junts, ha conegut el pare a Messina, 
si fos casat els pares li haurien dit.  
SICO, Francesc. 8-1-1676: mariner de Nàpols, f. d’Escanio i d’Andriana, de 
22 anys, fa 3 mesos vingué amb els corsaris de M., habita a la parròquia de 
St. Nicolau. Josep de Cresencia, mariner de Nàpols, de 32 o 33 anys, el 
coneix de minyó i coneix els pares, ha estat en sa casa, sap que no és 
casat, fa 3 mesos que habita a M. Francisco Torres, mariner de Trapana, de 
40 anys, , fa 8 o 9 anys que el coneix que era minyó, de les hores sempre 
l’ha practicat, han vingut amb la capitana de M.  
SIMÓ, Josep. 7-3-1688: de Mataró (Catalunya). Joan Artigues, sarrier 
natural de Barcelona, de 35 anys, fa 8 anys que el coneix, sempre ha estat 
a Barcelona excepte 5 anys en que fou captiu a Trípol, anava amb el vaixell 
La Anropa (?), fa 22 mesos que és a M., si fos casat ho sabria. Jeroni Bavi 
(?), de Lleida, h.M., de 25 anys, fa 22 mesos que el coneix, des de que 
vingué captiu, el dia de Sant Sebastià anà a Barcelona per sos negocis, hi 
va estar 19 dies, els parents li digueren que el volien casar a Barcelona 
però ell es vol casar a M.   
SIMON, Joan. 3-2-1676: mariner de Malta, f. de Baltasar i de Maria Frenda, 
fa dos mesos que és a M., habita a la parròquia de St. Nicolau. Josep 
Lardidio, mariner de Messina, trobat a la ciutat, de 36 anys, ha estat en sa 
casa a Malta i ha conegut els pares fa 5 anys, de les hores han navegat 
plegat si sempre l’ha vist fadrí. Pere Aristori, mariner de Portu Ferrara, 
trobat a la ciutat, de 40 anys, el va conèixer fa 7 o 8 anys a Llevant, de les 
hores sempre l’ha tractat, han fet alguns viatges junts, sempre l’ha conegut 
fadrí i així li han dit alguns amics seus.     
SINTES, Pere. 2-1-1678: de 22 anys, de Menorca, f. de Joan i de Francina 
Pons. Agustí Antoni Cortés, mercader de 60 anys, el coneix des de que 
vingué a M, si fos casat ho sabria. Miquel Coll, bracer de 54 anys, fa 16 
anys que el coneix, que tindria 7 anys, de les hores sempre l’ha conegut, 
coneix els pares, és fadrí.  
SOLDEVILA, Jacint. 22-10-1661: de la Pobleta26 (Catalunya) es vol casar. 
Joan Baptista Bonnín, prevere, Dr. Teòleg, testimoni. 
SOTO, Joan de. 5-4-1667: de la ciutat de Granada (Castella), de 31 anys, 
f. de Francesc i de Maria del Gassa, fa 12 anys que falta de Granada. 
Salvador de la Cueva, natural de Màlaga de 25 anys, el va conèixer fa dos 
anys a la ciutat de València, l’ha conegut a Barcelona i a Mallorca, aquest 
temps han anat junts i sempre l’han reputat per fadrí. Hipòlito de Oloneslipa 
(?) de Vezino, de la vila de Madrid, diu que fa dos anys el va conèixer a 
València, entrà en sa companyia i de les hores han anat junts, sempre ha 
estat reputat per fadrí. Pere Fortesa, de la ciutat, de 27 anys, el va conèixer 
fa 8 o 9 anys fadrí a Sicília, també fa 4 anys a Nàpols i després a M. 
sempre reputat per fadrí. Casa amb Jerònia Vilafranca de Barcelona. 
SPAPA, Jaume. 3-2-1682: de Gènova. Jaume Campodena, de Gènova, 

                                                           
26 Es pot tracar de la Pobleta de Bellveí, poble del municipi de Torre Capdella, província de 
Lleida. 
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h.M., de 23 anys, el va conèixer fa 10 anys, ell en tindria uns 12, ha conegut 
els pares, sap que no és casat. Pere Ramon, de Gènova, h.M., de 32 anys, 
el coneix de minyó per tenir les cases vesines, mai l’ha desconegut, ha 
conegut els pares, tindrà 22 anys i és fadrí, vingué aquí amb unes naus 
genoveses, si fos casat a Gènova li haurien dit, ell fa un any i mesos que és 
a M.  

SPASARO, Dominga. 11-7-1680: casa amb Antoni Caputo a St. Jaume. 
TALTAVULL, Pere. 12-10-1661: de 28 anys de Maó (Menorca), f. de Miquel 
i de Caterina Ferrer, vdo. de Rafela Olives. El germà Joan Taltavull, h.M., 
de 35 anys, diu que és viudo de Rafela Olives que morí fa 5 anys de 
malaltia i està enterrada en l’església de St. Francesc de Maó, la va veure 
morir i enterrar. Pere Rodrigues, de Maó, de 21 anys, diu que és viudo de 
Rafela Olives, la va veure morir i enterrar a St. Francesc.  
TARRENCS, Pere. 17-12-1657: vdo. de Marianna Andreu, de Roses 
(Catalunya).  
TAULER, Pere. 5-6-1661: mariner de Ciutadella (Menorca), f. de Jaume i 
de Caterina Manrich, de 21 anys, morts els pares, essent de 7 anys, vingué 
a M. a casa d’una tia, ha fet viatges i anat en cors, Josep Vich, mariner, f. 
de Pere, de M., de 22 anys, el coneix de minyó, que tindrien els dos 6 o 7 
anys, se li moriren els pares i vingué a M. a casa d’una tia seva, on encara 
està, han anat plegat en viatges i en cors, sap cert que és fadrí. Guillem 
Lloret, mariner de M., f. de Bernat, de 34 anys, diu que vingué minyó de 6 o 
7 anys al faltar-li els pares a casa seva per ser sa muller tia seva, ha habitat 
en sa companyia fent viatges i anant en cors. Casa amb Magdalena Català, 
f. de Joan i de Magdalena Bassa, a Sta. Creu.  

TERRASSA, Maria. 19-8-1694: Miquel Estelrich, f. Bartomeu i de Joana Pi, 
casa amb Maria Terrassa, orta in civitate Palerm (Sicília), h. Sta. Eulàlia, a Sta. 
Eulàlia. 
THOMÀS, Feliu. 27-7-1677: de St. Feliu de Guíxols (Catalunya), f. de Pere 
i de Teresa Garriga, de 21 anys. Josep Besard, f. de Joan i d’Agna 
Serafina, de St. Feliu de Guíxols, de 26 anys, el coneix des de que és nat, 
s’han criat plegats, tindrà 20 o 21 ans, sap que és fadrí, fa 3 anys sortiren 
plegats, fa 4 o 5 mesos la mare li digué que estava promès a M. El patró 
Pere Verdet, francès, f. de Gil i de Magdalena, de 33 anys, diu que fa 3 
anys que el coneix el tragué de sa vila i vingué amb ell a M. per mariner, ha 
fet diferents viatges amb ell, el pares li deien que es casés a M., si fos casat 
ho sabria, tindrà 21 anys. Casa a Sta. Creu amb Anabech (?) Vivó, f. 
d’Andreu i de Anabech Gasa.     
THOMÀS, Miquel. 1-1-1653: d’Alaior (Menorca), vdo. 

TISI, Jeroni. 30-9-1696: d’Arenzano, dominació de Gènova, f. de Joan Baptista 
i de Maria Semorise (?), casa a Sant Jaume amb Maria Picardo, f. de Joan 
Baptista i de Marianna Rosselló. 
TODORÍ (Tudurì), Joan. 13-5-1690: de Maó (Menorca), de 23 anys, f. de 
Joan i de Magdalena Pons. Mateu Vergara, valencià de 38 anys, el coneix 
per haver habitat a Maó, no ha conegut els pares per esser ja difunts, fa un 
mes i mig vingueren junts a M. i no s’han mogut, quan sortiren no era casat. 
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Joan Barceló, sabater de Maó, de 40 anys, l’ha conegut a ell i als pares, 
són molt amics, fa un mes i mig vingué, no és casat.   

TUGORI, Francesc (Tudori). 13-2-1651: conrador d’Alaior (Menorca), f. de 
Pere i d’Esperança Sintes, vingué fa 10 o 12 mesos, es vol casar a Sta. 
Margalida. Bernat Cavaller, estudiant, f. de Miquel, de 18 anys, diu que 
s’han criat plegats a Alaior, coneix molt a la mare, el pare fa molts d’anys 
que és mort, fa 13 mesos dit testimoni vingué a M. i el deixà fadrí, als 6 
mesos vingué ell, és fadrí d’uns 20 anys. Ferrer Casesnoves, estudiant, f. 
de Sebastià d’Alaior, de 22 anys, diu que s’han criat plegats de minyons, 
coneix la mare, vingué fa 10 o 11 mesos i el trobà, se’n anà fadrí, serà de 
20 anys. Casa a Sta. Margalida amb Francina Borràs, vda. de Pere Torres. 
TORRENS, Pere. 17-12-1657: mariner viudo, natural de la Selva 
(Catalunya), diòcesi de Girona, havia casat en segones núpcies amb 
Marianna Andreu de Roses (Catalunya), que morí fa 6 anys, i en primeres 
amb Marianna Servera de la Selva que morí fa 12 anys, fa 4 anys que falta 
de sa casa on té un fill, de 36 anys. Josep Llorens, mariner de Cadaqués, f. 
de Pere, diu que fa 20 anys que el coneix, la primera muller era sa cosina, 
la segona muller morí farà 6 anys per Nadal del contagi a la Selva, han 
habitat junts a Cadaqués i a Barcelona i han navegat junts, serà de 36 anys. 
Antoni Llorens, mariner de Cadaqués, f. de Jacint, qn., de 24 anys, el 
coneix des de que té ús de raó diu que casà amb Marianna Servera que era 
cosina seva, la va veure morir, després casà amb Marianna Andreu de 
Roses que morí a la Selva del contagi fa 6 anys, es digué per Cadaqués, 
que està a una llegua de la Selva, anà a la casa i va veure que aportaven 
dol, de les hores han anat plegats navegant en Barcelona i vingueren a M., 
ell vingué primer a M., és viudo. 
TORRES, Antoni. 12-6-1653: f. de Lluc i de Maciana Ferrer, d’Eivissa, del 
quartó de Santa Eulàlia, fa 12 dies que falta d’Eivissa, si bé fa molt temps 
tenia determinat casar-se a M. Bartomeu Tur, conrador d’Eivissa, f. de 
Bartomeu, de 23 anys, el coneix de minyó, s’han criat junts, ha conegut al 
pare que morí l’any passat, la mare fa molts d’anys que és morta, a Eivissa 
festejava una fadrina que ha vingut per casar-se amb ella, és fadrí de 24 
anys. Joan Ferrer, f. de Jordi, conrador d’Eivissa, de 26 anys, diu que són 
parents i s’han criat plegats al quartó de Sta. Eulàlia, la mare Margarita morí 
fa molts d’anys, ell és fadrí de 25 anys. Esteve Calbet, calafat d’Eivissa, 
h.M., de 27 anys, el coneix des de que és nat, ha conegut els pares i 
germanes, sap que és fadí d’uns 26 anys. Habitava a la parròquia de Santa 
Creu però casa a Sta. Eulàlia amb Margarita Marcellas, f. de Mateu. 
TORRES, Francesc. 16-3-1671: mariner de València, f. de Francesc, 
llaurador, i de Magdalena Socies (?), fa 3 anys vingué a M. i dit temps ha 
habitat en casa de Francesc Cirerol, teixidor de lli, de 22 anys. Josep Valls, 
mariner de M., de 46 anys, fa 3 anys que el coneix i coneix els pares, 
sempre l’ha conegut a M. navegant amb vaixells mallorquins, a València li 
han dit que era solter, serà de 22 anys. Antoni Cirerol, teixidor de lli de M., 
de 24 anys, diu que fa 3 anys que el coneix i aquest temps ha habitat en 
casa del seu pare a M., ha fet alguns viatges, a València ha parlat amb els 
pares, si fos casat ho sabria, tindrà 22 anys.    
TRAFU, Josep. 29-8-1670: de Vinaròs (València), f. de Francesc i de 
Marianna Lanote. El capità Josep Gibert, de Vinaròs, casat a M., de 37 
anys, fa molt que el coneix, fa un any i mig anava amb el vaixell del capità 
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Moranta i a Vinaròs parlà amb un oncle seu que li digué havia tingut una 
pendència i hagué de deixar la sua pàtria i que era fadrí, vingué a M. fa un 
any i mig amb una barca catalana, ha fet dos viatges amb sa companyia, 
sempre l’ha conegut fadrí. Joan Pasqual, fadrí de Vilanova, regne de 
Barcelona (Catalunya), h.M., de 24 anys, el va conèixer fa un any a M., de 
les hores han navegat junts amb el capità Josep Gisbert, sempre l’ha 
conegut fadrí, a Vinaròs ha parlat amb persones que el coneixen.   
TRAGORA, Francesc. 6-5-1680: de Verona, dominació de Venècia, f. de 
Mateu i de Caterina Estaganyinto, fa 6 anys falta de sa pàtria, ha anat amb 
galeres particulars de Gènova, ha viscut a M. en casa d’Onofre Villalonga i 
Mir. Gregori Barsiach, de Verona, militar del terç alemany, trobat a la ciutat, 
de 24 anys, ha conegut els pares i a ell de minyó fins els 10 o 12 anys, fa 3 
anys el trobà a Saragossa de Sicília (Siracusa) que anava embarcat en les 
galeres de Gènova, fa 6 o 7 mesos ha vingut a M., sempre l’ha conegut 
fadrí. Jaume Rossi, f. d’Urban, natural de Verona, de 24 anys, diu que les 
seves cases estaven a un tir de pistola, l’ha conegut de minyó fins que als 
10 o12 anys se’n anà, fa 3 anys el trobà a Saragossa de Sicília en les 
galeres de particulars de Gènova, allí el tracta 6 o 7 mesos, ara fa 6 o 7 
mesos que el tracta a M. per haver vingut amb les galeres, sempre l’ha 
conegut fadrí. Pau Pagola (?), de Verona, de 26 anys, soldat del terç 
alemany, fa 13 anys que el coneix, ha conegut els pares, assentà plaça al 
terç d’alemanys, és fadrí.    
TREMOLS, Joan. 22-10-1657: mariner, de Cadaqués (Catalunya), f. de 
Joan, de 19 anys, des de que té records és a M. on el portaren els pares 
que són morts. Pere Antic Gener, mariner català casat a M., de 28 anys, el 
coneix des de que és nat i ha conegut als pares a M., es tingut per fadrí. 
Marc de Santiago, natural de Gibraltat (Castella), de 22 anys, vingué a M. fa 
5 o 6 anys i el trobà, sempre l’ha conegut fadrí.  
TRILLEDO, Domingo. 13-3-1660: torrer, de la ciutat de València, de 22 
anys, f. de Pere Joan i de Josefa Nebartomeva, fa 18 mesos vingué a M. 
Pasqual Mulet, sabater de València, f. de Frederic, casat a M., el coneix de 
minyó, ha conegut als pares, sap que és fadrí. Rafel Comelles, pastisser de 
M., de 30 anys, el va conèixer fa 7 anys a València, on dit testimoni hi va 
viure molts d’anys, i a M., sempre fadrí.   
UMBERT, Jordi (Imbert). 7-6-1653: de l’Alguer (Sardenya), vdo. de Joana 
Soyo. Gabriel Castell, de M., de 19 anys, diu que Joana era muller de Jordi 
Umbert, genovès, el va veure morir del contagi fa un any a l’Alguer, la va 
veure morta, cosir i aportar amb un carretó al lazareto, havia menjat en sa 
casa diverses vegades, també moriren dos minyons bessons fills seus, el 
marit era de viatge i tornà als sis mesos, se’n anaren junts amb una barca 
mallorquina en cors, Joan Maria Nater, genovès de 26 anys, diu que ha 
estat 10 anys a l’Alguer amb els seus pares i els conegué és fama pública 
que Joana morí al contagi l’any passat, a la casa on habitava mai més l’he 
vista. El patró Pere Vesiano, genovès casat a M., de 50 anys, diu que fa 38 
dies es trobava amb la sua barca a la ribera de Sardenya al port de Galera, 
vesina de l’Alguer, i hi anava per mariner Jordi Imbert (sic) genovès, hi 
anaren un cunyat i dos nebots seus plorant i li digueren que Joana havia 
morta, també ho digué el torrer del port. Imbert diu que essent de viatge per 
mariner amb una sagetia del patró Peret de M, morí la dona i dos infants 
bessons, els fossers del morbo la se’n havien aportada i cremat. 
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VALLBONA, Pau. 4-6-1699: f. de Magí i de Magina Gual, del lloc de 
Guielmons, parròquia de St. Salvador, lloc de Figuerola i Santes Creus, 
sufragània de Sta. Coloma de Queralt, diòcesi de Vic (Catalunys), casa a Sant 
Jaume amb Margarita Terrassa, vda. de Miquel Timoner de Felanitx, f. d’Arnau 
i d’Anna Caldés. 
VALLÈS, Pau. 19-2-1665: mariner de Vilanova de Cubelles (Catalunya), de 
24 anys, f. de Jaume i de Jerònima Miró. Ferran (?) Fuster, mariner de 
Barcelona, de 38 anys, fa molts d’anys que el coneix i també als pares, van 
junts, si fos casat en tindria notícia. Pau Urselles, de Vilanova, de 24 anys, 
el coneix molt bé i sap que és fadrí.  
VANTELLOL, Antoni (Venteyol). 18-3-1652: de Ciutadella (Menorca), f. 
d’Antoni i de Caterina Ferrer, ha estat en companyia del comte de Savellà 
en el camp de Barcelona dos mesos. Francesc Fornés, conrador de 
Ciutadella, h.M., de 26 anys, el coneix de minyó, els pares eren vesins, fa 9 
o 10 mesos que vingué per ban del governador (exili), és fadrí de 19 anys. 
Damià Frontera, calderer d’Inca, de 27 anys, va estar 5 anys a Ciutadella i 
allà el va conèixer, on practicà els pares, ell era minyó de 15 anys, no s’ha 
casat a Menorca, vingué per certes quimeres, volgué el governador que 
se’n anés, és fadrí, tindrà 19 o 20 anys. Casa a Sta. Eulalia amb Antonina 
Pujades, f. de Pere. 
VARELLA, Anna. 11-3-1665: f. de Joan i de Caterina Ferrera, de Lugo, del 
regne  de Galícia (Castella), de 26 anys, fa 4 anys que falta de sa terra, 
anà a Madrid i als 4 mesos vingué a M. amb companyia de Manuel Salazar i 
de Miquel Umbert, ha servit en casa de Tomàs Nicolau, mercader, dos 
anys, de 24 anys. Antoni Thomàs, m.M., la conegué donzella a Madrid, ha 
estat en sa casa, mai ha estat casada. Miquel Umbert, de 33 anys, diu que 
és fadrina. Pere Antoni Nicolau, conrador de 32 anys, diu que fa 4 anys 
vingué de Madrid un cosí germà de dit testimoni en companyia de dita 
Anna, estan al mateix carrer, no ha sentit dir que fos casada. Na Bestarda 
(tallat) diu que fa 4 anys vingué de Madrid, li preguntà d’on era i digué que 
del regne de Galícia, de les hores sempre l’han feta juntes, és fadrina, 
tindrà 27 o 28 anys. 
VARNOS, Joan de. 17-9-1651: mariner de Quintanar de la Orden del regne 
de Castella, f. de Gregori. Pere Miquel Castanyer, mallorquí de 20 anys, fa 
4 anys que el coneix que era minyó de 14 o 15 anys que era fadrí i no s’ha 
casat.  
VASIO, Gregori. 16-6-1653: de la ribera de Gènova, f. de Gaspar (o de 
Gregori) i de Camila Roca, fa 6 anys que falta de sa terra fent de mariner, fa 
dos anys està a M. Nicolau Bru, mariner de Final, h.M., de 21 anys, fa 9 
anys que el coneix, que era minyó, de les hores han navegat algunes 
vegades junts i altres l’ha vist a Milà, Sicília i altres parts, sempre tractat 
com a fadrí, si fos casat ho sabria, fa 28 mesos que naveguen junts fent 
viatges en M., tindrà 21 anys, Jaume Jomeu, genovès de 25 anys, diu que 
fa dos anys que fan viatges junts, sempre l’ha vist tractar com a fadrí pels 
seus coneguts i paisans. Francesc Manjafigo, genovès de Sta. Margarita, 
de 22 anys, diu que fa dos o tres anys que naveguen junts amb un vaixell 
mallorquí, sempre l’ha vist tractar com a fadrí pels seus paisans. Bartomeu 
Magarola, de Còrsega, de 30 anys, diu que fa 8 mesos naveguen junts i tots 
els seus paisans i amics li han dit que és fadrí, tindrà 20 anys. 
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VELERNES, Jaume. 18-11-1680: d’Amsterdam (Flandes), f. de Guillem 
Guepeza i de Caterina Paula, de 25 anys. Tomàs Andreu, de Venècia, h.M., de 
26 anys, el va conèixer fa un any a Flandes on va estar 3 mesos, anà diferents 
vegades a sa casa i vingueren plegats fa dos mesos i no s’han deixat, quan 
partiren era fadrí. Jaume Valentí, d’Ostende, h.M., de 30 anys, fa 15 anys que 
el coneix, ha estat moltes vegades a Amsterdam i anava a sa casa, vingueren 
junts i era fadrí. 
VELES, Antonina de les. 16-6-1660: donzella de Palerm (Sicília), f. de 
Cristòfol i de Caterina Lavega, de 32 anys, fa 4 anys moriren els pares a 
Castellammare (Sicília), poc després anà amb una tia i altres persones a 
València per servir al duc de Montalto, que era el virrei, anà a Madrid i 
vingué a M. Onofre Corset, f. Francesc, de Trapana, de 37 anys, fa 4 anys 
que la coneix per haver tinguda entrada per sos negocis en casa de sos 
pares que moriren a Castellammare, ella passà amb altre família a la ciutat 
de València on serví al virrei, duc de Montalto, és fadrina. 
VELLE, Joan. 7-5-1677: patró de Malta, vdo. d’Anna Lubert, f. de Pere i 
d’Antònia Cavella. Antoni Batserio, de Nàpols, f. de Francesc i d’Elisabet 
Poya, de 19 anys, fa dos anys que el coneix de Malta, fa un any era a Malta 
on hi havia un grandiós contagi en el que morí la muller Anna Lubert i tota la 
gent de sa casa, dit testimoni estava amb el capità Lluís Lubert, cunyat de 
dit Velle, la va veure morir i enterrar. Manuel de Millo, f. de Jeroni i de 
Crina, de la ciutat de Milà (?), de 25 anys, diu que es trobava a Malta a casa 
d’un cunyat seu al temps del contagi que li digué que sa filla (sic) era morta, 
era la muller de Velle, fa 5 o 6 mesos. Maseu Bordon, de Malta, h.M., de 45 
anys, test. Carta de Victòria Velle al fill, en italià, comunicant la mort d’Anna 
el 29-10-1676. Francesc Valero, mariner trobat a M. de 37 anys, de Malta, 
diu que la muller de Joan Velle morí al contagi.  

VELLE, Joan. 11-6-1694: de Melite27 (Malta), vdo, de Joana Rosselló, f. de 
Pere i de Victòria Rosa, casa a Sant Nicolau amb Joana Vallès, f. de Joan i de 
Joana Prohens. 
VILA, Guillem. 3-4-1676: de 25 anys, f. de Guillem i de Caterina Molines de 
Tàrbena (València). Joan Vila, sabater de M., de 44 anys, diu que fa 5 anys 
que està en casa dels seus pares a la vila de Tàrbena, parlà amb la sua 
madrastra que li digué que era fadrí, vingueren a M. i ell anà a Pollença on 
està. Miquel Gilabert, bracer de Gallinera, regne de València, domiciliat a la 
ciutat, de 45 anys, diu que fa 4 anys a Tàrbena els pares i germans li 
digueren que era fadrí, ell ja feia un any que era a Pollença on tenia béns, 
ara en fa 5 que hi és.  
VILA, Pere. 29-11-1666: cirurgià de Ciutadella (Menorca), f. de Pere i de 
Margarita Sintes, fa 12 anys sortí de Menorca i vingué a M. Damià Sintes, 
sabater de Ciutadella, domiciliat a la ciutat, de 30 anys, diu que es criaren 
junts, conegué el pare i coneix els germans, un és casar a Mallorca i els 
altres a Menorca, ell és fadrí. Lleonard Marqués, acòlit a l’església 
parroquial de Ciutadella, de 26 anys, ha conegut als pares i coneix als 
germans, sap molt bé que és fadrí, serà de 24 anys.  

                                                           
27 Tal volta es tracti de Mellieha. 
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VILAFRANCA, Jerònia. 31-8-1667: natural de Barcelona (Catalunya), de 
24 anys, f. de Galberich de Vilafranca i de Margarita, vingué fa un any i mig. 
Salvador Garau, de 25 anys, de Màlaga, la va conèixer fa dos anys en casa 
dels seus pares, fa un any i mig vingué amb sa companyia i amb la d’altres 
a M., serà fadrina de 25 anys. Joan Baptista Fernández, de Madrid, de 27 
anys, fa 3 anys la va conèixer a Barcelona en casa dels seus pares, de les 
hores sempre l’ha coneguda, fa un any i mig vingueren junts a M., sempre 
l’ha coneguda fadrina. Es vol casar amb Joan de Soto.  
VILLANUEVA, Rafel de. 10-8-1681: f. de Gabriel i de Dominga de Sanchis, 
d’Alaquàs (València), de 25 anys. Joan Pérez, de València, h.M., de 27 
anys, fa 8 anys que el coneix, ha conegut als pares a la seva vila, en la que 
dit testimoni ha estat 6 anys, està a una llegua de València, cada dia anava 
en sa casa i sempre l’ha conegut fadrí, fa un any i mig els dos vingueren a 
M., diu que és fadrí. Josep d’Aguilera, de València, h.M., de 30 anys, el 
coneix de minyó per haver estat de minyó amb el seu pare a dita vila, fa un 
any i mig dit Rafel vingué a M. i dit testimoni als dos mesos, sempre l’ha 
conegut fadrí.  
VILLENA, Martín Alonso de. 21-6-1652: f. de Joan i d’Elisabet de Sos, de 
18 anys, de Miranda (Castella)28, diòcesi de Pamplona (Navarra) casarà 
amb Elisabet Joana Coder. Joan Antoni de Costas, regent de la Cancelleria, 
diu que Martín Alonso i Elisabet Joana són lliures i vingueren a M. amb ell al 
seu servei, ell fa 4 anys el servia a Saragossa, tindrà 17 o 18 anys i ella 32 
o 33. Josep Nazarre, de Castejón del Puente (Aragó), de 25 anys, fa dos 
anys va conèixer a Martín a Saragossa i vingueren junts a M. al servei del 
regent, a Elisabet fa 3 anys que la coneix, servia en casa del marqués de 
Barbole, els té per lliures i fadrins.  
VIVÓ, Antoni. 1661: de Gènova.  
XAMBO, Miquel. 13-6-1690: mercader de Llafranch29 (Catalunya), f. de 
Miquel i de María Martí, de 22 anys, fa 13 o 14 anys que habita al regne. 
Lliah (?) Josse, prevere beneficiat a Santa Creu, de 50 anys, diu que fa 13 o 
14 anys que el coneix, que era molt minyó, habitava en casa de son oncle 
Gabriel Xambo, sap que és fadrí. Joan Cantallops, beneficiat a Sta. Creu, el 
coneix des de que aquell tenia 7 o 8 anys i de les hores sempre l’ha 
conegut, és fadrí.  
XAMBO, Gabriel. 4-2-1662 (?): mercader, f. de Bartomeu i de Catrina 
Benevent, de Llafrach de la diòcesi d’Elna (Rosselló), principat de 
Catalunya. Casarà a Sta, Creu o St. Nicolau amb Antonina Camps, vda. 
Testimoni de la mort de Gaspar de l'Aygua el 1667.  
XAMENA, Catarina (Xemena). 21-3-1660: f. de Marc i d’Antonina Cànaves, 
de Ciutadella (Menorca), fa dos mesos vingué a M. Sebastià Joaneda, 
ferrer de Ciutadella, de 32 anys, ha conegut els pares i sap que és fadrina. 
Josep Oliver, bracer de Ciutadella, de 28 anys, la coneix molt i ha conegut 
els pares, és fadrina.  
XIMENES RODOLFO, Pere. 20-3-1682: de Viena, regne de l’Imperi 
(Aústria), de 20 anys, f. de Felip Ximenes i de Maria Ribrans (?), naturals 
de Viena residents a Madrid fa 5 anys i mig. Jaume Fàbregues, de Pollença, 

                                                           
28 Miranda de Ebro avui és de la província de Burgos. 
29 Llafranch és una entidad de població del municipi de Palafrugell. No sembla que fos de la 
diòcesi d'Elna.  
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h.M., de 27 anys, diu que estant a Madrid per sos negocis el va conèixer a 
casa del marquès de Priego (?) i li digué que volia venir a M., als dos mesos 
vingué, si fos casat ho sabria, tindrà 20 anys. Jacint Bal, de Barcelona, de 
28 anys, fa més de 3 anys que el coneix, l’ha vist dit temps a Madrid, tindria 
17 anys, sempre l’ha vist reputat per fadrí.     
XIMENES, Llorenç. 19-10-1657: de Priego (de Còrdova), Andalusia 
(Castella), f. de Bartomeu i de Maria Muñoz, se’n anà de casa als 12 anys, 
ha estat captiu de moros 4 anys i després vingué a M, de 26 anys. Francesc 
Antoni, natural del regne de Nàpols, de 28 anys, fa 12 anys que el coneix 
que era molt minyó de 12 o 13 anys i sempre l’ha conegut fadrí, han 
navegat junts de Llevant a Ponent. Ramon Burguny, flassader de M., de 26 
anys, fa 13 anys que el coneix del Puerto de Santa María, aleshores els dos 
eren mariners d’uns 12 anys i sempre han navegat plegats, mai ha estat 
casat. Casa a Sta. Creu amb Caterina Marcer, f. de Bartomeu.  
XIRIN,  Joan. 14-12-1668: mariner de l’illa de Malta, f. de Petroni Baceli 
Xirin i de Venància Marxica. Tomàs Caranasco, mariner de Malta, 31 anys, 
testimoni de que és fadrí.  
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