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5. IMPORTACIONS DE BLAT

9-1-1600: es considera que la collita és suficient, però per més seguretat s’impor-
taran de tres a quatre mil salmes (ARM, AGC).

10-1-1600: emprèstit a Menorca de 200 quarteres de blat foraster, 100 de Barce-
lona a 4 ll. 4 s. la quartera i 100 de Sicília a 4 ll. 16 s. (AGC).

24-2-1600: el 22 s’havia resolt vendre 10.000 qr. de forment foraster, convindria 
comprar-ne 10.000 més (AGC).

14-3-1600: aportar forment de França a 26 reals (AGC).
12-4-1600: es demana al virrei aplicar el privilegi de vitualles a 3 naus que es 

troben al port amb 16.000 quarteres de forment (AGC). 
16-5-1600: Francesc d’Osses, en nom de Paulo Baptista Pàdua i Francesc d’Agre-

da, senyors de 500 salmes de forment que anaven consignades a Sevilla a Pere de 
Tolosa, reclamava el pagament (EU-55: 118).

21-6-1600: El G.G.C. havia acordat encarregar censals per fornir la Universitat 
pel buit causat en la venda de forments estrangers a raó de 3 ll. la quartera. Els jurats 
demanen decret del virrei (ARM, EU-55: 171).

22-6-1600: s’acorda portar 40.000 quarteres de Sicília (AGC). 
3-7-1600: Es paguen a Mn. Mateu Benet Puigdorfila 303 ll. 12 s. 2 d. per valor 

de 408 florins que Mn. Antoni Anglès, síndic de la Universitat a Palerm, signà per un 
canvi el 9 d’abril per matèria frumentària (ARM, EU-55: 170 v.). Pel mateix concepte 
es paguen 408 ll. 6 s. 8 a Joan Baptista Poquet el 4-VII, i 632 ll. 18 s. 4 a Mn. Pizà, 
m. (f. 173).

8-7-1600: els Jurats determinen que diners de les administracions frumentàries fos-
sin donats pels nòlits del síndic de la Universitat en Barcelona, el capità Antoni Fortuny, 
200 escuts, que va a Barcelona amb la galeota de Jaume Russinyol (ARM, EU-55: 180).

3-10-1600: s’han de pagar 70.776 ll. 13 s. 2 d. pel forment de 4 naus que foren 
20.022 qr. S’aplicà el privilegi de vitualles (AGC).

13-11-1600: Antoni Anglès a Palerm havia carregat 4.200 salmes (16.800 qr.) pel 
regne (ARM, AGC). 

8-3-1601: al port de la ciutat ha arribat una nau amb 2.000 quarteres de forment, 
els Jurats demanen al virrei que l’obligui a descarregar aplicant el privilegi de vitua-
lles (ARM, EU-55: 290).

7-2-1602: Nicolau Orlandis, m., era curador dels forments banyats de la nau de 
la que era capità Francesc Seguí. Els jurats no els volgueren rebre per esser banyats 
(AH-6587, s.f.).
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9-1-1603: els jurats paguen a Mn. Miquel Vinyals, català, 1.926 ll. 13 s. 4 per 684 
quarteres de forment que li han comprat a 20 reals castellans la quartera (EU-55: 595). 

13-5-1604: Nadal de Marino, raguseu, capità de la nau de Domingo Barronier, 
venecià, per quant els jurats devien per forment a Joan Baptista Paravicino, habita-
dor d’Alacant, rep de Gabriel Ferragut, m.M., procurador de dit Paravicino, 300 ll. 
(P., R-347: 93).

12-8-1604: s’acorda fer provisió de 30.000 qr. de Barcelona, Liorna o Càller 
(AGC). 

6-2-1605: els Jurats han fet comprar 1.400 quarteres de forment de dues sageties 
franceses ventureres a 32 reals castellans (AGC). 

11-4-1606: els jurats acorden prendre una nau ragusea, patró Miquel de Joan Bo-
gueta, que porta forment pagant els nòlits com si el portés a València (ARM, EU-57: 
33). Descarreguen 6.000 quarteres (EU-57: 45).

12-6-1606: Miquel Boqueta, raguseu, capità de la nau Sant Francesc de Paula, 
havia arribat al port de la ciutat de Mallorca amb la nau carregada de forment pels 
jurats. Li prengueren 6.000 quarteres i digueren que no en volien més. Partí cap a 
València i els jurats canviaren d’opinió i l’apressaren (AH-6587, s.f.). 

4-7-1606: Melcior Torten, francès, ven el forment de la sua sagetia que els Jurats 
li han comprat a 23 reals castellans (ARM, EU-57: 158). Pagaran canvis per Palerm 
(159). Els síndics de Palerm han tret a pagar 35.545 florins a raó de 15 s. 9 d. per florí 
valen 28.070 ll. 8 s. 9 d. (160 v.). El G.G.C. considera que falten 100.000 quarteres 
de blat (161).

18-8-1606: per determinació del G.G.C. del 24 de juliol s’havia acordat que la 
Universitat encarregués fins a 4.000 ll. censals per pagar el que es compri amb diners 
o amb or i argent. A 17 del corrent es determinà que es prengués or de 22 quirats a 14 
ll. 17 s. 6 la unça i l’argent a 1 ll. 2 s. 6. Els que vulguin comprar censals sense perdre 
l’or i argent ho comuniquin (ARM, EU-57: 203).

2-9-1606: asseguren or i argent, per valor de 13.483 ll. 7 s. 6, per Marsella per a 
comprar forment (ARM, EU-57: 211).

5-10-1606: el G.G.C. havia determinat encarregar a Catalunya censals fins a 
4.000 ll. d’annuà pensió per a comprar forment. Signen sindicat a fra Ramon de Verí, 
de l’ordre de St. Joan, prior en Catalunya, per a concertar amb els creditors censalis-
tes (EU-57: 246).

5-11-1606: al port hi ha dues naus carregades de vitualles, una anglesa amb 2.800 
quarteres de forment, i la nau del capità Ferrer que porta 800 qrts. d’ordi i 200 de 
ciurons, La Universitat no té més de 30.000 qrts. de forment, en Llevant no hi ha 
forments i a França les tretes es llevaran quant i més que les provisions de França són 
tènues. Volen aplicar el privilegi del rei Martí i demanen al virrei que prengui els dits 
vaixells (ARM, EU-57: 265).

8-11-1606: la Universitat compra forment al patró Pere Joan Berenguer, francès, 
a 24 reals castellans la quartera (ARM, EU-57: 271).
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5-12-1606: reben del patró Guillem Isnard, francès, 1.800 sesters de forment 
(ARM, EU-57: 281), i del patró Ayres Castell, de Marsella, 750 sesters, mesura d’Ar-
le, de forment de Borgonya, remès pels síndics.

17-12-1606: reben, remès pels síndics des de Arle (França): del patró Guillem 
Gautser 1.300 sesters de forment, de Ponset Ferri 1.000 sesters i del patró Esperit 
Banon 900 sesters (ARM, EU-57: 281 v.).

14-1-1607: compren el forment de la nau del capità Jaques Bornit (EU-57: 293 
v.).

15-1-1607: reben del patró Jaume Mixoner, francès, 1.500 sesters de forment que 
els síndics Mn. Fullana i Mn. Moragues han enviat de França (EU-57: 293 v.).   

10-3-1607: reben de Guillermo Bertran, bretó de Sant-Malo, capità de nau, 
10.000 qrts. de forment que ha portat de Cartagena, portades en 3 viatges (EU-57: 
314 v.). Preu: 29 reals castellans la quartera (316).

3-4-1607: reben del capità Antic Best d’Alemanya 6.000 qrts. de forment com-
prades a 25 reals castellans la quartera (EU-57: 327).

22-6-1607: Joan Paulo Curto ha vengut de Palerm com a procurador per cobrar 
de la Universitat el valor del forment presos de la nau del patró Joan Bogueta, ragu-
seu, l’any passat, la qual anava a València per compte de Cosimo de Nazi (EU-57: 
381). Ha de cobrar 1.900 unces. 

21-11-1607: reben del capità Guillem Truxon, francès de Sant-Malo, tot el seu 
càrrec de forment que els Jurats li han comprat a 26 reals castellans la quartera (EU-
57: 443 v.).

31-12-1607: reben de la nau del capità Julián Ayon, francès, el forment que els 
Jurats li han comprat a 26 reals castellans la quartera (EU-57: 476 v.).

17-1-1608: apliquen el privilegi de vitualles als forments de les naus preses als 
capitans Joan Pointes i Joan Fayzon, francesos de La Rochelle (EU-57: 478). També 
ordenen prendre el forment de les naus dels capitans Flores Sebastià, Flores Heres, 
Rodrigo Pello i Joan Nicolás, flamencs (478 v.).

26-2-1608: reben el càrrec de forment comprat al capità Roberto Taledas, anglès 
(EU-57: 486).

2-4-1608: aportar de França 15.000 qr. de forment (AGC).
9-4-1608: els síndics elegits s’embarquen en la barca o fragata del patró Pere 

Riera, àlies Català, per anar a França a comprar forments (EU-57: 492).
2-5-1608: reben el forment comprat de les barques o sageties dels patrons Gaspar 

Alis, Joan Mestral i Joan Bouze, francesos, venut al prior de Catalunya fra don Ra-
mon de Verí, que són 7.500 quarteres (ARM, EU-57: 497 v.).

30-5-1608: reben del patró Pere Martín 1.100 sesters i del patró Glaudo Calensan 
1.200 sesters de forment (EU-57: 520).

21-8-1608: el gran prior de Catalunya, don Ramon de Verí, remetia forment amb 
12 sageties que valdran 58.000 ll. (AGC).

10-11-1608: Francesc Martí, m.M., Antoni Barllado (?), ciutadà de Càller, Joan 
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Antoni i Joan Francisco Martí, pare i fill, genovesos, domiciliats a Càller, s’obliguen 
a aportar a la ciutat de Mallorca 10.000 quarteres de forment de Sardenya el 10 de 
febrer. Desembarcats li pagaran dins dos mesos i si paguen més tard la Universitat lis 
farà un interès del 10 %. Si esmercen a Mallorca el proceït dels dits forments podran 
treure les robes franques del dret foraster a raó de 5 % (EU-57: 574-575).

15-11-1608: el capità Renard Granier, patró de dues naus, ha ofert als Jurats 
vendre 2.000 quarteres de forment. Els Jurats havien comprat 15.000 quarteres, ja 
n’havien arribat 5.000 i n’esperaven 10.000 de Càller. Ofereixen preu de 21 reals 
castellans per quarters i podrien pujar fins a 24 (ARM, EU-57: 585).

29-1-1609: Francesc Martí ha venut a la Universitat 10.000 quarteres de forment 
vengut de Càller (ARM, EU-58: 10).

10-1-1609: Antoni Anglès, resident a Palerm, escriu als Jurats i diu que li ha 
escrit de Gènova Joan Antoni Ferrari per compte d’un amic seu, dient que fa anys a 
Palerm es vengueren 250 salmes de forment als síndics de la Universitat a pagar dins 
8 mesos en 10 mesos, pel que ha guanyat 500 escuts en 800. Pels escrúpols que té, per 
descarregar-se la consciència, vol pagar a la Universitat 300 escuts (ARM, EU-58: 
28). El G.G.C. acceptà l’oferta.

28-11-1611: Joan Costa, un dels guardes de mar que fa 7 anys serveix aquests 
anys de necessitat de forments, ha contribuït en la presa de 4 naus flamenques car-
regades de forment i senteno (sègol) el gener de 1608, de 2 naus de La Rochelle 
carregades de forments i d’altres, i no ha estat satisfet de diners per la pobresa de 
la Universitat (altres universitats riques li haurien donat bona joia per cada presa), 
demana certificatòria que els Jurats li fan (ARM, EU-58: 375).  

1616-1617: aquest any fiscal (de maig a abril) el blat importat per forasters que pa-
guen lleuda ha importat 471 ll. 19 s. 2 de lleuda. La majoria ha estat importat de França 
i després de Càller. Joan Dalvi, francès ha rebut 4.699 quarteres (RP-2001: 23-32).

14-8-1617: fer provisió de forments d’Aragó (AGC).
3-10-1617: Carta des de Palerm de Joan Baptista Anglès, síndic de Mallorca, als 

Jurats: rebran 1.800 salmes de forment carregats a la nau St. Joan Baptista, capità 
Joan Grotter Delitradant, flamenc (ARM, AH-6641/1).

6-10-1617: Carta des de Palerm de Joan Baptista Anglès, síndic de Mallorca, 
als Jurats: tinc comprats 1.800 salmes (?) de forment vells a 134 ll., al carregador de 
Termens o de Castellamar, més se carregaran 1.800 ll., dins 8 o 10 dies, a la nau del 
capità Franco Vione, francès, que ja és a Trapana (ARM, AH-6641/1).

4-11-1617: Carta des de Palerm de Joan Baptista Anglès, síndic de Mallorca, als 
Jurats: he estat forçat a comprat forment a 144 ll. que havia de carregar Francisco 
Vione, francès, i per no trobar moneda de comptants he estat forçat a arrimarme a 
Jerónimo Cavana, genovès, donant-li 6 et més per salma de benefici amb lletres de 
canvi, a raó de 11 s. 3 d. per florí. Es carreguen forments a la nau flamenca del capità 
Gio Groter. Lliurades 7.000 salmes de forment que la cort ha d’enviar a Calis (Cadis) 
per bescuits per les galeres, no donaran més extracció (ARM, AH-6641/1).
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6-11-1617: Carta des de Palerm de Joan Baptista Anglès, síndic de Mallorca, als 
Jurats: de les 1.834 salmes se podran carregar a la nau de Gio Groter (ARM, AH-
6641/1).

11-11-1617: Carta des de Palerm de Joan Baptista Anglès, síndic de Mallorca, als 
Jurats: caldrà pagar en Barcelona a Pau Bertrola o Guillo Porter, amb poder de Joan 
Nicolo i G. Garibaldi de Gènova 22.500 florins, a raó d’11 s. 3 d. per florí, per 1.700 
salmes de forment, que es carregaran a la nau del capità Guillermo Janson, flamenc 
(ARM, AH-6641/1). 

13-1-1618: sol·licita la treta de 20.000 estarells de Sardenya (AGC).
17-1-1618: Antonio de Negro deixa als jurats 50.000 escuts al 12 % per urgent 

necessitat. Trametren a Palerm 2.310 florins per 3 canvis de Joan Baptista Anglès, 
una altra de 7.657 florins per 6 lletres de canvi, d’altres per 400, 600, 2.250 i 5.458 
florins. Les pagarà Negro. Pagarà a València a dos mercaders italians 95.000 reals 
castellans per raó de 3.107 quarteres de forment i per una altra 111.837 reals caste-
llans. A Saragossa pagarà 34.000 reals castellans per 800 catifos de forment, a Valèn-
cia 14.190 ll. 4 s. 1 d ... (ARM, EU-61: 91-102).

21-2-1618: Joan Mir i Miquel Noguera, síndics de la ciutat i regne, des de Vina-
ròs envien amb la barca del patró Blasi Lauger 380 cafisos de forment amb la nau del 
patró Antoni Saguer de Marsella (ARM, AH-6641/2).  

17-3-1618: s’ordena al capità Joan Pacat, francès, de lliurar el forment de la sua 
nau que els síndics de França han remès per compte de la Universitat, i descarregar-lo 
a Alcúdia (ARM, EU-61: 14).

18-3-1618: el patró Bartomeu Bonifaci a la seva barca ha carregat 430 cafisos 
aragonesos, que reduïts a mesura de València són 388 cafisos 2 barcelles un almud i 
1/3. S’ha trobat que 8 terceroles és cafis aragonès, el qual és 10 barcelles 3 almuds i 
1/3 de València (ARM, AH-6641/2).   

28-3-1618: Carta des de Palerm de Joan Baptista Anglès, síndic de Mallorca, als 
Jurats: a Barcelona han pagat els canvis. El forment està avui a 56 ll. (16 ?.) la salma. 
Hem de pagar 4.000 florins a Gabriel Martí, a raó de 16 s. 6 per florí, per canvi amb 
Julià Socies, i 1.000 florins a Sebastià Canyelles... (AH-6641/1).

9-4-1618: A Vinaròs, la nau del capità Gabriel Pinya, de M., ha carregat 670 ca-
fisos de forment, mesura d’Aragó tercerola (ARM, AH-6641/2).

Desembre de 1621: arriba a Mallorca un vaixell francès carregat de blat i ordi de 
Barbaria, al que se li concedeix prima de mig real castellà per cada quartera de blat 
aportat (AGC).

9-5-1622: Joan Mir, ciutadà militar, promet als Jurats portar al Regne 4.000 quar-
teres de forment. Si dins el mes de maig no l’aporta, llevat que es perdés per borrasca 
de temps o captiveri, s’obliga a pagar un escut castellà per quartera. Els Jurats paga-
ran 2 reals castellans per quartera (ARM, EU-62: 310).

13-5-1618: A Vinaròs la nau del capità Miquel Pareller ha carregat 800 cafisos de 
forment mesura de València (ARM, AH-6641/2).
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27-8-1622: els Jurats nomenen Bartomeu Contestí, mercader, síndic per a im-
portar forment, i insten a patrons i mercaders a aportar de 8.000 a 12.000 quarteres 
(EU-62: 423).

18-8-1622: Joan Canyelles, residint en Càller, havia de comprar 10.000 quarteres 
de forment i 10.000 d’ordi de Sardenya per a la Universitat (EU-62: 727).

28-8-1622: Bartomeu Sot, teixidor de llana, promet entrar al regne 300 quarteres 
de forment i 700 d’ordi, abans del 8 d’octubre. Els Jurats li donaran ajuda de costa 
d’un real castellà per quartera de forment i mig per quartera d’ordi (ARM, EU-62: 
438 v.).

9-9-1622: el patró Pere Carbonell, francès, ven 450 quarteres de forment als Ju-
rats, a raó de 28 reals castellans i un mallorquí la quartera, que son 4 ll. 1 s. 4 per 
quartera (ARM, EU-62: 441).

17-11-1622: el rei concedeix treta de 24.000 fanegas de blat d’Orà i Mazalquivir 
(AGC). 

1623: un síndic vengué amb 4 naus de Bretanya que porten forment. Es compra 
forment a altres vaixells, però el 27-1-1623 arriba una nau carregada de forment de 
Ponent remès a Rafel Barenys que ha dit als Jurats si el volien comprar o se l’empor-
tarà fora. Atès que s’havia donat ordre en Sicília a Julià Socies de comprar 25.000 
quarteres de forment i a Joan Canyelles a Càller de comprar altres 10.000 de forment 
i 10.000 d’ordi, i que hi ha forment a les sitges que es perd i particulars que tenen 
bones partides, que esperen una nau amb 4.500 quarteres, els Jurats acorden no com-
prar-lo, a no ser a 20 reals castellans la quartera, però en vol 28 (EU-62: 525). 

16-1-1624: els jurats reparteixen 4.300 quarteres de forment entre les viles. 
Consta la quantitat que ha de pagar cada vila: Andratx 77.401 ll., Calvià 19.045 ll., 
Pollença 356.158 ll., Alcúdia 364.962 ll., Sóller 564.368 ll., Llucmajor 246.920 ll., 
Inca 437.904 ll., Escorca 21.217 ll., Manacor 176.449 ll., Felanitx 246.173 ll... (EU-
63: 5-6 v.).

23-4-1626: els administradors reben del sr. Joan Mir 460 quarteres de forment 
vengut de Tortosa (EU-63: 289).

6-5-1624: els administradors reben de Francesc de Villalonga 700 quarteres de 
forment que li han comprat per medi de Joan Antoni Guells, mitja, a 28 reals caste-
llans i mig la quartera (EU-63: 289 v.). Reben 2.230 quarteres vengudes de Tortosa 
amb la naveta de Malta.

22-5-1626: els administradors reben del patró Joan Blem 900 quarteres de for-
ment de Sitges i del patró Joan Nadal 750 qr. de Tarragona (EU-63: 292 v.)

15-6-1626: ha arribat de Catalunya Antoni Custurer, síndic del Regne per matèria 
frumentària (EU-63: 305 v.).

5-8-1627: Domingo Belloto, m., ven als Jurats 1.100 quarteres de forment de Sar-
denya, posat al moll de la ciutat, a 26 reals castellans la quartera. El té en 3 sageties 
(ARM, EU-64: 72).

5-8-1627: Sebastià Canyelles, m., ven als Jurats 2.000 quarteres de forment de 
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Sardenya a 26 reals castellans la quartera. El té a la naveta del capità Jaume Bru, 
francès, domiciliat a M. (ARM, EU-64: 72 v.) 

5-8-1627: Antoni Reynés, paraire, ven als Jurats 550 quarteres de forment de 
Sardenya a 26 reals castellans la qr. Són a la sagetia del patró Despuite, eivissenc, 
h.M. (ARM, EU-64: 73).

18-8-1627: Pelai Berard i Ramon Pastor Saforteza, armadors de la fragata del 
patró Joan Orfila, venen als Jurats 400 quarteres de forment de Barbaria a 26 reals 
(EU-64: 82).

18-8-1627: el Gran i General Consell havia determinat comprar 10.000 quarteres 
de forment. Joan Mir, c.M., promet aportar les 10.000 qr., ço és 5.000 abans de Nadal 
i la resta fins finals de febrer. Els Jurats li donaran d’ajuda un real castellà per quartera 
(ARM, EU-64: 83).

 21-8-1627: Antoni Contestí, mitja, diu que dues persones volen vendre 4.000 qr. 
de forment de Càller i volien els mateixos pactes fets amb Domingo Belloto, m., per 
8.000 quarteres, emperò hauran de bestreure 2.000 ll. Es compraria a 28 reals. Els 
jurats i síndics no accepten avançar diners (ARM, EU-64: 84-85).

1-9-1627: Antoni Garí, patró, ven als Jurats 800 qr. de forment de Narbona que 
estan a la sagetia del patró Antoni Fabre, francès, a 24 reals castellans la qr. (EU-64: 
90 v.-91).

6-7-1627: Antoni Garí, patró, ven als Jurats 800 qr. de forment de Narbona que 
té al port el patró Antoni Fabre, francès, a 23,5 reals castellans la qr. (EU-64: 92).

9-9-1627: Bartomeu Verger, patró francès, ven als Jurats 370 qr. de forment 
d’Aragó, que té a la seva sagetia, a 23,5 reals la qr. (ARM, EU-64: 93).

23-9-1627: Joan Carreras, patró d’Agda (França) ven als Jurats 600 qr. de for-
ment de França a 24 reals la qr. (ARM, EU-64: 96).

24-9-1627: Antoni Reynés, paraire, ven als Jurats 800 qr. de forment de Càller, 
que té a una sagetia al moll, a 25 reals castellans la qr. (ARM, EU-64: 97).

30-9-1627: Joan Bramon, patró, de La Ciutat (França), ven als Jurats 900 qr. de 
forment de Narbona a 24 reals castellans la qr. (ARM, EU-64: 99 v.).

30-9-1627: Joan Blanch, patró de La Ciutat (França), ven als Jurats 600 qr. de 
forment de Narbona a 24 reals qr. (ARM, EU-64: 99 v.).

30-9-1627: Domingo Belloto, m., ven als Jurats 8.000 quarteres de forment de 
Càller, posat al moll de la ciutat. El té a la sagetia del patró Pau Ferrer, català (ARM, 
EU-64: 100 v.).

9-11-1627: Domingo Belloto, m., ven als Jurats 1.500 quarteres de forment de 
Càller de la nau del capità Antoni de la Roca (ARM, EU-64: 108).

23-11-1627: Domingo Belloto, m., ven als Jurats 3.000 qr. de forment de Càller, 
vengudes amb la nau del capità Josep Bover (ARM, EU-64: 108 v.). Domingo Bello-
to, m., lliura als Jurats 1.800 qr. de forment de Càller de la nau del capità Jaume Breu 
(ARM, EU-64: 109).

11-3-1628: el G.G.C. ha determinat que les 5.876 quarteres de forment vell cata-
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là que hi ha a la administració frumentària es deixin a particulars, havent-lo de tornar 
el mes d’agost bo i nou (ARM, EU-64: 130). 

17-8-1628: Sebastià Canyelles, m., promet entrar al port de Mallorca, d’aquí per 
tot el mes de gener, 1.000 quarteres de forment, per les que ha rebut ajut de 2.000 
reals castellans (ARM, EU-64: 208). El 24 s’obliga a entrar 2.500 quarteres, per les 
que ha rebut ajuda de 5.000 reals castellans (f. 209).

29-8-1628: Mateu Binimelis, procurador de Francesc Sisley, mercader, son gen-
dre, absent del regne, promet portar 1.500 qr. de forment, per tot el mes de gener, i ha 
rebut 3.000 reals d’ajuda (EU-64: 212 v.).

2-9-1628: Gregori Bartolí ven als Jurats 1.000 quarteres de forment de l’Archipi-

elago (illes de la mar Egea, Grècia), que té a la sagetia del patró Guillem Fogassa a 
24 reals 3 quartillos la quartera (EU-64: 215).

23-9-1628: Domingo Belloto, m., domiciliat a M., ven als Jurats 3.100 quarteres 
de forment de Càller, que té al port a la nau del capità Jaques Marques, francès, a 28 
reals castellans la quartera (ARM, EU-64: 219). 

26-10-1628: Joan Agustí Genovart, de Barcelona, fill de Mallorca, ofereix for-
ment (AGC).

14-11-1628: els administradors dels forments disposaven de 21.540 quarteres 
que costen a la Universitat 81.312 ll. 13 s. 3 d. (ARM, EU-64: 227).

17-11-1628: Pere Sánchez, pel patró Guillem Mallet, francès, ven als Jurats 
1.200 quarteres de forment de Jerusalem a 27 reals qr. (ARM, EU-64: 228). Pel patró 
Esteve Sadoll, francès, ven 700 qr. de forment (f. 228 v.). Bartomeu Contestí pel patró 
Pere Collet, francès, ven 800 qr. forment de França (228 v.).

13-2-1629: Joan Mir ha entrat al port amb dues naus carregades de forment. S’ha-
via compromès a lliurar-lo el gener i el termini ha expirat (EU-64: 251 v.).

13-3-1629: a l’administració frumentària hi queden 13.000 quarteres, i cada set-
mana es venen de 1.500 a 1.600 quarteres (EU-64: 269 v.).

21-3-1629: la sagetia del patró Baltasar Xibert, francès, ve de Càller amb 1.500 
qr. de forment. Està a Andratx i l’asseguren per 6.000 ll. (4.500 el forment i 1.500 el 
buc) per anar al port de Mallorca (EU-64: 225).

27-3-1629: Sebastià Canyelles, m., procurador del seu germà Joan Canyelles, m. 
resident en Càller, promet als Jurats 6.000 quarteres de forment de Sardenya (ARM, 
EU-64: 289). 

25-1-1630: el capità Joan Gandame, francès, ven als Jurats un càrrec de forment 
d’Olona (Lona), que està en la sua nau, que seran 1.450 quarteres, a 26 reals caste-
llans la quartera (ARM, EU-65: 3).

25-1-1630: el capità Jaques Bonin, francès, ven als Jurats 1.590 quarteres de 
forment de Lona a la dita raó (ARM, EU-65: 3 v.).

25-1-1630: el capità Vicenç Tomasin, francès de Lona (Olonne), ven als Jurats 
1.600 quarteres de forment de Lona (ARM, EU-65: 3 v.).

9-4-1630: reben del patró Baltasar Xabert, francès, 500 estarells de forment car-
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regats a Càller per Joan Canyelles i del patró Pere Vigues 600 estarells (EU-65: 9).
16-4-1630: el patró Jaques Penon, francès, lliura 900 estarells de forment carre-

gats a Oristany per Joan Canyelles per compte de la Universitat (EU-65: 10 v.)
3-6-1630: els Jurats donen orde a Joan Canyelles, en Càller, de comprar 25.000 

estarells de forment, oferint de 14 a 15 reals per estarell, posat en barca (EU-65: 57).
10-6-1630: ordre als administradors dels forments de rebre de Guillermo Blanco 

i Caldiu Frautres, anglesos, 2.600 quarteres de forment de Palerm, però és humit 
(ARM, EU-65: 63). Posat a la porxada de les sitges s’ha oratjat i ha minvat 45 qrts. 
(79 v.).

20-6-1630: Antoni de Lierbi, patró francès, ven als Jurats 1.100 quarteres de for-
ment de Càller, a 26 reals castellans la quartera (EU-65: 68).

6-7-1630: Salvador Suau promet, d’aquí per tot el mes de setembre, portar a 
Mallorca 2.000 quarteres de forment i la Universitat li donarà una ajuda d’un real 
castellà i un quartillo per cada quartera, i tot l’ordi que podrà donant-li 2 sous per 
quartera (ARM, EU-65: 78).

13-7-1630: Mn. Gallard Caylo, francès de Carcassona de Llenguadoc, ha de par-
tir per Narbona i els Jurats el comissionen per a comprar fins a 4.000 quarteres de 
forment, bo no picat i eixut, i li pagaran fins a 27 reals per quartera posat al moll. Els 
patrons podran treure els diners (EU-65: 80).

17-7-1630: Joan Llebrers, mitja, ofereix vendre dues navades de forment po-

nentisc que estan al port i seran 6.000 quarteres. No es posen d’acord amb el preu 
(demanava 26 reals per quartera) per ser humit (EU-65: 80 v.).

19-7-1630: Sebastià Canyelles, m., s’obliga a entrar a Mallorca 3.000 quarteres 
de forment de Càller per tot el mes de novembre, llevat d’impediment. La Universitat 
pagarà un ajut de dos reals per quartera (EU-65: 82).

27-7-1630: Miquel Colom promet entrar a Mallorca, d’aquí per tot el mes de 
novembre, 4.000 quarteres de forment. La Universitat li donarà 2 sous per quartera 
d’ajuda. El portarà de Sardenya, Sicília o Barbaria (ARM, EU-65: 86).

1-8-1630: Joan Mir promet tornar al gener als Jurats 6.037 ll. per 6.037 quarteres 
de forment de Ponent que ha fet embarcar (EU-65: 91).

5-8-1630: Domingo Belloto té forment a una sagetia que ha vengut de Càller. Li 
compraran a 30 reals la quartera o amb ajuda de 2 reals (EU-65: 93).   

17-8-1630: Joan Danaus, francès, capità de la nau Sant Jaques Bonaventura, va 
a Barbaria, en el Bastió de França, i portarà 3.500 quarteres de forment. Els Jurats li 
donaran un real castellà d’ajuda de costa per cada quartera (EU-65: 97). 

28-8-1630: Bartomeu Contestí, cònsol dels francesos, en nom de Munsur Sanson 
Napolón, ambaixador del cristianíssim rei de França al Bastió de França en Barba-
ria, sabent que el capità Danaus havia convengut anar a carregar 3.500 quarteres de 
forment, les ven a raó de 30 reals castellans per quartera (ARM, EU-65: 101 v.). Els 
jurats deixen al capità Danau 212 ll., per valor de 1.500 reals, per efecte de segur del 
seuviatge (102).
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27-8-1630: els Jurats compraran a Joan Mir, ciutadà militar, 30.000 quarteres de 
blat de Ponent de França, la tercera part el mes de novembre, l’altra el desembre i 
l’altra al gener. Li pagaran a 4 ll. posat sobre el moll (ARM, EU-65: 100-101).

5-10-1630: els Jurats compren 800 quarteres de forment, a 30 reals castellans la 
quartera, que aporta la sagetia del patró Antoni Garí, venguda de Sant Joan d’Acre 
? (al marge s’escriu venguda de l’Archipelago3). També compren faves a 18 reals la 
quartera (ARM, EU-65: 111 v.).

22-10-1630: en dies passats el virrei, a petició dels Jurats, feu llevar les veles 
a la sagetia del patró Domingo Fuster, francès, que estava a Portocolom amb 220 
salmes que havia carregat a Castellamar en Francesc Barceló i Francesc Socies per a 
València o Alacant. Fou aportada al port de la ciutat per ordre dels Jurats i pacten amb 
Joan Mir, factor de Jacinto Miquel d’Alacant propietari del forment, que li donaran 
220 salmes al mateix lloc de Castellamar per estar dit forment assegurat. La sagetia 
anava a Dénia on li havien de donar divisa d’anar a València o a Alacant. Els Jurats 
asseguraran dit forment i en pagaran les despeses (ARM, EU-65: 144).

6-11-1630: Gallard Caylo, francès natural de Carcassona de Llenguadoc, s’ofe-
reix per anar al Bastió de França4 de Barbaria, a comprar forments. Els Jurats el co-
missionen per comprar fins a 7.000 quarteres al preu que millor podrà fins a 34 reals 
per quartera i li deixen 200 reals (ARM, EU-65: 147).

23-11-1630: Joan Mir, ciutadà, i Domingo Belloto s’ofereixen a enviar una nau 
flamenca surta al port de la ciutat a Càller per a carregar 7.000 quarteres de forment. 
Els Jurats els donaran ajuda de 2,5 reals per quartera si porten el forment el gener, si 
ho fan al febrer un real i mig i si ho fan al març un real (ARM, EU-65: 149 v.). Envi-
aren una nau a Dénia i no la deixaren entrar. El 31 de desembre demanen ampliació 
de termini per a enviar la nau dita Falcó a Sicília i els Jurats hi estan d’acord (EU-65: 
160).

25-11-1630: el patró Antoni Garí ven a la Universitat 770 quarteres d’ordi que 
aporta la sagetia del patró Joan Janso, francès, a 17,5 reals castellans la quartera (EU-
65: 150). Janso anirà a Liorna a carregar blat.

26-11-1630: Joan Mir rep dels Jurats 6.000 ll. per acomiadar una nau que va a 
Sardenya a carregar blat (ARM, EU-65: 152 v.). Li fan fiança Salvador Armengol i 
Antoni de Verí.

1-1-1631: Joan Mir, ciutadà, i Domingo Belloto, mercader, s’ofereixen als Jurats 
per pagar a Palerm els canvis que els síndics (Antoni de Puigdorfila i Antoni Custurer, 
residents a Palerm per comprar blat) han tret a pagar a Barcelona a Francesc Bus-

3  És estrany que vingués de Sant Joan d’Acre. Podria ser de Malta, ja que els 
cavallers de l’ordre de Sant Joan s’establiren a Malta que és un arxipèlag format per 3 
illes, a la vegada que l’Arxipèlag és el mar entre Grècia i Turquia.. Altre document diu 
Sant Joan de Nacra.

  
4   Es tracta de Cala Vella a Argèlia, fundada el 1561 per dos marsellesos i cedit a la companyia 

d’Àfrica per exportar cereals i altres productes.
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quets, adroguer, que són 64.400 florins. Rebran un interès del 10 % (EU-65: 160 v.). 
9-1-1631: reben 355 salmes de forment que aporta de Sicília la sagetia del patró 

Pere Just (EU-65: 163) i 330 salmes del patró Pere Costa a 38 reals la quartera. 21-1-
1631: el forment vengut de Sicília amb el patró Pere Just són 1.421 quarteres, a 5 ll. 5 
s. 8 la quartera, posat sobre el moll amb totes les despeses i seguretats (170).

18-1-1631: les naus de Joan J. Boys i Arnaldo de Jacomo, vengudes de Sicília, 
enviades pels síndics, porten 1.600 salmes de forment cada una (ARM, EU-65: 169 
v.). Es posarà a la Llonja per evitar despeses d’ensitjar i portar-lo al lloc de les sitges, 
a més no es troba palla per ensitjar i s’esperen molts de vaixells carregats de forment 
(ARM, EU-65: 170).

21-1-1631: el patró Antoni Garí ven als Jurats 1.400 quarteres de forment de 
l’Arxipèlag, aportat pel patró Antoni Domingo, francès, amb la sua sagetia, a 33 reals 
castellans la quartera (ARM, EU-65: 170 v.).

17-1-1631: Sebastià Canyelles s’havia compromès a entrar al mes de novembre 
passat 3.000 quarteres de dorment, amb ajuda de 2 reals. Dins el terme no pogué 
entrar 734 quarteres per no haver hagut tretes en Càller, poc després les entrà i 2.358 
més de Sant Joan d’Arrà (?) que son germà comprà en Càller (ARM, EU-65: 173).

28-1-1631: passava una sagetia carregada de forment de Càller que anava a Va-
lència, dues barques amb la guàrdia de mar la prengueren i aportaren al port. Un 
consell de prohoms acordà aplicar el privilegi de vitualles (ARM, EU-65: 176).

28-1-1631: reben del patró Antoni Bre, francès, 330 salmes de forment de Sicília 
que els síndics havien comprat a Palerm a Joan Andria Massa, a 38 reals la quartera 
posat sobre el moll (ARM, EU-65: 176 v.).

1-2-1631: Domingo Belloto, m., procurador de Constantini i Franco Cernessos, 
germans de València, ven als Jurats 900 quarteres de forment de Càller que estan a 
la sagetia de Joan Marín, patró francès de La Ciutat, a 38 reals la quartera (ARM, 
EU-65: 178).

10-2-1631: reben de Joan Mir, 1.600 quarteres de forment d’Olonne (Lona, Fran-
ça) que té en sitges a 4 ll. la quartera (ARM, EU-65: 179 v.).

17-2-1631: reben de Sebastià Canyelles 1.040 quarteres de forment de Sant Joan 
d’Acra (Malta ?) que té a l’Almudí, comprat a 32 reals castellans 6 diners la quar-
tera, per fer mestall (ARM, EU-65: 182). El 5 de març reben de dit Canyelles 1.053 
quarteres (191).

3-3-1631: la sagetia del patró Andreu Fabres, de La Ciutat, ha vengut de Liorna 
amb 1.700 quarteres de forment que ha estar comprat pels Jurats a 36 reals la quar-
tera. Han arribat 3 naus d’Alacant que han donat avís que a Espanya el forment va a 
molt gran preu, a Alacant a raó de 160 reals el cafí que correspon a més de 70 reals 
la quartera. Els mòrbers aconsellen que el blat es desembarqui a algun lloc distant de 
la ciutat, on es pugui ventar i palejar. Es desembarcarà davant la torre dels Paraires 
i l’Església de Sant Nicolau de Portopí, on s’ha d’orejar i palejar 4 o 5 dies (ARM, 
EU-65: 189). 



232

6-3-1631: el patró Antoni Garí ven als Jurats 1.750 quarteres de forment de la 
sagetia d’Andreu Fabre que està surta a Portopí (191).

12-3-1631: reben del patró Vicenç Selles 630 salmes de forment que ha aportat 
de Palerm amb la seva sagetia (ARM, EU-65: 195 v.)

12-3-1631: reben d’Alois Flores, capità de galió, maltès, 1.801 salmes carregades 
a Palerm pels síndics (ARM, EU-65: 195 v.).

17-3-1631: reben 1.700 salmes de forment de Palerm del galió del capità Josep 
Arnau, maltès, comprat pels síndics a fra Carlos Valldigna, de l’hàbit de Sant Joan 
(ARM, EU-65: 190). Dia 24 visuren el forment i no té la qualitat dita a l’acte de ven-
da i s’estima un 4,5 % de dany (197 v.).

21-3-1631: Domingo Belloto havia deixat 14.000 ll. per la compra de forments 
feta a Sicília pels síndics a Joan Andria Massa. Els Jurats li donaran tota la moneda 
grossa que serà a la Universitat de l’estampa vella i la resta li pagaran amb un 4 % 
d’interès. El setembre passat una crida havia prohibit l’interès de la moneda grossa 
(EU-65: 196 v.).

22-3-1631: reben 400 salmes de forment de Sicília que aporta Joan Govin, capità 
de la nau El Falcó, comprada pels síndics (ARM, EU-65: 198 v.).

25-3-1631: Francesc Jordà, francès, patró de sagetia, ven als Jurats 1.000 quarte-
res de forment portat de Càller a 37 reals la quartera (EU-65: 199 i 200).

27-3-1631: Joan Mir, donzell, i Domingo Belloto, m., venen als Jurats 4.000 
quarteres de forment aportat de Sicília per la nau El Falcó a 39,5 reals la quartera. 
S’encarregarà cens al 8 % per a pagar-lo (ARM, EU-65: 200 v.). Es descarrega de les 
naus d’Aloisio Flores i Josepe Arnao, maltesos (201). 

3-4-1631: els Jurats venen 200 quarteres de forment a Pere Antoni Balançat, sín-
dic d’Eivissa, per l’extrema necessitat en què es trobava l’illa (EU-65: 201 v.).

11-4-1631: reben per mesurar 3 salmes de forment, que foren 48 mesures, vengut 
de Palerm amb la nau Sant Miquel del capità Lluís Flores5, maltès (EU-65: 211 v.). 
Cada salma es troba que són 3 quarteres 5 barcelles 3 almuds. El 15 d’abril es desem-
barquen del galió d’Aloisio Flores 6.947 quarteres de forment i 6.623 del capità Josep 
Arnau, enviat pels síndics (212).

23-4-1631: reben 325 salmes de forment de Sicília de la sagetia de Joan Milans, 
català, que els síndics havien comprat a fra Carlo Valldigna (EU-65: 219 v.).

28-4-1631: el blat s’havia venut a 5 ll. 10 s. la quartera, però ara s’ha comprat a 
major preu, a 42 reals castellans, el que s’havia comprat s’havia venut a 38 reals. La 
Universitat és condemnada, pel Regent de la Reial Cancelleria, a pagar despeses de 
descarregar, lleuda, consolat i mesurar (ARM, EU-65: 222 v.).

2-5-1631: lliuren 102 salmes de forment (400 quarteres), que ha aportat la sa-
getia Santa Anna Bonaventura del patró Pasqual Demeu, francès, del carregador de 
Gurgent (Sicília), a Josep Guayta, m.M., en nom de la ciutat de Tarragona (EU-65: 
242 v.).

5   Aquest Lluís seria l’Aloisio Flores.
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4-5-1631: lliuren a Josep Guayta, en nom de la ciutat de Tarragona, 153 salmes 
de forment de Sicília, d’aquelles 650 salmes que ha aportat la sagetia del patró Va-
razino Serruto, genovès, carregades pels síndics al carregador de Termens (EU-65: 
276).

28-5-1631: Domingo Belloto, procurador de Jacomo Brinone, resident a Palerm, 
com que els Jurats no li han pagat 601 quarteres 4 barcelles de forment de Sicília (que 
són 400 salmes), a 42 reals per quartera, protesta i reclama un interès del 8 %. Rep 
3.913 ll. 11 s. 8 dels administradors del forment (EU-65: 290). 

30-5-1631: Aloy Roca, síndic de la ciutat de Barcelona, accepta 3.641 quarteres 
de forment, de les quals 1.456 qrts. 4 brs. procedeixen de la sagetia de Rafel Cerdà, 
mallorquí, que el 18 d’abril passat li carregà Joan de Negro, com a procurador dels 
síndics a Sicília, altres 787 qrts. 1 br. 3 als. (245 salmes) que Jaume Brignone carregà 
al dit patró, i 1.400 qrts. que s’han tret de l’administració frumentària (EU-65: 290 
v.).

18-8-1631: els Jurats donen ordre a Joan Nadal Nicolau, residint a Alacant, de 
comprar 10.000 quarteres de forment i 10.000 d’ordi, a 15 o 16 reals la fanega de 
forment i la d’ordi de 8 a 10 (ARM, EU-65, B: 254 v.).

 27-8-1631: el Gran i General Consell del 30 de juny havia acordat que els síndics 
que són a Sicília comprin 25.000 quarteres de forment. Noliejen la falua del patró 
Francisco Tizano, napolità (EU-65, B: 279).

5-9-1631: Joan Morro, argenter, ven als Jurats 250 quarteres de forment de la 
terra a 4 ll. 8 s. quartera (ARM, EU-65, B: 286).

5-9-1631: el patró Antoni Llombardo ven tot l’ordi que aporta la sua sagetia a 16 
reals 3 quartillos la quartera (ARM. EU-65, B: 286 v.).

20-9-1631: Antoni Vanrell ven als Jurats 150 quarteres de forment de la terra a 4 
ll. 16 s. la quartera (ARM, EU-65, B: 301).

10-10-1631: tenint notícia de que a Eivissa hi havia 4 naus amb forment, el passat 
setembre enviaren el patró Agustí Alemany. Comprovà que no aportaven més de 200 
quarteres i algunes faves (ARM, EU-65: 305).

11-10-1631: Jaume Planes Manuel d’Inca ven als Jurats 100 quarteres de forment 
de la terra a 4 ll. 15 s. la quartera (ARM, EU-65: 306 v.).

20-10-1631: Domingo Belloto, mercader, ven als Jurats 700 quarteres d’ordi de 
Càller a 16 reals ¼ la quartera (ARM, EU-65: 314 v.).

20-10-1631: Bartomeu Contestí ven als Jurats 1.000 quarteres d’ordi d’Orà que 
aporta la sagetia Sant Andreu del patró Antoni Monbardón, francès, a 16 reals ¼ la 
quartera (AM, EU-65: 315).

21-10-1631: el patró Esteve Sadoll, de Martigues, ven als Jurats 1.000 quarteres 
d’ordi, que ha aportat amb la seva sagetia d’Orà, a 16 reals ¼ (ARM, EU-65: 315 v.).

23-10-1631: Jaume Cerdó (Serdó), notari, ven als Jurats tot l’ordi que té en la 
ciutat, tant a la quartera com en magatzems, a 16 reals castellans la quartera (ARM, 
EU-65: 320).
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12-11-1631: don Joan Mir ven als Jurats 8.000 quarteres d’ordi d’Orà, de les que 
3.600 són de la sagetia del patró Baptista Blanco, que està al moll, a 16 reals 2,5 quar-
tillos, i la resta a 16 reals ¾ que entrarà, salvat just impediment de negada o captiveri, 
la meitat per Nadal i l’altra al gener (ARM, EU-65: 344). 

14-11-1631: Domingo Belloto, m.M., promet als Jurats entrar al Regne 1.800 
quarteres de forment, d’elles 900 amb la sagetia del patró Honorat Raphael i altres 
900 amb la del patró Honorat Porques, amb un real per quartera d’ajuda (ARM, EU-
65: 345 v.).

25-11-1631: Joan Nadal Nicolau, mercader oriünd de Mallorca resident a Ala-
cant, promet als Jurats enviat fins a 10.000 qrts. de forment d’Orà (ARM, EU-65: 
348).

9-12-1631: el 1630 havien pres 220 salmes de forment de Sicília de la sagetia 
del patró Domingo Sabater per privilegi (de vitualles). Els Jurats concerten amb Joan 
Mir, factor de Jacint Miquel d’Alacant, de qui era dit forment, que els síndics carrega-
ran a dita sagetia altres 220 salmes a Sicília i correran amb la seguretat fins a Alacant 
(ARM, EU-65: 356 v..

17-12-1631: Gallard Cayro, francès domiciliat al present Regne, al Bastió de 
França havia comprat 1.000 quarteres de forment a monsurs Miquel Cordiu i Fran-
cesc Danier, francesos, i el carregà a la pollacra del capità Antoni Julià que ara és al 
port de la ciutat. Els Jurats l’havien de comprar a 34 reals castellans la quartera, en 
peces de 8 i de 4, però per no tenir la qualitat pactada, s’ha estimat de dany un almud 
per quartera, es deduirà un almud de cada quartera (ARM, EU-65: 367). El 18 anul-
len la venda (368 v.). 

17-12-1631: reben de Joan Mir el càrrec d’ordi que ha aportat la sagetia del patró 
Antoni Llombardo venguda d’Orà, i són en compte de les 4.000 qrts. que restaven de 
l’acte fet el 12 passat (ARM, EU-65: 368).

15-1-1632: reben del sr. Joan Mir 2.675 quarteres d’ordi d’Orà de les 4.000 qrts. 
restants a entrar de les 8.000 en que es comprometé el 12 de novembre passat. Es 
paguen a 16 reals castellans ¾ la quartera (ARM, EU-65: 386).

17-1-1632: Pere Sanches, m.M., fa fiança de 1.000 ll. al patró Esteve Sadol, que 
li han pres les veles de la seva sagetia a Malgrat, per venir carregat de forment i ordi 
(ARM, EU-65: 386 v.).

16-1-1632: Bartomeu Contestí ven als Jurats el forment que porta del Bastió de 
França Joan Baptista Sofi, francès de Marsella, amb la sagetia del patró Francesc 
Tassi, francès, que seran 1.300 quarteres a 35 reals (ARM, EU-65: 411).

21-1-1632: s’aplica el privilegi del rei Martí (de vitualles, de 1401) a la nau del 
capità Jordi Nouh, de Saint-Malo, que porta forment de Càller (ARM, EU-65: 413).

28-2-1632: Bartomeu Contestí, m., ven als Jurats 1.200 quarteres de forment de 
Càller a 38 reals la quartera amb un real d’ajuda de costa (ARM, EU-65: 414 v.).

4-3-1632: fou estimat i llençat al mar el forment perdut de la sagetia del patró 
Joan Pons venguda de Palerm (ARM, EU-65: 417).
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-3-1632: al port de la ciutat ha arribat una sagetia de França carregada de forment 
que va a València. A les sitges de la Universitat sols hi ha 9.500 qrts. de forment, pel 
que s’acorda prendre el forment (ARM, EU.65: 342). El 15 es diu que sabent que el 
forment és de monsur Sanson Napolón, que presideix el Bastió de França a Barbaria, 
que té escrit que donant-li aquí magatzems i port franc i seguretat de que no se li em-
bargarà la seva hisenda farà venir 25.000 quarteres de forment, es permet a la sagetia 
seguir son viatge (ARM, EU-65: 343).

8-3-1632: descarreguen 750 salmes de forment de la pollacra de Pere Vento, ge-
novès, càrrec enviat pels síndics de Palerm (ARM, EU-65: 418 v.).

10-3-1632: es fa escandall del forment vengut de Sicília amb la sagetia del patró 
Joan Pons, menorquí, enviat pels síndics. Es troba que una salma són 3 quarteres, 5 
barcelles, 5/8 i 2/3 d’octau (ARM, EU-65: 419). Es fa escandall al forment del patró 
Joan Sato, català, i una salma foren 3 quarteres, 5 barcelles, un almud, un octau (419).

15-3-1632: sabent que al port de la ciutat hi ha la sagetia del patró Honorat Ber-
nart, francès, carregada de 800 quarteres de forment de Llevant que passa a Espanya, 
el patró Bernat Garí ofereix descarregar-lo si li donen un real per quartera a més dels 
ports. S’aprova, igual que el forment de la pollacra del patró Antoni Martí venguda 
de Llevant (ARM, EU-65: 342).

17-3-1632: es dóna ajuda de costa d’un real castellà per quartera al capità Gui-
llem Fogassa, francès, pel blat que té al port i que vendrà a la Quartera (ARM, EU-65: 
343 v.).

17-3-1632: es dóna ajuda de costa d’un real per quartera de, a més dels ports i 
magatzems, al blat vengut d’Orà amb una naveta de Baltasar Balthasano i Joan Agus-
tí Capisso de Cartagena i de la sagetia que estan esperant d’Orà (ARM, EU-65: 422).

17-3-1632: la mateixa ajuda de costa al capità Pere Guisam, francès (EU-65: 
422).

20-3-1632: Antoni Daniel, patró francès de Sifos (Six-Fours), diu que Samson 
Napolon, governador del Bastió de França a Barbaria, li ha noliejat la seva sagetia 
i li ha carregat forment per ordre de Bartomeu Entelm que està a València. Passant 
per Mallorca li volen aplicar el privilegi de vitualles, degut a que no hi ha necessitat 
urgent demana que no se li apliqui. Els Jurats tenint present que dilluns passat entra-
ren 3.000 quarteres de forment venturer, que amb copioses aigües van augmentant 
els sembrats i s’espera fèrtil anyada i que hi ha abundància a la plaça de la Quartera, 
permeten a dit patró seguir son camí (ARM, EU-65: 430).

5-4-1632: fan escandall del forment aportat pel patró Pere Deumos de Sicília. 
S’atroba que una salma eren tres quarteres de Mallorca, 5 barcelles, 1 almud 3/8 
(EU-65: 474).

5-4-1632: reben del patró Francesc Ferrer 360 salmes de forment, aportat de Sicí-
lia del carregador de Termens, tramès pels síndics Joan Antoni de Puigdorfila i Antoni 
Custurer (ARM, EU-65: 474).

8-4-1632: una nau venguda de Llevant ha aportat forment. S’ha d’orejar fora de 
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la ciutat tres o quatre dies i després visurar de nou (ARM, EU-65: 475). El 12 es troba 
al moll i es permet que entri a la ciutat. El 13 es troba que entre les 700 quarteres de 
forment vengut de Llevant n’hi ha de podrit i que no es pot menjar (476 v.).

17-5-1632: visuren el forment de la nau Sant Pau venguda de Llevant, que és a 
Portopí davant la torre de paraires en 4 munts, un, que seran 100 quarteres, és bo i 
els altres 3 passadors. Els Jurats consideren que dos caramulls són dolents (ARM, 
EU-65: 477 v.).

2-6-1632: els mòrbers van a Portopí per visurar 3 munts de forment (EU-65: 491 
v.).

7-7-1632: fan escandall del forment de la sagetia Nostra Sra. del Roser del patró 
Stefano Gavarnone, genovès, carregat a Sicília pels síndics (ARM, EU-65: 510 v.).

11-8-1632: el 10 de juliol passat el G.G.C. havia acordat fer provisió de 30.000 
quarteres de forment. Els Jurats prometen a Gallard Cayron, francès domiciliat al 
Regne, que va al Bastió de França, que pot prometre als vaixells que trobi allà que 
si aporten forment tendran un ajut d’un real per quartera d’ajut de costa, més ma-
gatzems francs i port del moll al magatzem o Quartera, fins el 10 d’octubre (EU-65: 
517). A ell pels seus treballs li prometen 10 ll. per cada 1.000 quarteres.

23-8-1632: els Jurats escriuran als síndics a Sicília perquè comprin fins a 15.000 
quarteres de forment pagant fins a 30 reals la quartera (EU-65: 519 v.).

14-10-1632: Vicenç Thomaçen, francès d’Olona (Lona), capità de la nau el Ben-
conducto, i Bartomeu Contestí, cònsol dels francesos, venen als Jurats el forment de 
Càller que porten a la dita nau a 34 reals la quartera, amb un interès del 10 %. Els 
jurats noliejen la nau per aportar un càrrec de forment de Palerm i li han de donar 
6.000 reals a compte del valor del forment i a la tornada la resta dins 8 dies, si no li 
pagaran 200 reals per cada dia. L’asseguren de represàlies contra francesos (ARM, 
EU-65: 534 v.).

14-10-1632: Pere David, francès, escrivà de la sagetia Ntra. Sra. de l’Encarnació 
del patró Joan de Llagas, en nom d’aquest i de B. Contestí, venen als Jurats 1.550 
quarteres de forment de Càller a 34 reals la quartera i la noliejen per anar a cercar 
forment a Palerm (EU-65: 537-538 v.).

17-10-1632: Bartomeu Contestí, cònsol de la nació francesa, promet descarregar 
el forment de les tartanes dels patrons Guillem Girant i Salvador Collet, francesos de 
Martigues, si li donen ajuda de costa d’un real per quartera i els patrons el vendran a 
la quartera. Li concedeixen (ARM, EU-65: 544).

22-10-1632: la nau St. Esteve farà un viatge a Llevant i vendrà carregada de for-
ment i li donaran ajuda de costa d’un real per quartera (ARM, EU-65: 550).

26-10-1632: Bartomeu Contestí, cònsol de la nació francesa, i el patró Guillem 
Girant, francès de Martigues, venen als Jurats 680 quarteres de forment d’Arle a 4 
ll. 10 s. la quartera (ARM, EU-65: 550 v.). Anirà a Eivissa a fer un viatge de sal, en 
tornar si no li han pagat el forment pagaran 30 reals per cada dia que tardaran. Ha 
d’aportar a Eivissa 25 quarteres (551). Contestí i el patró Salvador Collet venen als 
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Jurats 300 quarteres de forment d’Arle a 4 ll. 12 s. la quartera. També va a Eivissa a 
cercar sal i se n’aporta 16 quarteres de forment (EU-65: 553).

26-10-1632: han arribat a Alcúdia dues sageties franceses portant forment de 
Càller pels Jurats i diuen que creuen que altres dues sageties que havien sortit serien 
captivades per enemics (ARM, EU-65: 554).

26-10-1632: Domingo Belloto ven als Jurats 600 quarteres de forment de Càller 
que té en les sitges a 4 ll. 15 s. 3 la quartera (ARM, EU-65: 556 v.).

26-10-1632: reben del capità Xarles Nebon, francès, 4.830 estarells de forment 
de Càller de la recolta de 1631, carregat per Joan Canyelles a Càller (ARM, EU-85: 
556 v.), i 1.100 estarells del patró Antoni Michel, de La Ciutat, també carregats a 
Càller per Joan Canyelles (ARM, EU-65: 557).

7-11-1632: reben de Domingo Belloto 400 quarteres de forment de Càller que té 
a les sitges a 4 ll. 15 s. la quartera (ARM, EU-65: 558 v.).

7-11-1632: reben del patró Esteve Bonet, francès, 1.575 estarells de forment de 
Càller, carregat per Joan Canyelles (ARM, EU-65: 561).

30-10-1632: Bartomeu Contestí promet descarregar forment vengut del Bastió 
de França amb la nau del capità Joan Funes (?), si li donen un real castellà d’ajuda de 
costa a més de ports i magatzems. Li concedeixen i també a la sagetia del patró Slaci 
(ARM, EU-65: 561 v.).

4-11-1632: reben del patró Antoni Feresso, francès, el càrrec de forment de la 
seva tartana carregada a Càller per Joan Canyelles (ARM, EU-65: 561 v.).

16-11-1632: crida sobre que els qui aportaran forments i ordi i el vendran per 
son compte, a més de despeses de ports i magatzems se‘ls donarà un real castellà per 
quartera d’ordi i mig per quartera de forment (ARM, EU-65: 562).

17-12-1632: el patró Joan Jofret, francès d’Arle, ven 
als Jurats el forment que ha aportat de França amb la seva sagetia a 27 reals la quarte-
ra. Ara li han de pagar 40 o 500 reals, per provisió de son vaixell, i la resta abans del 
primer de maig (EU-65: 575).  

27-12-1632: reben del patró Joan Lagos el forment que els síndics a Sicília li han 
carregat a la seva sagetia (EU-65: 577 v.).

30-12-1632: reben del patró Honorat Bernat, francès de Sifos, el forment de la 
seva sagetia, carregat a Càller per Joan Canyelles, a 32 reals la quartera (EU-65: 578 
v.).

3-1-1633: reben 2.000 estarells d’ordi i 800 de forment del patró Joan Gras, de 
Toló, carregat per Joan Canyelles a Càller (ARM, EU-65: 579).

13-2-1633: Els Jurats concedeixen a Ponç Palliser, francès d’Arle, ajuda de costa 
d’un real castellà per quartera del forment que aportarà amb la seva sagetia. L’ha de 
vendre a la plaça de la Quartera (EU-66: 14).

15-2-1633: els Jurats donen ordre de rebre el forment aportat pel capità Francisco 
Pérez amb la seva pollacra, carregat a Càller per Joan Canyelles per compte de la 
Universitat. Són 4.000 estarells (EU-66: 14 v.). Li paguen 36.000 reals (EU-66: 28).
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15-2-1633: ordre de rebre el forment aportat per Joan de Lagos de Sicília. Són 
400 salmes (EU-66: 14 v.).

22-2-1633: havien fet pa del blat banyat aportat de Càller per la sagetia de Joan 
Gras, de Toló. El cirurgià del morbo mirarà que no pugi causar malaltia (EU-66: 15 
v.).

25-2-1633: ha vengut de Liorna una nau carregada de forment i la deixen entrar 
perquè els patrons venguts de Palerm, Càller i Barcelona han dit que en els dits llocs 
donen llibera entrada als vaixells venguts de Liorna on hi ha bona sanitat (EU-66: 
16). 

21-4-1635: els Jurats visiten les sitges, que són 19, i estan plenes de forment bo 
(EU-66: 229 v.).

30-4-1636: Gabriel Burgos, negociant, ven als Jurats el blat que aporta una bar-
queta venguda de Tarragona a 4,5 ll. la quartera, posat sobre el moll (EU-66: 23).

2-5-1636: els Jurats han fet diligències per saber el forment que tenien els parti-
culars de la Part Forana, i no essent bastants, s’enviaren alguns vaixells a Barcelona 
a cercar blat (EU-67: 28 v.-29). 

14-5-1636: Joan Serra, ferrer, ven als Jurats 25 quarteres de forment de Tarragona 
a 4,5 ll. la quartera (EU-67: 34).

20-5-1636: fra Guillem de Puigdorfila, comanador de St. Joan, ven als Jurats 
294 qr. de forment a 4,5 ll. la qr., transportat pel patró Antoni Alemany de Catalunya 
(EU-67: 36).

20-5-1636: els Jurats reben del patró Antoni Seguí 180 qr. de forment, mesura de 
Barcelona, carregat per Francesc Busquets de Barcelona (EU-67: 36 v.).

20-5-1636: Gia nolieja una fragata als Jurats per portar 600 qr. de forment de 
Barcelona (EU-67: 37). 

31-8-1636: els Jurats envien a Barcelona a Antoni Gonsales, masser. Ha de co-
brar 28.000 reals de canvis als senyors Jaume i Baptista di Negro i comprarà 1.500 
qr. de forment (EU-67: 54-55).

30-3-1638: al port es troben tres naus angleses carregades de forment que porten 
12.000 quarteres de forment. A causa que no es poden sustentar els soldats allotjats 
el virrei els ha fet detenir. El 4 de novembre passat es feu escrutini i es trobà 231.870 
qr. de forment i xeixa, 116.710 d’ordi i 58.660 de civada, manco que l’any passat 
103.180 de forment, 158.60 d’ordi i 25.445 de civada. Els Jurats acorden que sigui el 
virrei qui ha de proveir l’alimentació dels soldats (EU-67: 184).

18-11-1640: el capità Andreu Branduley, de la nau Juan y Thomàs de Londres, 
aportant per intèrpret a Andreu Barceló, persona practica en llengua anglesa, ven als 
Jurats 4.800 quarteres de forment a 26 reals castellans la quartera, comprès el real per 
quartera promès en crides públiques als que aportaran blat al regne (EU-68: 245). El 
sr. Joan Mir els deixa 12.709 ll. 8 s. 4 per pagar el blat (247 v.). 

10-11-1641: Ricardo Boddoleu, anglès, capità de la nau Avanso, sabent la llengua 
italiana, present Antoni Velles, mercader, pràctic en dita llengua, ven als Jurats 3.500 
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quarteres de forment a 25 reals la quartera, comprès el real d’ajuda (EU-68: 356 v.).
4-3-1642: Antoni Vallès, m., sabent que el G.G.C. havia acordat donar un real 

per quartera d’ajuda de costa i magatzems francs als qui aportessin blat abans del 
20 d’abril, ha concertat amb els Jurats noliejar la sagetia del patró Josep Rillo per a 
portar forments (EU-68: 7 v.).

5-3-1642: Anrico Antelmo, de Liorna, capità de la nau St. Jacomo Bonaventura, 
concerta amb els Jurats portar 8.000 qr. de forment amb ajuda d’un real per quartera 
(EU-68: 8). 

6-3-1642: el capità Pantaleu German, genovès, i Lluís Blanco amb les seves po-
llacres s’ofereixen a portar de Càller 5 o 6.000 qr. de forment amb ajuda (EU-68: 8 
v.).

26-8-1647: els Jurats fan procura a Lluís Bovet, naturalitzat en el present regne 
de Mallorca, perquè pugui comprar a França fins a 10.000 quarteres de forment (EU-
70: 136).

21-10-1647: Miquel Carasan, patró de la sagetia Ntra. Sra. del Roser, Pere Colet, 
escrivà de dita sagetia, Nando Bonfort, patró de la tartana Sta. Anna, i Bernat Fuster, 
escrivà de dita, tots francesos de Martigues, arribats al port i moll de Mallorca amb 
els vaixells carregats de forment per vendre aquell, reberen dels Jurats ajut de costa 
de 593 reals de 8 i 6 reals castellans per anar-lo a vendre a la plaça de la Quartera. 
No tenen molta venda ni troben ningú que ho compri tot i tenen moltes despeses de 
tenir els vaixells aturats. Deixaran els escrivans per vendre el forment i seguiran el 
viatge amb un préstec de Francesc Bauçà, m., de 5.600 reals de 8 i 2 reals castellans 
amb un interès del 10 %. Cada dia lliuraran el que treuran de la venda fins que tornin 
el préstec (P., S-376: 30 v.-34).

16-9-1647: havia arribat al port una sagetia francesa que ha aportat 1.200 quarte-
res de forment que ha estat gran consolació. Li deixen fins a 3.000 reals perquè faci 
un altre viatge. Quedarà un mariner seu per a vendre el forment (EU-70: 176 v.).

28-11-1647: Antoni Morelles s’obliga a lliurar abans de finals de febrer 6.000 qr. 
de forment, que Joan Llabrés, mitja, ha ofert aportar, amb ajuda de costa de 4 reals 
castellans per quartera (EU-70: 151).

26-1-1648: dos síndics elegits s’embarquen amb 5 naus flamenques per anar a 
Gènova a comprar forment (EU-71: 7 v.).

4-2-1648: els Jurats reconeixen deure a Guillem Alcover, notari, mil lliures em-
prestades per comprar forments per a tenir les places bastes i donar ensacada als 
forners (EU-71: 8). També deuen 1.500 ll. a Elisabet Pizà, muller d’Antoni Pizà, 
m.M. (9). Dia 7 es reconeix que Francesc Jeroni Cortés, Francesc Cosme Martí i Pere 
Gastinell els han fet crèdits per Gènova per a comprar forments: Cortés 5.000 reals, 
Martí uns altres 5.000 i Gastinell 600. Pagaran 7 sous de Mallorca per cada lliura 
genovesa (EU-71: 9 v.). 

18-3-1648: el G.G.C. acordà comprar 5.000 qr. de forment a Jeroni Mancho de 
Vinaròs (EU-71: 34).
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23-3-1648: una sagetia venguda de Narbona ha aportat 1.249 quarteres 3 barce-
lles de blat i es ven a 42 reals i mig (EU-71: 17).

29-3-1648: Amador Leó, natural de Tortosa, havia venut als Jurats 555 quarteres 
4 barcelles de forment de Tortosa a 42,5 reals la quartera a través de Jeroni Mancho 
a Vinaròs (EU-71: 18 v.).

1-4-1648: els síndics havien enviat de Liorna 2.443 sacs de forment, mesura de 
Liorna, en total havien comprat 3.213 qr. o sacs i no és suficient (EU-71: 20).

18-4-1648: la nau del capità Alberto Beer, alemany, havia arribat a les costes 
d’Estellencs, el feren anar a la ciutat i li requisaren 398 qr. de forment que aportava a 
Liorna, i li pagaren 12.343 reals a raó de 31 reals. El forment era de la mateixa espè-
cie que el que havien enviat els síndics de Liorna (EU-71: 24 v.-25).

6-4-1648: davant Estellencs hi havia una nau flamenca i enviaren al patró Josep 
Rillo i altres mariners per aportar-la a la ciutat i li embargaren 300 qr. de forment. 
L’aportava consignat a Liorna. Per ser els fardells molts grossos s’han banyat i podrit 
els lligams (EU-71: 26 v.).

29-4-1648: a Maó hi havia 1.000 quarteres de blat sobrants venals que havia ofert 
el cabo de dues galeres de Sardenya que es trobaven al port de la ciutat a 40 reals la 
quartera. Enviaran una persona a Menorca per a comprar-les (EU-71: 27 v.). 

8-5-1648: al port de Sóller havia arribat la sagetia del patró Antoni Gener que 
aportava 500 qr. de forment de Narbona, i al port d’Alcúdia una altra sagetia del patró 
Bernat Pajes que aporta 280 qr. de forment de Catalunya. Estant el Consell General 
dissolt i essent treballós convocar-lo, una Junta acorda que l’han de prendre i negoci-
ar amb els amos del dit forment el preu (EU-71: 30).

5-5-1648: els Jurats ordenen pagar aquelles 55 quarteres 3 barcelles de forment 
vengudes de Vinaròs amb Guillem Noguera a raó de 42,5 reals (EU-71: 31).

11-5-1648: ordenen pagar a Jaume Bordils de Vinaròs 2.000 reals per valor del 
forment remès per Jeroni Mancho a compte de les 5.000 qr. comprades (EU-71: 31 
v.).

13-5-1648: ordenen pagar el valor de 550 qr. 3 br. de forment rebudes amb la 
sagetia la Magna, del patró Macià Font d’Alacant, enviades de Vinaròs per Joan Bap-
tista Sabater a 42,5 reals (EU-71: 32).

13-5-1648: ordenen pagar 626 qr. de forment rebudes a Sóller de la sagetia del 
patró Regestre Genovech enviat de Vinaròs per J.B. Sabater (EU-71: 32 v.).

13-5-1648: ordenen pagar 558 qr. 4,5 br. de forment vengut de Vinaròs amb la 
sagetia del patró Bartomeu Gali a 42,5 ll. la qr. (EU-71: 33).

13-5-1648: ordre de pagar 851 qr. de forment vengut de Vinaròs amb la sagetia 
del patró Joan Urgells (EU-71: 33 v.).

14-5-1648: ordre de que els diners proceïts del forment que remeteren D. Pedro 
de Santacilia i Pax i Francesc Ripoll, síndics, des de Gènova, es dipositin a la taula a 
compte de les 30.000 ll. designades per forment, 3.276 ll. 13 s. 4 per efecte de pagar a 
Francesc Jeroni Cortés i Pere Joan Fortesa de Cristòfol aquelles 16.000 ll. genoveses 



241

de les quals es són valguts els dits síndics a Gènova, que a 7 s. per ll. són 5.600 ll. 
moneda de Mallorca (EU-71: 34 v.).

14-5-1648: ordre als administradors de la Junta frumentària de pagar a Joan Das-
tre i Joan Barceló, botiners de les barques dels patrons Francesc Xapali i Sebastià 
Reus, 10.000 ll. per aquelles 2.139 qr. de forment les comprà la Universitat (EU-71: 
35). Ordre de pagar a Guillem Alcover, notari, 2.576 ll. 10 s. per 466 qr. 2 br. de for-
ment comprades a 39 reals la qr. (EU-71: 35).

22-5-1648: ordre de pagar a Francesc Cosme Martí, tenint ordre de Joan Fran-
cisco Bonfilio, genovès, 3.964 ll. 16 s. 4, que pagaran de diners proceïts del forment 
enviat pels síndics des de Gènova, per aquelles 400 mines de blat a 32 ll. la mina, 
moneda de Gènova, que li compraren el 15-4-1648. Està comprès l’interès al 23 %. 
També han de pagar a Pere Gastinell 2.700 ll. genoveses prestades als síndics a Gè-
nova en virtut de pòlissa de canvi (EU-71: 37).

25-5-1648: ordre de pagar el dret de lleuda del rei d’Amador Leo per 555 qr. 4 
br. 2 al. de forment vengut de Vinaròs, per 1.249 qr. 3 br. de Lluís Bovet, 213 qr. 4 
br. que vengué a Joan Rius, per 398,5 qr. del capità Alberto Beer vengut de Londres, 
per 216,5 qr. del patró Josep Alfares, per 486 qr. 2 br. del patró Antoni Gener (EU-71: 
39).  

29-5-1648: ordre de pagar 134 ll. a Lluís Roca, patró de sagetia, que havia aportat 
forment de Vinaròs (EU-71: 43).

8-6-1648: la sagetia del patró Lluís Macari havia aportat 448 qr. 1 br. 2 al. de 
forment de Vinaròs (EU-71: 47 v.). L’han de pagar al patró Josep Rillo.

13-8-1649: Joan Andrea Conrado, factor de les galeres d’Espanya, té en son po-
der 500 qr. de blat foraster i vol fabricar 500 quintars de bescuit per provisió de dites 
galeres. Li donen llicència amb la condició que s’obligui a fer venir 500 qr. de blat 
foraster (EU-71: 130).

14-11-1650: el patró Joan Francisco Patrón amb la seva nau ha portat de Càller 
1.300 estarells de forment, carregats per Sebastià Sunyer, consignats a Joan Baptista 
Sunyer de Mallorca (P, S-1825: 291).

1655: Francisco Gual de Tarragona carregà a Tarragona, per compte de Marc 
Vallès, 3.535 quarteres a la nau del capità Sebastian Grandone, genovès, consignades 
en Liorna al sr. Josep Hermano (P., V-393: 211).


