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elS ToPÒnIMS de la cIUTaT de 
Mallorca SegonS elS eSTIMS de 1685

gaspar Valero i Martí

a l’arxiu del regne de Mallorca, a la secció diputació, es custodien els llibres dels 
estims de l’any 1685. els estims, sovint també denominats incorrectament cadastres, cons-
titueixen la valoració de les propietats, bàsicament immobiliàries, d’un determinat àmbit 
territorial a efecte del repartiment impositiu.

Segons ramon rosselló Vaquer i onofre Vaquer, “els estims tenen una estructura 
territorial, valorant tots els béns immobles segons l’itinerari que seguien els estimadors, i 
per tant, no estan ordenats els béns per propietaris. (...) després de realitzar els estims, els 
veïnats començaren les denunciacions de béns mobles (bestiar, esclaus, carros, bótes, etc) 
(rosselló Vaquer, r.; Vaquer Bennàssar, o.: Història de  Sencelles i Costitx (1229-1600), 
p. 44). amb els estims i les declaracions del valor dels mobles es configura el cadastre cor-
responent, en el qual davall el nom de cada propietari s’enumeren els seus béns immobles 
amb el seu valor en lliures, el valor dels mobles (sense especificar-los) i els dels censals que 
rebia o que havia de pagar. al cadastre no s’inclouen els béns dels propietaris no residents 
al terme (rosselló Vaquer, r.; Vaquer Bennàssar, o.: op. cit., p. 44).

el llibre catalogat amb la signatura d-1253 de l’esmentat arxiu del regne de Mallorca 
recull la propietat immobiliària de diversos municipis de Mallorca, incloent-hi les propietats 
de la ciutat de Mallorca (folis 1-171) i del seu terme (fora porta) (folis 172 i ss).  centram 
el nostre estudi en la toponímia ciutadana i en les cases i altres propietats immobiliàries, 
que apareixen situades en la illeta corresponent, identificades amb els noms dels propietaris 
i amb la seva valoració en lliures mallorquines. el document constitueix, sens dubte, una 
radiografia urbana de la ciutat de Mallorca, en plena època del barroc.

la present comunicació recull, a partir de la transcripció textual del document original, 
els topònims que hi apareixen (carrers, indrets urbans singularitzats, esglésies i instituci-
ons, centres de comerç o d’esbarjo, entre d’altres). També s’estudien les illes de cases que 
configuraven la trama urbana de la ciutat i s’analitzen algunes de les dades que s’hi poden 
extreure (relació ordenada de les propietats més valorades, principals propietaris, etc.).
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1.  ParrÒqUIeS

Parròquia de l’almudayna     f1r
Parròquia de Sancta eulalia   f 5
Parròquia de Sanct Miquel     f 84
Parròquia de Sanct nicolau    f107
Parròquia de Sanct Jaume     f130r
Parròquia de Sancta creu     f 146r

2.  IlleS de caSeS:

la ciutat de Mallorca el 1685 tenia 227 illes de cases, distribuïdes de la següent 
manera:

Parròquia de l’almudaina       8 illes
Parròquia de Santa eulàlia    92 illes
Parròquia de Sant Miquel     34 illes
Parròquia de Sant nicolau    24 illes
Parròquia de Sant Jaume     36 illes
Parròquia de Santa creu     33 illes

Parròquia de l’almudaina

la parròquia de l’almudaina consta de vuit illes de cases (núm. 1-8). És la parròquia 
més petita de la ciutat.

Almudayna

1  Illa de mº gabriel de Berga, Çanglada y Valenti del habit de Santiago antes dita de 
mº Pere çanglada (f1r)

2 Illa de don Franc.h Sureda de Sanct Martí antes de – (f2r)

3 Illa del ardiaconat antes - (f3r)

4 Illa del Studi general (f3)

5 Illa de la Seu (f4r)

6 Illa del Sacristanat (f4r)
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7 Illa del cabiscolat (f5r)

8 Illa de mº Salvador de oleza antes – (f5)

Parròquia de Santa eulàlia

la parròquia de Santa eulàlia té un total de 92 illes de cases (núm. 9-100) i constitueix, 
en escreix, la parròquia més extensa i més poblada de la ciutat.

Sancta Eulalia

9 Illa del Palau episcopal (f5)

10 Illa de la posada de la cartoxa (f6r)

11 Illa dels hereus de misser andreu Juan antes - (f7)

12 Illa del conde de ayamans antes - (f8r)

13 Illa del egregio conde de Santa Maria de Formiguera (f8)

14 Illa del Forn de mestre Sebastia guasp antes den Ballester (f8)

15 Illa del convent de S.ta clara (f9)

16 Illa del Forn de Plaça (f10)

17 Illa del Forn del call, y del Sanct christo (f11)

18 Illa de alfonso dusay (f12)

19 Illa de mº nicolau Julia y antes de la criansa (f13r)

20 Illa del hort de Matheu Mas blanquer (f14r)

21 Illa de la Secca (f14)

22 Illa dels hereus de mº Juan antich de llorach devant Montesion (f15)

23 Illa de les cases del canonge guerau (f16)

24 Illa del Bastió del Príncep (f18r)
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25 Illeta de mestre Pera Ferregut devant Santa Fee (f18)

26 Illeta junt a la porta del camp (f19r)

27 Illa de geroni Ferregut devant Sancta Fee (f19r)

28 Illa de Francesch antich Blanquer (f19)

29 Illa de la posade de Monserrat (f19)

30 Illa de Salvador Suau nott (f20)

31 Illa de las cases antigas de las monjas capuchinas (f21r)

32 Illa del forn de geroni Malla nott (f21)

33 Illa del Jesuset de la calatrava (f22)

34 Illa del collegi de la Sapiencia (f22)

35 Illa de Santa Fee fins a St antt de Padua murade murade (f23)

36  Illa de Miquel Martorell nott junt al Pes de la Palla devant el convent del Socors 
(f27r)

37 Illa del convent de S.t Francesch (f27)

38 Illa de nostra señora de gracia devant el portal major del  Socors (f28r)

39 Illa dels hereus de Juan alberti nott (f29)

40 Illa de las cases de Miquel Serra nott (f30r)

41 Illa del forn del guix (f30)

42 Illa del convent de la consolacio (f31r)

43Illa de las cases del ofici de picapaders devant la font de la Plaça (f31)

44 Illa de la gabella de la sal vella den callar (f32)

45 Illa de mº nicolau de Sala (f33r)

46 Illa de  la posade de Hierusalem (f34r)
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47 Illa del  albara de la molitje y de la sala dels moliners (f34)

48 Illa de  las cases de Miquel Thomas sparter devant la cuartera (f36r)

49 Illa de la sala dels sparters (f37r)

50 Illa del pes del carbo (f37)

51 Illa de la vidreria a las spalles de Santa eulalia (f39)

52 Illa de la carnisseria demunt (f42r)

53 Illa de la case de hereus de nicolau cardell apott. (f43)

54 Illa del forn de la creueta qui compren el carrer den Sans (f43)

55 Illa de les cases dels corders (f45)

56  Illa de la font del  Socorredor qui compren part de la flassederia fins a las cases del 
spero de la plassa del Mercadal (f45)

57 Illa de la adoberia dels sabaters (f48r)

58 Illeta devant el forn den cabrer (f49)

59 Illa de la font de la Flessederia (f49)

60 Illa de la torra de la polvora del Señal del Peix (f50)

61 Illa de las  cases de damia Farrá chirurgia passade la font de la Flessederia (f50)

62  Illa de hereus de Pere Horrach devant el forn del vidre vell qui passe a la Ferreria 
(f51r)

63 Illa del forn del vidre vell devant la porta de sanct antoni (f52r)

64 Illa del spero de la placa de Sanct antoni qui surt al carrero de la Justicia (f53)

65  Illa de les cases del capita denus de Santañy qui confronte al carrer de la Justicia 
(f54)

66 Illa de Pere Juan cases qui compren el carrer devant la font de la Flessederia (f55)

67 Illa de las voltas del Mercadal ha hont es el rellotge de sol (f56r)
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68 Illa de les cases del Pou del arbossar (f57)

69 Illa de les cases de mº Juan Taverner qui passe a la volta (f58r)

70 Illa de la volta  devant el Sindicat (f58)

71 Illa de la cuartera (f59)

72 Illa de les cases de Josep Ferrer sucrer (f59)

73 Illa de la S[cri]bania del Templa (f60r)

74 Illa de llorens Torrens llibreter qui compren fins davant S.ta eulalia (f61r)

75 Illa del forn de la pescateria (f61)

76 Illa de les cases de Jaume Bover sucrer (f62r)

77 Illa de la Font de S.t christofol (f62)

78 Illa del forn de Francesch  aulet qui compren part de la pescateria (f62)

79 Illa de  hereus de Sebastia cantallops, y christofol garcias (f64)

80 Illa de  la casa de Miquel Bover sucrer que inclou part de la argenteria (f65r)

81 Illa de  la case del Sagell (f66r)

82 Illa de les cases de Juan deya forner qui compren part del carrer del Sagell (f67r)

83 Illa de les cases de Pere Honofre coll y Baro argenter qui passa a la Vidreria (f 68r)

84 Illa del cantó den Pomar  qui inclou fins la volta den Tarongi (f 70r)

85 Illa del cantó den Fuster  devant la font de Sanct christofol de la Bosseria (f 72r)

86 Illa de la font de Sanct christofol de la Bosseria (f 72)

87 Illa de Balthazar Mas apott  devant la carnisseria demunt (f 73r)

88 Illa del forn de hereus de guillem Pujades (f 73)

89 Illeta devant les cases de hereus de nicolau cardell apott (f 75r)
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90 Illeta de las cases de andreu clar corder (f 75r)

91 Illa de les cases de Mathia Mut sparter (f 75)

92 Illa del forn de Miquel aulet devant la Quartera (f 76r)

93  Illa de las voltas de la capelleria qui compren la llonjeta y part dels carrers dels 
ostals (f 77r)

94 Illa de la botigue del ofici de forners (f 77)

95 Illa de les cases del rd leonard Piza p.re beneficiat en Sancta eulalia (f 78)

96 Illa de les cases de Miquel capo (f 79r)

97  Illa del Sindicat qui arriba fins a las cases de hereus de Juan Bap.ta Sastre y Mulet 
nott com part de la matexa illeta sie de la Parroqª de St Miquel. (f 80r)

98  Illa de les cases dels hereus de dª Valentina qui compren part de la Bosseria y 
capellaria

(f 81r)

99 Illa de las cases de de domingo Ferregut antes de don Juan amengual (f 83r)

100 Illa de la Saboneria dels parayres (f 84r)

Parròquia de Sant Miquel

la parròquia de Sant Miquel té 34 illes de cases (núm. 101-134). constitueix la tercera 
parròquia per nombre d’illes.

Parroquia de Sanct Miquel (f 84)

101 Illa de la font de ne Xona (f 84)

102 Illa de gabriel amengual M.er (f 85r)

103 Illa del cavall de las cases den figuera devant la Merce (f 86r)

104 Illa de les cases de hereus de Bartt Julia del rellotge (f 86r)

105 Illa de Sanct antt de Padua de la plassa fins a la porta Pintada (f 86)
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106 Illa del Forn del vidre nou (f 87)

107 Illa de les cases devant el Forn del vidre nou devant la Murada (f 88r)

108 Illa del Hort de Pere Horrach olim den Salom (f 88)

109 Illa de la Torra de la polvora del camp de la llana (f 89)

110 Illa del forn de Jaume Mas qui inclou part del carrer den camero (f 90)

111 Illa del convent del olivar (f 92r)

112 Illa de Sanct antt de Viana qui passe al campo Sancto (f 92r)

113 Illa de les cases de Pera Juan rius qui compren fins devant St Miquel (f 92)

114 Illa de la confraria de Sanct Miquel (f 93r)

115 Illa del convent del S.t Sperit (f 93)

116 Illa de Franc.h Serre qui arriba devant Sanct Miquel (f 94r)

117 Illa de mº antt Serre comelles (f 94)

118 Illa de las cases de hereus del doctor rafel Baró (f 95)

119 Illa de las cases de hereus de Jaume antt Fiol nott (f 96r)

120 Illa de Juan Bap.ta cabrer picapadrer devant el convent de la Merse (f 97r)

121 Illa del dr antt Marquez devant el convent del Sanct Sperit (f 97)

122 Illa del forn devant el convent del olivar qui arriba a S.ta cathª de Sena (f 98r)

123 Illa de la reconada de S.ta Marg.tta (f 98)

124 Illa desde el convent de S.ta Marg.tta fins a la porta de Jesus (f 99)

125 Illa de S.t Miquel (f 101r)

126  Illa de las cases del collegi de argenters qui inclou fins al canto de S.t Miquel (f 
101r)

127 Illa del dr  Bernat contesti metge (f 102)
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128 Illa de les cases de la Horta (f 103r)

129 Illa del Hort del dr Bartt Segui Metge (f 103)

130 Illa del convent del carme (f 104r)

131  Illa del triquet de la pilota qui arriba fins al calvari devant la portaria del carme 
(f 105)

132 Illa del convent de las Therezas (f 106)

133 Illa de la posada de la reyal (f 106)

134 Illa de las cases de la rectoria de Sanct Miquel (f 107r)

Parròquia de Sant nicolau

la parròquia de Sant nicolau té 24 illes de cases (núm. 135-158); constitueix la cin-
quena parròquia en nombre d’illes de la ciutat.

Parroquia de Sanct Nicolau (f 107)

135 Illa de la Inquisició (f 107)

136 Illa de les cases de damia Farrá chirurgia devant la Inquisició (f 109)

137 Illa de la S[cri]bania dels canonges de la Porcio Temporal (f 110r)

138 Illa de St nicolau Vell (f 111r)

139 Illa de las miñonas orphas(f 113)

140 Illa de las cases de hereus de Juan gibert mercader (f 114r)

141 Illa de hereus de Francesch cosme Marti (f 115r)

142 Illa de las cases de hereus de don Mattheu Forteza (f 116)

143 Illa de don arnau de Santacilia (f 117r)

144 Illa del Forn de Pere Francesc Frau forner (f 117)

145 Illa del convent de la Misericordia (f 118r)
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146 Illa de la botiga dels sabaters fins a la volta del Mercat (f 119r)

147 Illa de les cases de hereus del Sr Marq.s dameto a la costa den Santacilia (f 119)

148 Illa de la botiga del ofici de tixedors de llana (f 119)

149 Illa de las cases del dr Joachim aguilo p.re  (f 120)

150 Illa de Josep Barcelo (f 121r)

151 Illa de las cases de hereus de antt Piza mercader (f 121r)

152 Illa de las cases de hereus de Juan cerda apothecari (f 122)

153  Illa de don Pedro Veri del habit de alcantara que inclou fins al forn de ant esteva 
devant St domingo y en el pas den Quint (f 123r)

154 Illa de don Francesch de Veri del habit de Monteza (f 124)

155 Illa de Jaume Bover sucrer (f 125r)

156 Illa del forn de Francesch llinas (f 125)

157 Illa de mº ramon Brondo de Valldurgent (f 126)

158 Illa de la botiga dels Parayres (f 128)

Parròquia de Sant Jaume

la parròquia de Sant Jaume té 36 illes de cases (núm.159-194); constitueix la segona 
parròquia en nombre d’illes de la ciutat.

Sanct Jaume (f 130r)

159 Illa del Forn Vell del Hospital (f 130r)

160 Illa de Sancta catharina (f 130)  

161 Illa de les cases de hereus de Juan Bap.ta Sastre (f 131r)

162 Illa dels hereus de mº Thomas Quint y Forteza devant la concepcio (f 131)

163 Illa de las cases de mº Ferrando gual y Moix junt a la concepcio (f 132)
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164  Illa desde la raconada de la Font del Sitjar fins al forn de Juan Bondini forner (f 
133r)

165 Illa de les cases dels hereus de don gregori de Vilallonga (f 134)

166 Illa de les cases de hereus de mº P.e Fran.co llabrés (f 135r)

167 Illa de las cases del dr  Pere Juan Perpiña y llabrés p.re canonge cogitor (f 136r)

168 Illa del Sepulchra (f 136r)

169 Illa de mº geroni gual dezmur qui compren fins al cap del Born (f 136)

170 Illa de augusti ramis (f 137)

171 Illa de las cases de don antoni Ferrandell devant el Sepulcra (f 137)

172 Illa de las cases de d. Franc.h Truyols (f 137)

173 Illa de las cases de Pere andreu Mercadal antes de Juan Solivellas y Palou (f 138r)

174 Illa de las cases de Pere andreu campos m.er devant Sanct Marti (f 138r)

175 Illa de mº Balthazar rosiñol cegrenade qui compren la volta den Jolit (f 139r)

176 Illa de dª Vilallonga y Mir Vª (f 139r)

177 Illa de las cases de hereus de mº antoni Fortuñy (f 139)

178 Illa de las cases de hereus de don domingo Sureda (f 140r)

179 Illa de don Pueyo (f 140r)

180 Illa de las cases y seller de hereus de Pere Mascaro (f 141r)

181 Illa de las cases de hereus de d. Juan cenglade (f 141r)

182 Illa de hereus de Pere ramon Bisquerra (f 141)

183 Illa de la Iglesia de S.t Francesquet (f 142r)

184 Illa del convent de las monjas caputchinas (f 142)

185 Illa de Juan antoni arsís (f 142)
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186 Illa de las cases de mº Salvador Pareto devant la casa de la bolla del redres (f 143r)

187 Illa de la Bolla del redres (f 143r)

188 Illa de Sanct Jaume (f 144r)

189 Illa de las cases de hereus de mº Phelip Fuster (f 144r)

190 Illa de las cases de hereus de mº Franc.h cotoner del habit de Santiago (f 144r)

191 Illa de las cases de mº Miquel Serralta y castell (f 144)

192 Illa del Forn del mercat devant las cases de don Juan cenglade (f 144)

193 Illa de mº g.ll Fuster del cap del Born (f 145r)

194 Illa del Forn devant la Font de S.ta creu (f 145)

Parròquia de Santa creu

la parròquia de Santa creu té de 33 illes de cases (núm. 195-227); constitueix la quarta 
parròquia en nombre d’illes de la ciutat.

Sancta Creu (f 146r)

195 Illa del vitigal devant la porta del Moll (f 146r)

196 Illa de les cases de hereus de Miquel abram Boter (f 146)

197 Illa del ofici de boters (f 146)

198 Illa de les cases de antoni Quintana (f 147)

199 Illa de la Iglesia de S.t Joan (f 148)

200 Illa del Forn devant lo almudi (f 149)

201 Illa del almudi y case de la gabella de la Sal (f 150)

202 Illa de la iglesia de St Pheliu (f 152r)

203 Illa de mº geroni de Sales del habit de Monteza (f 152r)
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204 Illa de les cases devant la gabella de la Sal Vella (f 152)

205 Illa de la gabella de la Sal Vella (f 152)

206 Illa de la botiga del ofici de fusters (f 153r)

207 Illa de la font de Santa creu (f 153)

208 Illa de las cases del Sr Marquez de Bellpuig (f 154)

209 Illa de las cases de Pere Honofre rotger (f 155r)

210 Illa de las cases del Sr conde de Montenegro (f 155)

211  Illa de les cases de antt Mulet nott qui compren part del carrer del Vi fins baix 
del carrer del Vi (f 157r)

212  Illa del almudi del rey qui compren desde el canto del carrer del Vi fins al carrer 
ampla de Sanct Juan y canto de ramon Stada (f 159)

213 Illa de les cases del capª Pere Flexas (f 161)

214  Illa de la case de la Ferreria del rey devant la llonja qui compren part del carrer 
ampla de Sanct Juan (f 162)

215 Illa del bastio de la drassana (f 164r)

216 Illa de Sanct Pera fins a las voltas de la dressana (f 164)

217  Illa de les cases dels hereus del dr Melchiori garcias p.re rector de Sta creu (f 
165)

218 I lla de las cases de don antt Fuster olim de Sales desde el forn dels quatre cantons 
de Sancta creu (f 166)

219 Illa de cases de Maria anna cardell y lambert (f 166)

220 Illa de Santa creu (f 167r)

221 Illa desde el Bestio de la creu fins a la porta de Santa catharina (f 168r)

222 Illa devant Sanct Pere qui compren fins a los quatre cantons (f 169r)

223 altre Illa devant Sanct Pere (f 169)
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224 Illa de Juan coll tixedor de lli devant les cases de Mig.l Thomas mercader (f 170r)

225 Illa del forn del Puig de Sta creu (f 170)

226 Illa devant la porta vella de Sta catharina (f 171)

227 Illa devant el porxo de Sancta creu (f 171)

3.  greMIS I col·legIS ProfeSSIonalS

almudaina

Illa 1 las cases del ofici de texidor de lli, y la botigue 1.100 lliures
Illa 2 cases del offici de sastres, tres botigues, y una algorfa 1.550 ls

Santa eulàlia

la case de Sancta Fee dels asseunadors 300 ls (f 23)
la sala del offici dels gerrers 250 ls (f 24)
Botigue, hort y adoberia del offici de sabaters 500 ls (f 25)
las cases y botigues del ofici de picapaders  1.600 ls (f 31)
cases del ofici de moliners de aygue 800 ls (f 35)
la sala y botigue dels sparters 950 ls (f 37r)
la Sale y corral del ofici de carnissers y botigue del missatje  600 ls (f 43r)
Illa de les cases dels corders. Botigue dels corders 300 ls (f 45)
cases y botigues del ofici de forners 1.100 ls (f 78)
cases del ofici de sombrerers 300 ls (f 81)
Saboneria, botigues y algorfa del offici de parayres 2.700 ls (f 84r)

Parròquia de Sant Miquel

el Socorredor del ofici de carnissers 200 ls (f 87r)
Hort y cases del collegi de argenters  450 ls (f 102r)
cases y hort de la Horta 700 ls (f 103r)
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Parroquia de Sant nicolau
Botiga dels tiraters y Marsers 200 ls (f 111r)
la botiga dels Sabaters 700 ls (f 119r)
Illa de la botiga del ofici de tixedors de llana. la sala del dit ofici  600 ls(f 120)
Illa de la botiga dels Parayres. Botigas del ofici de Perayres  1.000 ls (f 128)

Parroquia de Sant Jaume

-

Parroquia de Santa creu

la case de Santelm [navegants] 600 ls (f 146)
cases del ofici de boters  700 ls (f 147r)
Botiga del collegi de la defenedoria  100 ls (f 149r)
cases y botigas del ofici de fusters  1.000 ls (f 153)
cases de Sanct Pera del ofici de Pescadors 700 ls (f 165)

4.  InSTITUcIonS I cenTreS coMercIalS

almudaina

Illa 1 la preso
Illa 1 la case del Ban
Illa 4 lo Studi general -

Santa eulàlia

Illa de la Secca (f 14)
la case hahont se fabrica polvora de la ciutat (f 25r)
Illa de Miquel Martorell nott junt al Pes de la Palla 
devant el convent del Socors (f 27r)
Illa de las cases de Miquel Thomas sparter devant la cuartera (f 36r)
Illa del pes del carbo (f 37)
Illa de la vidreria a las spalles de Santa eulalia (f 39)
Illa de la carnisseria demunt (f 42r)
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Illa de la torra de la polvora del Señal del Peix (f 50)
Illa del forn del vidre vell devant la porta de sanct antoni (f 52r)
Illa de las voltas del Mercadal ha hont es el rellotge de sol (f 56r)
Illa de la volta devant el Sindicat (f 58)
Illa de la cuartera (f 59)
Illa de la case del Sagell (f 66r)
Illa de Balthazar Mas apott devant la carnisseria demunt (f 73r)
Illa de las voltas de la capelleria qui compren la llonjeta 
y part dels carrers dels ostals (f 77r)
cases de la case del Sindicat  2.000 ls (f 80)

Parròquia de Sant Miquel

Illa de la Torra de la polvora del camp de la llana. 
Torra de la polvora de la ciutat (f 89)

Parroquia de Sant nicolau

cases y torra del rellotja de la ciutat (f 111r) -
cases de las miñonas orphens (f 113) -

Parroquia de Sant Jaume

lo Hospital g.l (f 130r)
la case de la Misericordia (f 130r)
f 143
cases de la bolla del redres de la Uni.tat [Universitat?]  500 ls (f 143)

Parroquia de Santa creu

f 146r
Illa del vitigal devant la porta del Moll. les cases del vitigal (f 146r)
case del almudi (f 150)
Butiga de la gabella de la Sal (f 150)
la gabella de la Sal Vella (f 152)
Illa del almudi del rey qui compren desde el canto del carrer del Vi fins al carrer 

ampla de Sanct Juan y canto de ramon Stada (f 159)
les cases dels porxos de la drassana que cobre en nom de don anttº de la Sierra el rd 

Mathia oliver p.re 800 ls (f 160r)
cases de la Ferreria del rey (f 164r)
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5.  eSglÉSIeS I InSTITUcIonS relIgIoSeS

almudaina

Botigue de la obreria de Sancta eulalia ha hont habita el Porxer 200 ls (f1)
cases y hort del ardiaconat 1.200 ls (f3r)
cases y hort del deguenat  1.200 ls (f4)
cases de domeria de la Seu ab dos botigues  400 ls (f4r)
Illa de la Seu (4r)
case de de la rectoria de la almudayna que posseyex lo 
r.d Honofra cifra p.re  350 ls (f4r)
cases del Sacristanat  1.000 ls (f4)
cases del Iltre y molt r.d capitol de la raconade que habita d. Miquel lluis Togores 

cang.e 1.050 ls (4)
cases y hort de la confraria de Sanct Pera y Sanct Bernat de la Seu 1.200 ls (f4)
la case del cabiscolat 1.000 ls (f5r)

Santa eulàlia

Illa del Palau episcopal (f5)
cases de la posade del convent de la cartoxa 950 ls (f6)
Illa del convent de S.ta clara (f10r)
cases de la criansa 1.000 ls (f13)
-Monti-sion: Illa dels hereus de mº Juan antich de llorach devant Montesion (f15)
Illeta de mestre Pera Ferregut devant Santa Fee (f18)
cases de la posade de nostre Señora de Monserrat 300 ls (f20)
Illa de las cases antigas de las monjas capuchinas (f21r)
Illa del Jesuset de la calatrava (f22)
Illa del collegi de la Sapiencia (f22)
Illa de Santa Fee fins a St antt de Padua murade murade (f23)
la case de Sancta Fee dels asseunadors 300 ls (f23)
lo convent de S.t geroni  (f23)
la case del Templa y hort 1.600 ls (f23)
convent del Socors (f24r)
Illa de Miquel Martorell nott junt al Pes de la Palla devant el convent del Socors (f27r)
Illa del convent de S.t Francesch (f27)
Illa de nostra señora de gracia devant el portal major del Socors (f28r)
case de la Posade de lluch 300 ls (f31r)
Illa del convent de la consolacio (f31r)
convent de la consolacio (f31) -
Illa de la posade de Hierusalem (f34r)
cases de la confraria de nostra Señora dels angels  150 ls (f34r)



XXIII Jornada d’anTroPonÍMIa I ToPonÍMIa

278

cases de la posade de Hierusalem  500 ls (f34r)
Illa de la Sbania del Templa (f60r)

Sant Miquel

f 86
Illa de Sanct antt de Padua de la plassa fins a la porta Pintada (f86)
Illa del convent del olivar (f92r)
Illa de Sanct antt de Viana qui passe al campo Sancto (f92r)
f 92r
Illa del convent del olivar (f92r)
Illa de Sanct antt de Viana qui passe al campo Sancto (f92r)
Illa de les cases de Pera Juan rius qui compren fins devant St Miquel (f92)
Illa de la confraria de Sanct Miquel (f93r)
Illa del convent del S.t Sperit (f93)
Illa de Franc.h Serre qui arriba devant Sanct Miquel (f94r)
Illa de Juan Bap.ta cabrer picapadrer devant el convent de la Merse (f97r)
Illa del dr antt Marquez devant el convent del Sanct Sperit (f97)
Illa del forn devant el convent del olivar qui arriba a S.ta cathª de Sena (f98r)
el convent de Sta cathª de Sena (f98)
Illa de la reconada de S.ta Marg.tta (f98r)
Illa desde el convent de S.ta Marg.tta fins a la porta de Jesus (f99)
Illa de S.t Miquel (f101r)
el convent del carme (f105)
 -
Illa del triquet de la pilota qui arriba fins al calvari devant la portaria del carme (f105)
Illa del convent de las Therezas (f106)
la posada de la reyal 700 ls (f107r)
Illa de las cases de la rectoria de Sanct Miquel (f107r)

Parroquia de Sant nicolau (f107)

cases de la Inquisició (f 108) -
Illa de la Sbania dels canonges de la Porcio Temporal (f 110r)
Botiga de la congregacio del Sperit Sanct ha hont habite el qui cuyda de
donar menjar a los presos de la preso  250 ls (f 110r)
convent de St domingo (f 111r)
cases de las bugades de dit convent  100 ls (f 111r)
Iglesia de St nicolau Vell (f 111)
cases de las miñonas orphens (f 113) -
cases del donat de la Misericordia 100 ls (f 118)
convent de la Misericordia (f 119r)
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la Iglesia de Sanct nicolau (f 125) -
los trasts de la obreria de Sanct nicolau (f 125)

Sant Jaume (f 130r)

la case del Hospital de S.ta cath.a (f 131r)
la case de la Pietat (f 131r)
la case del donat de la Pietat  200 ls (f 131r)
la Iglesia del Sepulcra (f 136r) -
Illa de la Iglesia de S.t Francesquet (f 142r)
Illa del convent de las monjas caputchinas (f 142)
Illa de Sanct Jaume (f 144r)

Santa creu (f 146r)

la Iglesia de Sanct Joan (f 149r)
la iglesia de Sanct Pheliu (f 152r)
 -
Hort den Moranta del collegi de St Marti 600 ls (f 166)
la Iglesia de Santa creu (f 167r)

6.  carrerS I alTreS ToPÒnIMS UrBanS

almudaina

la porta de Mar (f4r)

Santa eulàlia

Plaça: Illa del Forn de Plaça (f10)
call: Illa del Forn del call, y del Sanct christo (f11)
carrer dels Botons (f17r)
Bastió del Príncep (f18r)
Porta del camp (f19r)
carrero de geroni Molla picapadrer  (f 22r)
Font de la Plaça (f 22r)
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carrer den Sans (f 43)
Font del Socorredor (f 45)
Spero de la plassa del Mercadal (f 45)
Font de la Flessederia (f 49, 55)
51r
Forn del vidre vell (f 51r)
la Ferreria (f 51r)
Porta de Sanct antoni (f 52r)
Spero de la placa de Sanct antoni (f 53)
carrero de la Justicia (f 53)
carrer de la Justicia (f 54)
las voltas del Mercadal ha hont es el rellotge de sol (f 51r)
Pou del arbossar (f 57)
la volta devant el Sindicat (f 58)
Illa de la Font de S.t christofol (f 62)
la pescateria (f 62, 66r)
carrer dels Paners (f 64r)
la argenteria (f 65r)
la case del Sagell (f 66r)
carrer del Sagell (f 67r)
la Vidreria (f 68r)
cantó den Pomar (f 70r)
la volta den Tarongi (f 70r)
cantó den Fuster (f 72r)
Font de Sanct christofol de la Bosseria (f 72r)
la llonjeta (f 77r)
carrers dels ostals (f 77r)
las voltas de la capelleria (f 77r)
f 84

Parroquia de Sanct Miquel

Font de ne Xona (f 84)
Porta Pintada (f 86)
la Torra de la polvora del camp de la llana (f 89)
el camp de la llana (f 89)
Torra de la polvora de la ciutat (f 89) -
carrer den camero (f 90)
reconada de S.ta Marg.tta (f 98)
Porta de Jesus(f 99)



elS ToPònIMS de la cIUTaT de Mallorca SegonS elS eSTIMS de 1685

281

Parroquia de Sant nicolau
el Born (f 115r, 115)
Volta del Mercat (f 119r)
costa den Santacilia (f 119)
el pas den Quint (f 123r)

Sanct Jaume

la raconada de la Font del Sitjar (f 133r)
Font del Sitjar (f 133r)
Volta den Jolit (f 139r)
el cap del Born (f 145r)
la Font de S.ta creu (f 145r)

Sancta creu

Porta del Moll (f 145r)
carrer del Vi (f 157r)
carrer ampla de Sanct Juan (f 159, 162)
canto de ramon Stada (f 159)
els porxos de la drassana (f 160r)
f 164r
el bastio de la drassana (f 164r)
las voltas de la dressana (f 164)
els quatre cantons de Sancta creu (f 166)
Hort den Moranta (f 166)
el Bestio de la creu (f 168r)
la porta de Santa catharina (f 168r)
los quatre cantons (f 169r)
el Puig de Sta creu (f 170)
la porta vella de Sta catharina (f 171)
el porxo de Sancta creu (f 171)




