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Els ploms de Manacor

Jaume Rigo Matheu

 Ens trobam davant una part de la his-
tòria que és pràcticament desconeguda per a 

seva versió catalana encara és pitjor, ja que 
sembla despectiu: pellofa. Així i tot, es pot 

-
tant de la història i que eren utilitzats diàri-
ament per milers de persones. Per això són 
molt apreciats pels numismàtics i col·lecci-
onistes, i el seu valor de mercat en ocasions 
és desorbitat.

aquest nom es coneixen les monedes que en-
cunyà l’església (i en algunes ocasions els 
consells locals) per a les seves transaccions 
econòmiques internes, des del segle 
al . Com es pot deduir, per tant, no eren 
monedes de curs legal, però formaven part 

i s’havien de bescanviar periòdicament per 
moneda de curs legal.

 En el seu ús eclesiàstic, eren encunya-
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des tant per les catedrals com per les parròquies. D’aquesta manera a Mallorca 
les trobam distribuïdes gairebé per tota l’illa, en alguns municipis amb gran 
profusió de models i en altres amb un model únic. Arreu d’Espanya, els ploms 
eclesiàstics es troben exclusivament a Catalunya, Mallorca i València (encara 
que d’aquest darrer territori, només a la Seu). Només en algunes regions eu-
ropees es troba un sistema monetari eclesiàstic semblant; destaca el Rosselló, 
una vegada més es converteix en un element comú de l’antiga Corona d’Aragó. 

La Pe-

llofe. A la resta de la península Ibèrica s’hi pot trobar una remota similitud en 
els tantos de coro, que existien en algunes catedrals, encara que la seva funció 
era diferent. En qualsevol cas, aquesta idea d’utilitzar monedes fetes en plom 
no fou original dels eclesiàstics, sinó que ha estat ben estudiada l’existència de 
ploms monetiformes hispanoromans, especialment a la Bètica (Casariego, Cores 
& Pliego 1987, Gonzalbes 1989, Mora 2002).

 El papa Alexandre III (1159-1181) al seu decretal De cetero ja institueix 
l’ús universal de moneda interna en les comunitat eclesiàstiques, refermat més 
tard per Bonifaci VIII (1294-1303) a la decretal Consuetudinem. Però no es pot 

de la parròquia de Santa Maria de Cervera per a la fabricació d’un encuny i la 
compra de diverses partides de metall per elaborar els seus ploms eclesiàstics.1 
La teoria exposada per alguns investigadors que aquestes monedes parroquials 
es trobarien en la gènesi de les tan esteses monedes civils catalanes d’ús local 
(Ribalta 1996), fou desbaratada per la consecutiva descoberta de documentació 
i catalogació d’exemplars de moneda civil local catalana de plom corresponent 
al segle  (Sanahuja 2013). Està, per tant, demostrat que l’aparició dels ploms 
eclesiàstics i les monedes de plom municipals fou pràcticament simultània. El 
cas de Cervera que s’acaba d’anomenar és paradigmàtic, amb l’aparició de la 
moneda local l’any 1467 (Llobet 1994). El fet d’haver-se utilitzat moneda de 
plom durant la dominació romana no és gaire probable que fos conegut pels 
pobladors de l’edat mitjana, ni tan sols pels estudiosos monjos, i no s’han trobat 
de moment elements monetaris plumbis que connectin aquestes dues èpoques 
històriques.

de l’adopció dels ploms a les esglésies es troba en la coincidència de diverses 
circumstàncies:

1  Llibre de dipòsits (1463), Arxiu Comarcal de la Segarra, Cervera.

 a) En primer lloc, cal parlar dels canvis que es produïen dins l’Església 
catòlica des de principis del segle , i que culminaren en el Concili de Trento 
(1545-1563). Se cercà una major solemnitat en les celebracions, major fastuosi-
tat i una més àmplia participació dels preveres. Al mateix temps, el descontrol i 
la corrupció existent en el si de les parròquies era molt gran, així com la manca 
de vocació de molts dels servidors de Déu (Julià 2003). Els intents de posar 
ordre passarien per controlar l’assistència dels preveres a les celebracions, i vin-
cular la remuneració econòmica que rebrien en aquesta assistència. Les llistes 
d’assistència escrites als llibres de registre serien massa fàcilment manipulables, 
i per tant les comunitats més grans haurien de cercar una solució més directa.

 b) En segon lloc, si s’havia d’abonar una quantitat econòmica per cada 
assistència, aquesta pràctica implicaria el maneig de grans quantitats de moneda 
fraccionària, que en ocasions no estava disponible, especialment en èpoques de 

de determinacions de la Seu de Girona, on quedà anotat el 30 de gener de 1477 

pagat «ab diners», fos donada en ploms per falta de cabal.2 Però el text més 

Lleida (Díez 2008; 2011); diu l’acta del Capítol de la Seu del 6 d’abril de 1538:3

A VI de Abril del any MDXXXVIII fonc deliberat per lo Im. Capitol de la Seu de Lle-
yda tots los aniversaris que ahí se celebren entre l’any axi de sou com de vuyt diners, 
com de misses que se pagassen ab senyals vista la extrema necessitat hi hauge en la 
terra de plata com encara en no trobar se nyun real en la ciutat y per ço feren batre 
dits ploms los quals foren acabats vint dissabte vigília del diumenge de Rams del any 
sobredit lo nombre son tots en una simil sis milia nou cents vint y nou senyals

 Val aquí recordar que als segles  i  Mallorca patí una manca de mo-
neda fraccionària de curs legal, motivada per la inestabilitat social, política i 
econòmica, que fou especialment greu quan esclatà la revolta de les Germanies 

 c) Finalment s’ha de considerar l’existència a Catalunya de la moneda local 
, que com es pot comprovar als catàlegs ha 

estat àmpliament estudiada. La mobilitat de preveres entre Catalunya i Balears 
possibilità el coneixement i la importació del sistema monetari.

2  Llibre de determinacions (1477), Arxiu Diocesà de Girona, Girona.

3 Actes capitulars 1537-1552. AC0003, fol 17v. Arxiu de la Catedral de Lleida. 1538.
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de les esglésies, canviables el darrer dia de cada mes per moneda de curs legal, 
retornant a mans de l’encarregat d’aquesta tasca, el bosser, per reiniciar el cicle. 
D’aquí el naixement dels ploms, que a les nostres illes arribaren primer a la Seu 
de Mallorca (8 de juliol de 1522, essent bisbe Rodrigo Sánchez de Mercado), 
i després s’estengueren per la majoria de les parròquies (Boada 2014). No és 
casual, per tant, que coincideixi aquesta data en ple aixecament dels agermanats.

 Inicialment la seva fabricació es va fer exclusivament amb un aliatge de 
plom i una petita part d’altres metalls, durant diversos segles, i a Mallorca du-
rant tota la seva existència. El plom aportava facilitat en el seu maneig, mentre 
que l’aliatge el feia una mica més resistent a l’abrasió. També es troben pellofes 
catalanes d’altres metalls i aliatges relativament mal·leables com llautó, llauna, 

d’aquestes monedes eclesiàstiques es feu mitjançant dos procediments diferents: 
la fosa i l’estampació. Mentre que a Catalunya es passà prest a l’estampació de 
pellofes sobre làmines de llautó, a Mallorca sembla que s’utilitzà exclusivament 

la fosa, i el baix punt de fusió del plom (327ºC) fou determinant per a la seva 
elecció. A l’actualitat es conserven encara els motlles que al llarg dels segles 
s’utilitzaren en algunes de les 38 parròquies que tengué l’illa des de l’edat mit-

. Així, podem 
trobar a Alaró un motlle en forma de tenalles (Boada 2003), custodiat a la ma-
teixa parròquia, i que fou reutilitzat el 2005 per fer-ne una reedició de monedes 

són similars a les que es conserven de Sencelles al Museu Diocesà de Mallorca, i 
a les de Pollença al Museu Nacional d’Art de Catalunya. En canvi altres motlles 
es feren en pedra, com el que es troba a l’Arxiu Parroquial de Felanitx (Boada 
2005b), o també es muntaren a partir d’una planxa de ferro sobre fusta, com els 
de Sóller, Santanyí (al museu parroquial d’aquest poble) o sa Pobla (conservat 
també al Museu Diocesà de Mallorca).

 D’altra part, l’encunyació mitjançant l’estampació sobre una làmina circu-
lar de metall mitjançant un encuny, requeria que aquest metall fos més feble que 
el material del que estava fabricat l’encuny, que era normalment de ferro dolç. 
Altres tècniques com la fosa de metalls més resistents, però a la vegada de punts 
de fusió més elevats, haurien resultat massa costoses per ser utilitzades per les 
petites parròquies locals. Baix la denominació genèrica de pellofes catalanes hi 
trobam en molts casos monedes estampades només per una de les dues cares; 
quan l’estampació s’ha fet per les dues cares reben també el nom de gitons. En 
la majoria dels casos la tecnologia era realment bàsica, i la feina completament 
artesanal. En les primeres èpoques sembla que era realitzada pels mateixos pre-
veres, però més endavant, amb l’augment del poder econòmic de les esglésies es 

-
alment en alguna sala del mateix recinte de la parròquia, i els encunys o motlles 
quedaven sempre en poder de l’església.

 Els ploms eren utilitzats per a pagar alguns serveis especials que els preve-

parròquies o a la catedral. Hem de tenir en compte que la quantitat de preveres 
que podien pertànyer a una mateixa comunitat parroquial podia arribar a ser 
molt gran. És perfectament comprensible que el govern d’aquest col·lectiu tan 

-
sures que li permetessin premiar la participació en determinats actes litúrgics, 

-
tes celebracions i tasques s’hi podrien anomenar les misses principals de l’any 
litúrgic, les processons, els enterraments, cantar al cor, participar a les rogacions, 

per la bona organització parroquial. Precisament una d’aquestes mesures era el 
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lliurament de ploms.

-
ponent, abonada anualment pel fundador i acordada entre aquest i el Comú de 

(Vicens 2016). A part d’aquests, la majoria dels capellans només gaudien del 
sou mensual ordinari, també en moneda de curs legal, que no era molt elevada. 

si el Comú ho considerava oportú i volia incentivar la participació dels preveres 
d’aquella parròquia en actes o celebracions, s’acordava un pagament extraordi-
nari denominat distribució, que es podia fer en moneda de curs legal o en ploms. 
El curiós del cas és que els mateixos eclesiàstics s’enginyaven maneres d’acon-
seguir la distribució, encara que es trobessin absents, segurament per mitjà de 
companys. Hi ha documentació que demostra que per evitar la polissonada d’al-
guns preveres, en algunes parròquies i en algunes celebracions es repartien les 
distribucions

presència durant tot el transcurs de l’acte. Les distribucions foren durant tota 

n’estan plens d’exemples, com es veurà més endavant. Aquestes distribucions es 

 Aquests ploms, per tant, no estaven destinats als seglars; malgrat això, en 
ocasions alguns preveres pel seu compte i incomplint les normes utilitzaven els 
ploms per a pagar productes o serveis fora de l’església. Aquest fet perjudicava 

-
tocant el sistema econòmic intern. Però també perjudicava el comerç fora de 
les esglésies, i les autoritats civils prest ho veieren com una amenaça. El BSAL 
reprodueix dos documents molt interessants (Aguiló 1893), el primer del 28 de 
desembre de 1580, una carta dels jurats de Ciutat al lloctinent del Regne de Ma-
llorca, on diuen:

Molt Illustre senyor Governador. Com a V. I. es notori en la present regne acustumen 
les iglesies donar als ecclesiastichs per les charitats dels sufragis se fan, certs ploms a 
manera de dobles y menuts, los quals ploms per abus o consuetut corrupte se despenen 
per les plasses en cambi de la moneda corre en lo present regne [...] no sols en la pre-
sent ciutat pero encare per les parts foranes y viles los qui tenen robes y vitualles pera 
vendre no volen pendre aquells en loch de la dita moneda, y axi dits ploms desreputen 
lo present regne a respecta dels foresters y donen gran suspita que alguns ne poran 
fabricar y despendre aquells com se fa y seria en gran dany y frau de la cosa publica; y 
son vuy en major summa que sien stats may y se abusa de aquells [...]

 És realment sorprenent com en una data tan primerenca, i només 58 anys 
després de la seva implantació a la Seu, els ploms eclesiàstics ja estaven creant 
tants problemes als jurats de Ciutat com per haver de recórrer al governador a 
exposar les seves queixes.

 Es veu que el problema perdurava, i el 16 de setembre de 1636 Alonso de 
Cardona y Borja, lloctinent y capità general del Regne de Mallorca ordenà:

[...] com de algun temps en esta part, en lo comersi del present regne se admeten los 
ploms que s fan en las isglesias per senyal tant solament entre los eclesiastichs, lo que 
nos deu permetre per esser contra regalias de sa majestat, a qui sols toca fundir moneda 
y aquella es la corrent en sos reynes; per aso [...] estatuex, ordena y mana a tothom [...] 
no sia persona alguna, de qualsevol gran condisio e stament sia, que en sos comersos 
gos ni presumesca admetre ni rebre los dits ploms sino la moneda tan solament, sot 
pena de perdre los dits ploms y tres tants demes dels quels sera trobat en llur poder, 
asenyalantlos que de present tenen 3 dies presisos y perentoris, contadors desde la 
publicacio de las presents en auant, per anar a les isglesies pera camviar y desferse de 
dits ploms [...]

 Aquests dos documents demostren clarament les preocupacions de les auto-
ritats civils perquè els ploms de les esglésies no fossen utilitzats al comerç civil, 
encara que evitant culpar d’això directament els preveres o l’Església. A Catalu-
nya la preocupació era la mateixa, i els exemples són molt més nombrosos. Per 
posar només un exemple, el 6 de novembre de 1577 la comunitat de preveres 
de Sant Pere de Reus multava als clergues que fessin circular les pellofes per la 
població, amb pena de dos rals cada vegada:

[...] Molts reverends senyors, per quant se trobarien algunes pallarofes de nostra comu-
nitat en mans y poder de algunes persones llayques, lo que serie en dany y desonor de 
nostra comunitat y de altra part poria ser que algunes persones no tement a Déu y de 
atrevits porien fer ab certs mollos certa cantitat de pellerofes, y de altra part pareyxeria 
cosa desonesta que nostres dines y pallarofes aguessen de correr y anar en mans de 
llaychs [...] (Sanahuja 2005)

 Casos similars es podrien reproduir de Cervera, Vic, Lleida, Girona, Torto-
sa, etc. que gràcies a la tasca d’investigadors com Crusafont, Llobet, Sanahuja, 
Díez, Botet, Marquès, Vilaseca, Heiss, Colson i d’altres han pogut sortir a la 

-

el disseny i retirar els exemplars en circulació en diversos casos coneguts.



X Jornades d’Estudis Locals de Manacor

318 319

Els ploms de Manacor

Dades extretes d’un inèdit fragment de llibre de ploms de 
-

cor

 En ocasions la investigació als arxius dona sorpreses, i apareixen docu-
ments inesperats. El cosit artesà dels llibres a partir de llibretes ens mostra com 
alguna vegada es produïen errors i enmig d’un llibre de comptes hi apareixen 
uns fulls de visites episcopals, per exemple. És d’aquesta manera com per sort 
s’ha pogut localitzar un fragment de llibre de ploms pertanyent a la Parròquia de 

i d’aquí la seva importància, que ens permet documentar la quantitat de preveres 
de la parròquia amb dret a percebre distribucions plúmbies, el volum que se’n 
manejava i l’import econòmic que això suposava.

 La transcripció de la primera pàgina conservada és la següent:
Pagaments fets per mi joan morey [...] del Reverend Commu de Manacor quant [...] el 

Juny 1605

Jo Bernat Bonet prevere he rebut del procurador per los meus ploms de la present 
mesada quatre lliures y divuit sous

Jo Pere Fons prevere y vicari he rebut del procurador mn. joan morey per los meus 
ploms de la present mesada tres lliures

mes ha rebut lo schola per los seus ploms de la present mesada trenta sous

Jo Antoni Michel prevere he rabut del procurador per los meus plomps de la present 
mesada quatre lliuras

Jo Antoni Mir prevere he rabut del procurador per los meus plomps sinch liures y 
dozse sous

Jo Barthomeu Uguet prevere he rebut del procurador per los meus ploms de la present 
mesada sinch liures y nou sous

Jo Antoni Andreu prevere he rebut del procurador per los meus ploms de la present 
mesada tres lliures devuyt sous

Jo Joan Adrover prevere he rebut del procurador per los meus ploms quatre liures y 
deu sous

Jo Antoni Pareto prevere he rebut del sobredit procurador per los meus ploms de la 
present mesada sinch liures vuyt sous

xxxviij lliures v sous

 Resumint les dades dels poquíssims mesos localitzats (un any exacte, des 
del juny de 1605 al maig de 1606) es pot confeccionar una taula que ens perme-
trà treure algunes conclusions:

1605 1606

Juny Jul. Ag. Set. Oct. Des.
Gen. Feb. Abr.

Bernat Bonet 
(pre)

4 ll 
18 s 6 ll 6 ll 

7 s
5 ll 
10 s

4 ll 
12 s

6 ll 
6 s 5 ll 7 ll 2 ll 

18 s
4 ll 
10 s 6 ll 6 ll

Pere Fons
(vicari) 3 ll 3 ll 6 ll

Antoni 
Michel (pre) 4 ll 5 ll 

10 s
5 ll 
18 s

5 ll 
12 s

3 ll 
10 s

2 ll 
10 s

4 ll 
10 s

4 ll 
10 s 3 ll 5 ll 4 ll 6 ll 

10 s

Antoni Mir
(pre)

5 ll 
12 s 5 ll 5 ll 

3 s
4 ll 
16 s

4 ll 
10 s

4 ll 
7 s

5 ll 
18 s 5 ll 5 s 2 ll 

10 s
4 ll 
10 s

3 ll 
4 s

5 ll 
4 s

Barth. Uguet 
(pre)

5 ll 
9 s

4 ll 
15 s

5 ll 
10 s 3 ll 3 ll 

14 s
2 ll 
2 s

4 ll 
16 s 2 ll 4 s 18 s 3 ll 

19 s
2 ll 
8 s 2 ll

Antoni 
Andreu (pre)

3 ll 
18 s

5 ll 
6 s

3 ll 
5 s

2 ll 
16 s

5 ll 
1 s

5 ll 
10 s

1 ll 
18 s

4 ll 
10 s 4 ll 5 ll

Joan Adrover 
(pre)

4 ll 
10 s

4 ll 
13 s

4 ll 
10 s

3 ll 
10 s

3 ll 
16 s

1 ll 
15 s

4 ll 
12 s 6 ll 2 s 2 ll 

15 s
4 ll 
8 s 4 ll 4 ll 

16 s

Antoni Pareto 
(pre)

5 ll 
8 s

5 ll 
10 s

6 ll 
7 s

4 ll 
18 s

6 ll 
4 s 5 ll 6 ll 

4 s
5 ll 
17 s

2 ll 
6 s

4 ll 
3 s

3 ll 
18 s

6 ll 
8 s

Pere Pasqual 
(pre)

3 ll 
9 s

1 ll 
17 s

2 ll 
2 s 2 ll 2 ll 2 s 17 s 1 ll 

17 s

Michel Nadal 
(pre)

2 ll 
18 s

3 ll 
2 s

3 ll 
6 s

2 ll 
18 s

2 ll 
18 s

4 ll 
14 s

2 ll 
12 s

3 ll 
9 s 3 ll 3 ll

Michel Nadal 
(subdiacha)

1 ll 2 s
(«per 

orga»)
4 ll 3 ll 1 ll 

15 s

Juan Julia
(rector) 5 ll 4 ll 4 ll 

10 s
2 ll 
4 s

1 ll 
18 s 8 ll 6 ll

Lo schola 1 ll 
10 s

1 ll 
11 s 11 s 1 ll 11 s 14 s 1 ll 

10 s 1 ll 7 s 5 s 1 ll 
15 s

1 ll 
4 s

Rafel Pelliser 
(scola 
suplent)

13s

Pere Quintana 
(pre)

2 ll 
10 s

4 ll 
10 s

6 ll 
10 s 4 ll 6 s 3 ll 3 ll 

12 s
3 ll 
10 s

4 ll 
10 s

Joan Bauça
(teolech y 
vicari)

4 ll 2 
ll10 s

3 ll 
6 s

3 ll 
14 s 5 ll 2 s 2 ll 

10 s
3 ll 
10 s

3 ll 
14 s

4 ll 
8 s

Pere Llull
(pre)

1 ll 
10 s

2 ll 
9 s

2 ll 
10 s

2 ll 
13 s

Pere Mestre 
(pre) 1 ll

TOTAL
38 ll 
5 s

52 
ll12 s

49 ll 
5 s

40 ll 
15 s

40 ll 
4 s

37 ll 
6 s

52 ll 
13 s

55 ll 
1 s

34 ll 
2 s

50 ll 
12 s

49 ll 
4 s

56 ll 
5 s

 Com més endavant es podrà veure en les anotacions extretes dels llibres de 
determinacions, al segle 
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que fossin naturals de Ma-
nacor i l’escolà podien re-
bre distribucions en ploms 
i bescanviar-los cada mes 
per moneda de curs legal. 
Però pel que es pot deduir 
d’aquestes dades, un sub-

d’una família benestant o 
amb un protector que pa-
gava el seu 
en una anotació com a or-
ganista, i segurament per aquest fet se li havia atorgat la gràcia de canviar els 
seus ploms com els preveres ordenats in sacris

tot un substitut que hagueren de posar-li el mes de setembre. En total 15 preveres 

 La despesa mensual en distribucions era important, i arribava a superar les 
56 lliures. Per fer-nos una idea del valor de la lliura en aquells moments, l’any 
1600 el preu de la quartera de blat era proper a les 2 lliures i 15 sous, i en pocs 
anys patí un augment considerable, arribant a les 4 lliures i mitja el 1605, per 
tornar baixar després (font: SEMAP). Aquesta inestabilitat econòmica afavoria 
les classes benestants i terratinents, mentre que el poble es veia obligat a pagar 
preus abusius.

 De la taula també es pot extreure que hi havia preveres molt regulars, que 
cada mes complien amb l’obligació de bescanviar els seus ploms, mentre que al-
tres, començant pel mateix rector, esperaven a tenir-ne una quantitat que valgués 
la pena.

Dades extretes dels llibres de determinacions de l’actual Par-

 La recerca documental realitzada a l’arxiu parroquial ens ha permès conèi-
xer millor el funcionament de l’economia interna de l’església, així com treure 
a la llum els testimonis escrits de l’ús dels ploms eclesiàstics en el si d’aquesta 
comunitat. S’ha optat per presentar-los a continuació de manera cronològica, 
analitzant-los un a un, i no agrupar-los per temàtiques, per motiu dels canvis 
que s’anaren imposant en els usos i costums al llarg dels segles. Per la gran 
quantitat de referències trobades en relació a les distribucions i les limitacions 

d’espai d’aquest treball, aquí s’han transcrit tots els casos en els quals s’anome-
na expressament que les distribucions es feien en ploms (és possible que algun 

es té la seguretat que dites distribucions es feien amb ploms, deixant-ho per un 
futur treball més extens. També per limitacions d’espai el present treball només 
recull els extractes dels llibres de determinacions, deixant per un altre treball 
més extens en preparació les referències dels llibres de comptes, de les visites 
episcopals, etc.

 Entre la documentació més antiga que es conserva a la Parròquia dels Do-
lors de Manacor hi ha el primer llibre de determinacions, que s’inicia el 1567. 
Així i tot, a les primeres pàgines d’aquest llibre també s’hi lligaren alguns do-
cuments anteriors a les primeres actes de determinacions. Aquest és el cas del 
text que ens ocupa, on apareix la primera referència coneguda respecte a l’ús 
de moneda de plom dins la parròquia de Manacor. Els bisbes Diego de Arnedo 
(1561-1572) i Joan Vic i Manrique (1573-1604) foren els principals impulsors 
de la implantació dels ploms a les parròquies mallorquines. Segurament el 1566 
feia ja uns anys que s’havia posat en pràctica l’ús de ploms a Manacor, i això es 

creació gràcies als llibres de les visites dels bisbes, com és el cas de Pollença (29 
de setembre de 1563), de Santa Creu de Palma (14 de maig de 1564) o d’Inca 
(15 de maig de 1572). I encara anteriors a aquestes es poden trobar referències 
a l’ús de ploms a la parròquia de Sant Jaume de Palma (1525), molt poc després 
de la seva creació a la Seu l’any 1522 (Boada 2014). En aquest curiós document 
queda constància com el rector de Sencelles acudia a la nostra parròquia en nom 
d’un membre de l’estament nobiliari per demanar informació, sense deixar tan-

Vuy que contam 18 de juny 1566 entra en lo reuerend comu lo reuerend mo. miquel 
beusa prevere y rector de sensellas per part del Senyor gregori de Vilalonga congregats 
en la sacristia [...] fo proposat p dit mo. beusa per part de dit Sr. vilalonga que ell volria 

es en la festa de Samt pere de iuy, y en la festa de Samt jaume de iuliol, y en la festa 
de Samta margarita, y en la festa de Samt michel de setembre so es tres nocturns de 
morts ap meras vespres y apres matinas adnas hores apassar de capvespre y lo endema 

ho acceptauen y axi sen ana a donar ne raho a dit Senyor [...]
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l’elecció de càrrecs, que cada any es feia al voltant del 18 de desembre, festivitat 
de la Mare de Déu de l’Esperança, encara que en aquest cas s’hagué de posposar 
per no haver-hi hagut quòrum:

matex salari y carrecs de donar fermansa y tenir lo forment per lo comu y pagar a cada 
-

emoluments anel comu ptenyents [...]

Vuy dimarts dissapta de nostra senyora desperansa ques contam a 17 de desembre 
-

pres per elegir bocer per a partir los ploms y altres emoluments de nostra Iglesia [...]

[...] ajuntats, tots per elegir bocer per apartir los ploms y altres emoluments de nostre 

mara immaculada.

 Sembla que el sistema de distribucions mitjançant ploms es trobava en de-
cadència i les retribucions econòmiques patien retard. El bosser es queixa del 

[...] fo proposat p lo bocer mo. terrego ut sequitur Reverendi Patres molt ha ya que no 
partesc ploms p no cambiar (lo guanyat) y mes las misses nos pagan com es obligat lo 
procurador es gran dany del Commu y los Reverends no poden axi comodament sus-
tentar se per tant Srs. Rds. posan y orde aconvenient tot uendra ala roina [...] sinó paga 

sian pagat y sia extirpat lo mal orde sa es introduit [...]

 L’acolliment d’un diaca i l’admissió d’aquest diaca a les distribucions era 
tònica habitual, encara que en aquest cas s’anomenen expressament els ploms:

A nosaltres debaix scrits es estade presentade una supplica p part de mossen Pere Pas-
qual Diaca natural de la bile de mañecor, contenint fossem servits acollir lo en algunes 
distributions, pque ab tal occasio se puga exercitar en les coses ecclesiasticas y millor 
pessar la vide [...] Las dos missas matinals de ploms p totas dos - vi dines [...]

21 de novembre de 1606

 Era norma establerta que no podien rebre distribucions els preveres absents, 
excepte si tenien permís del Comú, però en aquesta ocasió un prevere nebot d’un 

altre pretenia recollir els ploms dels seu oncle, amb la negativa del bosser con-

[...] fonch proposat en nostro comu p mo. mi. nedal subdiacha dient q hauia demanat 
anel bosser li dones plomp p son oncle mo. mi. nedal prevere y dix q lo bosser li feu 

p mon senyor y axi fonch determinat p la maior part del nostro cumu q no moguesan 

18 d’octubre de 1612

 Es recorda una vegada més quines misses podien celebrar els preveres aco-
llits, entre les quals quedaven excloses les ordinàries de ploms:

-
pana com es de costum y atenor de donar orde y modo de govern anal Rd. mo. antoni 
parato, boçer q legit en lo pnt. any quant en lo repartiment de las missas de ploms y 
adventitias, a los sobredits preveres [...] mes avant quant a los acollits sta determinat, 
que lo boçer no do ni repartesca missas ni las de ploms ni de las adventitias a dits aco-
llits y quant empero alas semtuarias ordinarias, que dits acollits aquelles puguen fer y 

 En aquesta data s’elegeix un prevere que ha de substituir el procurador 
durant la seva absència, per fer les pòlisses dels ploms bescanviats a cada bene-

[...] fonch proposat p al Sor. Rector com p falta del Rnd. mo. antoni andreu prevere y 
procuredor nostre essent en ciutat y stant molt temps sens venir, y auent hi necessitat 

altre prevere pro nunch p fer ditas polissas [...] y passats los vots elegiran a mo. pere 
quintana prevere iuntament ab lo Sor. Rector, los quals ab veu de tot lo cumu fessen 

las mesadas [...]

6 de maig de 1621

 La situació econòmica obligà a una reducció dels emoluments percebuts 
per cada servei eclesiàstic que prestaven els preveres, i entre ells la quantitat de 
ploms rebuts:

de Manacor ab so de campana com es de costum per haver de tractar de la reductio, 
ha cercada las distributions ordinarias se partexen per haver fet lo compte a cerca dels 
censals; ý axi per bon orde ý govern de dita Communitat foren determinades lo de baix 
scrit [...] Et primo que los Aloýs se llevas dos diners ha Cossos als quals se partiria 
distributio poca, o, molta que nos partescan, los dos diners de ploms [...]

-
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bricació de moneda de plom a Manacor, de les tres que veurem que s’han tro-
bat. El motiu era com sempre la manca d’existències, que obligava el bosser a 

-
dament després en prenia nota. Els encarregats de fer els ploms foren el bosser i 
el mestre de cant. És curiós comprovar com la quantitat de ploms que havien de 
fer quedà en blanc al document. Veim que ja existien les dues mides, els grossos 
ordinaris i els petits per a pagar els goigs, i se’n feren set lliures de moneda (no 
de pes) de cada mida:

Al primer de febrer de 1627 fonch proposat per mo. joan vallory pre Bosser del corrent 
Any de 1627.: en la sacristia del nostre Commu congregats ab so de campana ut moris 
est. que en dit Commu hi havia gran falta de ploms per a partir a los señors Reverents 
quant en son lloch te de partir lo dit Bosser de ont se poden seguir alguns desancis-
sos per lo Commu, ý descuits per haver de comptar ab alsguns Reverents quant los 

los desusdits per convenients los Sr. Reverents nemine discrepante ab asistentia del 
Sr. Rector lo Dr. Michael Ferrer determinasin y donasin Pla poder al Pradit mo. joan 
vallory prevere y bosser y a mo. sebastia mestre, mestre de Cant, que fassin los dos 
junts _____ de ploms

E Als 17 de febrer del Pradit Any feren los Pradits set lliures de ploms ordinaris 7 Ll y 
set de ploms patits de goigs 7 Ll que tot fa quatorsa lliures ----------- 14 Ll

Barthomeu Domenge prevere Archiver

 El rector exposa que alguns preveres es queixaven que la missa de migdia 
era pesada i per afegitó es pagava amb ploms, i per tant es resol cobrar-la en 
moneda de curs legal, a més d’altres mesures:

[...] la missa demigdie del Sr. michel Lluis Ballester de Togores era molt pesada y que 
los ss. Reverents se inquietaven et maxime y pagarse de ploms q axi p llevar y moderar 
la inquietut y fer de que fos mes tullerable y cade un dells fos servit venir be aque 
la dita missa se pagas cada die de comptons la renda de la que ab lo Bosser tingues 
obligatio de cobrar del Pradit Sr. michel Lluis Togores sens llevada y tampoch pendre 
dobler Cada Charitat de missa [...]

 Un prevere manacorí demana ser acollit i rebre distribucions i s’acorden 
diverses retribucions, entre les quals, en ploms:

Barthomeu Cabrer prevere [...] supplica a tots Vs. Ms. li concedescan ý fassen Gra-
tia com sempre en acustumat de acullirlo en tots los percassos ý emoluments de dit 

 El rector du a aprovació del Comú la redistribució de les tasques del procu-
rador i el bosser, per disminuir el nombre de càrrecs i la duplicitat de comptabi-
litats:

[...] que las missas baxas [...]  que cobre lo bosser que seria cosa convenient que lo 
procurador los cobres y lo comu no tindria tantes bosses. y que lo matex dels diners 
dels goigs els proposaria y que lo bosser pertis de ploms los goigs y que los Srs. Rts. 
los essentessin en mesada, y los prosedi las extrauntions [...]

 La comunitat concedeix un préstec de cinquanta lliures a un dels preveres, 
a tornar mitjançant les mesades de ploms que aniria bescanviant:

[...] Mes proposa dit Sor. dit die y añy com hi havia un dels Sors. Rds. preveres de 
nostro comu qui havia menester cosa de sinquante lliures de poliças de la Universitat, 
si eren de parer se ly donassen de los de dit comu dient que dit prevere prometia anar 
pagat ditas 50 lliures a reho de la mitat, ab lo que anirie deposant en las mesadas de 
ploms [...]

 En una circumstància poc habitual, un prevere absent, que es trobava a 
Ciutat, rep permís per fer allà misses de ploms encomanades a la Parròquia de 
Manacor i percebre d’aquesta manera algunes retribucions econòmiques addici-
onals:

[...] fonch proposat p dit Rt. Parera que lo doctor raphel fullana prevere sta entretingut 
en Ciutat y supplicca a Vs. Ms. li fessin una gratia que pogues dir misses de ploms del 
Rt. Perera p la Communitat y axi fonch resolt que se li fes gratia [...]

 L’ acolliment d’un prevere es resol amb diverses distribucions, però no a les 
misses baixes de ploms:

[...] fonch preposat an comu p lo Sor. Rector michel ferrer una suplia de mo. barto. 
cabrer prevere [...] lo acullen p tems de dos anys contados del dia que comensa apende 
percasos an dita nostra Isglesia. mes lo acollim a totes les semanes que estan a la post y 
no entre ales misses de inventizies ni les misses baxes de ploms qui no son ales sema-

 Aquest document és un exemple claríssim que l’ordre de dipositar les mesa-
des de ploms mensualment no es complia, sinó que s’esperaven a tenir-ne una 

es prengueren mesures per a corregir la relaxació de la norma:
[...] veyem, que deposan mesades molt grans, ý las mesades dels Señors Rds. quasi 
totas son plenes, [...] fonch resolt que al procurador qui es, ý p temps sera no pague, 
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ni presumesca de posar ningun genero de mesade; salvo una lliura cade mes, que es p 
cambiar los tres sous de plomps an el bosser los quals te obligatio dit bosser de partir 
tots los divendres del Any a tres pobres, [...] ý tambe fonch proposat p dit vanteol 
prevere que molts Capellans deposan moltas mesades atresades, de que apareix que 
es ab molt perjudici del Comu dispongan Vs. Ms. ab quina forma se pot moderar 
discorreguts los vots seha resolt, que lo bosser, ý p temps sera, hasant las mesades li 

Sr. Rd. de nigun mes passat ansbe al primer de cade mes tingue obligatio de sumar la 
mesade, ý tirar barra en ella

 A la institució del rosari diari l’acompanyà l’adopció d’una mesura econò-
mica preventiva per quan en desapareguessin els promotors, fent que la despesa 
fos assumida pel Comú mitjançant ploms:

Fonch proposat per lo Dr. Gabriel Serra prevere Rector; que per inductio del P. Ignasi 

Rosari cada dia [...] Se aja de distribuir desta manera. anel Rector o vicari. 4 diners, y 
alo escola 2 diners, y los 2 diners que es quedan seran per lo bassi de N. Sra. de Con-
ceptio aont se resara el rosari per ajude de sera. Y mes fonch resolt si acas refredaven 
las persones, o morissin, y no aiagues qui donars la caritat, que la bosse aleshores partis 
un plom al dit rector, o, vicari, y al dit Sr. Raverent, pera que desta manera se conservas 
esta devotio; y tambe alo escola [...]

15 d’abril de 1681

 Com que la parròquia no havia tengut prou fons per pagar el canvi de ploms 

fonch proposat p lo M. R. Dr. Gl. Serra Prevere, ý Rector de la Parrochial de manacor 
R. R. P. P. al Sr. Raphel Amer donzell dit de las puntes te de nostron Comu deu lliures 

nostron Comu a bon conta de lo que al Comu li deu per raho de ploms tenia deposats o 
prestats a la bossa del dit nostron Comu [...]

 Segueixen els problemes econòmics, de manera que s’han de reduir les 
distribucions:

[...] proposa be saben Vs. Ms. quant vacuat esta est nostron comu y axi vegen si seria 
be sersenar, o, llevar alguns gastos que son algun tant exasoris [...] que los tres plomns 
grossos que se donaven la Semmana Sta. ço es lo dijous divendras ý disapta ý los tres 
ploms del disapta de Nedal ço es le antrade ý sortida del bocer ý a les matines que no 
se donen ates no son fundats [...]

 La situació econòmica havia millorat i permetia augmentar les distribuci-
ons. A més, se seguia recordant l’obligació de canviar els ploms cada mes. Quan 

una norma s’ha de repetir tantes vegades és senyal inequívoca del seu incompli-
ment:

[...] los qui tindran la semmana de la missa de alba, el bosser qui es, ý per temps 

plomps de la bossa demes de la Caritat acostumada. [...] Mes fonch resolt per dit nos-
tron Comu que tots los Srs. R. R. puguen depozar cada ultim de mes anel bosser tots 
los plomps hauran guañats [...]

 Determinacions similars a aquesta es poden trobar a altres parròquies, les 
queixes per haver-se d’aixecar tan prest per celebrar la missa, i el fet que aquesta 
tasca sempre recaigués en els preveres més joves, feia que aquests demanessin 
major distribució:

[...] alguns Srs. Reverends, dels mes joves de la Comunidad, me an suplicat proposar 
a V Ms. al treball de la missa de Alba, de alsarse en la matinada, ja aygos, ja jelades y 
qualsevols altres intemperis y a mes de asso averi molts de Absents, uns per la velleza 

semmana de Alba, y per ser tant pesat de dir dita missa a tal hora; Suplicam a VMs. los 
don el Bosser tres dobles de ploms per cade missa de Alba de mes de la Charitat acus-
tumada de 3 sous, y discorrent los vots fonch resolt y determinat un tantum discrepant, 
que se donasen tres dobles de ploms a qui tindria la clavilla de semmana de Alba, si 

Rd. Comu ab les distributions fundades [...] y acabades que sien les misses [...] que el 
Bosser don 6 sous de ploms per cada missa de mes de la Charitat acostumade de 3 sous 

 Les misses ordinàries o misses baixes que s’havien de pagar amb ploms 
-
-

sideraven correcte:
Fonch proposat per lo molt Rd. Dr. Vicens preevere y Rector de Manacor dient, al Sr. 
Bosser de nostra Comunidad, mea dit que les misses que pagan de ploms van algun 
tant atrasades, y que es nessessari passar les auant, y adimplir a nostra obligatio; y en 
asso fonch resolt nemine discrepante, que los Srs. Depositaris donassen al Bosser 45 
lliures de la Caxa del Deposit, y fer celebrar 300 Misses baxas dels llibres de ploms: y 
celebrades, y als llibres no estan del tot ajustats, a les hores ja se donara providentia [...]

 En aquesta data es prengué la determinació de fer ploms nous, no per ha-

pas dels anys. Per la seva importància, aquesta anotació es transcriu íntegrament:
Fonch proposat per lo molt Rd. Sr. Dr. Guillem Vicens prevere y Rector desta Parro-
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quial Isglesia de Manacor, dient Reverendi patres, nostron Bosser a temps que em 
dona quexes, que en nostron Comu tenim pochs ploms per ferse aumentat al numero 

Bossa ja esta vacua de ploms y discorreguts los vots fonch resolt y determinat nemine 

elegits lo Rd. Nadal Ferrer prevere y lo Rd. Pere Fabregues prevere, y a las horas 
Bosser; fet ut supra.

Als 23 Maig 1713 nosaltres electors per fer los ploms nous comensarem a fer los ploms 
en casa del Rd. Ferrer prevere y los acabarem de fer al principi del mes de juñy del ma-
tex añy 1713 y casi tots los demes capallans ajudaren a fer dits ploms, que se feren 50 
Ll de ploms patits de un dobler, y 24 Ll de ploms grosos de 3 sous que tots fan sume de 
74 Ll que entraren ala Bossa de ploms nous, del matall de que se feren fonch 24 Ll de 
plom y 6 lliures de stañy, que son 30 lliures de matall y despres se afagiren 5 lliures de 

del Deposit conta lo ques gasta per fer dits ploms en fol. 7 p. 2 exceptat les 5 lliures del 

= Nota que als 2. 9bre 1694 assent Bosser lo Rd. Nadal Ferrer prevere se li entregaren 
tots los ploms a la Bossa y foren 99 Ll 18 s ço es ploms grosos 53 Ll 14 s y de patits 46 
Ll 4 s que tot foren dites 99 Ll 18 s. comta de una llista del predit Bosser a los ultims 
de dita llista de 1692 diem ------------- 99 Ll 18 s

 Aquesta anotació al Llibre de determinacions ens permet obtenir molta in-

fabricació dels ploms sempre es va fer dins la mateixa església, a les dependèn-
cies de l’Arxiu. El document deixa ben clar que els ploms es feren a la casa de 
mossèn Nadal Ferrer, que era el bosser; aquest mateix prevere, juntament amb 
mossèn Pere Fabregues, ocupaven el càrrec d’arxivers. Fins i tot es pot anar 
encara més enfora: en aquelles dates a la Parròquia de Manacor no existia cap 
dependència destinada a arxiu, sinó que a diverses visites episcopals els bisbes 
fan constar que els llibres de la parròquia es guarden en molt mal estat dins una 
caixa que alhora fa d’arxiu, situada a una capella lateral del presbiteri dedicada 
a Sant Barthomeu. Sorprèn molt també que aquests ploms els fessin amb la par-
ticipació de quasi tots els capellans, sense contractar un calderer, un llauner o un 
joier.

 De l’anotació històrica anterior també podem deduir que l’aliatge que s’usa-
va a Manacor era de quatre cinquenes parts de plom (80%) per una cinquena part 
d’estany (20%), el que li conferiria major duresa i resistència a l’abrasió. El plom 
tot sol hauria estat massa blan i fàcilment s’haurien esborrat les imatges o hauria 
patit deformacions i ratllades amb el seu ús. Es conserven ploms d’altres indrets 
amb altres proporcions, amb altres metalls o sense gens de «mestrança». Però un 

de refredar», que vertaderament desperta gran interès. Aquest additiu al qual es 
refereix era molt probablement estibina en pols o grànuls, un mineral format 
majoritàriament per sulfur d’antimoni (Sb2S3), segurament difícil d’aconseguir 
a la Mallorca de principis del segle , encara que a la península Ibèrica hi ha 
més de 50 jaciments referenciats. Aquesta forma de l’antimoni ha estat utilitzada 
històricament per endurir diversos usos del plom, per exemple en la munició, 
encara que la humanitat utilitza l’antimoni des de fa més de 6.000 anys, malgrat 
ser altament tòxic.

 Procurant no confondre les lliures com a mesura de pes, amb la unitat mo-
netària, aquest document ens permet comprovar que l’església adquiria 24 lliu-
res de plom (9,6 kg) i 6 lliures d’estany (2,4kg). Analitzats els ploms de Mana-
cor que han arribat als nostres dies, hem pogut observar que el pes dels ploms 
grossos o dobler oscil·la al voltant dels 5,42 g, mentre que el pes mitjà del plom 
petit, o menut, és de 2,15 g. Un altre detall interessant d’aquest document és que 
ens dona l’equivalència dels ploms amb la moneda de curs legal: un plom gros 
equivalia a 3 sous, mentre que un plom petit equivalia a un dobler, o sigui, dos 
diners. És a dir, 18 ploms petits tenien el mateix valor que un de gros. Per tant, si 
es varen fer 50 lliures (mesura de moneda) de ploms petits, es fabricaren 6.000 
monedes; mentre que 24 lliures (mesura de moneda) de ploms grossos són 160 
monedes. Aquesta és la quantitat de ploms nous que es varen fer, i no s’ano-
menen en cap moment els ploms vells, que no sabem si es varen refondre o se 
seguiren utilitzant talment. El que és segur és que no es retiraren els ploms vells, 
refosos o vells es continuaren utilitzant, gràcies a la comparació de l’anotació 

alguns s’havien perdut), i es fabriquen 74 lliures noves, aquesta ha de ser neces-
sàriament una quantitat addicional.

 En aquesta ocasió, es pot comprovar que la Seu devia tenir problemes per 

parròquia que aportàs una quantitat bastant elevada per poder fer allà misses de 
ploms:

[...] be saben V Ms. que air a les 7 del mati se parti de esta vida sa Illma. al Sr. Bisba 
per la vila de Arta, y en altres coses dexa manat. Mana que enviassem sent sinquanta 
lliures diem 150 Ll al Sr. Joan Moranta scriva de Curia eca. y sustitut del Sr. Hieroni 
Barçalo nott. per la charitat de 1000 misses baxes, ques pagan de ploms atrasades [...] 
fa a compliment a 150 Ll que mana mon Sr. enviassem a Ciutat per la charitat de 1000 
misses tenien atrassades de ploms y tot consta del bara de rebuda el qual esta cusit en 
lo llibre llarch de ploms aont estan notades les dites 1000 misses en fol. 230
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 Una vegada més, es resolia que cada mes es fessin algunes misses baixes 

fer-les:
[...] Mes sea determinat y resolt, que cada mes los Archivers, y depositaris donen anal 
Bosser 5 Ll de la caxa del deposit semper que ni ajei per a fer celebrar missas de ploms 

 Quan un prevere era major, si el seu estatus econòmic li permetia, solia 
demanar la jubilació, per alliberar-se d’algunes obligacions, com el cant al Cor, 
la participació a les processons, a les misses solemnes, etc. Així i tot, com a pre-
veres, continuaven en l’obligació de seguir dient missa cada dia mentre la salut 
els ho permetés, obtenint a canvi una «distribució quotidiana» de ploms, i per 
tant una remuneració extraordinària:

[...] me es vingut el Rd. Pera Amer Prevere dietme, que assent un home de edad, ý 
havent tant temps que residex, ý havent bruit tot el temps que ha pogut, en los seus 
ministeris, axi en el cor com en tot lo demés suplica el que el vullam jubilar, ý eximirlo 
de ditas obbligations; Ý discorreguts tots los vots de un en altre, fonch resolt nemine 
discrepante; que venen a bé a dita propositio, ý lo eximexan de ditas obbligations, ab 
tot que degue dir tots los dias missa de ploms, [...]

 Quan un prevere havia de residir temporalment a Ciutat per defensar els 
interessos del Comú de Manacor, aquest podia obtenir permís per dir allà les 

aquest permís per estar ocupat en tasques pròpies, eliminant aquesta possibilitat 
en futurs casos:

[...] ja saben Vs. Ms. que el Rd. Joan Baptista Binimelis Prevere ha molt temps esta 
detingut en Ciutat [...] per lo que trop molt a son lloch el llevarli la orde de celebrar 
missas fundades de ploms a intencio del Rd. Bosser tot el temps se detindra en Ciutat 
per semblants dependencias, y per tant diletat temps, que es molt ara ho conforme que 
las missas fundades se digan alli haont son fundades [...]

 Per donar major solemnitat a la celebració de les 40 hores, i assegurar-se la 

[...] fonch proposat per el dit Sr. Rector dient Reverendi Patres; per la Indulgencia 
plenaria de las 40 horas, que he publicat vuy y de Orde de S. Señoria Molt Illustre se 
han de comensar en las proximas festes de Pentecostés [...] en honor dela SSma. Figura 
del Santo Christo que se venera en esta Parroquial Iglesia [...] es del cas se canten totes 

las hores Canonicas ab Órga cade dia [...] y que la distribució sia en lo modo siguent:

Disapta - Primeras vespras del S. Christo - - - 1 sou

El Bosser donarà de ploms - - - 1 sou

Completas menors ploms - - - 2 sou [...]

Segonas vespres santo Christo 1 sou ploms - - - 1 sou [...]

 Aquest important document estableix les normes de funcionament de les 
distribucions amb ploms, i per aquest motiu es transcriu amb major extensió. 
El rector del moment, Mn. Bartomeu Verd i Falcó, aconseguí que la Comuni-
tat aprovàs una nova normativa, intentant posar ordre en les distribucions de 

que en aquests aspectes se seguien unes normes molt més antigues, i possible-
ment s’havien anat relaxant amb el temps, amb el descontrol que això comporta. 
Segurament les tensions entre els capellans de la Comunitat pel comportament 

haver de prendre mesures tan dràstiques.
[...] el motivo de convocar a V Mds. ha sido para que se tracte sobre de la falta que se 
experimenta de plomos, [...] se resolvieron nemine discrepante: los capitulos siguien-
tes, prometiendo su observancia, y mandando que se observassen con toda puntuali-

detenidos y recogidos, los depositen en el Archivo: en donde los Archiveros recibiran 
estos depositos, notandolos en una plageta ó libro, con distincion y separacion, seña-
lando a cada uno su asiento y pagina separado: y puesta esta plageta o libro, y echos 
que seran estos depositos, los Archiveros den en dinero efectivo, al cabo de cada mes, 5 
sueldos a cada uno de los que habran echo deposito, y ultra de lo que les correspondera 
por la Mesada. 2º: fue resuelto, que al cabo de cada mes, se dé solamente á cada uno 

segun la lista del Bolsero: y todos al dia antes de la Mesada, deveran entregar al Bol-
sero la mesada de plomos, como es constumbre, y segun la misma llista del Bolsero 

quatro plomos de distribucion: y á los Ministros uno: y lo mismo se observara en los 

solemnes, que tendran la dotacion de 1 libra 10 sueldos o mas de llimosna, se repartira 
un sueldo á cada uno, y a los Ministros se daran tres plomos: ý esto mismo se observara 

Benedictus, en los quales se repartira un sueldo; y á los Ministros y Cantores se daran 

se celebraran aunque adventicios, siempre que vengan á la Comunidad, por via de 
llegado, testamento ó manda pia; sin que los ministros puedan pretender mas de lo que 
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asistiendo a los viaticos, al cabo del año tendran plomos recogidos, puedan hacer depo-
sito de dichos plomos; continuandose la partida al deposito, que habran echo despues 
de esta resolucion; y assi mismo se les daran los 5 sueldos de ultra todos los meses: 

plomos recogidos; y no habran querido hacer deposito de dichos plomos, no podran 
hacer este deposito, sin que primero hayan obtenido el permiso de la Comunidad: y no 

y solamente se les dara lo que les corresponda de distribucion; y esto despues de su 
muerte: 7º fue resuelto que en caso que hayan concluido todas las missas de plomos, 
y esta Comunidad no tenga otras missas que las adventicias, entonces los que tendran 
turno deveran celebrar de las adventicias; y si estas no llegan a la Caridad; de 4 sueldos 
o á la de 6 sueldos = la Comunidad añadira assi mismo de sus propias la llimosna que 
correspondera a la tasacion que las há dado; segun lo resuelto en el capitulo 3º de esta 
resolucion [...]

 A continuació apareixen diverses transcripcions referides a la disconfor-

[...] en quanto a las distribuciones pretensas, por el dicho Dn. Migl. Riera Tonsurado, 
como assi mismo por qualquier otro no ordenado in sacris; fuessen las dichas distri-
buciones depositadas en el Archivo en plomos, y despues de ordenados, se les pagaria 
por mesadas y que de este modo y no de otro se les admitia, á las distribuciones [...]

21 d’abril de 1800

 En aquesta ocasió un subdiaca demanava que li paguessin tot d’una vegada 
el que havia guanyat en ploms, però li deien que no era el costum i no es podia 
fer, que li pagarien per mesades duplicades:

[...] el Sr. Dn. Jaime Gelebert subdiacono me há pedido que aga presente á V. Mds. que 
quiere que la Comunidad le pague i satisfase de pronto y de una vez en dinero efectivo 
y bueno toda la partida de plomos que tiene depositada del tiempo que há recidido 

á la practica que há observado hasta al presente esta Comunidad en sus antecesores 
constituidos en menores y despues han asendido al subdiaconato, que es, pagarles por 
mesadas dublicado [...]

8 de maig de 1800

 El mateix subdiaca anterior protestà per la resolució del Comú de Manacor 
al vicari general, i ara el resultat li fou molt més favorable:

[...] Convocados por el Rdo. Dr. Barth. Ferrer Presbitero y Vicario de esta Parroquial 

-

los quatro ordenes menores no cobravan las ditribuciones de plomos, si que todas las 
que ganavan se depositavan en el Archivo para cobrarlas luego de tener el subdiaco-
nato [...] que dentro el tercer dia presiso entregue al exponente las dichas 162 libras 10 

 La Comunitat de Preveres decidia retirar la distribució de ploms als viàtics, 
ja que això s’havia de pagar de la bossa de la capella del Sant Crist:

[...] es necessario para satisfacer el atrasso de missas poner en execucion lo mandado 
por nuestro Illustrisimo y Reverendisimo Sr. en su Santa Visita que la Cofradia del 
Santisimo Sacramento y Capilla del Sto. Christo paguen los Eclesiasticos que acom-
panan á su Divina Magestat quando sale por viatico y que la Comunidad no de mas 
plomos a dichos Eclesiasticos por no tener rentas destinadas para esto pero si para las 
missas [...] y que el Bolsero no de mas plomos á dichos Eclesiasticos y que esto se 
aplique al atrazo de missas [...]

 Amb la intenció de donar major rellevància als càntics, l’economia parro-
quial permeté augmentar la distribució, millorant així l’assistència dels preveres:

[...] Señores parese justo el que en todos los actos de Coro se dé distribucion a los 
asistentes siempre que sea posible; y asi he pensado que en los Responsorios Generales 

Viguilias, octavas privilegiadas etcetera se reparten 2 sueldos de ploms a cada uno, asi-
mismo que respecto que Su Illustrisima manda que se digan los responsorios tambien 

cada uno 2 sueldos de la Bolsa de las Almas dando doble al Cantor, y que el Vicario o 

para esto puedan pretender mas distribucion que la de 2 sueldos como queda dicho; 
asi mismo que se de la distribucion de 2 sueldos a cada uno de ploms en los responsos 
que por constumbre immemorial de esta Iglesia en todos los sabados no impedidos se 

cante en todos los sabados despues de resada la Corona, la Salve a la SSma. Virgen; 
y que se den 4 sueldos de ploms a cada uno de los asistentes; sin que los cantores, ni 
el Presta puedan pretender mas distribucion que la aseñalada de 2 sueldos o 4 sueldos 
conforme fuere la funsion [...]

22 de gener de 1811

-
veres no podien canviar per efectiu els seus ploms, sinó només deixar-ho anotat 
a l’arxiu, per cobrar-ho després de ser ordenats, i llavors no tot de cop, sinó per 
mesades duplicades segons el costum:

[...] atendiendo á la necesidad de este numeroso Pueblo, fue resuelto que los Posee-
-

dan pretender en dinero efectivo los ultras que haze la Comunidad, los que daran en 
plomos: que se deban depositar en el Archivo todos los plomos que tengan, de que 

no ordenandose de orden sacro, qualquiera sea el motivo haun por haver muerto antes 
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de la edad necesaria, no podran ellos ni sus succesores herederos, pretender, percibir, 

Comunidad [...]

26 d’agost de 1811

los plomos que han ganado, y si se advierte fraude havise la Comunidad para su re-
medio [...]

2 de febrer de 1812

 Es recupera la distribució de ploms a la quaresma, que s’havien llevat el 
1685, encara que no sabem entremig si s’havien posat i llevat diverses vegades:

[...] Igualmente fue resuelto nemine discrepante que se celebrasen Visperas resadas 
en los dias de la Quaresma en que se pueden celebrar immediatamente despues de la 
misa major dandose de distribucion 3 plombos que deveran costearse de los fondos de 
la Comunidad [...]

[...] Igualmente fue resuelto nemine discrepante que en caso de no depositar dho Pro-

hay fondos bastantes se los cambiaran y de lo contrario quedaran creditores contra la 
Comunidad [...]

16 de maig de 1812

gastar diners en efectiu, sense haver d’aplicar aquesta despesa a la bossa comu-
na:

[...] se resolvio que en las 40 Horas las dos libras destinadas para las distribuciones 
del Choro y demas partes por este año se diesen en dinero efectivo y no en plombos 
conformandose con la indicada minuta que para en este Archivo [...]

-
ents per pagar distribucions en ploms, ja que s’havien estalviat bastants despeses 
durant l’any:

[...] fue resuelto nemine discrepante que se repartiese el ultra en plomos en la Fiesta de 
la Immaculada Concepcion de Maria SSma. que antiguamente se acostumbraba repar-
tir de los sobrantes del censo para el Novenario de la misma Immaculada Concepcion 
respecto que en este presente año el gasto ha sido menor que en los años anteriores [...]

 El maig de 1814 retornà Ferran VII al tron, i molts preveres mallorquins no 
dubtaren a posar-se de part dels absolutistes, celebrant actes d’acció de gràcies:

[...] fue propuesto por el dicho Sor. Rector diciendo Señores el motivo que he tenido 

para convocar a V. M. ha sido porque en atencion que esta Comunidad á resuelto cele-
-

cación de Nuestro Soberano Monarca en el Trono [...] que la Comunidad contribuiese 
de sus fondos al adorno de la plasuela de esta Iglesia [...] y que los gastos para dichos 

gastos y para esto se les rebaje de las mesadas lo que corresponda á pagar á cada uno y 

lo que quedare rebajados los dichos gastos [...]

6 d’abril de 1816

 Com que l’economia seguia millorant, s’augmentava encara més la distri-
bució del Tridu Pasqual:

[...] Mas fué resuelto que al siguiente triduo de la Semmana Santa se repartiesse una 
libra ý diez sueldos á cada residente en plomos á mas de lo que se acostumbra repartir 
[...]

 En aquesta data s’augmentava la retribució en ploms als assistents als res-
ponsoris, que s’havia aprovat vuit anys abans:

-
les, como despues de la misa mayor en los dias que se pueda, ý en los otros dias se can-
tase el Responsorio libera me Domine [...] ý que se diese seis dineros de distribucion 
en plomo en los expresados Responsorios Comunes ý libera me Domine [...]

-

[...] los que ha decretado el Muy Ylustre Señor Vicario General Sede Vacante [...] que 
siempre que la Comunidad haciere algun ultra no pudiesen pretender dinero efectivo ó 
que se les dara en plomos; que deberan depositar en el Archivo todos los plomos que 

y no ordenandose de orden sacro qualquier sea el motivo haun para haver muerto an-

pretender percibir ni tener acción alguna con dichos depositos sino que deberan ser á 

-
ciats als enterraments dels pobres, i en canvi decidia augmentar encara més la 
retribució pels responsoris:

[...] mas fue resuelto que en los entierros que se hacian amore Dei en que se repartian 
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plombo solamente se repartan tres de los fondos de la dicha Comunidad [...]

 Es comprova com la comunitat intentava que la solemnitat de la celebració 

[...] se resolvio nemine discrepante; que el sabado de Pentecostes á las quatro de la 
tarde, se enpezasen dichas 40 horas asi como siempre se ha acostumbrado, que en 
seguida se cantasen visperas solemnes ý se repartiesse un sueldo de distribucion, y 
quatro dineros á completes, que este dia no huviese maytines, que se cantase prima 
solemne todos los dias repartiendo seis dineros, que las horas menores, fuesen por los 
Benefactores de la Parroquia ý se repartiese plomo [...]

25 de desembre de 1822

de Tots Sants, on evidentment també interessava tenir-hi nombrosa participació:
[...] mas fue resuelto que el domingo proximo dia 27 Octubre se empesase el turno de 
Misas de Sanctus y de Alba, aplicando el celebrante las siete Misas á intencion de los 

-

 A part de les referències de 1627 i 1713, aquesta és la tercera ocasió en què 
s’ha pogut trobar una referència respecte a la fabricació de ploms, i ens dona fe 
que aquells ploms havien aguantat en ús 111 anys. Aquesta anotació deixa clara 
la feina de l’arxiver com a custodi dels béns de la parròquia i la del bosser com a 
tresorer o responsable dels ingressos i despeses. També demostra clarament que 
la feina del joier es va fer a les dependències del mateix arxiu parroquial, per la 
importància i valor que es donava a l’encuny, que per desgràcia no s’ha conser-

[...] fue propuesto por Dn. Geronimo Truyol Presbitero y Bolsero la nescesidad que 
tenia la Comunidad de Moneda de Plomo y en seguida se resolvió que se hiciesse la 

Galmes Presbitero y Archivero y al sobre dicho Truyol Pesbitero y Bolsero los que 
cuydaran del encargo y hiciesen fabricar ciento y veinte y ocho libras en este Archivo 
por el Platero Lluys Fuster en el Mes de Julio de 1824 son –128 libras de que doy feé 
â los 12 Agosto de 1824. Pedro Galmes Presbitero y Archivero.

 Encara que fou aprovat a la reunió del Comú del 2 de juliol, aquesta inscrip-

dur els seus ploms cada mes a l’arxiu, i s’acorda que ho hagin de fer al manco 
cada dos mesos, o es prendran mesures disciplinàries:

-
-

cios ý en caso de contravenir á dicha resolucion, se les avisara por una vez por los Re-

por canviar mesadas tanpoco por cargos, pues esta pena fue de comun consentimiento; 

 Aquesta anotació és molt curiosa, i està relacionada amb la del 2 de juliol 
del mateix any. Pel que es veu, el plater Lluís Fuster havia tengut pèrdues amb 
la feina de fer els ploms, i demanava alguna retribució més, per almoina:

[...] Ygualmente fue propuesto por Dn. Juan Pujadas Pesbitero y Archivero diciendo 
que el Maestro que havia fabricado la moneda de plomo para nuestra Comunidad su-
plicava á Vds. que respecto havia perdido bastante, en la contracta havia echo por su 
trabajo, y carbon, si tendrian á bien añadirle alguna cosa, por limosna; y discurridos 
todos los votos, fue resuelto, nemine discrepante se le diese quatro pesetas de regalo 
de los fondos de la Comunidad [...]

 Per fomentar l’assistència a la celebració de Tots Sants es repartí un duro, 
és a dir 30 sous, en ploms, entre tots els assistents. També s’insistia en les retri-
bucions pels càntics:

[...] fue resuelto que en las visperas de todos los Sanctos, se repartiese, un duro en 
moneda de plomo de ultra; [...] y que en los dias de aýuno, primera, y segunda classe, 

todo en moneda de plomo [...]

 La situació econòmica era preocupant, la parròquia no tenia fons i no podia 
pagar tant en distribucions. Se n’hagueren de suspendre algunes i disminuir-ne 
d’altres:

[...] Mas fue propuesto por el Reverendo Dn. Juan Pujadas Presbitero ý Archivero, que 
respecto que la Comunidad se hallava sin fondos, convendria suspender, por algun 
tiempo, el liberame domine en los dias de primera y segunda classe, y dias de vigília, 
ý que igualmente en los responsorios diarios, no se repartiese mas que un plomo, en 
lugar de los tres que se repartian [...]

 En aquesta determinació es detalla més la distribució de ploms als diferents 
responsoris de l’any, a més d’eliminar les distribucions extraordinàries de tot 

[...] Mas fue resuelto, nemine discrepante á propuesta del Dr. Riera, que de los fondos 
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-
ytinales, dos al responsorio de los sabados para los Hermanos difuntos, dos al espenyes 
ý seis á las Visperas en lugar de los quatro, ý que no se repartiesen ultras en todo el 
año, exclusa la Vigilia del nacimiento del Sr., sino en el ultimo dia de Mes, en caso de 

Reverendos Archiveros [...]

 La situació econòmica havia millorat i, gràcies a les anotacions dels anys 
-

deute:
[...] ý fue resuelto nemine discrepante que el ultimo Domingo de mes, ó el dia ultimo 

fuessen concluidos dichos vensidos [...]

 Després de l’anotació del mes anterior, s’acorda accelerar el pagament dels 
deutes:

[...] Mas fue resuelto nemine discrepante que por el ultimo Domingo de este Mes de 

libras y dies y seis sueldos por ultra. [...]

 S’ajusten novament els pagaments per assistir als responsoris, a dos per 
prevere, fent a més que de la bacina del Sant Crist es paguessin els responsoris 

[...] Mas fue propuesto por el dicho Pujadas Presbitero que los responsorios tanto del 
-

repartiesse dos dineros de las dichas Almas [...]

 L’anterior determinació devia donar peu a confusió, i per això s’expressà 
més clarament:

dos dineros por cada uno todo lo qual fue resuelto nemine discrepante [...]

 Era necessària l’eliminació dels pagaments per assistència als principals ac-
tes de l’any, que estaven establerts per costum, excepte les matines de Nadal. La 
galopant crisi econòmica obligava a prioritzar els actes corals, els enterraments 
dels pobres i la festa de Sant Pere:

[...] Mas fue propuesto por Dn. Bartholome Sales Presbitero que no se repartiesen mas 
ultras en todo el año mas que el sabado de la Navidad del Señor ý discurridos todos 
los votos fue resuelto nemine discrepante, que no se repartiesen mas ultras, ý que los 
sobrantes á conosida de los Reverendos Archiveros, se repartiessen primeramente en 
poner distribucion en aquellos actos de coro que no la aý, mas en aumentar tres plomos 

Apostol, todo esto por manera de ultra, es desir sin doble á nadie, ý si aý mas fondos 
aumentar tres plomos diarios los aniversarios [...]

 Aquesta és la darrera anotació que apareix als libres de determinacions, i 

molt propera.
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