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ACTUALITAT

JULIÀ LLADÓ

els {ladó del ÍTlaresme a mallorca
es del 1984, per una
iniciativa de Tomàs
,. Lladó (e.p.d.) sobre
* una idea del nostre
convilatà Josep Lladó i Pascual,
s'han organitzat VIII Trobades
dels Lladó del Maresme, per tot
Catalunya i en les quals els Lladó
d'Argentona, que som els més
nombrosos del Maresme (120 inscrits en el Cens) hem participat en
la preparació amb força èxit d'assistència en totes. Però la IX Trobada, que s'ha celebrat el setembre passat a Mallorca, ha estat
molt especial per una sèrie de circumstàncies que han donat a la
Vila d'Argentona una important
rellevància. A la primavera de
l'any 1997, l'abans citat Josep
Lladó i Pascual, rebé de La Caixa
un extracte de compte per error
dirigit a ell però que pertanyia a
un altre Josep Lladó i Pascual de
Picafort a Mallorca.
Aquesta casualitat provocà la
curiositat del nostre equip "históric-geneaològic" format pel mateix Josep Lladó, en Francesc Lladó i Tubau i el sotasignat Julià
Lladó i Gràcia, buscadors de
motius per escollir el Hoc a celebrar les Trobades. Vàrem comprovar que a Mallorca hi viuen 1.341
persones amb aquest cognom i, a
més, altres variants com els Lledó
i la variant exclusiva de l'Illa, els
Lladonet.
En els primers contactes per
correu amb la Sra. Goretti Mascaró, ens va enviar un extracte de
l'heràldica de Mallorca, en què
vaig trobar-hi la pista que a
Campos s'havien establert els primers Lladó, després de la conquesta de riUa pel rei Jaume I.

També a la vila de Campos és
on actualment hi resideixen més
de 300 persones amb el cognom
Lladó, essent la població amb més
quantitat després de Barcelona i
Palma, i seguida en quart lloc per
Argentona.
Així, els components de la
Comissió del Maresme vàrem
visitar en diverses ocasions la vila
de Campos (nom mossàrab emprat des de molts segles abans,
com a Catalunya hi tenim el
Mont Caro) trobant-nos amb la
sorpresa que el patró de la parròquia és el mateix Sant Julià que el
d'Argentona. En diversos llibres
d'història local que ens van regalar
hi havia notícies de l'establiment
d'en Guillem Lladó a l'any 1268,
que es pot considerar el tronc de
la família Lladó de Son Cosmet,
lamília que ha prosperat i s'ha
estès per tota la població.
Però amb el testament del
1280 d'en Guillem de Farincca en
què llegava 5 sous a un seu fillol,
fill de n'Argentona i també una
venda d'en Bramona a l'Arnau
Lladó, síndic de Campos, d'una
peça de terra, ens va convèncer de
la presència d'argentonins a la
conquesta i/o posterior establiment a Campos, possiblement
amb en Bernat de Riudemeia i
altres homes del Maresme que
acompanyaven el senyor de
Burriac, en Guillem de Sant
Vicens, que rebé en premi del seu
esforç militar ducs "cavalleries", o
sigui les terres que feien &lta per
mantenir dos cavalls de guerra i
els seus homes.
Els Ajuntaments de Lladó i
Argentona es dignaren escriure al
de Campos, demanant-li suport

per les nostres indagacions i per
organitzar la rebuda dels viatgers
de la IX Trobada. L'Ajuntament
de Campos va contestar, proposant agermanar els Lladó de les
dues viles en vista de les peculiars
coincidències que demostraven
antics lligams. I també va encarregar al regidor de Cultura, senyor
Antoni Lladó i Lladó, ajudat per
una comissió dels Lladó de Campos, fer els preparatius per la
recepció oficial i la visita del diumenge 19 de setembre a l'Ajuntament, al convent de les M.M.
dels S. Cors, fundada per Sebastiana Lladó i Sala, i la Parròquia de Sant Julià, celebrant una
missa solemne mossèn Miquel Lladó i La DC Trobada, que s'ha celebrat
culminant amb el
dinar de germanor el setembre passat a Mallorca,
amb 58 assistents de
Catalunya i més de ha estat molt especial per una sèrie
250 de tot Mallorca.
Al final del dinar es de circumstàncies que han donat
va cantar un emotiu
himne dels Lladó, a la Vila d'Argentona
que va fer humitejar
els ulls de molts una important rellevància
mallorquins
pel
retrobament amb els possibles
parents catalans, després de 770
anys de separació
Des de l'escepticisme dels inicis d'aquesta difícil Trobada fins al
ple èxit aconseguit, que tots els
diaris de Mallorca van ressenyar
amb interès, mencionant la vila
d'ARGENTONA com el possible
origen dels LLADÓ mallorquins,
esperem amb confiança la X
Trobada dels Lladó en el poble de
LLADÓ pel maig del 2001, ja
segurs d'haver entrat en el tercer
mil·lenni.
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