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Introducció

PÒRTIC

Ara, després de quatre-cents anys i per primera 

vegada aquest aniversari és commemorat entre 

nosaltres, i el celebrem en un moment veritablement 

important pels canvis que veiem al nostre 

entorn. Actualment contemplem la desaparició 

de l’agricultura familiar que ha estat la forma de 

vida dels nostres pobles, estem davant del dubte 

i desassossec de quin serà el resultat econòmic i 

social d’aquesta desaparició. Quin serà el model 

socioeconòmic i a quin tipus de societat ens volen 

portar? Ara, també som una terra d’acollida de nous 

pobladors, immigrants vinguts d’arreu del món. 

Per això, en l’IDECO del Camp de Túria pensem 

que és un moment clau en la nostra història i que 

aquesta commemoració ens pot ajudar a esbrinar 

els nous camins, raonar-los, revisar-los i reconèixer 

que, si els repobladors del XVII al Camp de Túria 

van ser capaços de construir i integrar-se en una 

identitat valenciana hereva dels repobladors del XIII, 

nosaltres, ara, no serem menys. 

La repoblació començada el mateix 1609 –la 

primera Carta Pobla del País Valencià sembla que 

és la de Serra i Ria– va deixar una cultura i unes 

formes de vida que han estat les dels nostres 

pobles fins ara, solidaritat familiar i de llinatges, 

comunitat de llauradors, transformacions de cultius 

i desenvolupament industrial, puntals que han estat 

el fonament de la nostra història. Commemorar el 

quatre-cents aniversari és una forma de refermar-

7

nos en tot allò que som i volem seguir essent 

i també de viure les transformacions de forma 

oberta, creativa, joiosa i crítica si cal. Per això, la 

commemoració vol ser una fita i un record que ens 

agermane amb tots aquells que van fer possible 

que les terres valencianes foren en el XVII una terra 

d’acollida, com també ho són ara.

El repoblament de les terres valencianes es féu 

majoritàriament per un poblament local. Només a la 

diòcesi de València, l’èxode afectà, entre 1610 i 1622, 

unes vint mil persones adultes, que abandonaren 

el seu lloc de residència per establir-se en pobles 

que havien habitat els moriscos. Encara que hi ha 

algunes particularitats, a mesura que s’estudia aquell 

període es confirma una diversitat de personatges 

i una arribada de nous llinatges. Començant pels 

nombrosos grups d’immigrants baleàrics -els 

mallorquins de les cròniques– que van arribar a 

la Marina, a les valls del seu voltant i a altres llocs 

del País Valencià. Seguits d’aquells llauradors 

i ramaders de les serres de Conca i Terol que 

segueixen els tradicionals camins trashumants cap 

a la Mediterrània. Altres grups més minoritaris, com 

els genovesos, els gascons o els biscaïns, també es 

faran presents en algunes localitats que abans eren 

poblades de moriscos. 

Al Camp de Túria, el repoblament fou divers, 

tan diversificat que encara ens sorprèn la facilitat 

amb què van ser integrats la major part dins 

l’entramat cultural i lingüístic valencià que estava 
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solament representat pels nuclis de cristians vells 

de Llíria i la Pobla de Vallbona. Els repobladors 

poden anar des dels veïns dels pobles de cristians 

vells valencians de Llíria i la Pobla, fins els vinguts 

de l’Horta i de la mateixa ciutat de València i 

d’altres comarques valencianes. Entre aquests són 

d’assenyalar aquells que van baixar de la Serrania 

–Alcubles, Altura, Xulella- fins els que van arribar de 

més lluny, de l’Aragó, com els nombrosos llinatges 

de pastors trashumants de la serra de Javalambre 

i Gúdar, com els de Camarena de la Sierra, que 

poblaran la Vall d’Olocau, Marines i Gàtova o el 

grup també de forta personalitat dels llenyaters i 

carboners biscaïns –com seran coneguts el vinguts 

de les terres d’Euskadi-, un altre grup menys 

estudiat són els mossos de les terres catalanes, i fins 

i tot els infançons navarresos i castellans d’aquella 

empobrida aristocràcia dels darrers monarques 

de la casa d’Àustria, que veiem com els nobles 

valencians els paguen amb els establiments de la 

carta pobla en alguns dels seus senyorius.

Siga, doncs, aquest número de MIRADES, 

una altra aportació a la commemoració de la 

repoblació. Aquelles generacions primeres 

que van integrar-se als pobles repoblats de 

la comarca: Benaguasil, Riba-roja de Túria, 

Vilamarxant, Bétera, Benissanó, Serra, Nàquera, 

Olocau, Marines i Gàtova, han estat els 

protagonistes de la història en part d’aquests 

400 anys, els veritables pares de les nostres viles. 

Commemorar, recordar, celebrar el repoblament 

de fa quatre-cents anys és fer que la història 

aconseguesca significat per a la nostra societat. 

Comprovar com determinats canvis o continuïtats 

s’han materialitzat en el nostre paisatge, en la 

nostra vida al llarg dels segles. En una societat 

cada vegada més multicultural com la nostra, fer 

aflorar les experiències que s’han viscut al llarg 

del temps pot permetre una millor comprensió 

dels altres i pot facilitar que, a partir de passats 

diferents, els joves del futur puguen caminar 

junts. Sense dubte, la perspectiva plural del 

repoblament hauria d’ajudar-nos a dibuixar futurs 

possibles basats en la convivència harmònica 

d’històries i temporalitats plurals en l’actualitat del 

dia a dia dels nostres pobles. 
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Les cartes de població 
de Vilamarxant i d’Olocau

Manuel Ardit Lucas
Universitat de València

En ser expulsats els moriscos valencians entre els 

mesos d’octubre i desembre del 1609, els senyors 

de les localitats que van quedar buides, en major 

o en menor mesura, posaren en marxa el procés 

per tal de recuperar una població que permetés 

recobrar l’estructura productiva i les rendes que 

abans havien percebut dels moriscos foragitats. El 

procés fou lent i a escala de tot el País Valencià la 

població anterior a l’expulsió no es va atènyer fins a 

finals del segle XVII i la producció un poc abans, per 

tal com la repoblació es va fer amb una estructura 

de la propietat i dels conreus una mica més eficient 

de la que havia predominat anteriorment. Però a 

escala local les diferències van ser notables, ja que 

alguns territoris es van recuperar aviat, altres ho van 

fer més tard i alguns ni tan sols es van repoblar, ja 

que no tenien les condicions d’habitabilitat mínimes 

que els repobladores exigien. Com d’altra banda és 

lògic suposar, els pobles que es van repoblar sense 

grans dificultats van ser els situats a les contrades 

més riques, mentre que els que ho van fer amb 

dificultats o no es van recuperar mai foren els de la 

muntanya interior. Aquesta desigualtat i variabilitat 

del procés repoblador ja va ser assenyalada a finals 

del XVIII per aquell observador assenyat de la 

realitat valenciana que fou Antoni Josep Cabanilles, 

quan va escriure que 

9

“verificada la expulsión, experimentaron los 

señores menguas considerables en sus rentas, 

por faltarles tantos millares de contribuyentes. 

Heredaron de los expulsados los bienes raíces 

y muebles; pero por falta de brazos quedaban 

infructíferas las vegas y campos fértiles del 

reyno. Para remediar estos daños, y rotos los 

tratados o encartaciones antiguas, se hicieron 

nuevos pactos o capítulos de población. Las 

condiciones fueron más gravosas donde fue 

mayor el número de pretendientes, mejor la 

naturaleza y condición de los campos y menor 

la bondad natural de los señores. Unos se 

contentaron con la octava o sexta parte de los 

frutos, otros con la quinta o quarta, y algunos 

exigieron la tercera, reservándose además 

varios derechos, como de almazara, lagar, 

horno, mesón, etc.”1

Els historiadors han discutit llargament sobre 

la duresa de les condicions que es van pactar en 

les noves cartes de població atorgades després de 

l’expulsió dels moriscos. El debat és complex i té 

moltes ramificacions, algunes de les quals pretenen 

fins i tot explicar un suposat endarreriment 

econòmic valencià que arrancaria d’aquell moment. 

Els historiadors que han intervingut en la discussió 

1 Antonio José CAVANILLES: Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del reyno de 
Valencia, Madrid, 1795-1797, dos volums, Imprenta Real. La cita és del vol II, p. 126.
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han aportat material empíric però també s’han 

basat en pressupòsits teòrics que de vegades tan 

sols encaixaven en els fets observats amb una 

certa violència. També s’ha de tenir en consideració 

que la situació econòmica i social dels moriscos 

es coneix encara tan sols de forma parcial i que 

tampoc no s’ha fet cap estudi de les cartes de 

població amb l’amplitud suficient.

De tota manera una cosa sembla clara en 

l’estat actual de la historiografia. Generalment les 

condicions pactades en les cartes de població 

postmorisques foren millors que les que abans 

havien hagut de suportar els musulmans 

valencians, malgrat que pogué haver alguna 

excepció. No obstant això els repobladors, o potser 

de forma més correcta els seus descendents, van 

percebre aquelles condicions com a dures. Ho 

van fer perquè, si generalment eren millors que 

les dels moriscos expulsats, eren notablement 

pitjors que les dels cristians que habitaven llocs 

de reialenc o senyories de població cristiana o 

majoritàriament cristiana. La història valenciana 

està plena d’enfrontaments entre senyors i 

vassalls, alguns violents, com la Segona Germania 

de 1693, la guerra de Successió del 1705-1707, 

els motins il·licitans i d’altres pobles de la Vall 

del Vinalopó i el Baix Segura del 1766, la revolta 

antifeudal del 1801, acabant amb la guerra 

del Francès del 1808-1814, que tingué, entre 

altres, el caràcter d’una formidable insurrecció 

antisenyorial. Si a això afegim el recurs constant 

que els pobles valencians van fer a la via jurídica 

davant dels tribunals de justícia, per tal de retallar 

prestacions que consideraven injustes o fins i tot 

desfer-se totalment de la senyoria mitjançant 

un procés de reversió a la corona, haurem de 

concloure que l’esperit antifeudal era ben arrelat 

i que les condicions imposades en les cartes de 

població posteriors a l’expulsió dels moriscos 

van ser qüestionades durant dos segles. La 

decidida postura antisenyorial que van adoptar 

majoritàriament els diputats valencians en les corts 

de Cadis, i molt especialment Antoni Lloret i Pere 

Aparici, és el reflex d’aquesta combativitat.

L’efemèride que ara se celebra, quatre-cents 

anys després de la signatura de les cartes de 

població que es van atorgar entre 1609 i 1613 

aproximadament, ha promogut diverses iniciatives 
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per tal de publicar molts d’aquells instruments que 

o bé romanien inèdits o es trobaven en revistes 

i llibres de difícil accés, i no sempre amb una 

transcripció correcta. La revista Mirades s’ha sumat 

a aquesta idea i publica en el present número un 

avantprojecte de carta de població de Vilamarxant 

de 1609, la carta definitiva de 1610 i les dues cartes 

d’Olocau, Marines i Gàtova de 1610 i 1611. Per tal 

de fer més entenedor el contingut d’aquests 

documents al lector no especialista, procediré a 

comentar-los breument.

El projecte de carta pobla de Vilamarxant 

és molt primerenc, del 7 de novembre de 1609, 

quan encara no havien acabat de fer-se els 

embarcaments dels moriscos valencians. No és 

obra del senyor del poble, en aquell moment el 

comte de Vilallonga, el famós Pere Franquesa, 

secretari reial i home de confiança del duc de 

Lerma, caigut en desgràcia l’any 1607. Les seues 

propietats van ser posades en segrest reial i així 

estaven l’any de l’expulsió dels moriscos, entre 

elles la baronia de Vilamarxant. Per això va ser 

el segrestador reial, Jaume Bertran, qui va fer 

la proposta de la carta de població. Segons diu 

l’exordi del document, hi havia diferents candidats 

a repoblar la baronia i calia donar-los certes 

condicions amb urgència per tal que es pogués fer 

la sembra i no es perdés la collita de forment i ordi.

Es tracta d’una proposta molt simple, que tan 

sols contempla els aspectes essencials, basant-

se en les condicions que anteriorment havien 

tingut els moriscos expulsats. El segrestador reial 

proposava que els repobladors pagaren un únic 

cens monetari de 28 sous anuals per cada casa, 

contribució en la qual anaven incorporades les 

prestacions personals o sofres morisques, que 

s’havien convertit en diners. Més endavant es dirà 

que aquestes cases, igual que les terres, serien 

donades en domini útil emfitèutic, de manera 

que el pagament del cens portava incorporats els 

drets de fadiga i lluïsme, que es pagaven en les 

compravendes. La fadiga era el dret de preferència 

o tempteig que tenia el senyor en totes les 

transmissions de domini i el lluïsme una quantitat 

que s’havia de pagar al senyor, com a amo major i 

directe, en totes les compravendes, habitualment el 

10 per 100 del preu de venda.

Les particions de fruits que havien de pagar les 

terres no queda clara, ja que el segrestador no fa 

una proposta. Diu que els moriscos havien pagat 

un cinquè per algunes terres, un vuitè per altres i 

que finalment també hi havia terres franques, és a 

dir que no pagaven res. Jaume Bertran afirma que 

aquesta disparitat de particions i de terres franques 

era una font de fraus, ja que els antics moriscos 

mesclaven els fruits d’unes terres i d’altres, del que 

en resultava una gran confusió. Per això planteja 

que seria convenient unificar la partició i fer 

desaparèixer les terres franques, però no aconsella 

cap proporció. S’ha de dir, de tota manera, que 

les parts de collita que havien pagat els moriscos 

eren baixes, de manera que no es tractava d’una 

senyoria opressiva. Pel que fa a les terres de 

secà, el segrestador apunta que seria convenient 

estimular el seu conreu, afirmació que sembla 

corroborar el fet que els moriscos, concentrats 

en l’agricultura de regadiu, a penes cultivaven les 

terres de secà. Probablement per tal de fomentar 

els conreus de secà, proposa que s’establiren a 

cens o partició moderats, però no diu quin.

En un altre capítol dóna una notícia molt 

interessant i és que l’antic comte de Vilallonga, 

seguint la tendència que hem apuntat anteriorment 

d’estímul dels conreus de secà, havia posat en 

conreu una gran heretat de tres-centes o quatre-

centes cafissades amb vinya, oliveres i garrofers, 

que encara no donaven fruit. Un latifundi com 

aquest tan sols es podia conrear degudament 

mitjançant un majoral, mossos de llaurada i 

jornalers, però com que en les circumstàncies 

actuals això semblava difícil, el segrestador 

aconsellava que l’heretat es repartís entre els 

repobladors, i aquesta vegada sí que aconsellava 

unes particions: un terç per al vi i la meitat per 

als fruits dels arbres, particions molt altes, potser 

explicables pel fet que la inversió inicial de la 

plantació ja estava feta.

Els dos capítols finals de la proposta tracten del 

tipus d’establiment i dels censals a què responia 

l’aljama morisca. Pel que fa a la primera qüestió, el 

segrestador diu que les terres s’hauran d’establir 

en domini útil emfitèutic, la forma habitual al País 

Valencià, reservant-se el senyor el domini major i 

directe, amb lluïsme i fadiga. En aquest cas especifica 

que el lluïsme haurà de ser de dos sous per lliura, és 

a dir del 10 per 100. Pel que respecta al pagament 

dels interessos dels censals que els moriscos havien 

carregat per compte propi, apunta la conveniència 

que els nous pobladors queden obligats a ells, encara 

que sotmetent-se a allò que el monarca pogués 

legislar sobre l’assumpte en el futur.
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La carta de població definitiva, de 30 de 

setembre del 1611, és molt diferent. El notari que 

la va autoritzar, Gaspar Joan Grau, va redactar 

una escriptura molt ben feta tècnicament, malgrat 

que amb algunes inconsistències, i també molt 

extensa, ja que detalla aspectes que habitualment 

no es tractaven en les cartes de població sinó en 

altres textos legals, com les ordinacions rurals. 

Tan sols es coneix una còpia molt posterior, del 

1770, procedent de l’arxiu dels ducs d’Osuna, prou 

correcta però amb alguns pocs errors en el text 

valencià, ja que l’escrivà mostra una lleu tendència 

a expressar-se en castellà.

La carta estableix 53 nous pobladors, dels quals 

tan sols es diuen els noms i no la procedència. A 

partir dels cognoms es pot aventurar, però tan 

sols aventurar, que la majoria eren valencians, 

aragonesos, castellans de les muntanyes de Conca 

i potser algun mallorquí. Un cognom apareix de 

forma diferent en dos llocs de la carta, Manyans 

al començament i Manyes al final de l’escriptura; 

probablement la forma correcta és aquesta darrera.

Després de l’escatocol llatí, l’escriptura 

enumera, ara ja en valencià, el nom de la part 

senyorial, novament el ja conegut segrestador reial 

Jaume Bertran, i els noms dels cinquanta-tres nous 

pobladors contractants i passa a continuació a 

detallar els capítols de la carta. Els nous pobladors 

signants van ser Pere Pau Domènech, jurat i 

justícia per malaltia de Pedro Manyans o Manyes, 

Francisco Hernández, jurat, Andreu Marco, Pedro 

Ortiz de Pinedo, Joan Moreno, Martín Esteban, 

Joan Forment, Francisco García, Josep Gomis 

major, Antón de Soria, Miquel Bernabeu, Salvador 

Barceló, Gregori Ibanyes, Miquel Garcia, Joan 

Assensi, Salvador Peris, Miquel Portalés, Martín 

Escolano, Cristòfol Carrasco, Pedro de Huete, Joan 

Maiques, Jeroni Barceló, Gabriel Alarcón, Alonso 

Peres, Joan Sanchis, Andrés Herrero, Domingo 

Adrià, Antón Valle, Jaime Rosselló, Simó Català, 

Antoni Torres, Bernardo Ferrer, Rafel Barceló, 

Joan Pertusa, Francisco Pertusa, Gabriel Sanchis, 

Joan Garcia, Antoni Salvador, Jeroni Ferrandis, 

Joan Alamany, Diego del Castillo, Francisco Bielso, 

Josep Gomis menor, Jaume Vila, Vicent Manyans 

o Manyes, Pedro Navarro, Benito Hernández, Joan 

Cid, Joan Garí, Martí de Monent, Francisco Pérez 

Moreno i Lluís Martínez. En la part valenciana de 

l’escriptura els noms apareixen de vegades en 

valencià i de vegades en castellà i hem respectat la 

diferència, però aquesta no és una pista per tal de 

descobrir el seu origen perquè la llengua dels noms 

sembla aleatòria. Per exemple hi ha dos Pertusa, 

probablement família, un Joan i l’altre Francisco, 

i tampoc no podríem diferenciar un nom valencià 

d’un català o mallorquí.

En primer lloc s’especifica, cosa poc habitual 

en les escriptures de població valencianes, que 

els antics pobladors cristians de Vilamarxant 

continuarien sotmesos a les mateixes obligacions 

que tenien abans de l’expulsió. Naturalment la carta 

tan sols es referia a les cases i terres dels moriscos 

expulsats novament establertes. En segon lloc es 

diu que els nous pobladors s’hauran d’avassallar 

i prestar homenatge feudal al seu senyor, amo 

jurisdiccional ple, amb mer i mixt imperi, jurisdicció 

civil i criminal. Com a tal aquest nomenarà oficials 

de justícia, que l’administraran en el seu nom. 

Aquesta facultat jurisdiccional plena ho serà en 

primera i ulteriors instàncies, però la carta ignora, 

com ho fan gairebé totes, que hi havia delictes 

de jurisdicció reial i que en alguns casos es podia 

apel·lar a la justícia del rei. Seguidament la carta 

especifica l’estructura del govern municipal: un 

consell ampli de dotze membres, nombre que de 

tota manera es podrà alterar, dos jurats, un justícia, 

lloctinent de justícia i mostassaf, és a dir cinc 

oficials que el senyor elegirà d’una proposta de vuit 

feta pel consell anterior. L’elecció, al contrari que 

en altres pobles valencians, s’haurà de fer entre el 

dia de sant Tomàs, 21 de desembre, i el de Nadal, 

de manera que en aquesta darrera data puguen 

començar ja el seu exercici. Darrerament, en 

aquesta part de la carta es diu que el segrestador 
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podrà posar multes als qui facen mal als camps, 

assumpte que habitualment ve regulat per les 

ordinacions rurals i no per les cartes de població.

Els següents capítols tracten de les regalies o 

monopolis senyorials, que en aquesta escriptura 

estan àmpliament desenvolupades. S’especifiquen 

com a regalies els forns, molins, carnisseries, 

fleques, hostals, tavernes, teulars, almàsseres, 

barberies, herbatge i pesca, però aquesta 

enumeració no és exhaustiva, ja que a continuació 

el document afegeix “y altres qualsevol regalies”. 

Efectivament no s’anomena el monopoli sobre 

el bosc i els seus aprofitaments, entre altres. 

El document aclareix, però, que es permetrà la 

pesca amb canya. Aquests monopolis implicaven 

l’obligació d’usar aquests establiments senyorials 

i la prohibició de tenir-ne a casa, però per tal 

de deixar les coses clares aquests extrems 

són recordats en els capítols immediatament 

posteriors. 

A partir del capítol dotzè es tracta del domini 

directe senyorial i de la facultat d’establir terres i 

cases en emfiteusi de manera arbitrària, “segons 

la facultat y possibilitat dels dits nous pobladors”, 

“donant més y menys a les persones que ben vist 

li serà”. Els nous pobladors hauran de cuidar les 

terres i cases bé, segons una expressió genèrica, 

“a ús y costum de bon adquiridor”, “a ús y costum 

de bon llaurador”, sota pena de comís. Per tal de 

garantir una població estable, l’escriptura dóna 

un termini, com ho fan totes, en aquest cas de 

quatre anys, durant el qual no puguen alienar les 

propietats que els seran donades. Però el capítol 

quinze va més enllà i obliga els nous vassalls a tenir 

residència perpètua, condemnant-los a la pèrdua 

de les seues propietats si estan absents un mes.

A partir del capítol setzè es detallen els 

pagaments que s’han de fer. Amb un cert desordre 

s’especifica en primer lloc que els arbres i parres 

no pagaran partició, amb la reserva que més avant 

es dirà. En segon lloc s’obliga els vassalls a pagar la 

meitat de la despesa de mesurament o soguejada 

de les terres, si s’ha de fer. Els censos monetaris 

són de vint-i-cinc sous per casa, sis diners per 

tafulla (probablement equivalent a la fanecada) 

de regadiu i un sou (dotze diners) per cafissada 

de secà, o dos diners per fanecada. Com en tota 

relació emfitèutica el domini útil del vassall portava 

annex el dret de fadiga o tempteig del senyor 

en les alienacions oneroses i el de lluïsme, que 

s’especifica que serà del 10 per 100 del preu de la 

venda, com era habitual. La partició de fruits en el 

regadiu serà d’un cinquè, una proporció que situa 

Vilamarxant en una situació intermèdia entre els 

pobles valencians amb condicions més lleus i més 

dures. La partició, però, es farà després d’haver 

satisfet el delme i la primícia. L’arròs fruirà d’una 

partició més baixa, una setena part, però tan sols 

durant set anys, després dels quals es determinarà 

una partició que mai no ultrapassarà la del cinquè. 

Finalment s’especifica la partició dels conreus de 

secà, que pagaran la novena part, una proporció 

més baixa que en el regadiu, com en totes les 

cartes de població valencianes.

Però aquesta partició genèrica té moltes 

excepcions, que s’enumeren a partir del capítol 20. 

Les vinyes de secà satisfan un pagament diferent 

segons que es faça en pansa o en vi, o millor dit, 

most “al duell”. En el primer cas la proporció és 

d’una setena i en el segon d’una novena, sempre 

després d’haver separat la part corresponent al 

delme, terç delme i primícia. Aquesta partició 

apareix repetida en el capítol 21, que és redundant 

respecte de l`anterior. Les moreres han de pagar 

una cinquena part, segons sembla tant si són 

d’horta com de secà, ja que el capítol 22 es refereix 

a les que estan plantades “en la horta y terme” 

de Vilamarxant. Les olives paguen la partició més 

alta, de la quarta part, tant en fruit com en oli quan 

s’haurà construït l’almàssera, però en aquest darrer 

cas s’haurà de satisfer també el dret de moltura, 

que no es detalla quin és i es remet al costum. 

L’alfals també es tracta separadament, especificant-

se que els vassalls podran tenir-ne dos tafulles 

per al seu propi consum i la resta haja de pagar 

a la cinquena part, fet abans un alfarràs, donades 

les característiques d’aquest conreu. El mateix 

tractament té la dacsa en herba, és a dir una dacsa 

que no arribava a créixer i s’utilitzava com a farratge 

i que en altres cartes de població s’anomena dacsa 

menuda: també es permeten dos tafulles pel al propi 

consum i, previ alfarràs, la partició és la mateixa. Les 

nous, que devien ser abundants aleshores, paguen 

la mateixa proporció. Finalment, en aquests capítols 

dedicats als pagaments monetaris i en espècie, 

s’especifica que pel dret de palla, que és més aviat 

una servitud que no un pagament en reconeixement 

del domini directe senyorial, s’hauran de donar a la 

senyoria quatre arroves de palla anuals.

El capítol 29 aclareix, fora de lloc, ja que aquest 

aclariment s’hauria d’haver fet més amunt, que 
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les propietats són cedides als vassalls tan sols en 

domini útil, reservant-se el senyor el domini directe, 

amb els drets annexos de lluïsme i fadiga, així com 

l’obligació de confessar, mitjançant capbreu, el 

reconeixement d’aquest domini directe sempre 

que se’ls demanés. Aquestes eren obligacions 

genèriques dels emfiteutes, regulades pels furs 

valencians i per la mateixa institució de l’emfiteusi 

segons els tractadistes, però el notari Grau va 

pensar que era convenient recordar-ho en la carta 

de població.

A partir del capítol 30 comença una part 

miscel·lània de l’escriptura, en què es fa referència 

a assumptes varis, alguns d’ells, com s’ha dit 

anteriorment, regulats habitualment en les 

ordinacions rurals i no en les escriptures de 

població. En primer lloc es fixa el dimecres com a 

dia de mercat a la plaça i es detallen les condicions. 

En el següent es diu que tant les pensions com 

les propietats o capitals dels censals antics seran 

pagats pels senyors en la part corresponent, 

però que també hauran de satisfer allò que els 

corresponga els cristians poblador antics, ja que 

queden sotmesos, com ja s’ha dit, a les mateixes 

condicions que tenien anteriorment. El monopoli 

senyorial sobre tot el terme, que no apareixia 

abans en la part de la carta dedicada a les regalies, 

és recordat en aquest final de l’escriptura. En el 

mateix sentit, es dóna permís als vassalls de la 

baronia a tenir qualsevol tipus de ramat, incloent-

hi les abelles, i s’especifica la prohibició de tenir 

porcs solts, sinó tan sols fins a un màxim de dos 

i lligats al corral de casa. Es tracta també d’un 

aspecte que sol ser regulat en les ordinacions 

rurals. Els forasters hauran de pagar quatre diners 

pels ruscs, però no es diu res dels pagaments 

per les pastures, malgrat que indirectament es fa 

referència a això. Es tracta seguidament la forma 

com es mantindrà la infraestructura del reg i el 

repartiment de despeses. Conscient el notari que 

quedaven molts aspectes per regular, determina 

en el capítol 37 que el senyor podrà fer qualsevol 

tipus d’ordinacions i imposar multes per al bon 

ordre de la baronia. Darrerament, en el capítol final, 

es diu que els capítols de la carta tindran caràcter 

executiu i que els signants renuncien al seu propi 

fur, sotmetent-se a la jurisdicció del senyor i multa 

de cent lliures, una quantitat important, en cas de 

desobediència.

Les dues cartes de població de la baronia 

d’Olocau no són projectes sinó escriptures efectives 

d’establiment. La primera, de 20 d’agost del 1610, 

la va atorgar el senyor d’Olocau, Joan de Vilaragut, 

virrei de Mallorca aleshores, en la capital mallorquina 

per tal d’establir quatre veïns de l’illa: Sebastià i 

Miquel Muntaner, pare i fill, de Deià; Pere Estadalarc i 

Joan Esteve, aquest darrer canonge de Sóller.

Després de les exigències inicials que els 

obligaven a avassallar-se i residir en la baronia, ja 

que es pretenia repoblar i no fomentar l’explotació 

absentista de les terres, la carta entra en el detall 

dels pagaments i tributs. Igual que la major part 

de les cartes de població valencianes, però no la 

de Vilamarxant que hem comentat abans, aquesta 

no està tècnicament molt ben feta, ja que barreja 

les condicions de l’establiment i no les exposa de 

forma ordenada i jeràrquica. Comença exposant les 

contribucions de les terres i cases, que intentarem 

enumerar en un ordre més lògic.

Tan sols s’anomena un pagament monetari, la 

peita, que hauran de pagar tots quatre repobladors 

en la mateixa quantitat: 21 sous i 4 diners anuals, o 

dit d’una altra manera, 1 lliura, 1 sou i quatre diners.

Les particions s’exposen de manera més 

confusa. Els grans, tant si són d’horta com de secà, 

han de pagar una partició baixa, del 10 per 100, 

però en aquesta proporció no estan inclosos ni el 

delme ni la primícia, que s’hauran de pagar abans 

sobre la collita total. La partició del lli és la mateixa.

Les hortalisses tan sols paguen si es destinen al 

mercat i en aquest cas també satisfan una partició 

moderada, una part de cada set i mitja. Aquests 

conreus, com era habitual, però no general, no 

pagaven delme. Aquesta mateixa partició és 

l’obligada també per a la fruita “i demés coses de 

cullita que en aquest memorial no s’anomenen”, 

i per al vi, que s’especifica que pagarà “al duell”, 

és a dir una vegada convertit en most en el trull 

senyorial. En aquest cas la vinya sí que pagava 

delme, però aquest s’havia de deixar en forma 

de raïm en els camps. El dret d’alcaidia, una 

contribució fixa en fruits que pagaven els moriscos, 

no s’havia determinat si subsistiria, ja que un 

capítol diu que “sia lo que volrà y ordenarà Sa 

Majestat”.

Hi ha tot un conjunt d’altres particions diverses 

exposades de forma desordenada: el cordell, 

llata, xereta (paraula que no hem pogut saber què 

significa) i l’espart paguen un deu per cent si es 

destinen al mercat; les canyes, un feix de cada set; 

el bestiar, en el qual s’inclouen els ruscs, paguen 
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una contribució monetària de dos diners per cap, 

però les ovelles paguen tres diners. El penúltim 

capítol de la carta, i aquesta és una prova més 

del seu desordre, mana que el gra de la partició 

l’hauran de portar els vassalls al magatzem 

senyorial, situat al castell d’Olocau, amb les seues 

cavalcadures. És probable que haguessen de fer 

això mateix amb les altres particions, però la carta 

tan sols es refereix al gra.

Els moriscos eren obligats a tot un conjunt de 

prestacions personals o sofres, sovint commutades 

per pagaments monetaris. Aquestes prestacions 

personals van disminuir notablement en les 

cartes de població posteriors a l’expulsió, però 

no van desaparèixer totalment. De fet, la carta 

de la baronia d’Olocau del 1610 n’enumera unes 

quantes: l’obligació dels vassalls de treballar en 

terres del senyor de forma gratuïta un dia a l’any 

amb els seus propis animals; portar el senyor, 

també una vegada a l’any, d’Olocau a València en 

viatge d’anada i tornada; contribuir en una quarta 

part en les obres que s’hagen de fer en l’assut o 

les sèquies; proporcionar-li una càrrega de palla 

anualment,  i finalment donar-li tots els anys per 

Nadal un present, però amb llibertat de triar-lo, “de 

lo que ells volran”.

Els monopolis senyorials o regalies eren 

nombrosos, però no sempre estan clarament 

especificats. El monopoli de la premsa de vi o trull 

està implícit en el capítol que tracta de la partició 

de la vinya, quan especifica “que lo senyor los haje 

de dar premses y trull”. Les altres regalies, on cal 

suposar que estan els molins, almàsseres, forn, fleca, 

taverna i altres, queden consignades en un capítol 

molt imprecís en el qual es fa referència a totes en 

general, especificant que durant deu anys la regalia 

de la carnisseria, a la qual solia estar agregat el 

bovalar, i la de la tenda, quedaran lliures “per les 

necessitats del poble”. El domini del senyor sobre 

tot el terme implicava un conjunt de restriccions pel 

que fa a aprofitaments forestals, pastures, etc. Calia, 

doncs, demanar permís per tal de tallar arbres o fer 

llenya, traure cera (excepte quan era per als ciris de 

Pasqua) o fer carbó, que quedava prohibit en els 

entorns del barranc, les hortes, el castell de Marines i 

el bovalar de la Garrofera.

Pel que fa als censals anteriors a l’expulsió, un 

dels dos capítols que els aborda és molt obscur. El 
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primer fa referència a un censal (la quantitat no es 

llegeix bé) al qual era obligada col·lectivament tota 

la vila d’Olocau, del qual es comprometia el senyor 

a pagar els interessos durant tres anys, encara 

que l’assumpte quedava a la determinació reial; un 

altre, d’escassa quantia (16 lliures, 13 sous i quatre 

diners), seria pagat en proporció per cada casa, 

comprometent-se el senyor a satisfer la part de les 

cases no poblades.

El senyor d’Olocau era amo jurisdiccional i 

territorial de la baronia. Com a senyor jurisdiccional 

tenia el dret de governar, jutjar, imposar tributs 

i fruir dels monopolis ja esmentats. Aquest és 

un aspecte poc desenvolupat en la carta, ja que, 

excepció feta de les regalies, tan sols hi ha un 

capítol que li dóna plena potestat per a nomenar 

els oficials de justícia. Com a senyor major i directe 

tenia la propietat del terme i podia establir en 

emfiteusi, és a dir, cedir el domini útil, als vassalls 

repobladors. El domini directe implicava, com ja 

hem vist en la carta de Vilamarxant, els drets de 

lluïsme i fadiga, especificats en un capítol on es 

concreta el lluïsme habitual del deu per cent del 

preu de venda.

Finalment la carta de població conclou amb 

dos capítols que en un text legal actual potser 

s’anomenarien disposicions transitòries. En 

el primer es diu que les cases que no siguen 

habitables s’hauran de condicionar i el senyor 

contribuirà amb la meitat del cost. El segon 

especifica que els vassalls hauran de romandre 

un mínim de deu anys, durant els quals no podran 

vendre ni la casa ni les terres, sota pena de perdre-

les. Era, naturalment, una condició indispensable si 

es pretenia una repoblació.

La segona carta de població de la baronia 

d’Olocau es coneix a través d’una còpia molt 

posterior, del 1788, procedent de l’arxiu dels antic 

senyors. El document és molt problemàtic perquè 

el copista de finals del XVIII no sabia molt de llatí i 

tampoc valencià, de manera que hi ha moltes faltes 

d’ortografia i de sintaxi; una paraula que apareix al 

final del foli 2 verso (aparentment diu enxe, paraula 

llatina inexistent) no ha estat possible d’interpretar-

la ni deduir-la. A pesar d’això el contingut de la 

carta es pot llegir perfectament.

Aquesta carta, de 10 de juliol del 1611, es va 

concedir a 39 pobladors, 26 d’Olocau, 11 de Gàtova 

i 2 de Marines. Cap d’ells coincideix amb els quatre 

mallorquins de l’escriptura anterior. És evident 

que en aquell moment ja existien els dos municipis 

d’Olocau i de Gàtova i els signants de l’escriptura 

probablement ja hi eren instal·lats des de feia temps, 

regint-se potser per les condicions assenyalades en 

l’escriptura del 1610. A Olocau hi havia un justícia, 

Mateu Navarret, i un lloctinent de justícia, Miquel 

Merino; dos jurats, Francesc Ximeno i Pere Corella, i 

un  mostassaf, Jaume Polo; els altres signants de la 

carta van ser Joan Unyon, Joan Rubio, Joan Baeres, 

Joan Estrany, Jaume Mas, Bartomeu Ballester, 

Joan Beneito, Joan Colàs, Antoni Sacabeses, Pere 

Luna, Vicent Vinyau, Pere Vinyau, Gaspar Salvador, 

Mateu Navarret menor, Francesc Blanc, Martí Pérez, 

Domènec Sebastian, Salvador Hernández, Bartomeu 

Colàs, Joan Corella i Domènec Soriano; a Marines 

no devia haver municipi i tan sols es consignen dos 

pobladors, Jaume Besantes i Pere Diago. A Gàtova sí 

que hi havia municipi, ja que se citen el justícia, Joan 

Sanchis, un únic jurat, Domènec Gorris i el mostassaf, 

Pere Calvet, junt amb vuit altres pobladors: Francesc 

Sanchis, Pere Sanchis, Miquel Gorris, Tomàs Sanchis, 

Marc Oliver, Antoni del Bosch, Francesc Mancho i 

Pasqual Ros. No s’especifica la seua procedència i és 

arriscat formular suposicions, però probablement la 

majoria eren valencians i aragonesos, potser junt amb 

algun navarrès o basc.

L’escriptura de població del 1611 coincideix 

en molts punts amb l’anterior del 1610, però està 

més desenvolupada i tècnicament millor feta, 

encara que també hi ha un cert desordre. Es 

manté el mateix cens anual per casa de 21 sous i 

4 diners, però ara s’hi afegeix un nou pagament 

monetari, de 2 diners per cada fanecada d’horta i 

la mateixa quantitat per cada cafissada de secà, o 

sis fanecades. S’especifiquen els habituals drets de 

fadiga i lluïsme, així com el de comís de les terres si 

es deixen de conrear durant tres anys i de les cases 

si es deixen malbaratar. Durant aquest mateix 

termini no podran vendre les propietats, sota pena 

de 50 sous, en sis anys sense multa però amb pena 

de comís, però s’afegeix que sí que podran vendre 

les terres novament rompudes en el termini de sis 

anys, però pagant el lluïsme corresponent. Així 

mateix s’especifica la prohibició d’amortització o 

venda a institució eclesiàstica o a hospitals, així 

com que no es puguen fundar vincles, ni carregar 

censals sense llicència,  ni vendre la terra sense el 

dret de reg corresponent ni a la inversa. Apareix 

ací un control senyorial sobre els actes de domini 

prou estricte. De manera desordenada, en el 

capítol vuitè es consigna una obligació personal, la 
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de donar al senyor anualment un quintar de palla 

a les eres en el temps de la trilla. Els capítols dotzè 

al quinzè enumeren altres importants limitacions 

de domini, com són la consolidació en poder del 

senyor del domini útil amb el directe en cas de 

confiscació per delictes de lesa majestat, cosa 

que de tota manera ja venia regulada pels furs 

valencians, l’obligació de mantenir cases i terres en 

bon estat, i la limitació de no poder vendre tota la 

terra sense la casa i, en cas de vendre tan sols la 

terra, que siga només la meitat i amb l’obligació de 

residència del comprador. Aquesta darrera clàusula 

era notòriament un estímul per tal de mantenir o 

fins i tot augmentar la població del territori.

Les particions de fruits apareixen en aquesta 

carta de manera compacta en els capítols 16 al 23, 

malgrat que encara s’observa una incoherència, 

en incloure’s en el capítol 22 l’habitual obligació 

del present de Nadal, que no era realment un 

pagament pel reconeixement del domini directe, 

sinó una obligació personal. Les particions són les 

mateixes de la carta anterior del 1610: una dècima 

part dels grans, tant d’horta com de secà, sense 

comptar el delme; una part de cada set i mitja de 

les hortalisses, o coses de paner com s’expressa 

en l’escriptura, de les fruites i del vi. En aquesta 

carta del 1611 s’especifica, però, que si en algun 

moment estiguessen obligats a pagar delme de 

paner i de vi, en aquest cas la partició baixaria a la 

desena part, amb el delme a part. L’espart també 

satisfeia la contribució d’un desè. Es tractava de 

particions prou baixes, molt més baixes d’allò 

habitual a la major part de les escriptures de 

població valencianes, circumstància que il·lustra 

el fet de la gran variabilitat de condicions a què 

s’ha al·ludit anteriorment. Es manté el pagament 

monetari de dos diners per cada cap de bestiar 

cabrum i tres de l’oví. L’obligació de portar els 

fruits de les particions al magatzem senyorial, que 

en la carta del 1610 apareixia al final de l’escriptura, 

ara es consigna en el lloc adequat, en el capítol 20, 

especificant-se en l’enunciat que s’hauran de portar 

els grans “i demés collites”, cosa que no s’aclaria en 

la redacció anterior.

La carta del 1610 feia una referència imprecisa 

al dret d’alcaidia, una contribució clarament 

heretada de l’època morisca. Aquesta alcaidia és 

probablement l’obligació, descrita en el capítol 30, 

de pagar cada casa dos almuds, un de forment i 

un d’un altre gra; però el capítol aclareix que, si 
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algun veí tan sols feia collita de forment, únicament 

hauria de pagar el primer almud.

Les regalies o monopolis s’especifiquen de 

manera molt general i no se’n fa una enumeració, 

detallant-se tan sols que, igual com abans, la 

carnisseria i la tenda serien dels pobles per temps 

de deu anys. Aquesta carta proporciona la notícia 

interessant que el senyor estava construint un 

forn de vidre a Olocau i que donaria al poble 

l’arrendament de la tenda pel mateix preu vigent 

en el 1611, però que, si no es fabricava vidre, la 

podria arrendar el poble lliurement. No queda clara 

la relació que pogués haver entre el forn de vidre i 

la tenda, com no fos que s’estigués fabricant en el 

mateix edifici. Entre els testimonis de l’escriptura 

apareix un Pere Ibanyes, “vitrearius”, és a dir 

vidrier, probablement qui estava construint en 

aquell moment el forn.

No queda clar si altres contribucions que es fan 

constar en capítols posteriors s’haurien d’integrar 

en les regalies, però probablement sí perquè no 

eren de collites: es tracta de l’obligació de cuidar 

les sèquies i assuts, la contribució d’una setena 

part dels feixos de canya i la prohibició de tallar 

arbres o de fer llenya sense llicència senyorial. 

La prohibició de fer carbó a un tir de pedra del 

barranc i en els altres llocs detallats en la carta del 

1610 apareix en els mateixos termes.

La preeminència jurisdiccional de la senyoria 

està millor detallada en aquesta carta. El capítol 

32 diu que es faria elecció de justícia cada any 

per Nadal, jurats en la Pasqua de Pentecosta i 

mostassaf en Sant Miquel de setembre, i que el 

senyor els triaria a partir d’una terna presentada 

pels oficials de l’any anterior, com era habitual 

en tots els pobles valencians de senyoria. El 

capítol següent especificava que totes les causes 

s’haurien de veure davant de la justícia senyorial, 

sense possibilitat d’apel·lació, però aquest capítol 

probablement no s’ajustava a dret, ja que en aquell 

moment eren en vigència furs que permetien 

l’apel·lació davant de la justícia reial en determinats 

casos, especialment el d’opressió manifesta. Potser 

per obviar aquest problema es va incloure el 

capítol 24, que especificava com s’havien de portar 

els plets entre els pobles, anomenats universitats, 

que era el sentit que tenia la paraula en aquella 

època, i el senyor.
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1

El passat és un país estrany. Heus ací una 

expressió que d’un temps ençà s’ha posat de moda 

entre els historiadors. L’escriptura de la història 

–i no sols de la història, per descomptat– resulta 

impossible sense metàfores. I aquesta, no cap 

dubte, atrau.

A Espanya, almenys, la moda deriva de la 

traducció l’any 1998 d’un llibre del geògraf i 

historiador David Lowenthal, The Past is a Foreign 

Country, que havia vist la llum per primera vegada 

en anglés el 1985.1 El títol de la versió castellana n’és 

El pasado es un país extraño, fet que implica que cal 

buscar-hi, amb completa seguretat, l’origen de la 

suggerent locució que ha conquerit l’èxit corporatiu.2

Amb tot, convertir foreign en extraño no era l’única 

opció a l’abast del traductor: també haguera estat 

oportú, potser amb major respecte per la literalitat, 

l’ús de la paraula extranjero. Per tant no hem de 

sorprendre’ns de trobar qui, sabedor del títol 

original, prefereix referir-se al passat com un país 

estranger sense que això haja de ser entés com una 

alternativa marcadora de diferències.

Lowenthal, però, no es tragué aquest bell 

nom d’un barret de mag. “The past is a foreign 

country: they do things differently there”, val a 

dir, “el passat és un país estrany (o estranger): 

allí fan les coses d’una altra manera”, era i és una 

frase força coneguda en el món anglosaxó.3 I 

Lowenthal la citava en la introducció de la seua 

obra identificant-ne clarament la procedència: 

el començament de la novel·la de l’escriptor 

britànic L. P. Hartley titulada The Go-Between (el 

missatger), una famosa narració publicada el 1953 

i portada al cinema el 1970 sota la direcció de 

Joseph Losey i amb guió d’un futur premi Nobel, 

Harold Pinter.4

No sembla massa difícil explicar per què hi 

ha historiadors que han trobat del seu gust la 

metàfora hartleyana: l’al·lusió a la diferència 

espacial –el país estranger– els permet representar 

amb molta plasticitat l’estranyesa del passat 

i fiançar, amb el seu concurs, la sensació de 

distància temporal entre els àmbits del passat i 

del present que preocupa alguns dels corrents 

historiogràfics més innovadors. “La vida d’antany 

Els morts eren i ja no són. El seu lloc no els coneix mai més i és el nostre avui... 

La poesia de la història descansa en el fet quasi miraculós que una vegada, damunt d’aquesta terra, 

damunt d’aquest familiar tros de sòl, caminaren altres homes i altres dones, tan reals com nosaltres 

mateixos avui, pensant els seus propis pensaments i moguts per les seues pròpies passions, però 

ara tots han desaparegut, s’ha esvaït una generació darrere l’altra, tots se n’han anat de manera tan 

completa com dins de poc ens n’haurem anat nosaltres mateixos, igual com els fantasmes a l’alba.

George Macaulay Trevelyan
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–sosté el mateix Lowenthal– es basava en maneres 

d’ésser i en creences que no són comparables a les 

nostres”.5 La funció de mitjancers –d’interlocutors– 

entre ambdós mons que acompleixen els 

cultivadors de la història obliga a no perdre mai 

de vista aqueixa distància per tal de construir un 

coneixement històric més adequat als requeriments 

dels temps que corren.

Ara bé, el propòsit d’aquests fulls no rau en la 

feina d’estirar d’aquest fil. Si he entrat en matèria 

assumint que el passat és un país estrany (i, per 

tant, estranger, foraster, aliè, misteriós i tots els 

sinònims que ens vulguen venir a la ment), no ho 

he fet només per destacar el que ens allunya d’ell 

ni per recordar la disparitat entre la vida material, 

les idees o els costums dels diversos ahirs i dels 

diversos avuis. Done per acceptat que tant l’espai 

d’experiències com l’horitzó d’expectatives –per 

expressar-ho amb dues categories postulades per 

Reinhart Koselleck per definir, mitjançant la seua 

tensió, el temps històric–6 d’un veí del Camp de 

Túria del segle XXI difereixen ben sensiblement 

de les dels pobladors pretèrits del territori que 

des de fa poques dècades denominem així. 

I cal convenir igualment que, malgrat el toc 

d’incommensurabilitat que vicia el parangó, no 

sembla descabellat pensar que un habitant actual 

de Llíria, de Benaguasil o de Gàtova comparteix 

més coses amb un coetani resident a París, a Nova 

York o a Montevideo (per no perdre’ns en terres 

més exòtiques) que amb un llirià, un benaguasiler 

o un gatovenc del foraster segle XVII. Al capdavall, 

com diu un proverbi àrab que en una ocasió adduí 

Marc Bloch, els homes s’assemblen més als seus 

temps que no als seus pares.7

Tampoc és la meua intenció aprofundir en 

un altre problema que voleteja per damunt de la 

frase de Hartley emprada per Lowenthal: a quin 

passat ens referim quan notem la seua punyent 

estranyesa? A un del qual ens sabem allunyats 

per segles, per dècades, per anys? O també a 

un del qual ens sentim separats només per dies 

o per hores? Com delimitem exactament els 

dominis estrictes del passat i del present? Ja 

sabeu, mirat des d’un cert angle, el present és un 

moment efímer, un instant fugaç que es desplaça 

constantment en la fletxa del temps delimitant 

passat i futur. Però alhora, observat des d’una altra 

perspectiva no menys possible, aqueix present 

prim esdevé consistent en contenir un cert pessic 

de durabilitat. Això ocorre quan el concebem com 

inseparable tant del passat immeditat (de l’adés, 

per substantivar l’adverbi que en la nostra llengua 

distingeix a la perfecció allò recent d’allò més 

anterior) com del futur imminent. Els historiadors 

del “temps present” –o del “passat immediat”, o del 

“món actual”, és a dir, els estudiosos d’una història 

de les gents vives– han dedicat a aquest tema 

sucoses reflexions l’examen de les quals no seria 

ací oportú.

No pretenc, doncs, ni aconformar-me d’insistir 

en la distància que hi ha entre passat i present, 

ni aclarir els límits entre l’un i l’altre. Aleshores, 

quin pot ser el motiu d’haver encetat el meu 

text asseverant que el passat és un país estrany? 

Simplement prové d’introduir amb la seua ajuda 

una altra mena de reflexions: la metàfora remarca 

la distància entre “nosaltres”, habitants del present, 

i “els altres”, l’aliena gent d’abans (una distància 

que sembla saludable mantenir si es volen conjurar 

tota una sèrie de perills), però ho pot fer, si no 

ens prevenim, al costós preu d’oblidar que la 

construcció del coneixement històric depén de 

les múltiples traces del passat que existeixen en 

el present, unes petjades que els estudiosos de 

la història convertim en fonts, que ens envolten 

pertot arreu i que ens conviden a interpel·lar-les, a 

escoltar-les i a interpretar-les. El país foraster que 

és el passat només pot ser visitat des del casolà 

país del present. Les relíquies de diferents ahirs 

perviuen en un avui tan efímer com consistent. 

D’altra banda, la historiografia mostra que els 

historiadors sempre han escrit la història des del 

punt de vista de la seua pròpia època (realment 

podrien haver fet una altra cosa?). I que la 

consciència del passat existeix en cada present. 

Quelcom, per cert, que no escapava a la sòlida 

reflexió de David Lowenthal: “El passat –advertia– 

és un país estrany les característiques del qual es 

configuren d’acord amb les predileccions actuals; 

la seua raresa està domesticada per la manera que 

conservem els seus vestigis”.8

La tasca dels historiadors consisteix, almenys 

en part, en un descobriment i en un interrogatori 

d’aqueixes marques del passat conservades en els 

fugissers temps que vivim, depurant-les amb les 

eines de l’ofici i posant ordre en el caos que resulta 

de la seua multiplicitat i de les seues atzaroses 

condicions de supervivència. I totes les etapes 

de l’operació que ha d’acabar per produir un 

objecte historiogràfic –normalment una narració– 

s’aborden amb criteris del present. Per emprar 
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una altra metàfora afortunada, podríem dir que els 

historiadors miren els seus objectes a través d’unes 

lents especials. Les seues ulleres són bifocals: 

d’una banda, els permeten ser testimonis directes 

del seu món, que és on naix el sentit de les seues 

cavil·lacions; de l’altra, poden transcendir-lo per 

descobrir-hi els residus d’un altre pretèrit.

Aqueixos residus, cal afegir, són múltiples i 

plurals. Identificar-los solament, com es feia en 

segles ja gastats, amb els documents custodiats als 

arxius públics o privats, per més importants que 

aquests siguen, implica una mutilació del conjunt 

i un símptoma de miopia de l’ull –col·lectiu– que 

mira. Les deixalles d’uns temps que ja no són el 

nostre no sols ens envolten a tothora i pertot 

arreu, sinó que les portem cosides als nostres 

costums, als nostres cervells i a les nostres senyes 

d’identitat. Topem amb dipòsits d’estrats pretèrits 

quan sabem furgar aplicadament en la viva 

superfície de l’avui. I fins i tot podem descobrir 

vestigis que per ells mateixos, i si ens hi fixem bé, 

poden actuar en el nostre país del present com 

una espècie de cartells turístics que ens conviden a 

visitar el país estranger del passat.

Per això, volem en els fulls que segueixen 

aguaitar per damunt dels murs aïlladors de l’arxiu 

i mostrar com uns successos ja ben distants en 

el temps han deixat traces observables a simple 

vista al Camp de Túria contemporani. El passat que 

indagarem, tan estrany com qualsevol altre, és el 

definit pels processos repobladors que seguiren 

tant la conquesta cristiana del Regne de València 

el segle XIII com l’expulsió dels moriscos del 1609 

i, de manera solidària, per la dicotomia social i 

cultural que l’existència d’un món cristià i d’un 

món morisc modelà entre ambdues dates. Volem 

alhora indicar com aqueixes traces indelebles 

estan incorporades a la població que habita ara 

mateix la comarca i al paisatge que l’envolta. 

I com poden funcionar de portals d’accés a la 

història en permetre un acostament diferent a la 

documentació arxivística i la bibliografia específica 

que fonamenta la historiografia dedicada al tema. 

Com a fites significatives del nostre full de ruta 

usarem els cognoms de les persones. Òbviament, 

no se’ns passa pel cap la pretensió de ser 

exhaustius.

2

Abans d’entrar en matèria, però, caldrà recordar 

algunes dades i dates. Al cap i a la fi, la tasca 

d’historiar és en bona mesura la de contextualitzar. 

I per contextualitzar cal, primer, establir 

suficientment el context on hem de moure’ns, és a 

dir, dibuixar el marc de referència adient, tot i que 

siga amb pinzellades gruixudes i desmanyotades.

Fem una mica de memòria, doncs. En el 

segle XIII, en un moment en què la societat 

europea –aleshores sinònima de “cristiandat”– 

encara estava immersa en una fase d’expansió 

demogràfica, econòmica, política i territorial que 

prenia caràcters singulars a la Península Ibèrica i 

illes adjacents (fou el segle en què es produïren 

els avanços més espectaculars en el secular i 

discontinu procés de lluita contra els seus veïns 

musulmans que els cristians ibèrics plantejaven 

com una “reconquesta”), les forces de Jaume I, rei 

d’Aragó i comte de Barcelona, conqueriren la taifa 

musulmana de València. Els vencedors saquejaren 

els béns dels vençuts i el rei s’afanyà a repartir els 

territoris guanyats per tal d’afavorir la instal·lació 

de pobladors cristians vinguts del nord. Jaume, 

clar és, fou el major recaptador de botí i el més 

destacat acaparador de terra. Transferí el domini 

de nombrosos indrets a nobles laics i a senyors 

eclesiàstics, però en deixà una bona part, que 

incloïa la ciutat de València i algunes de les viles 

més poblades, sota la seua jurisdicció.

Darrere dels guerrers –o millor, amb els 

guerrers– arribaren al nou regne cristià els 

camperols que havien de conrear l’espai 

conquistat. I els mercaders, i els artesans i els 

clergues... Tots els estrats d’una societat feudal 

definida per la seua omnipresent desigualtat 

–sustentada en privilegis de caire jurídic i en 

unes representacions mentals que assumien 

l’existència de tres tipus d’homes amb funcions i 

drets diferents, els que resaven, els que lluitaven 

i els que treballaven– i que tenia en un puixant 

cristianisme “de croada” el seu més visible tret 

d’identitat. La conquesta fou acompanyada, doncs, 

pel consegüent repoblament; i tot repoblament 

exigeix, és palès, un despoblament previ. La 

població sarraïna fou expulsada de molts dels llocs 

on vivia i substituïda per cristians, malgrat que això 

distà de configurar un destí únic i generalitzat. En 

diverses viles es crearen “moreries” que segregaren 

l’espai habitat pels “moros” d’aquell ocupat pels 

cristians (igual com els jueus residien als seus 

“calls”). Hi hagué també un conjunt de zones 

rurals valencianes on els musulmans seguiren sent 

àmpliament majoritaris: a bastants senyors feudals 
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els resultava molt atractiu mantenir els submissos 

(a la força) i capaços (per costum) camperols 

“mudèjars” als seus estats, aprofitant-se amb plena 

eficàcia de les elevades rendes que proporcionava 

el seu treball. A més a més, l’esclafit de la gran 

crisi del segle XIV, lligada a la famosa pesta negra, 

comportà una substancial minva demogràfica de 

la població europea, de forma que les iniciatives 

per desplaçar els arraconats mudèjars valencians 

pràcticament desaparegueren en deixar de ser 

interessants. Aleshores la conservació dels vençuts 

encara es concebia com una alternativa raonable. I 

el futur no estava, com és obvi, predeterminat.

A partir del segle XIII, per tant, es conformà al 

regne de València una singular societat dual que 

recorda, salvant les distàncies, altres societats 

colonials que han existit en diversos temps i llocs. 

D’una banda, la de “dalt”, els cristians, d’origen 

forà i internament desiguals en termes socials, 

ja ho hem dit, però en les mans dels quals es 

concentrava qualsevol tipus de poder, incloent 

el cultural; de l’altra, la de “baix”, els mudèjars, 

musulmans autòctons internament diferenciats així 

mateix, tot i que sotmesos en conjunt, a les bones 

o a les males, al predomini dels anteriors. Dos 

grups separats no sols per la religió, sinó també 

per la llengua, la manera de pensar, la indumentària 

o els hàbits culinaris. Dos grups ètnics distints 

entre els quals s’establien unes relacions marcades 

pel desequilibri i, en última instància i donat el 

desnivell, conflictives en potència o acte.9 Com 

conflictius tendien a ser els complexos vincles que 

els cristians mantenien amb els jueus, una minoria 

ètnica al·lògena odiada pel “poble menut” cristià i 

pels clergues i, alhora, protegida per la seua utilitat 

fins a cert moment pels reis. Una minoria que fou 

encorralada progressivament pel cristianisme en 

triomf, cada volta més intolerant, que pressionava 

en favor de la seua conversió a la religió de Roma 

i que no dubtà d’emprar la violència assaltant els 

calls, com ocorregué durant el brutal pogrom de 

1391. Una minoria que fou obligada a desaparèixer 

traumàticament el 1492, quan un decret reial forçà 

l’expulsió dels jueus no conversos.

Al poblament del territori que en l’actualitat 

denominem el Camp de Túria tenim un bon 

exemple de la manera en què es concretava 

geogràficament aqueixa dicotomia cristians/

mudèjars que caracteritzava la societat valenciana 

de finals de l’Edat Mitjana. Igualment de com la 

presència jueva –i conversa a partir del moment 

que la intimidació social i la coacció política 

entorpiren primer i proscriviren al final la pràctica 

de la fe mosaica– constituïa un altre factor a 

destacar en aquell món de segregació ètnica i 

absolutament controlat pels cristians.

En efecte, en els anys immediatament 

posteriors a la conquesta es produí una apreciable 

divergència entre el rumb del repoblament 

del nucli més populós de la comarca, Llíria, i el 

que ocorregué a la resta dels pobles i llogarets 

existents. En el cas de Llíria, esdevinguda vila 

sota jurisdicció reial, doblement fortificada per tal 

d’acomplir una eminent funció de control territorial 

al servei de la Corona, els nous pobladors cristians 

substituïren, al capdavall de manera completa, 

els anteriors habitants sarraïns. Alguns d’aquests, 

expulsats arran de la conquesta del cor murat de 

la vila, passaren a constituir una curta moreria 

ubicada extramurs i que ja estava despoblada a 

finals del segle XIV.10 Com extramurs es localitzà 

el call jueu. A la resta de l’espai comarcal, repartit 

entre senyors feudals, la població seguí sent 

massivament de parla àrab i religió musulmana, fet 

que no significa que no s’hi assentara un nombre 

exigu de cristians. La principal excepció la trobem 

a la Pobla de Vallbona, nucli de nova planta sorgit 

de la carta-pobla atorgada el 1382 pel senyor de 

Benaguasil a fi “que no estiguen mesclats moro e 

christià en una casa”.11 En fi, una vila reial i una nova 

pobla cristianes i mitja dotzena de baronies amb 

predomini numèric mudèjar absolut: aqueix era el 

poblament comarcal a les darreries medievals.

A finals del segle XV, les tendències 

uniformadores i excloents de la diversitat que el 

cristianisme “de croada” medieval només havia 

deixat ocasionalment que se n’eixiren de mare, es 

feren a poc a poc més agressives i experimentaren 

canvis qualitatius. La política autoritària dels 

Reis Catòlics, encaminada a concentrar cada 

vegada més el poder en les mans dels monarques 

i superar així la fragmentació característica del 

món feudal, contemplà entre els seus objectius 

bàsics l’assoliment de la “unitat religiosa”. Ja hem 

parlat de l’expulsió dels jueus de 1492, una mesura 

que havia estat precedida per la instauració de 

tribunals de la Inquisició, destinats a vigilar i 

castigar les desviacions de l’ortodòxia cristiana, 

en especial dels jueus conversos. Entre 1498 i 

1528 el tribunal de València processà i condemnà 

vuit “judaïtzants” (és a dir, conversos acusats de 

mantenir pràctiques mosaiques) veïns de Llíria. 
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Tendien a ser recalcitrants –relapses–, ja que molts 

d’ells foren “reconciliats” –penats– en diverses 

ocasions. Set d’ells acabaren finalment “relaxats” 

(és a dir, cremats a la foguera a instàncies del sant 

ofici), bé en persona, en tres casos, bé en estàtua 

(substituint el cos humà absent per un ninot que el 

representava), els altres quatre.12

La pressió uniformadora també arramblà els 

mudèjars. De bon grat o sense ganes havien de 

convertir-se en cristians. L’odi al “moro” era antic 

i ben intens entre la massa popular cristiana. A 

banda de les diferències ètniques i religioses, 

la situació social dels musulmans accentuava 

l’enemistat. Com a vassalls dels senyors feudals, 

la gran productivitat del seu treball constituïa la 

principal font de riquesa de la noblesa valenciana, 

fet que els posà al centre de l’huracà quan esclatà 

la poderosa revolta antinobiliària de les Germanies, 

al voltant de l’any 1520. A més, l’existència 

d’artesans mudèjars significava una competència 

indesitjada per als agremiats artesans cristians. La 

conseqüència de tot això fou que els agermanats 

batejaren a la força nombrosos musulmans durant 

el renyit conflicte armat. Els batejos, malgrat la 

coerció que els viciava d’origen, foren declarats 

vàlids per l’Església, que a més encetà una intensa 

estratègia d’assimilació mitjançant predicacions 

i creació de parròquies noves. Altres iniciatives, 

incloent-hi mesures legals, van constrènyer la 

resta dels descendents dels sarraïns a adoptar 

amb millor o pitjor ànim la religió cristiana. El 

programa de conversió aconseguí un èxit més 

aparent que real: els mudèjars deixaren d’existir 

per transformar-se en “moriscos”, és a dir, cristians 

“nous” sempre sota sospita de mantenir en secret 

la seua fidelitat a l’Islam.

El “problema” morisc enverinà la història 

valenciana del segle XVI. També, és obvi, la 

d’altres territoris ibèrics –Granada, Aragó– on 

quedaven importants nuclis de població autòctona 

d’ascendència sarraïna. Les mesures assimiladores 

recolliren un rotund fracàs. Diverses revoltes 

morisques demostraren l’existència de vigoroses 

resistències a l’aculturació. La Inquisició posà els 

moriscos sota el seu punt de mira. Les actuacions 

del tribunal de València contra habitants de 

Benissanó, de Benaguasil, de Bétera, de Riba-roja 

de Túria, de Vilamarxant i dels llogarets de la Vall 

d’Olocau sovintejaren en la segona meitat de la 

centúria. La major part dels moriscos encausats 

eren gent ben humil. Alguns, però, com els 

famosos Abenàmirs de Benaguasil, destacaven 

entre l’escassa minoria de moriscos rics. En el 

procés contra Cosme Abenàmir i els seus fills, un 

testimoni de 1567 afirmà que la família posseïa tres 

esclaus, un d’ells àrab i els altres dos negres, els 

quals acomplien el dejú del Ramadà com feien els 

seus amos.13 I més significatiu encara, Cosme, quan 

es casà, decidí arrendar un lloc de moriscos prop 

de Xàtiva, el Genovés, i instal·lar-s’hi com tot un 

senyor.14

Les veus que clamaven per una solució 

més contundent al “problema” morisc es feren 

cada volta més audibles. Les predicacions dels 

clergues i la ferma vigilància inquisitorial no 

semblaven armes suficients per als partidaris 

de l’homogeneïtat ètnica més impacients. Les 

successives guerres contra els turcs convertien 

els moriscos en potencials aliats de tan temibles 

enemics als ulls recelosos de certs observadors. 

Mentre el moderat bisbe d’Oriola Josep Estevan (o 

Esteve) es mostrava el 1595 partidari de mantenir 

l’estratègia assimiladora, i mentre el molt poderós 

arquebisbe de València Joan de Ribera (que 

el 1796 seria beatificat i el 1960 canonitzat per 

l’Església catòlica) era rosegat durant dècades 

per intensos dubtes morals respecte de quin era 

el millor camí a seguir, el radical bisbe de Sogorb 

Martí de Salvatierra no semblava patir cap turment 

de consciència quan el 1587 aconsellava al rei 

Felip II que ordenara embarcar els moriscos i els 

portara fins a “las costas de los macallaos –sembla 

lògic llegir-hi bacallaos– y de Terranova, que son 

amplísimas y sin ninguna población, donde se 

acavaran de todo punto, specialmente capando los 

masculos grandes y pequeños y las mugeres”.15 Un 

llarg viatge a l’extermini, doncs.

La idea de l’expulsió, millor dit, de la deportació, 

guanyà així partidaris sense pausa. Un dels seus 

ideòlegs més conspicus, el pare dominicà Jaume 

Bleda, la justificava per considerar que els moriscos 

eren apòstates de manera universal i absoluta, fet 

que anul·lava en ells qualsevol dret que tingueren 

com a cristians, com a espanyols o com a simples 

éssers humans.16 Al final, el volum d’aquestes veus 

acabà per tapar les altres, menys estentòries i més 

tímides: els intolerants, atiats pel seu fanatisme, 

sembla que sempre estan preparats per cridar més 

fort. L’arquebisbe –i alguns anys virrei– Joan de 

Ribera es deixà de cabòries, emmudí el seus dubtes 

i afegí tota la seua influència i tot el seu entusiasme 

al bàndol dels que defensaven la conveniència 
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d’una mesura tan brutal com tràgica. I, per acabar, 

el rei Felip III, a pesar de les reticències que la 

decisió provocava encara entre molts nobles (no 

oblidem que els senyors de moriscos anaven a 

ser privats de la font humana de les seues rendes) 

i entre uns pocs intel·lectuals de prestigi, com 

l’humanista Pedro de Valencia, es posà del costat 

dels qui donaven suport a l’expulsió. En la voluntat 

reial sembla que influí amb força determinant el 

decantament del duc de Lerma, favorit totpoderós 

–valido– del monarca, que era alhora marquès 

de Dénia (i nét de sant Francesc de Borja i, per 

tant, pertanyent a la nissaga del controvertit 

papa Alexandre VI). Fou a l’abril del 1609 quan el 

“problema” morisc s’esllavissà cap a una mena de 

“solució final”.

Els esdeveniments se succeïren amb notòria 

rapidesa a partir d’aquell moment. Amb astúcia 

manifesta de les autoritats, l’operació de 

desterrament començà pel regne de València, on 

residia la major quantitat de moriscos. L’ordre 

d’expulsió fou publicada mitjançant un ban del 

virrei, el marqués de Caracena, el 22 de setembre. 

Allí s’exposava que el monarca havia resolt que 

“se saquen todos los moriscos de ese reino, y que 

se echen en Berbería”. El decret preveia algunes 

excepcions que més tard serien revocades.17

Malgrat tot es decidí que pogueren quedar-se 

els menors de set anys. Sortosament, el rei no 

ordenà la castració dels mascles grans i petits, 

ni de les femelles (com?), que havia sol·licitat el 

caritatiu bisbe Salvatierra. Els preparatius havien 

estat enllestits en secret i només començà octubre 

partien del port de Dénia –la vila, recordem, 

pertanyia al valido– els primers vaixells que 

transportaven els deportats cap al nord d’Àfrica, on 

la població local no els esperava precisament amb 

els braços oberts, l’emoció al cor i el somriure a la 

boca. Als pocs mesos no hi havia descendents de 

sarraïns –llevat dels acollits a la clàusula d’excepció, 

que segons el virrei Caracena foren 1.835 xiquets– 

al territori valencià.18 El 1610 el decret d’expulsió 

s’aplicà als moriscos aragonesos i catalans. Entre 

1612 i 1614, als castellans.

Se sol considerar que la deportació representà 

una davallada d’entre un quart i un terç de la 

població total valenciana. Els càlculs que aporten 

els historiadors més solvents –Lapeyre, Reglà– 

situen la suma dels homes i dones abandonats 

a l’Àfrica d’aquesta procedència entre un mínim 

de 117.464 i un màxim d’uns 170.000.19 Ara 

bé, si important sembla el volum de les xifres, 

més significatiu és recalcar que es tractava 

majoritàriament de població rural dedicada al 

treball de la terra. El que volia dir que amples 

espais agraris abans fèrtils es quedaren aleshores 

buits i necessitaren rebre repobladors cristians 

vells. L’expulsió dels moriscos constituí, per tant, un 

nou punt de ruptura en la història valenciana, com 

segles abans havia significat la conquesta.

Al Camp de Túria la pèrdua poblacional fou 

elevada. I, com era d’esperar, dual. Llíria, habitada 

per cristians vells, no veié gens interrompuda la 

vertiginosa expansió demogràfica i econòmica que 

havia encetat dècades enrere. Les 338 cases que 

la formaven en 1565-72 s’havien convertit en 507 

el 1609 i en 604 el 1646: en menys d’un segle el 

nombre de veïns quasi s’havia duplicat. Justament 

pels anys en què el “problema” morisc es posà al 

roig, la vila estava en vies de completar el seu pas 

de vila-fortalesa medieval a vila-mercat moderna, 

i edificava una monumental nova casa municipal 

en un costat de la gran plaça oberta entre el tossal 

emmurallat originari i els costerosos barris que 

creixien encavallats a la vessant de la lloma de la 

Torreta. Poc després d’acabar aquesta important 

obra, autèntic cant del cigne de la derivació 

manierista del Renaixement a l’arquitectura civil 

valenciana, la dignificació de la plaça –i de la 

vila– continuava amb l’erecció d’un nou temple 

parroquial, emblemàtica i enorme construcció 

barroca que es dedicà a l’Assumpció de la Mare 

de Déu. La Pobla de Vallbona, igualment amb un 

veïnat de cristians vells, tampoc no hagué de ser 

massa afectada a curt termini per la dramàtica 

expulsió, tot i que l’eixida de gent durant els anys 

següents per tal d’instal·lar-se a llocs abandonats 

pels moriscos –en busca, per tant, de millorar les 

seues condicions de vida– significà que les 137 

cases habitades el 1609 havien minvat fins a sols 

70 el 1646. La resta de la comarca, al contrari, 

patí moltíssim més. A Bétera, Riba-roja de Túria 

i Vilamarxant la presència de sengles –i molt 

reduïdes– minories de cristians vells a penes 

mitigà l’espectacular davallada demogràfica. A 

Benaguasil, a Benissanó i a la vall d’Olocau el 

despoblament fou gairebé total i els camps i els 

carrers quedaren pràcticament deserts.20

De seguida que es completà la deportació, 

els senyors desproveïts de vassalls hagueren 

d’encarar la necessària repoblació. El conjunt 

de treballs que aplega aquesta publicació 
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ens eximeix d’estendre’ns en aquest tema. En 

tot cas, cal remarcar que els immigrants que 

arribaren a les nostres terres els segles XVII, 

XVIII, XIX i durant bona part del XX (al meu parer, 

cal situar la repoblació dintre d’uns derroters 

migratoris de llarga durada) conformaren una 

societat ètnicament homogènia. Fins els d’origen 

més exòtic podien ser fàcilment assimilats. 

Amb la brutal expatriació dels moriscos, 

doncs, la substitució ètnica encetada, però no 

predeterminada, arran de la conquesta medieval 

quedà consumada. Ha calgut esperar a la lenta 

sedentarització de contingents desiguals de 

població gitana als pobles més grans de la 

contrada al llarg del segle XX i, més que res, a la 

ràpida arribada pràcticament a tots, populosos 

i menuts, de nombrosos immigrants andins, 

balcànics, britànics i magribins en la frontissa 

dels segles XX i XXI, per tal que l’homogeneïtat 

deixara una altra volta pas al multietnicisme i a la 

multiculturalitat. La història continua...

3

Construït –o recordat– el context, ara 

emprendrem un viatge diferent al passat comarcal. 

Per franquejar el portal a una altra manera de 

copsar el fil essencial del procés que acabem 

d’exposar mitjançant una narració convencional, 

emprarem un vestigi immaterial i quotidià que 

trobem incardinat en les partides de naixement 

i en els carnets d’identitat de la gent que ens 

rodeja. Ens referim, en concret, als cognoms. Els 

antropònims –els noms, cognoms i malnoms de 

les persones– no sols serveixen per identificar-nos, 

per distingir-nos com a individus entre els altres 

i en relació amb els altres: també ens posen en 

contacte amb la història.

No descobriré Amèrica si afirme que molts 

de nosaltres lliguem immediatament certs 

cognoms amb l’indret del qual cadascun sembla 

característic. Lis o Faubel, entre altres, remeten 

a Llíria, Murgui o Usach a Casinos, Durà o Subiela 

a Benaguasil, Rozalén o Cortell a Marines... Els 

exemples podrien multiplicar-se fins al cansament. 

Els llirians creuen saber que els veïns de Benissanó 

–els “manrasanos”, d’acord al particular gentilici 

que els primers apliquen als segons– es diuen 

gairebé tots Castellano, Navarro o Rioja. I quan 

s’analitza aqueixa creença es pot veure que no 

va gens desencaminada. Fa un temps recomptí, 

amb paciència potser digna de millor causa, els 

primers cognoms –els llinatges– dels abonats de 

Benissanó a les páginas blancas de Telefònica de 

l’any 2007. Els particulars que hi apareixien –no 

cal prendre en compte, lògicament, les entrades 

al·lusives a empreses, institucions i altres raons 

socials– sumaven 482 en total, que s’agrupaven 

en 173 llinatges. Els Castellano eren 56 abonats; 

els Navarro, 36; els Gómez, 18; els García, 16; 

els Pérez, 13; els Gasent, 11; i els Rioja, 10. Els 

166 llinatges restants se situaven per sota dels 

8 abonats. Es pot pensar que això confirma, 

sense dubte, la percepció popular. Ara bé, si 

furguem una mica trobem que l’exemple serveix 

així mateix per prevenir-nos contra certs riscs 

que ens amenacen si entrem per la senda que 

relaciona llinatges i espais armats en exclusiva 

d’un arsenal quantitatiu: la visibilitat d’un cognom 

no implica necessàriament la seua abundància 

(d’alguna manera és el cas de Rioja); antropònims 

ben comuns pertot arreu –García, Pérez, Gómez– 

proliferen igualment a Benissanó i, tanmateix, la 

seua ampla difusió territorial treballa en contra 

de la seua identificació com a “típics” del poble; 

el ventall de cognoms existents és bastant més 

profús del que una primera impressió permetia de 

suposar: 322 abonats de la localitat, és a dir, dos 

terços del total, no pertanyen als set llinatges més 

abundants adés enumerats. És més, entre aquests 

cognoms infreqüents trobem alguns que són 

summament rars fora de Benissanó, com Gasent, 

un llinatge amb 6 abonats locals a Telefònica, però 

que en 2010 només incloïa 279 persones residents 

a tot Espanya, 195 de les quals havien nascut a la 

província de València; o Brell, amb 5 abonats, i 

que era el primer cognom de sols 238 residents a 

Espanya, 91 d’ells naturals de la nostra província.21

Abans de passar endavant, doncs, cal assumir que 

convertir els antropònims en objecte d’estudi des 

d’una perspectiva alhora històrica i territorial obliga 

a fer l’esforç d’esmolar les eines metodològiques 

qualitatives sense rebutjar les quantitatives.

Amb els peus posats en aqueixa convicció, i 

amb la confiança de no avançar a les palpentes, 

aspire tot seguit a mostrar que la continuïtat 

i discontinuïtat dels llinatges en alguns dels 

nostres pobles ajuda a il·luminar, ancorant-lo a 

gents concretes i espais localitzats, el procés 

de substitució ètnica en dues etapes –a dues 

velocitats– adés explicat. I per fer-ho tiraré mà 

d’algunes relacions de veïns que registren la 
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identitat dels caps de família de l’ahir i que, entre 

altres virtualitats, permeten seguir la pista d’aquells 

que, còmodament, denominaré “genuïns” o 

“idiosincràtics”. Al meu parer, si tots els cognoms 

que ens criden des del passat són importants, 

aquests són els susceptibles de funcionar millor 

com a marcadors històrics.22

Què entenc per un cognom genuí? Aquell que 

és característic d’un lloc concret i força rar en 

l’àmbit general, com hem vist a Benissanó amb els 

casos de Gasent i de Brell. M’explicaré: ni García, 

ni Martínez, ni Romero, ni Gil, ni Ibáñez (escrit 

Ivanyes en la documentació medieval), posem per 

cas, poden rebre la patent de genuïns per més 

abundants que siguen en un àmbit local i per més 

que s’hi puga rastrejar la seua presència secular (i 

tots cinc són corrents i antics al Camp de Túria). 

La raó és simple: al territori espanyol hi havia 

empadronats un total de 1.483.939 d’individus 

amb García de primer cognom a data d’1 gener de 

2010, els quals es repartien de manera desigual 

però efectiva per totes les províncies, oscil·lant 

entre el 6,77% dels habitants d’Astúries i el 1,06% 

d’Osca. Aleshores, els Martínez eren 840.436, 

els Romero 219.666, els Gil 141.933 i els Ibáñez 

55.917, i el seu grau de dispersió geogràfica era 

igualment elevat. A falta d’estudis genealògics 

específics i no sempre fàcils d’efectuar, i ateses 

les onades migratòries que al llarg del temps –i 

particularment a les darreres dècades– s’hi han 

succeït, no hi ha cap seguretat que un García 

documentat a la comarca els segles XIV, XV, XVl o 

XVII siga l’ascendent d’un García actual. La manca 

de certesa no implica, tanmateix, que conjecturar 

que una proporció indeterminada dels García d’ara 

provinga d’aquells García d’ahir es puga considerar 

tampoc cap imprudència. El mateix es pot 

sostenir, cada volta amb més versemblança, dels 

restants casos adduïts. I és que la probabilitat de 

suposar una continuïtat lineal resulta, lògicament, 

inversament proporcional a la freqüència general 

del cognom i al seu grau de dispersió. Per això 

són els cognoms habituals en un lloc però poc 

usuals a més ampla escala els que ofereixen major 

evidència d’encadenament en el temps i els que ací 

considerarem idiosincràtics.

Doncs bé, si fem una ullada al cas de Llíria 

ens trobem de seguida amb un nodrit conjunt 

de llinatges genuïns la permanència dels quals 

travessa els segles des de l’Edat Mitjana fins 

avui. Tres documents dels segles XV i XVI, d’una 

banda les nòmines del morabatí de Llíria (unes 

llistes de contribuents que no repleguen per ben 

poc la totalitat dels cap de casa) de 1415 i 1474, 

exhumades per Josep Antoni Llibrer, i, de l’altra, 

la relació de veïns de la vila segons el cens de les 

Corts de Montsó de 1510, publicada recentment per 

Joaquim López i Jordi Escorihuela, subministren 

una informació adient per comprovar la fermesa 

del fil genealògic que uneix els llirians coetanis als 

d’aquells temps remots.23 Tots tres són posteriors 

a l’etapa de gran tràfec de colons que seguí a 

la conquesta, és a dir, registren una població 

plenament assentada al territori i on ja no tenen 

cabuda els derrotats sarraïns, i anteriors al segon 

moment de ruptura en el curs de la substitució 

ètnica que ens ocupa, el definit per l’expulsió dels 

moriscos.

Hem de prescindir dels cognoms que hi existien 

aleshores i ara ja no, bé per extinció del llinatge, 

bé per emigració. Alguns, com Gaçol o Coplliure, 

corresponen a individus que formaven part de 

l’elit més rica i poderosa de la vila medieval;24

altres, com Fuster, identifiquen jueus i conversos 

que patiren en carn pròpia el zel hostil dels 

inquisidors.25 Altres més, com els Barba, Besaldú, 

Boatella, Botcenich, Fòntova, Lluesa, Sequo, 

Vilell... s’hi perderen fa centúries i no hi han 

deixat descendència per via masculina.26 No ens 

interessen, doncs. Tampoc no ens hem de fixar 

massa, per les raons ja argüides, en els primers 

cognoms que són extraordinàriament abundants 

entre els espanyols actuals i trobem disseminats 

amb major o menor amplitud pel territori de la pell 

de brau. I no ens referim tan sols als García, els 

Martínez, els Gil, els Pérez (o Pereç),27 els Gómez 

(Gomeç), els Rubio (Ruvio) o els Torres, tots 

ells  representats per més de 100.000 residents 

a Espanya en el padró de 2010: també sembla 

sensat posar al mateix sac els primers cognoms 

que superen els 10.000, com Carbonell, Cervera, 

León, Martí, Pascual (Pasqual), Soler, Soriano... No 

cal desdenyar gens ni mica la sòlida virtualitat que 

un llirià contemporani amb un d’aquests cognoms, 

en especial dels darrers, siga descendent d’homes 

que el portaven abans de 1510, però ens resistim 

a considerar-los idiosincràtics. Al cap i a la fi, no 

es pot descartar tampoc que després d’aqueixa 

data llunyana hagen arribat a Llíria immigrants que 

s’anomenaren així.

La probabilitat d’assegurar l’existència d’una 

cadena genealògica augmenta, insistim, com més 
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restringit i localitzat és el nombre de persones que 

comparteixen un cognom concret: Àlvaro, Aparici, 

Asensi, Balaguer, Calvo (Calbo), Cantó, Ferrandis 

(Ferrandiz), Montesinos (Montesino, Muntesino), 

Moros, Nadal, Portolés, són cognoms que a hores 

d’ara porten més de 1.000 i menys de 10.000 

habitants d’Espanya, que existien a Llíria abans 

del 1510, que en el present mostren importants 

percentatges de concentració a terres valencianes 

i que encara porten més o menys llirians. Són ja 

cognoms “genuïns”? Potser. Almenys hem arribat 

a la frontera. Per sota dels 1.000 i per dalt dels 

500 la certesa s’incrementa de manera categòrica: 

Aragó; Del Cid/Delcid (Lo Sit, Del Sit), Monrabal/

Monraval/Monraval/Monravà (Monravà).28 I esdevé 

absoluta per sota d’aquesta xifra. A la nòmina 

del morabatí de 1415 ja trobem mitja dotzena 

de llinatges que perduren, vigorosos o no, en 

l’actualitat i que són molt estranys fora de Llíria: 

Alamà (el 2010 residien al territori espanyol 339 

individus amb aqueix primer cognom, 191 dels quals 

havien nascut a la província de València); Feltrer, 

Foltrer en un principi, i que ja havia adoptat la 

forma moderna en 1510 (223 el 2010 a tot Espanya, 

dels quals 149 eren naturals de la província de 

València); Fombuena, Fuentbuena abans del 

1510 (354 a Espanya, 176 originaris de València); 

Cherp, aleshores escrit Gerp, i que constitueix una 

autèntica relíquia antroponímica en perill d’extinció 

(23 residents a Espanya, 20 nascuts a València);29

Gorrea, escrit Gurea el 1474 i una altra volta Gorrea 

el 1510 (164 a Espanya, 86 de València) i Santes, 

que en un primer moment era Santa i que és una 

altra raresa actual (a Espanya viuen 59 Santes, 

55 dels quals nasqueren a la nostra província). Si 

mirem la nòmina del morabatí del 1474 la llista 

de llinatges genuïns s’incrementa amb dos: Adrià 

(481 residents a Espanya, 253 de la província de 

València) i Llavata, escrit aleshores Lavata (302 

a Espanya, 286 de València. I si consultem la 

relació de veïns de 1510 encara podem afegir un 

llinatge idiosincràtic més, Veses, Veces en origen 

(181 residents a Espanya el 2010, 134 d’ells de la 

província de València).30

Abans, doncs, de la mort del rei Ferran el 

Catòlic ja existia a Llíria un nucli de pobladors 

que constitueixen els ancestres de nombrosos 

llirians del nostre temps. Els llinatges genuïns 

proporcionen un fil genètic inequívoc. Els cognoms 

locals que abunden en l’àmbit general incorporen 

unes ombres d’inseguretat que no exclouen, 

repetim, que hi puguem sospitar la presència 

d’altes probabilitats de continuïtat. A la resta 

de pobles de la contrada, llevat de la Pobla, els 

habitants seguien sent aleshores els mudèjars en 

vies de convertir-se en moriscos que l’any 1609 

havien de ser llançats a les costes magribines. La 

dualitat ètnica creada per la conquesta gaudia de 

plena vigència.

Un document posterior, la relació de veïns 

de Llíria segons el cens de la Generalitat fet el 

1646,31 demostra com l’important creixement 

demogràfic que la vila havia experimentat des del 

1510 fins a aqueixa data brollava de la immigració, 

una font cabalosa que les turbulències creades 

per l’expulsió dels moriscos i les necessitats de 

repoblació dels llocs abandonats no pertorbaren. 

Entre ambdues dates s’afegiren a la llista de 

llinatges llirians molts altres avui completament 

vius. Entre els abundants a escala general trobem 

Cano, Hernández, Izquierdo, Llopis, López (Lopes), 

Marco, Montero, Navarro, Oliver, Ortiz, Vergara, 

Vicente i Vives. Entre els de freqüència intermèdia 

(recordem, de 1.000 a 10.000 residents a Espanya 

el 2010) apareixen Albert, Alcocer (Alcoser), 

Aliaga, Arnau, Badia, Barona, Barrrachina, Blay, 

Bonet, Civera, Enguídanos, Escrig, Espí, Igual 

(Gual), Máñez (Manyes), Marzal (Marçal), Micó, Mir, 

Monzó (Monsó), Pablo, Palacio, Peris, Porta, Puchol, 

Rodilla, Sabater, Torner, Tortajada i Barea (Varea). 

Entre els bastant escassos i concentrats en l’espai, 

Lis, Lleó, Merenciano, Peñarrocha (Peñarroja) i 

Verdeguer, tots cincs cognoms representats per 

menys de 1.000 i més de 500 residents a l’Espanya 

actual.32 I per sota d’aqueixa xifra, Arastey (206 a 

tot Espanya dels quals 176 nascuts a la província 

de València), Cotanda (355 i 248 respectivament), 

Estívalis (Estíbalis, 144 i 132), Eixarch (258 i 42), 

Faubel (395 i 362), Galduf (Galduch, 81 i 67; una 

altra raresa), Greses (Gresa, 127 i 124), Niñerola 

(314 i 123), Simeó/Simeón (llavors tots Simeó, que 

el 2010 eren a Espanya 473 en la forma Simeón, 

216 d’ells nascuts a la província de València, 

mentre que mantenien l’original Simeó 25 i 20, 

respectivament, ambdues variants presents a Llíria 

ara), Cintero (Sintero, 335 i 113), Sornosa (162 i 147) 

i Talayero (Talajero, 172 i 12). No cal dir que, vistos 

des del turó del nostre temps, també els llinatges 

de les dues darreres categories han de ser reputats 

de genuïns.33 En aquell 1646, per cert, i emprant 

les grafies de l’època, els Lavata llirians sumaven 

14 famílies; els Veces, 12; els Feltrer i els Gurrea, 11; 
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els Alamà i els Monravà, 9; els Adrià, 8; els Santes, 

6; els Fombuena, els del Sit i els Aragó, 5; i els 

Gerp, 3. La consistència del fil genealògic sembla 

inqüestionable.

Evidentment, asseverar que no és igual de 

fàcil ni de possible remuntar-se als remots avis 

medievals en aquells pobles que foren de moriscos 

no deixa de ser una manera d’inventar la sopa 

d’all. Allà on els cristians vells no existien, la tasca 

de buscar-los és absurda. Allà on constituïen una 

minoria exigua, molt difícil per la seua pròpia 

insignificança. Tanmateix, confrontar el cas de 

Llíria amb el d’alguns dels llocs repoblats després 

que als descendents dels sarraïns se’ls aplicara 

aquella despietada “solució final” que fou l’expulsió 

no sembla completament banal. A banda de 

constituir un recordatori quotidià i indeleble de la 

dicotomia poblacional que caracteritzà la nostra 

comarca entre la conquesta medieval i l’exili dels 

moriscos, i de com l’arribada de cristians vells 

en les dècades posteriors a la ruptura de 1609 

produí una homogeneïtat ètnica inexistents des 

de la conquesta del segle XIII, convida a extraure 

algunes conclusions més.

Agafem, per exemple, la informació referida a 

la repoblació de la vall d’Olocau, Marines i Gàtova 

en el segle XVII que aporta Ferran Zurriaga en 

un altre treball d’aquesta mateixa publicació.34

Mirem-hi la llista de vassalls del comte d’Olocau de 

l’any 1660 que apareix com a annex final del text. 

I preguntem-nos què hi trobem si comparem els 

cognoms d’aleshores amb els que porta la població 

dels nostres dies.

Primer que res, la fermesa del fil genealògic 

que uneix els repobladors del segle XVII i els 

habitants dels esmentats pobles al XXI. En principi 

es tracta d’una fermesa més difícil d’avaluar que en 

el cas de Llíria per la menor presència de llinatges 

idiosincràtics i, a la vegada, menys insegura a 

causa tant de la menor distància temporal com 

de les menors dimensions de les localitats. Per 

exemple, tenim que el cognom Romero ja s’havia 

assentat a Marines i a Gàtova el 1660, i que segueix 

sent ben abundant a ambdós llocs a dia d’avui, i 

ja hem explicat adés que és un dels més comuns 

i repartits a tot Espanya. Exactament igual passa 

amb Sánchez. No obstant això, sembla sensat 

pensar que ara hi ha més Romero i més Sánchez 

que provenen dels arribats a les localitats de 

l’abrupta vall fa tres segles llargs que Martínez 

o García a la Llíria actual amb avantpassats als 

Martínez o García medievals locals. El mateix es 

pot dir d’altres llinatges força amples i dispersos 

geogràficament, com els Navarro, arrelats a 

Marines, els Sierra (Lasierra) a Gàtova i els Pascual 

(Pasqual) a Olocau. La probabilitat del lligam és, 

doncs, innegable en tots els casos.

I major és encara quan topem amb cognoms 

menys freqüents. Així entre els cognoms existents 

a Marines que hi eren el 1660 trobem Aliaga i 

Rozalén (Rosaleny, Rosalén).35 Aliaga –que també 

apareix a la relació de veïns de Llíria del 1646– és 

el primer cognom de 5.798 residents a Espanya en 

2010, 1.519 dels quals eren naturals de la província 

de València; i Rozalén, el de només 1.557 i 422 

respectivament. En el cas d’Olocau, els cognoms 

Blay (Blai) –que igualment estava present el 1646 

a Llíria– i Agustí ofereixen una situació similar. El 

2010 vivien a Espanya 3.172 Agustí, 797 naturals 

de la nostra província, i 1.786 Blay, dels quals 873 

eren valencians. A Olocau, per cert, trobem una 

altra d’aqueixes relíquies antroponímiques que 

ens permeten assegurar la successió de manera 

inqüestionable. Aquest llinatge genuí és Alambiaga, 

que, com explica Ferran Zurriaga, prové d’uns 

Arambillaga bascos vinguts el segle XVII. El 2010 

residien sols 31 Alambiaga al territori espanyol, 28 

dels quals havien nascut a la província de València.

Una segona constatació remet a la necessitat 

de considerar la repoblació dintre uns processos 

migratoris de més llarga durada. Entre els cognoms 

vius a l’Olocau actual en trobem bastants que 

no existien el 1660 i que no podem classificar 

precisament entre els freqüents i estesos en 

l’àmbit general: Arnal, Berga, Bernad, Bou, Máñez, 

Zurriaga... El mateix passa a Marines amb Celda, 

Cortell o Idrag (no tinc en compte els llinatges que 

vénen de l’empelt d’antics habitants de Domenyo 

instal·lats a Marines Nou no fa massa anys), i a 

Gàtova amb Esteve o Zapata.36 El tràfec de gent 

ha estat constant des del segle XVII. Com era 

d’esperar, la ruptura provocada per l’expulsió 

dels moriscos i la desaparició de la dicotomia 

poblacional a l’espai comarcal afavorí el contacte 

entre pobles limítrofs i els moviments de la gent, 

els matrimonis exolocals i la difusió dels llinatges 

per la contrada. El cas dels Vidagany, que el 

mateix Zurriaga esmenta, pot constituir una bona 

il·lustració d’això: de procedència basca (Bidagain), 

els germans Bernat i Joan Vidagany s’instal·laren 

a Olocau abans del 1646, però el 1678 eren veïns 
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de Llíria, on el llinatge no sols perdura, sinó que 

mereix la qualificació de genuí. Tanmateix –i açò 

ja no ho diu Zurriaga– una branca de la família 

passà temps més tard a Casinos, on un escrivent 

castellanitzador els trocà en Vidagañ. Encara hi 

hagué un altre, de tarannà fusionista, que gosà 

a Llíria escriure Vidagañy (vaja una lumbrera

de pixatinters!). El 2010 vivien a Espanya 142 

Vidagany, 21 Vidagañ i 10 Vidagañy, dels quals 

només 5 de la primera variant eren nascuts fora de 

la província de València.

4

Espere haver demostrat al lector que, com 

saben amb escreix tots aquells que es dediquen als 

estudis onomàstics i genealògics, els cognoms són 

una escletxa oberta al món del passat. Lògicament 

hi ha moltes altres portes on podríem haver tocat 

per penetrar tant en la dualitat ètnica definitòria 

del poblament comarcal entre la conquesta i el 

desterrament morisc com en el seu final al segle 

XVII. I potser els resultats haurien estat similars o 

millors. Podríem haver intentat, per exemple, una 

calmosa aproximació al patrimoni historicoartístic 

comarcal. ¿No us haveu adonat mai que els 

únics edificis religiosos anteriors a l’any 1609 

que es conserven a casa nostra, deixant a banda 

l’excepcional cas de les construccions supervivents 

de la primitiva cartoixa de Portaceli, s’ubiquen a 

Llíria i a la Pobla de Vallbona?37 ¿I que les esglésies 

dels diversos pobles que foren de moriscos són 

posteriors al segle XVII i, al contrari, hi abunden 

els castells ben conservats o en runes anteriors a 

aqueixa data?38 La simple cronologia dels edificis 

religiosos parla amb eloqüència de dualitats 

antigues i eliminades a la força, de segregacions 

ètniques i d’onades repobladores i refundadores, 

d’una cristianització de l’espai a dues velocitats.

També podríem haver provat amb la variada 

religiositat local. ¿Heu pensat que sant Miquel a 

Llíria –objecte d’una devoció secular focalitzada 

en la imatge de l’arcàngel existent a l’antic 

beateri que des d’un tossal domina el nucli urbà– 

i sant Jaume a la Pobla de Vallbona –titular de 

l’església parroquial, que no cal confondre amb 

la parròquia de les Ventes– formen junt amb 

sant Jordi la trinitat de “sants guerrers” que els 

cristians medievals, imbuïts d’una religiositat 

militarista i maniquea, invocaven en les seues 

lluites contra l’Islam? ¿No trobeu curiós que 

sengles imatges marianes, ambdues d’escassa 

grandària, foren trobades “miraculosament” a 

Benaguasil i a Benissanó en ple segle XVII després 

de l’expatriació morisca? I és que no hi ha res 

com trobar una marededéu (a la cova d’una lloma 

o al fonament d’una obra) per edificar una nova 

identitat comuna...39

No cal seguir, però. Ja hem omplert massa fulls 

i no és qüestió d’allargar-nos més. Sol ens queda 

enllaçar una mica amb les reflexions que féiem al 

principi. La història és un país estranger, sí, però el 

portem al damunt, en el nostre nom i en els nostres 

cognoms, en les nostres creences i en els nostres 

prejudicis, en les nostres cerimònies i en els nostres 

usos socials, en les nostres maneres de pensar, de 

treballar i de consumir, en els nostres ideals, les 

nostres dèries i els nostres malsons. Un país estrany 

que ens envolta i ens condiciona, que trobem, si 

sabem mirar, no solament als lligalls dels arxius, a 

les prestatgeries de biblioteques i hemeroteques o 

als viaranys sorprenents del ciberespai, sinó també 

a les pedres dels jaciments i a les runes dels turons, 

a les làpides de les tombes i a les inscripcions 

parietals, a les obres d’art i als objectes comuns i 

corrents, a les cartes grogoses i a les fotografies 

descolorides, a les gravacions fonogràfiques i als 

exercicis de memòria dels testimonis orals, a l’ordre 

de les processons, a l’entramat dels carrers o al 

traçat de les sèquies. Un país vast que balla al ritme 

sincopat de les continuïtats i els canvis.

Un dels pares reconeguts de la renovació 

viscuda pels estudis històrics en el segle passat, 

Lucien Febvre, en un passatge memorable d’un 

apassionat article publicat l’any 1949, convidava 

els historiadors a ser enginyosos i utilitzar per a 

la seua feina els mots, els signes, els paisatges i 

les teules, les formes de camp i de males herbes, 

els eclipsis de lluna i els jous de tir... I en un altre 

text més antic, del 1933, els animava a multiplicar 

l’inventari dels seus materials, a abordar l’estudi 

sagaç dels noms de lloc, l’examen comparat de 

grups de paraules, de la distribució dels tipus de 

sepultura, de l’expansió d’un mode de construcció, 

del repartiment dels noms dels sants portats per 

les esglésies, dels ritus religiosos, de les fórmules 

jurídiques, les cerimònies i els usatges... En el 

primer d’ambdós escrits, tanmateix, Febvre no 

dubtava que “l’histoire se fait avec documents 

écrits” –la història es fa amb documents escrits– i 

que és quan aquestos no existeixen quan cal que 

la història es faça “avec tout ce que l’ingéniosité 
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de l’historien peut lui permettre d’utiliser pour 

fabriquer son miel, à défaut des fleurs usuelles”

(amb tot allò que l’enginy de l’historiador li 

puga permetre d’utilitzar per a fabricar la seua 

mel, a manca de les flors usuals). En el segon, la 

postura al respecte es presenta com idèntica: 

és quan no existeixen textos quan cal que 

l’historiador se les enginye, que siga actiu davant 

d’allò desconegut...  “Suppléer et substituer et 

compléter: travail propre de l’historien”.40 La 

darrera frase, nogensmenys, matisa la disjuntiva 

de Febvre entre documents tradicionals i fonts 

alternatives fins al punt que se’ns esmuny líquida 

entre les mans. És treball propi de l’historiador 

suplir, substituir i completar les fonts escrites: 

complementar-les, en resum. El contacte entre 

present i passat no s’esgota en el registre escrit ni 

s’assoleix únicament amb els processos cognitius 

derivats de l’apropiació de la venerable paperassa 

conservada als arxius. La disponibilitat de fonts 

escrites no anul·la la pertinència de buscar-ne i 

emprar-ne d’altres, ni menys encara de combinar-

les imaginativament. De fet, això ens posa en 

millors condicions per enriquir la nostra percepció 

–la nostra comprensió– i augmentar el nostre 

coneixement. He tractat d’il·lustrar la pertinència 

d’aquest punt de vista comparant dates 

d’arrelament de cognoms a diferents espais locals 

i així poder contemplar des d’un altre observatori 

un treballadíssim tema historiogràfic. Confie 

que el lector opine que l’intent no ha resultat ni 

pretensiós ni va.

1 L’edició corregué a càrrec de la Cambridge University Press. El llibre abastà un èxit ben notori malgrat la seua volumino-
sa extensió: l’any 2003 anava per l’onzena edició.

2 Ediciones Akal, de Madrid, fou l’editor espanyol, i Pedro Piedras Monroy el traductor.

3 Tan coneguda que en una nota del traductor a peu de pàgina en l’edició d’Akal citada, aquest aclaria que l’expressió 
que donava títol al llibre “debe resultar al lector estadounidense casi tan popular como nuestro «En un rincón de la Man-
cha...»” (pàg.6).

4 No conec cap versió catalana d’aquesta novel·la. En castellà està disponible sota el títol El Mensajero en una edició de 
2004 feta a València per Pre-textos.

5 Per oferir aquesta versió de la frase de Lowenthal he comparat la versió anglesa (pàg. xvi de l’onzena edició de la Cam-
bridge University Press citada) i la castellana (pàg. 6 de l’edició d’Akal).

6 R. KOSELECK: Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona, 1993, Paidós, pàgs. 336-337.

7 M. BLOCH: Apologie pour l’Histoire ou Métier d’Historien. París, 1952 (2a edició), Armand Colin, pàg. 9. En la versió en 
castellà de l’edició anotada per Etienne BLOCH (Apología para la historia o el oficio de historiador, Mèxic, 2001, segona 
edició) la cita es troba a la pàg. 64.

8 Pàg. 8 de l’edició en castellà.

9 El concepte d’ètnia –com el de raça– és problemàtic i es presta a molts equívocs: què distingeix un grup ètnic d’un 
altre? ¿són suficients les diferències culturals per deslindar ètnies, o cal considerar també les diferències físiques (siga 
això el que siga)? El Diccionari de la llengua catalana (segona edició) de l’Institut d’Estudis Catalans pren postura i 
considera ètnia, simplement, una “comunitat humana definida per criteris culturals o lingüístics”. En castellà, el Diccio-
nario de la lengua española (22a edició) manté una posició més ambigua: “comunidad humana definida por afinidades 
raciales, lingüísticas, culturales, etc.”; la mateixa ambigüitat que apareix en el Diccionario de uso del español de María 
Moliner: “grupo humano con características raciales y culturales comunes” (tots tres diccionaris estan disponibles on-
line). D’altra banda, els antropòlegs han dedicat molts fulls a tractar el tema que no és el moment de detallar. En tot cas, 
bastarà aclarir que en establir identitats “ètniques” sembla que la perspectiva més habitual, i la més sensata, és la que 
fa prioritari el criteri “culturalista”: són elements culturals –de la religió a la llengua, dels costums als prejudicis comuns– 
més que físics aquells que diferencien unes ètnies d’altres.

10 Sobre la moreria de Llíria, veieu J. A. LLIBRER: El finestral gòtic. L’església i el poble de Llíria als segles medievals. Llíria, 
2003, Ajuntament, pàgs. 103-109.

11 Un resum excel·lent del poblament comarcal al llarg del temps es troba a V. M. ROSSELLÓ: “El Camp de Llíria: pobla-
ment, viabilitat, recursos.” Primer Congrés d’Estudis Comarcals del Camp de Túria. Llíria, 1991, Institut d’Estudis Comar-
cals del Camp de Túria i Tàndem Edicions, pàgs. 15-33; la citació entre cometes, pàg. 21.

12 J. J. ADRIÀ: “Llíria i la Santa Inquisició”. Lauro, quaderns d’història i societat, núm. 1 (1984), Ajuntament de Llíria, pàgs. 
115-122.

13 J. L. CORTÉS: La esclavitud negra en la España peninsular del siglo XVI. Salamanca, 1989, Universidad, pàg. 72.

14 T. HALPERIN DONGHI: Un conflicto nacional: moriscos y cristianos viejos en Valencia. València, 2008, PUV, pàgs. 82-83.
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15 P. BORONAT: Los moriscos españoles y su expulsión: estudio histórico-crítico. València, 1901, Imprenta de Francisco 
Vives y Mora. La postura del bisbe Estevan en les pàgs. 638-656. La del bisbe Salvatierra en les pàgs. 616-634. Malgrat 
el perill d’incórrer en anacronisme, no podem deixar de comparar la recomanació entre cometes (pàgs. 633-634 del 
llibre de Boronat) amb la postura defesa durant un temps pels nazis per acabar el problema jueu: enviar-los a la força a 
Madagascar.

16 F. Márquez Villanueva: “El problema historiográfico de los moriscos”. Bulletin Hispanique, vol. 86, núm. 1-2, Bordeus, 
1984, pàgs. 61-35. La referència al pare Bleda, pàg. 68. 

17 El ban ha estat reproduït en diverses publicacions. Fins i tot es pot consultar on-line en l’adreça http://es.wikisource.
org/wiki/Bando_de_la_expulsi%C3%B3n_de_los_moriscos_del_reino_de_Valencia_(22-11-1609)

18 J. REGLÀ: “De les Germanies a la Nova Planta”, dintre DD.AA.: Història del País Valencià, volum III, Barcelona, 1989, 
Edicions 62, pàgs. 132-133.

19 Ibid., pàg. 135.

20 Una comparació entre les cases habitades en 1609 i 1646 als pobles de la comarca la trobem en un llibre seminal per als 
estudis sobre la nostra comarca que mai no està de més citar. Ens referim al de J. M. JORDAN: El Camp de Túria. Valèn-
cia, 1981, Institució Alfons el Magnànim, pàg. 37.

21 L’Instituto Nacional de Estadística té penjades al seu espai web les freqüències dels noms i cognoms dels residents a 
Espanya i a cadascuna de les seues províncies, així com la distribució per províncies de naixement segons resulten de 
l’explotació estadística del Padró a data 1/01/2010. He capturat aquestes dades durant la darrera setmana d’agost de 
2011, i és la font que utilitze al llarg de tot l’epígraf. L’adreça electrònica n’és http://www.ine.es/daco/daco42/nombya-
pel/nombyapel.htm.

22   No amagaré que les meues lectures en la nodrida biblioteca dels estudis onomàstics són limitades. No és precisament 
aqueix el camp d’estudi en què sóc especialista i no em trobe com el peix a l’aigua en tan procel·lós mar. Potser això 
que jo denomine cognoms “genuïns” o “idiosincràtics” reba un altre nom millor en la literatura antroponímica especia-
litzada. En tal cas espere que es puga disculpar la meua incompetència: com afirme al text, ací sols pretenc utilitzar 
aqueixos cognoms com a marcadors històrics; no aspire a crear una nova categoria analítica en un terreny que no és 
el meu. D’altra banda no vull amagar que fins a les reformes legals dels últims anys (que ignore quins efectes pràctics 
tindran), en la transmissió dels cognoms ha primat absolutament la línia paterna, circumstància que pot portar-nos a 
qüestionar en bona mida la pertinença d’aproximacions a la història llastades per tal condició. Ara bé, fins als nostres 
dies (i malgrat tots els canvis recents) el patriarcalisme ha estat un tret definitori fonamental de les societats europees, 
per no parlar de la resta del món. Per tal motiu no hem de desdenyar allò que poden aportar els estudis que es basen 
en uns materials com els llinatges, per més que magnifiquen l’herència masculina. Entre altres mèrits, almenys, són sus-
ceptibles d’emprar-se justament per mostrar l’omnipresència en el passat d’aqueix patriarcalisme.

23 J. A. LLIBRER: op.cit., pàgs. 429-438. J. LÓPEZ i J. ESCORIHUELA: “Llíria en los siglos XVI y XVII”, dintre J. HERMO-
SILLA (dir.): Llíria: historia, geografía y arte. València, 2011, Universitat de València i Ajuntament de Llíria, vol. I, pàgs. 
155-186, en concret pàgs. 179-181.

24  J.A. LLIBRER: op.cit., pàgs. 182-190.

25 J.J. ADRIÀ: op.cit., pàgs. 119-120.

26 Cal incloure entre aquests llinatges “extingits” aquells cognoms que existiren a la vila abans deL 1609 i també existei-
xen a Llíria ara, però entre els quals la connexió genealògica és rarament possible en ser cognoms que desaparegueren 
en un moment donat i reaparegueren després gràcies a la immigració. És el cas, per exemple, de Giner, de Sebastià, de 
Domingo, de Núñez (Nunyes a la documentació medieval), de Badenas (Badenes), potser de Pina i d’Ibáñez (Ivanyes), i 
d’uns quants més.

27 Mentre no diga el contrari, opte per utilitzar la forma moderna del cognom, tot i que puga estar castellanitzada, ja que 
és la que es troba a les dades de l’INE, i posar entre parèntesis la forma antiga quan aquesta difereix.

28 El 2010 vivien a Espanya 858 individus de llinatge Aragó, 472 dels quals havien nascut a la província de València. A 
la mateixa data eren 756 els residents espanyols amb Del Cid de primer cognom, només 8 dels quals eren valencians, 
i escassament 10 amb Delcid, que em sembla que ha estat la forma moderna del cognom a Llíria. Pel que fa a l’antic 
Monravà, aqueix any hi havia empadronats 533 individus a Espanya que portaven Monrabal de primer cognom, 434 
d’ells valencians; 61 i 20, respectivament, amb la grafia Monraval; 144 i menys de 10 com a Monraval; i cap com a Mon-
ravà, que era una variant limitada a 14 persones que la tenien com a segon cognom. Els Aragó no són gens insòlits a la 
Llíria actual. Pel que fa als altres dos cognoms, la supervivència del fil genealògic és a dia d’avui problemàtica: no tenim 
cap dubte que arribaren a la Llíria contemporània, però a hores d’ara semblen extingits o en greu perill d’extinció.

29 Potser per entendre fins a on arriben les dimensions de la raresa i el perill de desaparició que amenaça un cognom tan 
minoritari (i en trobarem de casos similars tot seguit), no siga gens absurd establir una comparació amb el món animal: 
si el 2010 només vivien a Espanya 23 Cherp (i em fa la impressió que no hi deuen haver-ne molts, si és que n’hi ha algú, 
a l’estranger), al parc de Doñana la població de linx ibèric (una espècie protegida en extrem perill d’extinció) era de 77 
exemplars, segons informació del diari Público del 4 de setembre de 2011. I es calcula que en aquesta reserva biològica 
andalusa es concentra un terç de la població total de tan amenaçat felí.

30 De tota manera, J. A. Llibrer documenta un Joan de Veses a la Llíria del 1420: op.cit., pàg. 121. Ja hem dit que les nòmi-
nes del morabatí no inclouen absolutament tots els veïns.

31 Aquest cens ha estat publicat almenys en dues ocasions. Fa molt poc per J. LÓPEZ i J. ESCORIHUELA: op.cit., pàgs. 
181-186. Fa un quart de segle per J. PASTOR i J. CAMPON: “Consideracions al voltant de la relació de veïns de Llíria el 
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1646”. Lauro, quaderns d’història i societat, núm. 2 (1986), Ajuntament de Llíria, pàgs. 59-82. Ambdues versions no són 
exactament coincidents.

32 EL 2010 residien 743 Lis a tot Espanya, dels quals 273 havien vist la llum a la província de València. Els Lleó n’eren 900 i 
377 respectivament. Els Merenciano, 654 i 204. Els Peñarrocha, 505 i 387. I els Verdeguer, 883 i 771.

33 Encara no s’havien instal·lat a Llíria els antecessors d’altres rareses antroponímiques actuals llirianes, com Vidagany, 
que després tractarem, Falomir (564 residents a Espanya el 2010, 135 naturals de la província), Escutia (551 i 261, res-
pectivament), Blat (530 i 401), Broseta (526 i 496), Bori (514 i 131), Chisvert (431 i 307), Cariñena (418 i 207), Lapiedra 
(412 i 165), Vinaixa (408 i 83), Artiga (363 i 7), Taroncher (350 i 317), Picher (326 i 154), Gorgues (291 i 70) i Novejarque 
(141 i 136), o d’alguns cognoms amenaçats d’extinció, com Guna (95 i 77), Aigües (29 i 23), Vialcanet (22 i 5) o Fitos (18 
i 18). Aquest darrer, però, sembla una derivació local del més estés cognom Fito (1.258 i 336). Mudar en plural un cog-
nom acabat en vocal ha estat una pràctica lliriana que ha travessat els segles. El cas de Santa/Santes, ja ho hem vist, és 
antic. Després passà amb Gresa, que canvia a Greses, i amb Casino, un llinatge, com l’anterior, ja existent a la Llíria de 
1646 d’un prové un topònim major de la nostra comarca, Casinos, poble originat a l’assentament que en un principi fou 
mas de Casinos. Modernament es pot rastrejar la tendència en els cognoms  Palacio/Palacios, Tormo/Tormos o Torrijo/
Torrijos, que els llirians pronuncien habitualment amb s final, tot i que als papers els seus portadors solen conservar la 
forma original sense s.

34 He d’agrair a Ferran Zurriaga que me n’haja facilitat la consulta prèvia. Així mateix, l’interés que ha mostrat per procu-
rar la meua contribució en aquest número de Mirades. 

35 També trobem Diago, però els residents al Marines actual amb aquest cognom provenen d’antics veïns de Domenyo 
instal·lats a Marines Nou a les dècades finals del XX. Vull agrair a Lola Celda que m’ho haja aclarit.

36 Idrag és un altre cas de cognom en greu perill d’extinció. El 2010 el portaven com a primer només 20 residents a Es-
panya, 18 d’ells naturals de la província de València.

37 Les esglésies de la Sang i del Bon Pastor (antic hospital) de Llíria i l’ermita de Sant Sebastià i l’església de Sant Jaume a 
la Pobla de Vallbona (encara que aquest edifici ha patit moltes intervencions posteriors). Veieu al respecte D. MAS i P. 
SORIANO: “El arte en el Camp de Túria”. Lauro, quaderns d’història i societat, núm. 3 (1988), Ajuntament de Llíria, pàgs. 
235-122.

38 L’església de Benissanó podria ser l’excepció, ja que ocupa el que fou una parròquia de moriscos que posseïa un 
enteixinat mudèjar. Tanmateix, l’edifici actual sols en conserva el solar. Els castells encara en peu edificats després de 
la conquesta sobre les runes d’anteriors fortificacions sarraïnes són el del mateix Benissanó i el de Bètera. De castells 
arruïnats n’hi uns quants a la comarca. Potser el més destacable, per la seu situació, siga el del Real, al terme de Mari-
nes.

39 Sobre sants guerrers i aparicions d’imatges de la Mare de Déu a la religiositat valenciana, segueix sent útil A. ARIÑO: 
Temes d’etnografia valenciana (IV). Festes, rituals i creences. València, 1988, Edicions Alfons el Magnànim, pàgs. 58-66 
i 79-93.

40 L’article del 1949 es titulava “Vers une autre histoire”; el del 1933, “Ni histoire à thèse ni histoire-manuel: entre Benda 
et Seignobos”. Ambdós foren recollits a la recopilació d’escrits de Febvre publicada el 1952 sota el títol Combats per 
l’histoire, que fou parcialment traduïda al castellà el 1970 (Combates por la historia, Esplugues de Llobregat, Editorial 
Ariel). Ara es troben disponibles en una edició crítica a càrrec de Brigitte Mazon. La referència n’és L. FEBVRE: Vivre 
l’histoire. París, 2009, Éditions Robert Laffont. Les nostres cites són a les pàgs. 365 i 78 d’aquesta edició, que correspo-
nen a les pàgs. 232 i 133 de l’edició del 1975 de l’esmentada versió castellana.
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La repoblació a Serra després de 
l’expulsió dels moriscos (1609 -1759)

Joan Ferran Martínez i Navarro

RESUM

La repoblació, com a conseqüència de 

l’expulsió dels moriscos, fou un fet estructural 

de gran impacte al País Valencià. L’estudi que es 

presenta és un més dels exemples de com es va 

produir. En el nostre cas, i a partir de la informació 

proporcionada pels Quinquae Librii de la parròquia 

de Serra, hem analitzat el creixement de la 

població, el seu moviment natural i la procedència 

dels pobladors, tant dels que signaren la Carta 

Pobla, com els altres que contribuïren directament 

a la repoblació. Es presenta, així mateix, una 

comparació entre l’evolució de dos grups de 

població identificats a través dels llinatges, uns 

que constituïren la base de l’actual població i l’altre 

d’aquells que van habitar a Serra però que avui no 

hi són.

   

INTRODUCCIÓ

L’expulsió de la població morisca significà el 

despoblament complet de Serra si bé, igual com 

al lloc de Ria, fou repoblada immediatament com 

consta en la Carta Pobla (ANÒNIM, 2009), signada 

el 29 de novembre de 1609 per Don Josep Folch 

i Cardona, senyor de les baronies i llocs de Serra, 

Ria, Soneja i Adsuèvar, i per l’altra part per les pri-

meres 30 famílies que acudiren atretes per les con-

dicions expressades en el “Real Bando i mandat de 

Sa Majestat el rei Felip d’Àustria”. Aquestes eren si-

milars a les que s’aplicaren de forma generalitzada 

a les terres que quedaren lliures a conseqüència de 

l’expulsió dels moriscos. Són les pròpies d’un règim 

emfitèutic de partició de fruits amb dret de fadiga 

(prioritat de compra) i lluïsme (cobrar un impost 

sobre la venda de qualsevol bé emfitèutic) a favor 

del senyor, el qual conservà la propietat de la terra, 

de les cases així com la percepció de rendes per les 

cases (30 sous anuals), terres (10 sous per cafissa-

da d’horta i 4 diners per cafissada de secà) i colli-

tes diferenciant les de regadiu (la sexta part dels 

grans i de les fruites) de les de secà (on la renda 

es redueix a la vuitena part). Aquestes condicions, 

que significaren una millora sobre les que tenien els 

antics pobladors expulsats, no ho eren tant ja que 

els béns eren propietat del senyor i aquest man-

tenia determinats drets –fadiga i lluïsme- així com 

l’alfarràs (capacitat legal per a estimar la producció 

de les collites) a l’hora de fer efectiu els pagaments 

censals. Encara així, les condicions de vida eren les 

corresponents a una agricultura de subsistència 

basada, segons la Carta Pobla, en cultius de grans, 

vi, garrofes i fruites – cireres, albercocs, préssecs, 

peres, raïm, panses- que es completava amb ra-

maderia – ovelles i cabres- i amb la producció de 

carbó. Tot en un marc en el qual les condicions 

contractuals del nous pobladors, igual com en al-

tres localitats valencianes de repoblació, produïen, 

en un primer moment, un repartiment homogeni de 

les terres, en el qual el sistema emfitèutic de parti-

ció de fruits podia atenuar l’efecte del repartiment 
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quan les condicions agrícoles eren desfavorables 

(PESET, 1994). Realment, segons CASEY (1983), 

l’expulsió significà la ruïna del País, per altra banda 

prevista (FURIÓ, 2001) des de finals del segle XVI, 

però que la qüestió morisca accelerà de forma molt 

acusada en el XVII. 

El cas de Serra és coherent amb el model de 

repoblació de les poblacions morisques de la mun-

tanya valenciana. És a dir, despoblació total, seguit 

de repoblació inicial per pobladors procedents 

d’altres zones valencianes, i evolució demogràfica 

feble dins el marc del XVII valencià. En el nostre 

cas, l’expulsió dels moriscos1 implicà la despobla-

ció total de Serra i Ria, llocs que el 1602 (GARAY, 

2001), abans de l’expulsió, tenien 46 cases i  cator-

ze anys després (1616) comptaven amb 22 cases 

i 75 habitants dels quals 50 eren de comunió. No 

fou fins al 16462 quan el poblat de Serra (taula 1), 

que ja havia integrat els pobladors de Ria, tornà a 

tindre 40 cases i 110 habitants. L’any 1782, és a dir 

136 anys més tard, eren 150 veïns i 135 cases (562 

habitants, dels quals 485 eren de comunió). En-

tre  1615 i 1782 la població s’incrementà per 5, tot i 

que els recomptes de població realitzats abans de 

l’època moderna són difícils de valorar, pel fet que 

el caràcter fiscal o religiós que motivava la seua 

confecció3 es prestava a l’ocultació de la informa-

ció real. Aquest creixement no vol dir que estigué-

rem davant d’una expansió demogràfica, el període 

analitzat és llarg, la població base molt petita i les 

condiciones de vida dolentes.

LES FONTS

La informació que aporta la Carta Pobla es 

limita a allò estrictament necessari per al contracte, 

no consta res més que no siga la simple anotació 

dels noms i dels cognoms dels nous pobladors. La 

reconstrucció d’aquest període4 ha estat possible 

a partir dels Quinquae Librii5custodiats a l’arxiu 

parroquial. La sèrie està completa i comença en 

novembre de 16196 i continua fins a la data actual 

(s’ha preservat durant les guerres carlines i la 

guerra civil de 1936). El nombre de volums és de 

9, en bon estat de conservació, guardats a l’arxiu 

parroquial i conservats íntegres. La informació que 

recull- en el cas del batejos, esposoris i defuncions- 

és la data, el nom i el cognom de la persona 

inscrita, si cal la seua procedència, en ocasions 

la professió, i els noms i cognoms del pares, 

avis, padrins – en els batejos i els matrimonis- i 

dels testimonis del fet ressenyat7. En el cas dels 

enterraments sols es fa referència a la condició 

d’albat i de cos. A partir del 1759 sol aparèixer 

amb certa freqüència l’edat del finat, cosa que es 

regularitza a partir del 1838 quan es fa obligatori 

incloure l’edat i la causa de la defunció. La 

informació és prou completa amb dades referides 

a les condicions en què es van produir els fets 

ressenyats. Així, batejos de necessitat, o de les 

circumstàncies no naturals que acompanyaven la 

mort -com ara accidents, homicidis- així com si 

testà o no i, en aquest cas, les circumstàncies que 

ho impediren. Igualment, es fa referència, com és 

natural, a la incapacitat per a rebre els sagraments, 

ja fos per la defunció sobtada o per la condició 

mental de la persona en el moment de morir. Amb 

aquesta informació s’ha confeccionat una fitxa 

individual on consta la data de cadascun dels fets 

vitals així com del o dels matrimonis. Endemés, 

hem fet una fitxa per família (GUILLAUME & 

POUSSOU) on consta la informació demogràfica de 

cadascun dels fills. Per últim, hem recollit igualment 

el total dels batejos, matrimonis i defuncions 

segons el dia i el mes fins al 1965. Així hem pogut 

reconstruir l’evolució demogràfica a partir de la 

reconstrucció de famílies, edat de matrimoni i de 

defunció, per al període 1619-1759. 

EL REPOBLAMENT

El segle XVII fou demogràficament feble, amb 

una crisi de població que presentà dos moments 

crítics (BERNAT I MARTÍ & BADENES MARTÍN, 

1991), com foren, fora de l’expulsió dels moriscos, 

la pesta de 1647 a 1652, als quals  hem d’afegir les 

crisis agrícoles8 i les guerres. Per això, el despo-

blament de les comarques valencianes fou notori9

i es produí una depressió demogràfica que no se 

superà fins a la fi de la Guerra de Successió. Els 

contractes de repoblament, ja citats, determinaven 

unes condicions desfavorables, respecte a les que 

tenien aquells que vivien en les poblacions de reia-

lenc, agreujades en el cas que s’hagueren d’assumir 

els deutes (TORRES MORERA, 1969) dels anteriors 

pobladors. 

L’anàlisi d’aquest procés a la localitat de 

Serra ens ho confirma, si bé l’escassa entitat de 

la població – 75 habitants el 1616 - ens obliga a 

ser cauts en la interpretació detallada dels fets 

demogràfics. La repoblació s’inicià d’immediat 

(novembre del 1609) però la recuperació 
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demogràfica fou lenta, determinada per la 

caiguda brutal de la població i les fluctuacions 

de la natalitat, la mortalitat i la nupcialitat. 

L’anàlisi d’aquests components és suficientment 

demostrativa sempre que valorem el moviment 

general dels fets demogràfics i les desviacions 

trobades en relació a la coincidència o no dels 

esdeveniments observats al conjunt del País.

D’acord amb la relació de SENÍS (ANÒNIM, 

2009) -que recull la de SANTOS-, els repobladors 

que ocuparen els llocs de Serra i Ria foren:

1. SERRA: Domingo Diago, Miguel Domingo de Bar-

tolomé, Miguel Domingo de Martí, Antoni Esteve, 

Jaume Fonfría, Pere Ivanyeç,  Menau Lanes, Do-

mingo Manyeç de Miquel, Francesch Morell, Joan 

Munyoç, Jaume Noguera, Juan Palacios, March 

Palacio, Miquel Saeç, Antoni Salvador, Berthomeu 

Salvaterra, Miquel Sanchis, Joan Sanchis, Sebastià 

Ribes i Joan Teruel. 

2. RIA: Miquel Garcia, Miquel Garves, Joan Guillem, 

Miquel Granell, Miquel Ribes, Joan Rubio, Joan 

Salvador, Lluch Salvador, Antoni Sanchis, Vicent 

Sarigó Ribera, i Domingo Vilanova. 

Aquesta relació presenta diferències amb la 

de TORRES MORERA (1969). Algunes semblen 

problemes de transcripció, per tant, de poca im-

portància, com ara els casos de Jaume Fonfria 

per Jaume Monfria, d’Aich Salvador per compte 

de Lluch Salvador, de Menau Lanes per Menau 

Llanes, de Vicente Rodrigo Ribera per Vicente 

Sarigó Ribera, o el de Pere Ivanyes per Pere Joa-

nes. En altres casos, la divergència és major, com 

en el cas de Miquel García, Joan Guillem i Miquel 

Granell, que no estan en la relació de Torres Mo-

rera i, al contrari, sí que estan Arnau Moles i Jau-

me Silvestre, ambdós de Soneja (és l’única refe-

rència de l’origen d’algun dels pobladors), si bé 

no hem trobat cap referència de Silvestre però sí 

de Moles.10 Referent a les altres divergències, no 

hem trobat cap referència de Miquel Granell però 

sí de Joan Guillem11 i de Pere Ivanyeç12 (no de 

Pere Joanes) i cap referència a Miquel Garcia, si 

bé hi ha Catherina Garcia casada amb Joan Iva-

nyeç. En resum, no tenim cap referència de 9 de 

les famílies13 signants. Sí que les tenim de les 24 

restants, però en 1814 d’elles les referències són 

indirectes, a través de possibles familiars identifi-

cats pel cognom i per la data de les inscripcions 

(batejos, matrimonis i defuncions), no sobrepas-

sant les dos o tres generacions. Sols 4 d’ells –els 

Domingo (en són 2), Esteve i Ruvio- estan pre-

sents fins a la fi del nostre estudi, el 1760.

ELS FETS DEMOGRÀFICS

Si bé no és aquesta qüestió el propòsit del 

treball, considerem que ens aporta un marc 

de referència del problema que estudiem, 

especialment quan mostra una evolució coherent 

amb la demografia valenciana de l’època. 

El nombre absolut dels naixements (gràfic 1) és 

creixent al llarg del període en estudi si bé no fou 

fins a la primera meitat del segle XVIII quan es fa 

evident, però es tracta de xifres absolutes lligades 

a l’increment global de la població. Ara bé, quan 

analitzem la taxa de natalitat15 podem apreciar 

millor la depressió demogràfica, ja que la caiguda 

de la natalitat és evident a partir del 1630, seguida 

d’un llarg  període d’estabilitat baixa entre 1658 i 

1718. Aquest comportament és coherent amb allò 

que estava ocorrent a la resta del País Valencià, 

tal com assenyala CASEY (1983), però per tal de 

poder mesurar millor la natalitat hem de completar 

l’estudi amb l’anàlisi de la fecunditat, cosa que ens 

allunya de l’objectiu d’aquest treball.

Similar comportament als naixements descriu 

la mortalitat (gràfic 2). La corba presenta un perfil 

serrat per les fluctuacions anuals de la mortalitat, 

pròpia del petit nombre d’habitants. Disminueix a 

principis de segle, seguit d’un període d’estabilitat 

baixa per a finalitzar en un increment de la 

mortalitat. S’observa sobre mortalitat (amb taxes 

superiors a 35 defuncions per mil habitants), les 

quals coincideixen16 amb situacions similars al País 

els anys 1631, 1691, 1711 i 1738. 

Per últim, la corba dels casaments (gràfic 3) 

presenta una major inestabilitat que les anteriors 

relacionada amb la major sensibilitat d’aquest fet a 

la situació econòmica. No serà fins a finals del segle 

XVII i principis del XVIII quan s’observa un incre-

ment mantingut dels matrimonis. 

MOVIMENTS MIGRATORIS

La repoblació obrí, òbviament, un intens procés 

migratori al conjunt del País Valencià si bé fou 

més intens a les comarques de majoria morisca. El 

procés, recolzat per les cartes pobles, es realitzà 

a partir d’immigrants procedents majoritàriament 

del País i, en menor mesura, d’altres llocs de la 
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Península i, fins i tot, d’Europa, segons CASEY 

(1983), FURIÓ (2001) i TORRES MORERA (1969). La 

seua manifestació, en l’àmbit local, no difereix de 

la dinàmica actual, es tracta de l’arribada de grups 

familiars que emigren des de les seues poblacions 

d’origen a altres noves atretes per la possibilitat 

de millora de les condicions de vida, seguit per la 

integració de la segona generació i l’esgotament 

progressiu, en dues o tres generacions, de les 

relacions amb la xarxa familiar d’origen, fet que 

genera un moviment immigració-emigració amb 

components econòmics propis d’una economia 

agrària de subsistència. Aquest procés té tres 

vessants: la primera és la relació amb la terra i 

la seua propietat, en el marc d’una economia de 

subsistència. La segona, la família, com a unitat 

productiva que determina les relacions familiars i 

els processos d’integració, en un sistema d’herència 

equitatiu que reparteix entre els fills, però que no 

evita, lògicament, els moviments migratoris del 

conjunt familiar o d’alguns dels seus membres. La 

tercera correspon a la situació social i familiar de la 

dona que, a través del matrimoni, i en concret de la 

dot, participa de les estratègies familiars. 

Per a l’anàlisi del procés de consolidació 

demogràfica i social de Serra hem utilitzat aquest 

esquema. Hom observa la progressiva consolidació 

del nucli de població, inclús la diferenciació social,17

així com les relacions amb les poblacions veïnes, 

traçant una línia que va d’Alcubles a Massamagrell 

i de l’Algar a València, conferint-li un caràcter 

comarcal als moviments migratoris, en els quals 

les relacions lligades a la propietat de la terra 

guiava, en certa forma, la conformació de les 

xarxes familiars i, probablement, econòmiques. 

L’anàlisi dels matrimonis registrats als Quinquae 

Librii de Serra ens permet comprendre l’esmentat 

procés. Així, s’han localitzat 11 famílies18 anteriors a 

la instauració del Registre Parroquial; d’elles es pot 

inferir que el grup que vertebra la incipient societat 

serrana fou el de les famílies procedents d’Alcubles, 

de Carpesa i d’Almàssera, endemés d’altres famílies 

ja assentades sobre les quals no hem pogut establir 

la procedència. 

En total, entre 1619 i 1758, a Serra s’han registrat 

290 casaments, dels quals 121 són entre persones 

nascudes a la localitat; 137 són matrimonis mixtes 

(en els quals el 79% dels homes i el 21% de les 

dones són forasters); en 27, ambdós consorts són 

forasters i, per últim, en 5 casos no consta cap 

origen. Hem d’incloure, així mateix, referències 

documentades de 13 amonestacions, si bé el 

matrimoni es féu possiblement en altres localitats 

i 27 famílies sobre les quals s’ignora la data 

del casament. Però no fou fins al 1632 quan es 

produeixen els primers matrimonis entre persones 

naturals de Serra,19 la qual cosa corrobora  la tesi 

de la despoblació total per l’expulsió dels moriscos, 

fet que determina, durant més d’un segle, el 

repoblament de Serra a través dels casaments. Fou 

a principis del segle XVIII quan, amb l’increment 

de la població nascuda a Serra, arribà al nombre 

crític de persones que modificà el flux emigració-

immigració, així com la seua consolidació social 

i demogràfica (taula 2). Així, entre el 1620 i el 

1639 hi hagué 17 casaments, que en la major part 

pertanyen a la primera generació de les famílies 

repobladores20 no nascudes a Serra (o que van 

néixer abans de novembre del 1619), no totes elles 

signants de la Carta Pobla, i entre les quals dominen 

les famílies procedents d’Alcubles i Carpesa.

Si bé inicialment la procedència dels consorts 

fou, sobretot, relacionada amb les famílies 

repobladores i de més enllà de les fronteres del País 

Valencià, a partir del 1660 domina un patró espacial 

de proximitat (taula 3). Dels 137 casaments mixtes 

registrats a Serra, n’hem de restar 23 dels quals  

ignorem l’origen d’algun dels consorts, i dels 114 

restants, 37 (el 33%) corresponen al primer cercle de 

les localitats amb frontera comuna amb el seu terme 

municipal: Beselga (7), Bétera (5), Estivella (2), 

Gàtova (6), Olocau (2), Nàquera (13) i Torres-Torres 

(2), número que s’incrementa si afegim 6 famílies 

de les quals desconeixem l’any del casament, fet 

que eleva el percentatge al 38%. Al segon cercle 

concèntric foren 23 (el 20%) els casaments mixtes: 

Albalat de Segart (6), Alfara de Montcada (1), Alfara 

de Torres-Torres (2) i Algímia d’Alfara (2),  Llíria 

(2), Massamagrell (4), Montcada (2), Puçol (1), 

Rafelbunyol (4), percentatge que augmenta fins al 

23% si li afegim 3 famílies de les quals desconeixem 

la data de casament. En total, els dos primers cercles 

concèntrics representen el 61% dels matrimonis 

mixtes. Però, a pesar d’aquestes agregacions, la 

societat serrana fou oberta i l’entrada de persones 

(temporal o permanent) procedents d’altres 

poblacions fou important. Així, hem trobat en les 

actes matrimonials un total de 73 poblacions21 com 

origen del consort, de les quals 35 estan referides 

una sola vegada.

Si bé és evident la importància de la 

proximitat geogràfica, també ho és l’existència de 
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variacions tempo-espacials respecte de les zones 

d’influència i de relació dels habitants de Serra 

amb les poblacions veïnes són evidents en els 

casaments mixtes. Un cop acabada la influència 

de la procedència dels primers pobladors en 

els casaments cap al 1640, observem un canvi 

territorial en la procedència dels consorts. Entre el 

1640 i el 1680, Gàtova i Beselga són les principals 

poblacions amb el 12% cadascuna dels casaments. 

A  partir del 1680, especialment, en la primera 

meitat del segle XVIII dues zones -la Baronia de 

Torres-Torres (25%) i l’Horta Nord (16%)- són les 

que concentren el 41% dels matrimonis mixtes 

celebrats entre el 1660 i el 1759. Per últim, és 

permanent la relació amb Nàquera (9% dels 

matrimonis), si bé alguns períodes de temps 

els registres d’aquesta població es feren a la 

parroquial de Serra. 

Una darrera consideració és la referent al 

caràcter de gènere observat en els matrimonis 

mixtes. Entre 1619 i 1758, en la majoria dels 

matrimonis mixtes la participació de les dones de 

Serra fou del 79% mentre que la dels homes fou 

del 21%. Es més, en el cas de les dones implicava, 

en un grau elevat, l’emigració a la, possiblement, 

localitat d’origen de l’espós. Així, entre el 1620 i 

el 1719, en el 42% de les dones serranes casades 

amb homes forasters consta l’enterrament a 

Serra, mentre que en el cas dels homes arriba al 

79%. Aquest procés de constitució de famílies 

mixtes és seguit d’un període de dues o tres 

generacions en el qual es mantenen relacions 

entre les dues poblacions. Aquest comportament 

diferenciat, entre els homes i les dones, respecte 

a l’elecció de la parella segons l’origen podria 

respondre al sistema de propietat de la terra i a la 

seua distribució a través de l’herència i de la dot. 

Aquest comportament és més intens a partir del 

final de la Guerra de Successió.

ELS LLINATGES

La participació en el repoblament de Serra 

es féu a partir de les famílies que s’assentaren 

els primers anys, entre el 1620 i el 1670, i no pels 

signants de la Carta Pobla, la participació dels 

quals fou menor. En qualsevol cas, la vertebració 

demogràfica de Serra, entre el 1619 i el 1759, es féu 

basant-se en un conjunt de 14 llinatges, dels quals 

referim (entre parèntesis) els períodes d’observació 

-inicial i darrer- consignats. Aquests són: Arnal 

(1632, 1755); Cabo (1623, 1758), Català (abans de 

1619, 1751), Dols (1641, 1753), Domènech (abans de 

1619, 1753), Domingo (abans de 1619, 1750), Escrig 

(1670, 1744), Estevan (abans de 1619, 1732), Garay 

(1658, 1753), Navarro (abans de 1619, 1757), Pérez 

(abans de 1619, 1756), Romero (1658, 1757), Ros 

(1657, 1753) i Ruvio (abans de 1619, 1756). Aquesta 

llista es completa amb els llinatges de les dones: 

Doña, Cavaller, Mañes, García, Sanchis, Puig, 

Tortaxada, entre d’altres, i que estaven presents a 

l’inici del període. 

El cens22 del 1646 (TORRES MORERA, 1969) 

conté la relació de les cases habitades amb el nom 

del cap de família, fet que corrobora el que s’ha 

dit més amunt. És a dir, s’observa la pràctica de-

saparició dels signants de la Carta Pobla i els seu 

reemplaçament per altres pobladors. D’acord amb 

aquest cens, en el curs dels 20 anys següents a la 

repoblació, 24 dels primers pobladors no eren a 

Serra, així com n’apareixen de nous. Entre el 1620 

i el 1759 registrem, aproximadament, 49 cognoms 

nous que completen la llista dels ja coneguts a tra-

vés de les actes matrimonials. 

El nostre propòsit és identificar els principals 

trets demogràfics de permanència dels diferents 

llinatges a Serra, fora del lligat a la transmissió pa-

rental del cognom, que com a imperatiu legal dóna 

totes les garanties de permanència als llinatges del 

homes. En aquest sentit, en les famílies en les quals 

predominava la descendència femenina la desapa-

rició del llinatge era la conseqüència. Són, ara, els 

casos entre altres de:

a. Anton Épila, d’origen desconegut, es casà amb 

Isabel Manyes (possiblement familiar de Domin-

go Manyes de Miquel, signant de la Carta Pobla) 

i tingueren 12 fills, dos abans de la instauració del 

Registre Parroquial, i un altre fou el primer ba-

teig registrat a Serra (18 de novembre del 1619). 

Els fills en foren 7, d’ells 5 moriren a Serra a les 

edats de 14 dies, 5 mesos, 22 mesos i 33 anys i 

d’un no consta edat, respectivament; les filles en 

foren 5, de les quals dos moriren a les edats de 

2 i 63 anys, respectivament. Per últim, 4 dels fills 

els hem incorporat al grup de perduts de vista -2 

filles casades i 2 fills solters- que possiblement 

emigraren. El llinatge desapareix el 1740 quan 

morí, als 81 anys, María Garay Épila.

b. Pere Ivanyes, natural d’Alcubles, casat amb Cat-

herina Munyos i signant de la Carta Pobla, tingué 

un fill –Joan Ivanyes- que es casà tres voltes 
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(Catherina García, 1627; Paula Domènech, 1642; 

Francisca Matheu, 1647). Tingué, dels tres matri-

monis, 3 fills i 6 filles, de les quals 3 es casaren 

(1666, 1670 i 1672, respectivament), dues es mo-

riren a l’edat d’un any i no consta ni matrimoni ni 

defunció de l’altra. Els tres fills es moriren a les 

edats d’11 dies, 9 mesos i 15 anys. 

c. En altres casos, com els Diago, la desaparició fou 

causada per l’emigració dels components famili-

ars de la segona generació. 

d. En qualsevol cas, a la fi del XVII i en la primera 

dècada del nou segle, no trobem referència, en 

els matrimonis celebrats a Serra, dels Diago, Épi-

la, Ivanyes, Mallach, etc. 

Altres determinants, tals com la grandària 

mitjana de les famílies, l’emigració dels membres, 

el nombre de generacions que es reprodueixen a 

Serra, etc., podem caracteritzar-los seleccionant 

i comparant dos grups de població: el primer (A), 

correspon als 14 llinatges que hem identificat, 

més amunt, com els de llarga permanència a 

Serra; el segon (B), a la resta de llinatges.23

Aquesta agrupació de famílies aporta potència 

a l’estudi (necessària pel petit nombre de 

persones, així com hem limitat el període 

d’observació als naixements registrats entre 

el 1619 i el 1719. Després, hem reconstruït les 

famílies a partir del Registre Parroquial (actes 

de baptisme, matrimoni i enterrament) i hem 

obtingut informació sobre sexe, nombre de fills, 

dates de bateig, matrimoni i defunció, edat de la 

defunció (albat i cos, però quan ha estat possible 

consta l’edat exacta) i altres matrimonis. La 

manca d’informació sobre la data d’enterrament 

l’hem considerada indicativa d’emigració, 

especialment quan la falta d’informació és de 

tots o quasi tots els membres de la família (si 

bé en alguns casos podria ser també omissió 

de la inscripció). L’objectiu és poder identificar 

quins foren els trets demogràfics diferenciadors 

entre ambdós grups de manera que un ha restat 

a Serra i l’altre ha emigrat. Les característiques 

dels dos grups (taula) són: 

a. El grup A agrupa 14 llinatges, 90 famílies i 476 

persones. D’elles, 231 es casaren, 264 moriren a 

Serra i 214 es perden de vista, respectivament.

b. El grup B agrupa 46 llinatges, 68 famílies i 191 

persones, de les quals 48 es van casar, 95 mori-

ren i 96 les perdem de vista.

Els dos grups són prou similars i presenten algunes 

diferències (taula 4) respecte de: la distribució per 

sexes -predominen els homes en el grup A (53% 

els homes i 46,6% les dones) i les dones en el grup 

B (45,5% i 54,5%, respectivament)-; les defuncions 

registrades -majors en el grup A (55,5 per 100 

habitants ) que en el B (49,7 per 100 habitants-; i per 

últim, les persones perdudes de vista -és a dir, aquelles 

de les quals no tenim registre de defunció (ja siga per 

emigració, per omissió o per no estar vius a l’hora de 

tancar la sèrie)- són més freqüents en el grup B -50 

per 100 habitants- que en l’A -45 per 100 habitants-.  

Però mostra diferències amb una significació 

major respecte de:

1. El nombre dels fills per família (gràfic 4) és major 

en el grup A que en el B  amb una mitja de 5,3 i 2,9 

respectivament, mentre que la freqüència de famíli-

es de més de 7 fills és major en el grup A (p=0,02). 

2. Els matrimonis entre persones naturals de Serra 

són més freqüents en el grup A (46,8 per 100 

casaments del grup) que en el B (23 per 100 ca-

saments del grup). En canvi, quan es tracta del 

matrimonis mixtes, fou el grup B (77 per 100 dels 

casaments del grup) on es donaren amb major 

freqüència (53 per 100 dels casaments al grup 

A). Aquesta distribució s’observa, així mateix, en 

els matrimonis mixtes perduts de vista, corres-

ponent la proporció més elevada al grup B (61% 

versus 39% del grup A, p=0,02), probablement 

pel factor emigració. 

3. Per últim, la mortalitat entre els albats és més 

alta en el grup B que en l’A, tant si els compa-

rem respecte del nombre de persones batejades 

(p=0,03) com si comparem la mortalitat dels 

albats amb la dels adults (p=0,001).

Possiblement, aquestes diferències 

demogràfiques aporten elements que ajuden a 

explicar la permanència de determinats llinatges 

front a d’altres; de fet, el grup A presenta una 

major estabilitat que el B, tal i com es reflecteix 

en la menor mortalitat dels albats i en l’estratègia 

matrimonial més equilibrada entre els matrimonis 

homogenis que en els mixtes. És evident que 

l’explicació requereix una altra informació 

referida a la propietat de la terra, a les condicions 

socioeconòmiques d’una economia agrícola 

de subsistència, així com al paper assignat a la 

dona en el matrimoni en les relacions entre les 

poblacions veïnes. 
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Anys població 
de fet veïns cases caps de 

família font Observacions
Habitants 
vs veïns

Habitants
vs cases

1602 46 (Garay)

1609 80 (Garay)

1616 75 22
Quinqui 

Libri
50 hab de comunió 3,41

1646 110 40 25
Generalitat 
4.826 v 287 

(Garay)
citat per Garay

1782 562 150 136
Quinqui 

Libri

562 persones de confessió, 
de les quals 485 són de 

comunió (visita de la 
Parroquial Església de N. 

Sra. dels Àngels de Serra).

3,75 4,13

1793 566 175 148
Quinqui 

Libri

566 persones de confessió, 
de les quals 478 són de 

comunió (visita de la 
Parroquial Església de N. 

Sra. dels Àngels de Serra).

3,23 3,82

1795 -97 528 160 Cavanilles

Taula 1: Serra, habitants en els segles XVII i XVIII

Il·lustració 1: 
Serra (1619-1799). 
Naixements i taxa de 
natalitat per 1.000 
habitants.
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Il·lustració 2: 
Serra (1619-1960), 
mortalitat general (taxa 
per 1.000 habitants).

Il·lustració 3: 
Serra (1619-1799), 
casaments i taxa de 
nupcialitat (taxa per 1.000 
habitants).

Il·lustració 4: 
Distribució dels fills en 
les famílies dels dos 
grups dels llinatges.
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anys total

casaments segons origen dels cònjuges

Naturals 
de Serra

mixtes

forasters 
(no consta)

no constahomes 
forasters (no 

consta)

dones 
forasteres 

(no consta)

total 
(no consta)

1620 -39 17 1 3 1 4 8 (3) 4

1640 -59 26 3 16 (6) 3 19 (6) 3 1

1660 -79 33 12 15 (1) 3 (2) 18 (3) 3 (1) 0

1680-99 31 8 15 (3) 6 (4) 21 (7) 2 0

1700 -19 44 23 14 (2) 6 20 (2) 1 0

1920 -39 59 25 25 (1) 6 31 81) 3 0

1940 -58 80 49 20 (2) 4 24 (2) 7 (1) 0

total 290 121 108 (15) 29 (6) 137 (21) 27 (5) 5

sexe 1620 -39 1640 -59 1660 -79 1680 -99 1700 -19 1720 -39 1740 -58 subtotal total

total
home 3 16 15 15 14 25 20 108

137
dona 1 3 3 6 6 6 4 29

no consta
home 0 6 1 3 2 1 2 15

23
dona 0 0 2 4 2 0 0 8

subtotal
home 3 10 14 12 12 24 18 93

114
dona 1 3 1 2 4 6 4 21

1r Cercle
home 0 2 9 4 4 5 6 30

37
dona 1 1 0 2 1 1 1 7

2n Cercle
home 0 0 1 6 2 8 1 18

23
dona 0 1 0 0 2 2 0 5

la resta 
País Valencià

home 0 4 2 1 3 8 8 26
34

dona 0 1 1 0 1 2 3 8

la resta
home 3 4 2 1 3 3 3 19

20
dona 0 0 0 0 0 1 0 1

Taula 2: Serra, evolució dels casaments segons origen dels consorts (la xifra inclosa entre parèntesis 
es refereix a la manca d’informació sobre l’origen).

Taula 3: Casaments mixtes de Serra en relació a la distància geogràfica de l’origen dels consorts 
forasters.
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Grup A Grup B

llinatges 14 46

famílies 90 65

membres

total 476 191

homes 254 87

dones 222 104

c
a
sa

m
e
n

ts

tots

total 231 48

1r 203 40

2n i més 28 8

mixtes

total 123 37

1r 94 27

2n i més 29 10

d
e
fu

n
c
io

n
s

totes

total 264 95

homes 149 41

dones 115 54

segons edat
albat 104 57

cos 160 38

perduts de vista
total 214 96

d’ells casats 119 22

Taula 4: Característiques demogràfiques de l’agrupament dels llinatges de les persones nascudes a 
Serra.



46

MIRADES

47

1 Embarcaren al Grau de València 150 serrans, d’ells 110 eren majors, 34 joves i 6 albats de pit.  (LAPEYRE, citat per GARAY 
(2001), P.: “Sobre l’origen dels actuals cognoms de Serra”, 2001. Llibre de festes de Serra. Ajuntament de Serra)

2 Generalitat, 4.826 v 287.

3 Si la intencionalitat era fiscal, hom comptava les cases o els veïns i aquests intentaven disminuir –o ocultar- la vertadera 
informació sobre la producció agrícola, així com també del nombre exacte dels habitants per tal de reduir el pagament 
de les quotes i contribucions als senyors de Serra.

4 La recollida d’aquesta informació fou feta per l’autor d’aquest article entre el 1966 i el 1972 a l’arxiu parroquial de Serra.

5 Con el seu nom indica –QuinquaeLibrii- sén 5 els llibres que el componen: bateig, confirmació, matrimonis, excomunicats 
i enterraments.

6 S’inicià la seua confecció per ordre del Sr. arquebisbe de València D. Isidor Àliga en la visita pastoral que realitzà a Serra 
i a Nàquera el 14 de novembre del 1619. L’ordre fou aplicada de forma immediata com ho demostra el fet que la primera 
inscripció fos 4 dies més tard.

7 A partir de 1755 i per ordre de l’arquebisbat de València, es fa constar en l’acta del bateig la data del naixement. 

8 CASEY (1983, pàg. 75) identifica 13 sequeres entre el 1614 i el 1650, més la del 1683. I fortes pluges entre el 1589 i el 1651. 

9 (CASEY, 1983) L’expulsió significà la ruïna del País, però si bé aquesta ja s’anunciava a finals del segle XVI, el procés s’ac-
celerà de forma molt acusada en el XVII.

10 En l’acta de bateig de Domingo Ramos Moles, signada el 12 de desembre del 1622, consta que és fill de Francisca Moles i 
Domingo Ramos, matrimoni del qual no tenim cap altra informació.

11 Hi ha dues referències del cognom Guillem. La primera és del matrimoni de Miguel Cabo (de Nàquera) amb Bàrbara Llorença 
Guillem l’any 1623 sense cap altra referència. La segona és de Maria Guillem, filla de Joan Guillem i Bàrbara Ferrer, natural de 
València i habitant de Serra, casada amb Joan Maurici Mallach el 1631. Tot fa pensar que Bàrbara i Maria eren germanes. 

12 En aquest cas l’error deu ésser de Torres Morera ja que no hi ha referències de Pere Joanes mentre que Pere Ivanyes 
estava casat amb Catherina Muñoç i tingué almenys un fill -Joan Ivanyeç- natural de Las Alcublas, el qual es casà tres 
voltes a Serra: el 1627 amb Catherina Garcia, habitant de Serra; el 1642 amb Paula Domènech, natural de Serra; i el 1647 
amb Francisca Mateu, natural i habitant de Bètera; morí a Serra el 1684. 

13 Jaume Fonfría, Miquel Granell, Miquel Garves, Menau Llanes, Joan Palacio, March Palacio, Vicent Sarigó Ribera, Bertomeu 
Salvaterra i Domingo Vilanova.

14 En les actes matrimonials hi ha coincidència dels cognoms amb els següents signants: Joan García, Domingo Manyeç 
de Miquel, Francesc Morell, Joan Munyoç, Jaume Noguera, Joan Sanchis, Miquel Sanchis (una germana) i Joan Teruel. I 
observem la presència durant dues o tres generacions, però no molt més enllà, en el cas de Domingo Diago (1 generació), 
Joan Guillem (1 generació), Pere Ivanyes (2 generacions), Sebastià Ribes, Miquel Ribes (2 generacions, si bé no es pot 
especificar si de Sebastià o de Miquel), Miquel Saes (1 generació), Antoni Salvador (2 generacions).

15 Hem de fixar-nos bàsicament en el comportament global i en les tendències, ja que una interpretació basada en la mesura 
puntual de la taxa de natalitat no és indicativa de la intensitat del fenomen sinó de l’escàs volum de la població de Serra, 
que es manifesta així mateix en l’aspecte en serra de les corbes de naixement i de la taxa de natalitat. És com a conse-
qüència que estem treballant amb una població petita. 

16 D’acord amb la cronologia proposada per BERNAT I MARTÍ & BADENES MARTÍN (1991).

17 A mesura que avança el segle XVII i, especialment, el XVIII és freqüent trobar referències a la professió dels homes a Serra, 
tal com aiguader, cirurgià, llaurador, jornaler, rector, batlle, etc.

18 Hem localitzat 11 matrimonis amb data anterior al 1619. D’ells, 4 corresponen directament a signants de la Carta Pobla 
- Miquel Saeç, Joan Ruvio (Alcubles), Antón Estevan (Alcubles) i Domingo Diago-. Amb relació indirecta, identificada 
pel cognom i la data, hi ha dues dones, de les quals no coneixem l’origen, Caterina Garcia (casada amb Jaume Pérez) i 
Isabel Manyes (casada amb Anton Epila), i un home, Pere Joan Ribes casat amb Clara Cavaller de Carpesa, possiblement 
ell també, ja que els seus fills consten com naturals de Carpesa. Aquesta població i Almàssera son l’origen d’altres 
dos matrimonis (Català-Matheu i Domènech-Puig, respectivament). Un tercer matrimoni, Benet-Perera, naturals de 
Massamagrell i Nàquera, no eren habitatns de Serra. Per últim, es desconeix l’origen del matrimoni Navarro-Doña.

19 El 1632 es casaren Magdalena Estevan (Serra, 1614) amb Domingo Navarro (Camarena, nc) i MariannaTortaxada (Serra, 
nc) amb Joan Saeç (Serra, 1610). Els altres naturals de Serra, casats en aquest període son: el 1636, Francisca Saes (Serra, 
1613) casada amb Marc Boya (Montcada, nc); el 1637, Isabel Épila (Serra, 1605) casada amb Antoni Corretja (França, nc); i 
el 1639, Matheu Estevan (Serra, 1607) casat amb Dionisia Sargent (Gàtova, nc). [Nota, la data consignada entre parentèsis 
correspon a la data de naixement].

20 Familiars dels signants de la Carta Pobla tenim a Joan Ivanyeç, natural d’Alcubles, casat (1627) amb Caterina García, 
relacionada amb Miquel García; a les germanes Guillem, Bàrbara i María, de València, filles de Joan Guillem, casades 
respectivament amb Miquel Cabo (1623, habitant de Nàquera) i amb Joan Mallach (1631, vidu d’Isabel Domingo). Els 
altres 8 eren fills o familiars de les famílies repobladores, no nascuts a Serra. D’ells, 6 eren d’Alcubles: 3 homes (Bartolomé
i Miguel  Domingo, i Francisco Ruvio), i 3 dones (Isabel Domingo, Marianna Estevan i Bàrbara Estevan). Els homes, 
Francisco Ruvio (1625) i Miguel Domingo (1630), es casaren amb dues germanes de Carpesa, germanes del rector 
de Serra (Vicenta  i Clara Cavaller, aquesta darrera vídua de Joan Ribes, natural de Carpesa); Bartolomé Domingo es 
casà l’any 1626 amb María Català Matheu (Almàssera). Les dones, Isabel Domingo (1624) amb JoanMallach, del qual es 
desconeix l’origen; i Marianna Estevan (1625) amb Joan Batista Català Matheu d’Almàssera; i Bàrbara Estevan amb Maties 
Cabo, habitant de Serra.
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21 Albalat de Segart (Ramon, 1656; Beltran, 1666; Martín, 1693; Rico, 1699; Garriga, 1716; Ripoll, 1738); Albalat dels Sorells 
(Torrent, 1748); Alboraia (Beltran, 1733); Alcubles; Aldaia (Sastre, 1645); Alfarade Torres-Torres (Molina, 1645; Sandalines, 
1733; Carreres, 1733); Alfara de Montcada (Lleonart, nc); Algímia de Torres-Torres (Sales, 1714; Melià, 1754; Ruvio, 1756); 
Aliaguilla (Sánchez, 1739); Almàssera (Català, 1625; Matheu, 1626); Alpuente (Martínez, 1733); Aragó (Sanchis, 1720; 
Sánchez, 1722; García, 1723); Benassal (Fuentes, 1729); Beselga (Blasco, 1664; Redó, 1668, Matheu, 1673); Gasch, 1681; 
Gimeno, 1678; Sanjuan, 1685; Bétera (Matheu, 1647); Calatayud, 1671; Carrasco (1671); Bello (1680); Inglés (1697); Ramon, 
1701; Assensi, 1725; Biscaia (Berinduaga, 1635; de Loiola, 1638; de Sande, 1655; Garay, 1658; Gambó, 1658; Camarena, 
Aragó (Navarro, 1632); Navarret, 1667; Canet (Puig, 1717); Cantoria, Bisbat d’Almeria (Cano, 1666); Carcaixent (Sánchez, 
1666); Carpesa (Domènech, 1622); Ribes, 1628; Cavaller, 1638; Castella (Muñoz, 1729); Castelló de la Plana (Ferrara, 1732); 
Castielfabib (González, 1677); Caudiel (Ripoll, 1648); Cavanes (Llorens, 1731); Chelva (Chave, 1753); Cocentaina (Fitor, 
1703); Corbalan, bisbat de Terol (Aparicio, 1755); Cortes de Arenoso (Català, 1748); Estivella (Chellida, 1666; Navarro, 
1730; Matheu, nc); França, Sanoevert (Correja, 1638, Sardeña, 1647); Gàtova (Sanchis, 1639; Rodríguez, 1667; Pasqual, nc; 
Thomas, 1668; Royo, nc; Romero, nc); L’Algar (Dasí, 1757); La Creu de Massamagrell (Ferrer, 1697); La Pobla de Farnals 
(Ferrer, 1698); la Pobla de Massaluca, bisbat de Tortosa (Folguer, 1743); La Puebla de Valverde (Mengod, 1748); la Xara, 
bisbat de Tortosa (Verge, 1648); Llíria (Escrig, 1670; Gómez, 1708; Bou, 1740); Lloch de Seitxilles (Sanchis, 1740); l’Olleria 
(Mompó, 1727); Manises (Lluch, nc); Massamagrell (Ferrer, 1691; Benet, 1711; Ramos, 1728; Carbonell, 1756); Massarrojos 
(Casaña, 1707); Montcada (Boya, 1636; Bàguena, 1666; Ferrer, 1688; Ximeno, 1723); Moscardón (Iranzo, 1665); Moya, bisbat 
de Cuenca (Montero, 1756); Museros (Escuder, 1702; Peña, 1727); Nàquera (Cervera, 1627; Arnal, 1678; Fos, 1685; Torres, 
1697; Ros, 1703; Thomàs, 1710; Blasco, 1711; Tortaxada, 1723; Estela, 1730; Moreno, 1743; Ivañez, 1752; Laparra, nc); Olalla 
(Assensi, 1709); Olocau (Pasqual, 1725; Iranzo, 1723; Domingo, 1747); Pamplona (Martínez, 1658); Portell (Fortanet, 1666); 
Puçol (Claramunt, 1735); Quatretonda (Benavent, 1718); Rafelbunyol (Michavila, 1718; Estevan, 1732; Piquer, nc); Requena 
(Garcia, 1708); Rioclara( Romero, 1671); Riodera (Tortaxada, nc); Salamanca (de Posada, 1648); Sarrión, bisbat de Terol 
(Libros, 1680; Gutiérrez, 1702; López, 1735); Segart (Angueras, 1627; Emperador, 1711); Soneja (Peris, 1641; Gil, 1674); Sot de
Ferrer (López, 1640; Aguilar, 1742; Gómez, 1750;); Sucayna (Ortells, 1749); Sueca (Pastor, nc); Torres-Torres (Soler, 1710; 
Garcia, nc; Ros, 1743; Ruvio, nc); Traiguera, bisbat de Tortosa (Bort, 1673); Tramascastiel (Blasco, nc); València (Vidal, 
1620; Guillem, 1631; Burgos, 1645; Cervera, 1672;Torrent, 1713; García, 1720; Escrig, 1733; López, 1736; Moreno, 1742; Josà, 
1742; Àvila, 1742; Martínez, 1748; Casanova, 1751; Guzman, 1758); Vegís (Pérez, 1730); Villena (del Hoyo, 1653); Vinalesa 
(Bellver, 1711).

22 Torres Morera, J.R.: op. cit. “dóna fe el notari Vicente Murria el 25 de novembre de 1646. Són 24 cases i la relació dels 
habitants és la següent: “ 1. Fo Jusep Gaberto, retor; 2. Francisco Ruvio; 3. Agustín Salvador; 4. Bautista Català; 5. Jusep 
Català; 6. Martín Domingo; 7. Antonio Esteve; 8. Domingo Moreno; 9. Miguel Moreno; 10. Matheu Esteve; 11. Domingo 
Diago; 12. Domingo Diago (los dos en la misma casa); 13. Joseph Domènech; 14. Jusep Suastre; 15. Matías Matías; 16. La 
viuda Épila y Antonio Arnal en una casa; 17. Joan Ivanyes; 18. Vicente Arnal; 19. Jayme Peres; 20. Bautista Domènech; 21. 
Vicente Rubio; 22. La viuda Navarro; 23. Domingo Navarro; 24. Bautista Català”.

23 Els llinatges i la procedència i any de primera referència a Serra del grup B són: Alcaide (1693), Assensi (Olalla, bisbat 
de Saragossa, 1709), Balada (1680), Bigo (1679), Blasco (Beselga, 1664), Bort (Traiguera, bisbat de Tortosa, 1673)), Cala-
tayud (Bétera, 1671), Camps (Serra, 1647), Casaña (Massarrojos, 1707), Cavaller (Carpesa, 1625), Chellida (Estivella, 1666), 
Doña (abans 1619), Épila (abans 1619), Correja (França, 1638), de Loiola (Biscaia, 1638), del Hoyo (Villena, 1653); Diago 
(1609), Gonzàlez (1665; Castielfabib, 1677), Fabregat (1713), Fos (Nàquera, 1685), Gasch (Beselga, 1681), Gil (Soneja, 1674), 
Gómez (Llíria, 1708), Gutiérrez (Sarrión, bisbat de Teruel, 1702), Herrero (1657), Ivanyes (Alcubles, 1609), Làzaro (1663), 
Libros (Sarrión, 1680); Lluch (Manises, 1715), Mallach (1624), Michavila (Rafelbunyol, 1718), Miró (Rafelbunyol, 1670); Mo-
reno (1624), Puig (1651; Canet, 1717), Ramos (1622), Redó (Beselga, 1668), Regulat (1712), Ribes (Carpesa, 1609), Rodrí-
guez (Gàtova, 1667), Saeç (1609), Salinas (1642),  Salvador (nc, 1631); Sanchis (Lloc de Setxilles, bisbat de Tortosa, 1711), 
Sanjuan (Beselga, 1685), Sastre (Aldaia, 1645), Sebastià (1693), Soler (1658; Torres-Torres, 1710), Terol (abans del 1619), 
Thomàs (Nàquera, 1710), Torres (1688), Tortaxada (Riodera) i Verge (la Xara, bisbat de Tortosa, 1648).   
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Repoblament de Serra i Ria després 
de l’expulsió dels moriscos
Policarp Garay i Martín
Cronista oficial de Serra

RESUM

La de Serra i Ria és la primera Carta Pobla que 

es va signar després de l’expulsió dels moriscos. 

Però el procés de repoblament no va acabar amb 

ella, sinó que evolucionà i es completà 

mitjançant tres fases que hem pogut 

identificar a Serra. La primera, malgrat que 

correspon als signants de la carta 

de poblament, no és definitiva, 

perquè molt prompte s’establiran nous colons, 

al temps que bona part dels primers hauran 

desaparegut sense deixar cap rastre en els 

registres parroquials, que comencen el 1619. 

Els primers colons, persones de certa edat, 

procedien majoritàriament de les Alcubles i de la 

ciutat de València i pobles de l’Horta. 

Els colons de la segona fase són, en general, 

prou més joves i els trobem 

perfectament establerts a la volta de 5 o 10 anys 

des de l’expulsió, si no abans. La seua arribada 

sembla que és conseqüent amb una etapa de 

redistribució i d’expansió de certs colons de 

poblacions properes i de llurs fills majors. 

D’ells provenen la major part 

dels cognoms actuals de Serra. La tercera 

fase és la que completen alguns emigrants 

forans (francesos, biscaïns, navarresos...) 

que s’aveïnaran a Serra 

al llarg de diverses dècades, però especialment en 

la primera meitat del segle XVII.

ANTECEDENTS I EFECTES POBLACIONALS DE

L’EXPULSIÓ DE 1609

Desprès de quasi nou segles de domini musulmà 

(primer andalusí, desprès mudèjar i finalment 

morisc) la baronia de Serra quedà despoblada a la 

tardor del 1609, com a conseqüència de l’expulsió 

decretada pel rei Felip III. Malgrat la possibilitat 

legal que deixava el decret d’expulsió, per tal que 

pogueren romandre habitades per moriscos un sis 

per cent de les cases de cada lloc,1 no hi ha cap 

evidència que açò passara a Serra ni a Ria, els dos 

nuclis habitats d’aquesta baronia. Podem suposar 

que el despoblament degué ser ací total; per 

una part perquè tota la població estava formada 

exclusivament per vassalls moriscos –sense cap 

cristià vell- que emigraren tots junts, i per altra 

perquè, a diferència d’alguns pobles de les rodalies, 

ací no hem trobat cap prova documental que 

romangués cap família ni individu morisc. A Nàquera, 

que formava part del mateix curat que Serra, sí que 

hi trobem, en canvi, un cas; es tracta d’una partida 

de defunció que diu2: “en 22 de mayo de 1632 murió 

Francisco Ays, marido de Catalina, entrambos 

cristianos nuevos”. També a la vall d’Olocau sembla 

que quedaren algunes persones.3 Però en el cas 

de Serra tot fa pensar que la ruptura poblacional i 

cultural degué ser absoluta i sense cap transició.

Com a marc de referència, les següents dades 

de població (quadre 1), tretes principalment de 

les publicades per Boronat (1901), Donghi (1980) i 
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Lapeyre (1986), permeten conéixer, mitjançant el 

nombre de cases habitades, com era el poblament 

d’aquest sector muntanyenc de moriscos al voltant 

de la baronia de Serra, al llarg dels segles XVI 

i XVII. Cal observar que les xifres expressen el 

nombre de cases o veïns, i per estimar la població 

total és habitual suposar una mitjana de 4 persones 

per casa. Concretament, per als segles XVII a XIX, 

Bernat i Badenes4 estimen que aquest multiplicador 

varia habitualment entre 3,5 i 4,5 habitants per 

cada casa o veí censat.

any: 1563 1572 1602 1609 C. P. 1646

Serra 19
40 46 80

20 25

Ria 17 10 Despoblat!

Nàquera 25 25 33 34 16 28

Segart 20 19 19 40 35(*) 7

Olocau 20

80

30

215

26 23

Gàtova 22 25 11 12

Marines 42 41 2 5 o poc més

Beselga 20 15 34 35
49

16

Estivella 49 40 58 70 39

(*) inclou Albalat de Segart

Quadre 1.- Variació del nombre de cases en alguns llocs 

moriscos de la serra Calderona, entre els segles XVI i XVII. 

La penúltima columna correspon al nombre de repobladors 

que consten en les respectives cartes de poblament (de 

1609 a 1611), mentre que la darrera reflecteix l’evolució del 

repoblament a la volta de 35 anys.

Com es comprova en el quadre, el repoblament 

postmorisc és parcial perquè el nombre de 

colons és sensiblement menor que el de famílies 

morisques emigrades (fins i tot prenent com a 

referència l’any 1602). Caldrà observar, però, amb 

certa cautela les dades de 1609, que no semblen 

del tot fiable, doncs en algun cas dupliquen, 

incomprensiblement, les dades que hi havia set 

anys abans (Donghi, 1980). Per últim es veu que el 

creixement de les colònies ha sigut molt moderat 

desprès dels primers 35 anys.

Als pocs dies de ser publicat el decret 

d’expulsió, el 22 de setembre del 1609, els 

moriscos de Serra i Ria iniciaren la marxa cap 

al Grau de València, des d’on serien embarcats 

el 10 d’octubre del 1609 en un vaixell anomenat 

Santa Maria Buenaventura, sent el seu patró un tal 

Gaspar Borincho. Segons consta en l’estadística 

de moriscos embarcats (AGS, estat, lligall 217; 

publicat per Lapeyre, 1986) pujaren en aquesta nau 

110 moriscos majors, 34 joves i 6 xiquets de pit, 

procedents tots dels llocs de Serra, Ria i Mirambell. 

No obstant això, considere molt poc probable que 

la presència de gent de Mirambell fóra rellevant 

en aquell grup, puix cal tenir en compte que el 

mateix dia també s’embarcava en una altra nau 172 

persones de Mirambell (120 adults, 40 joves i 12 

lactants), i en tot açò crida enormement l’atenció el 

fet que Mirambell era un poblat menor que els dos 

de la senyoria de Serra. Efectivament, segons el 

cens de l’any 1602, Mirambell només tenia 23 cases, 

front a les 46 (justament el doble) que en tenien, 

conjuntament, els llocs de Serra i Ria (ARV, Mestre 

racional, lligall 490, sg. 10.009; també publicat per 

Lapeyre, 1986). Sembla per això molt més probable 

que les 150 persones del primer vaixell foren totes 

de Serra i Ria i, fins i tot, alguna més de les 172 de 

l’altre vaixell, que portava per nom Nuestra Señora 

del Rosario, sent el seu patró Especiano Samella.

Si acceptem que els 322 moriscos de Serra i 

Mirambell corresponien a les 69 cases que sumaven 

els dos llocs (46 i 23 cases, respectivament), 

trobem una xifra prou coherent: 4,7 de mitjana 

d’habitants per cada casa.5 Per consegüent, podem 

entendre que dos terços d’aquell passatge serien 

els serrans i l’altre terç els moriscos de Mirambell.

Però davant d’aquesta ruptura poblacional i 

cultural que va patir la baronia de Serra, hi ha una 

circumstància prou interessant i remarcable: per 

les dades que coneixem, la carta de poblament de 

Serra i Ria, signada el 26 de novembre del 1609, 

és la primera que es va formalitzar no solament en 

l’àmbit del País Valencià, sinó també, per extensió, 

en el conjunt dels territoris de la Corona espanyola.

El relativament escàs nombre de topònims 

moriscos conservats al terme municipal de Serra 

concorda amb aquesta ruptura poblacional i cultural. 

Entre els topònims que podrien tenir un clar origen 

andalusí trobem la Rambla, la Xara, Canaig (canats?), 

Ria, potser el Siscar (sistar?) i poc més. En canvi, 

la resta dels topònims del terme estan dominats 

per la parla dels nous pobladors, sovint relacionats 

amb la fauna, la vegetació, els elements del relleu 

o els usos: La Moleta, Alt del Pi, Pla de les Llomes, 

Penyes Altes, l’Horta Nova, fonts de la Prunera, del 

Llentiscle, del Berro, Pla dels Rebalsadors, l’Ombria, 

Barranc Fondo, Puntal del Sapo, les Aliguetes, 

Puntal de les Forques, el Molí, Penyes del Garbí, 

Racó de la Misèria, Cara-sol dels Ermitanys, Alt de 

la Nevera, les Vinyetes, l’Algepsar, Sant Antoni, etc. 
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No manquen, per altra part, neotopònims curiosos, 

com els que fan referència a persones vingudes del 

nord (especialment en la primera meitat del XVII) i 

possiblement amb una doble llengua estranya que 

parlaven (basc). És el cas del Cara-sol del Biscaí, el 

barranc del Biscaí, la muntanya de la Gorrissa (un 

tossal rogenc i peculiar del paisatge) o el Bario6 (barri 

situat en l’extrem oest del nucli urbà de Serra).

ELS SIGNANTS DE LA CARTA POBLA 

DE SERRA I RIA

A penes un mes i mig després de quedar 

despoblats els llocs de Serra i de Ria, el seu senyor, 

Josep Folch de Cardona, té ja definida la selecció 

i l’estratègia sobre quins seran els repobladors i 

famílies que tornaran a donar vida a les terres de les 

seues baronies (Serra-Ria i Soneja-Assuévar) i sota 

quines condicions ho faran. A la Casa del Senyor, a 

Serra, estan convocats el 26 de novembre del 1609 

vint nous colons i veïns per a repoblar Serra i altres 

10 per a repoblar Ria. Amb excepció d’un d’ells, 

que no ha arribat encara (ho farà en els següents 

dies) tots acceptaran el vassallatge i li retran al nou 

senyor l’homenatge de fidelitat acostumat, signant 

les actes corresponents i tot en presència del notari 

Gregori Tarrassa i de dos veïns llauradors de Soneja, 

Arnau Moles i Jaume Silvestre, que sens dubte 

formaven part del sèquit que acompanyava Joseph 

Folch de Cardona, qui també era posseïdor de la 

baronia de Soneja i Assuévar.

Si aquesta és, com hem dit, la primera carta 

pobla que se signarà després de l’expulsió dels 

moriscos valencians, la segona serà la signada 

l’endemà a Soneja, atorgada pel mateix senyor 

als nous vassalls que haurien de repoblar els llocs 

d’aquella baronia: Soneja i Assuévar. Potser la 

tercera siga la que es va signar pocs dies després a 

Nàquera, concretament el 6 de desembre del 1609, 

atorgada pel seu senyor, Francisco Figuerola, als 16 

vassalls arribats per a repoblar aquest lloc.7

Com que un dels nous veïns de Serra, Menau 

Llanes, no havia arribat a temps el dia assenyalat, en 

la carta pobla consta que aquest colon va signar i 

prestar el seu homenatge de fidelitat tres dies desprès, 

o siga el 29 de novembre, sent testimonis l’escrivà de 

València, en Nicolau Simó, i Francisco Palma Bauraco, 

criat personal d’en Joseph Folch de Cardona.

La carta de poblament de Serra i Ria ha estat 

publicada en diverses ocasions, primer per Senís 

(1954; amb una segona edició de 1978)8, després per 

Císcar9, i darrerament per Rodríguez (2009)10 i per 

Garay i Ginés (2009).11 Cal afegir que l’obra pòstuma 

de Gual Camarena, de recopilació de cartes de 

poblament (obra del 1948, publicada el 1989),12

aporta altres dues referències arxivístiques de la 

nostra carta pobla: ARV, Escribanías de Cámara, año 

1791, exp 58, per una part, i BUV, secció manuscrits, 

Ms. núm. 865. La segona indica que és una còpia 

del XVIII, i la mateixa referència també la recull 

Torres Morera (1969), qui no obstant introdueix 

en el seu estudi de recerca de l’origen dels 

repobladors alguna equivocació, com confondre el 

dos testimonis, llauradors de Soneja, amb dos dels 

repobladors de Ria (Joan Guillem i Miquel Granell).

La carta pobla no diu res sobre la procedència i 

origen dels nous colons, i quan cita els seus noms, 

una i altra vegada al llarg del document arriba 

a introduir algunes variacions o errades que a 

continuació, en el quadre 2, he resumit amb una 

sèrie de notes.

SERRA (20 repobladors)             RIA (10 repobladors)

Bertomeu Salvatrerra Miquel Ribes

Miquel Sanchis Vicent Sarigó Ribera

Joan Sanchis Joan Guillem

Joan Munyoç Miquel Granell

Antoni Salvador Joan Salvador

March Palacio Anton Lluch Salvador (5)

Jaume Noguera Domingo Vilanova

Joan Teruel Antoni Sanchis

Francesc Morell Miquel Garves

Miquel Domingo de Bertomeu Joan Rubio

Miquel Domingo de Martí

Sebastià Ribes

Domingo Diago

Antoni Esteve (1)

Pere Ibànyeç (2)

Domingo Mànyeç de Miquel

Joan Palacios

Menau Llanes (3)

Jaume Fonfria (4)

Miquel Saeç

Quadre 2.- Relació dels nous pobladors de Serra i de Ria, en 

el mateix ordre en què són citats en la carta pobla. (1) En 

un cas és anomenat “Antoni Teruel”.  (2) De vegades “Pere 

Joannes” (en documents posteriors trobem Pere Joan 
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Ibànyes). (3) Una de les ocasions ve escrit com “Manuel 
Ibànyeç”. (4) De vegades ve escrit com “Joan Fonfria”. ( 5) 
“Antoni Salvador”, una vegada escrit com “Lluch Salvador” 
i l’altra com Anton Lluch Salvador.

Veurem tot seguit un aspecte rellevant d’aquesta 

primera fase del repoblament, com és que la major 

part dels cognoms anteriors desapareixen prompte, 

sent una minoria els que encara continuen en els 

registres parroquials. D’aquells primers pobladors 

signants de la carta pobla únicament trobarem 

certa continuïtat en aquells cognoms que han estat 

destacats en negreta en el quadre 2. La resta o bé 

s’extingirà prou ràpidament o potser no arribaren 

mai a establir-se a Serra. I podem avançar que a 

llarg termini, d’aquells primer repobladors només 

continuaran fins al present els cognoms Domingo, 

Ibáñez i Rubio.

Per contra, s’observa una ràpida i forta entrada 

de nous llinatges i cognoms que, a la volta de pocs 

anys, seran els que a llarg termini continuaran 

junt amb els altres esmentats. Entre aquests nous 

cognoms, que actualment trobem àmpliament 

representats a la població de Serra, tenim els 

Navarro, Cabo, Arnal, Català, Garay, Ros, Dolz i 

alguns altres dels quals parlarem; a banda dels 

primerencs: Domingo, Rubio o Ibáñez.

PROCEDÈNCIA DELS PRIMERS COLONS 

REPOBLADORS

Quan comença el registre parroquial (any 1619), 

malgrat que han passat només deu anys des de 

la constitució de la carta pobla, es veu clarament 

que els llinatges i els cognoms dominants no són 

precisament els dels signants de la carta pobla. 

D’aquests en trobem dades molt parcials, mentre 

que la documentació dominant apunta als nous 

cognoms i llinatges, entre els quals predominen 

els esmentats adés. Però en tot cas, la informació 

obtinguda d’aquesta font és fonamental per 

esbrinar la procedència i en algun cas l’evolució 

dels primers colons.

En una relació dels xiquets (7 xics i 3 xiques) 

que són confirmats a Serra l’any 1619 (el mateix 

any que té inici el quinque libri), només s’hi troba 

referència sobre cinc matrimonis de signants 

de la carta pobla, que tindrien fills en edat de 

rebre el sacrament de la confirmació. I repassant 

referències posteriors es comprova que es tracta 

de matrimonis d’una certa edat, dos dels quals no 

tindran ja més fills: Anton Salvador i sa muller van 

morir el 1631; Domingo Diago major morí el 1651 

(pel que sabem va ser el més longeu dels signants 

de la carta pobla); Miquel Sáez, morí en 1623 (però 

en 1621, la seua dona encara havia tingut una filla); 

Joan Rubio, major, va morir en 1626, sent encara 

pare de tres fills (en 1621, en 1624 i un de pòstum 

en 1627), i per últim, Antoni Esteve i Joana Romero 

tingueren encara dos fills, en 1621 i 1623; ell morí en 

1647 i ella en 1657.

Per aquestes i altres dades que també ho 

recolzen, es pot deduir que l’edat d’aquestes 

persones, que a penes visqueren més enllà de 1650 

i, en els millors casos deixaren de tindre fills en la 

primera meitat de la dècada dels anys 20, podia ser 

de l’ordre de 30 a 40 anys, com a mínim, en 1609. 

També cap la possibilitat que altres signants de 

la carta hagueren mort ja abans de 1619, i encara 

que la major part no hagueren arribat a instal·lar-se 

finalment a Serra, sinó que s’hagueren reubicat en 

altres poblacions.

En resum, desprès de repassar l’evolució de 

totes les dades disponibles, s’arriba a la conclusió 

que al cap d’unes dècades, els repobladors 

originals de Serra i Ria es poden separar en tres 

grups:

• Els que perduren i acaben morint a Serra 

desprès de 1619: Domingo Diago, Antoni Esteve, 

Joan Rubio, Miquel Sàez i Anton Salvador. Els 

seus cognoms acabaran extingint-se, excepte 

en el cas de Rubio (cognom actual).

• Els que no hi consten ja a partir de 1619, 

però sí els seus fills (o nebots, de vegades), i 

que responen als cognoms Domingo, Ibáñez, 

Guillem, Máñez, Morell, Muñoz, Noguera, Ribes, 

Sanchis i Teruel. També la major part d’aquests 

cognoms acabarà desapareixent de Serra, a 

excepció dels Domingo i Ibáñez.

• Aquells de qui a penes ha quedat rastre: 

els Fonfria, Garves, Granell, Llanes, Palacio, 

Palacios, Salvaterra, Sarigó Ribera i Vilanova.

Pel que fa a la procedència d’aquests primers 

colons, per altres fonts distintes del quinque libri 

de Serra (que també dóna pistes en el mateix 

sentit) hem trobat evidència que una bona part 

d’ells procedien de les Alcubles (hui Alcublas). 

Efectivament, en època prèvia però propera 

a 1609, trobem citades a Alcubles13 diferents 

persones que coincideixen amb els cognoms, 
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noms i encara parentiu dels que seran desprès 

repobladors de Serra i Ria. No es tracta d’una mera 

coincidència, sinó al contrari, les escasses dades 

parroquials són contundents tant en els parentius 

com en l’origen alcublà, almenys, dels següents 

casos, segons queda confrontat en el quadre 4:

Els motius pels qual són alcublans almenys 

la meitat dels signants de la Carta Pobla de 

Serra i Ria son fàcils d’entendre. Per una part, 

Soneja era residència habitual del Senyor de 

Serra i Ria, prop de la seua família de Sogorb 

i també del monestir cartoixà de Valldecrist. 

Aquest monestir té ple domini sobre els pobles 

d’Altura i de les Alcubles, i els veïns de la sobre 

poblada Alcubles, exclusivament cristians vells 

des de feia molt de temps, sembla que no estaven 

massa contents amb el seu vassallatge. O siga, 

es donen circumstàncies molt favorables per tal 

que el Senyor de Serra, Ria, Soneja i Assuévar 

observe les Alcubles com a possible viver per 

repoblar els seus llocs de moriscos que prompte 

quedaran deserts. L’esmentat document de 159814

recull l’acta de la reunió del consell municipal 

de les Alcubles per tal de discutir la decisió de 

si accepten pagar o no les despeses de l’escrivà 

que el procurador del monestir de Valldecrist va 

enviar-los per tal d’ordenar “las determinaciones 

del Concejo” i potser també per aclarir els comptes 

del lloc d’Alcubles i concretar els tributs que els hi 

corresponia pagar. El resultat de la votació és de 

21 vots a favor i altres 26 en contra del pagament 

de les despeses. Però el més interessant és que 

es tracta d’una votació nominal, per la qual cosa 

coneguem el nom de les 47 persones que formaven 

aquest consell municipal i veïnatge.

En el cas de Pere Ibáñez –el repoblador de 

Serra- consta pel registre parroquial que era 

natural de Saragossa, però en canvi, el seu fill 

Pere Joan consta que era natural d’Alcubles, 

que es casà per primera vegada en 1627 (fent les 

amonestacions prematrimonials en Alcubles) i que 

morí a Serra en 1661. Bé podria ser Pere Joan el que 

trobem com a veí d’Alcubles en 1598, o fins i tot 

cap la possibilitat que poguera estar substituint son 

pare, aleshores un home prou major.

Les coincidències de cognoms dels veïns de 

les Alcubles i els d’altres signants de la Carta 

Pobla i les seues dones són prou més nombroses 

Miguel Domingo de la Adriana

Bartolomé Domingo de la Adriana
Bartolomé Domingo menor, de la Adriana

Martín Domingo del Povil
Joan Domingo, hijo del Povil

Miquel Domingo de Miguel
(el mateix o son fill)

Miquel Domingo de Bartolomé
(germà de Bartolomé Domingo menor)

Domingo Manyes de Miguel

Domingo Manyes del corral
Domingo Manyes de Miquel

Joan Teruel menor Joan Teruel

Damian Yvanyes
Joan Yvanyes, peraire
Martín Yvanyes

Pere Yvanyes (Pere Joan Ibañez)

Miguel Ribas de Miguel

Sebastià Ribes

Miquel Ribes

Miguel Sanchiz
Miquel Sanchis 
Joan Sanchis 
Antoni Sanchis

Membres del Consell d’Alcubles (1598)                 Repobladors de Serra i Ria (1609)

Quadre 4.- Comparació entre diversos veïns d’Alcubles i aquells repobladors de Serra i Ria amb qui han 
estat directament identificats o relacionats.
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i suggeridores, però no podem insistir ara en 

els detalls. Podem suposar que també serien de 

procedència alcublana Antoni Esteve, Joan Rubio i 

Miquel Saeç, entre algun altre.

Per altra part, hi consta que els tres repobladors 

de cognom Salvador procedien de la ciutat de 

València, com també, probablement, Menau Llanes. 

També Morell y Fonfria els trobem, amb reserves, 

prou vinculats a poblacions en l’entorn de València.

En conclusió (vegeu figura 1) es pot afirmar 

que la principal procedència dels repobladors de 

Serra i de Ria era del lloc de les Alcubles (47 % o 

siga 14 de 30), seguit de València i el seu entorn 

(23 % que són 7 de 30), mentre que del 30 % 

restant (9 colons) no tenim seguretat sobre la 

seua procedència, encara que la major part dels 

seus cognoms els trobem ja presents un segle 

abans en la comarca de l’Alt Palància15 i molts d’ells 

també a València. He admès la possibilitat que 

Bertomeu Salvaterra (cognom toponímic) poguera 

estar emparentat amb “Pere Joan Salvaterra”, un 

llister (llisterio), habitador de la ciutat de València, 

però de clar origen basc-navarrès, a qui trobem 

mantenint relació comercial amb gent de Serra16 en 

febrer de 1631.

Figura 1._ diagrama circular que mostra la procedència 
dels signants de la Carta Pobla de Serra i Ria, el 26 de 
novembre de 1609.

EL NOUS COGNOMS (“SEGONA FASE”) DE LA 

COLÒNIA REPOBLADORA DE SERRA I RIA

La principal font d’informació per estudiar el 

creixement i l’evolució de la nova colònia instal·lada 

a Serra desprès de l’expulsió dels moriscos ha 

sigut el primer volum dels quinque libri que per 

sort es conserven a l’església parroquial. Aquests 

Quinque libri es van iniciar per manament del 

senyor Arquebisbe de València, Isidoro Aliaga, 

durant la visita que “hiso en la Parrochial de Sierra 

y Naquera” el 14 de novembre de 1619.

El primer volum comença amb un índex 

dels batejats al llarg dels primers noranta anys 

de registre, fidel reflex de l’expansió dels nous 

cognoms. Així, entre els 514 xiquets i xiquetes 

batejats, ja hi trobem que el cognom més abundant 

és Navarro (56 vegades)17, tal com passa hui en 

el cens veïnal. Cal significar que els batejats són 

inscrits sempre amb un sol cognom, que correspon 

al del pare. El quadre següent (quadre 5) resumeix 

la freqüència dels cognoms més abundants al llarg 

del segle XVII, observant-se ja el predomini de 

cognoms actualment vius.

Quadre 5.- Freqüència dels principals cognoms de 

batejats, segons el quinque libri de Serra (període 1619-

1709). En negreta s’ha destacat els cinc cognoms de 

repobladors de l’any 1609 (Garay, 2001).

En aquest quadre es pot comprovar una clara 

dualitat valencià/castellà en alguns cognoms, com 

ara Català-Catalan, Doménech-Domingo, Esteve-

Esteban i Ros-Rubio. En dos casos (Català i Esteve) 

es tracta de variacions introduïdes en un mateix 

llinatge pel pas del temps, però de manera que, 

curiosament, la dualitat acabarà desapareixent 

en el segle següent: en el cas dels Català perquè 

tornaran a fondre’s les dues versions en la forma 

valenciana original. En el segon cas per extinció de 

llinatges. En canvi, Domènech és un llinatge nou, 

que no deriva –almenys a Serra- dels Domingo; i 

el mateix passa amb els Ros, que no guarden cap 

relació directa amb el llinatge dels Rubio.

Navarro 56 Romero 13

Domingo 43 Epila 12

Rubio (i Ruvio) 43 Esteve 11

Cabo 32 Garay (i Gray) 11

Arnal 31 Gasch 11

Pérez 30 Catalan 10

Verge 26 Dols (Dolz) 10

Català 24 Ros 10

Moreno 21 Estevan 9

Domènech 15 Ivanyes (Ibáñez) 9

Escrig 14 Salvador 8

Cognom nombre Cognom nombre 
batejats  batejats
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De la resta de cognoms dels quinque libri (els 

que no arriben a 8 batejats) en trobem encara 

tres que corresponen als dels signants de la carta 

de poblament de 1609: Saeç (o Sàez), amb sis 

batejats, Diago, amb dos batejats, i Ribes (o Ribas) 

amb uns altres dos. Amb més d’un batejat trobem 

encara els següents cognoms: Aral (6), Balada (6), 

Bort (2), Chillida (2), Fos (4), Gutierres (2), Herrero 

(2), Làsaro (3) i Libros (6). Finalment, amb un sol 

batejat es troben els cognoms Alcayde, Ascensa, 

Bartholomé, Bigo, Blasco, Campos, Casanya, 

Correja, Cavaller, Calatayud, Del Hoyo, Mallaes y 

Mallach (sembla tractar-se del mateix cognom), 

Micó, Rodrigues, Esevique, Gil, Joset, Javas, Loyola, 

Salinas, Sastre, Soler, San Juan, Sebastià, Tortaxada, 

Thomàs i Torres. Tots aquests són cognoms que no 

tindran a penes continuïtat a Serra.

En un document signat el 8 de gener de 161718, 

l’assemblea municipal, formada per 13 veïns de 

Serra, decideix autoritzar el notari Joan Font, 

per tal que “puga pendre del cofre diners de 

forment” (es refereix sens dubte al pòsit) i puga 

anar a Sogorb o on convinga, per tal d’aconseguir 

blat per a sembrar. Són testimonis d’aquest acte 

Joan Abellan, cuidador, de València, i Domingo 

Diago, llaurador de Serra. A més d’aquest últim, 

sis més dels tretze signants són encara els primers 

repobladors: Pere Ivanyes, Joan Ruvio, Miquel Sáez, 

Anton Esteban, Miquel Ribes i Joan Guillem; tres 

d’ells (Ribes, Guillem i Rubio) eren repobladors de 

Ria, i els altres tres de Serra.

EVOLUCIÓ DE LA COLÒNIA DE SERRA FINS 

AL CENS DE 1646

Els altres set signataris del document citat 

són Jusep Domènech, Anton Épila, Batiste Català, 

Andres Tomàs, Anton Peres, Benet Martínez i 

Francisco Ivanyes. Qui conega un poc el cas 

de Nàquera quedarà un tant sorprès que els 

tres primers cognoms concorden amb tres dels 

repobladors de la carta de poblament de Nàquera19

i, a més a més, Tomàs és també un cognom ben 

conegut en la població naquerana actual.

En la llista dels signants de la Carta Pobla de 

Nàquera trobem Joan Domènech, Vicent Épila 

major, Vicent Èpila menor i Baptiste Català, entre 

altres dotze colons més. No sabem cert el grau de 

parentiu entre els Épila de Nàquera i el de Serra, o 

entre els Domènech dels dos pobles, o si Bautista 

Català el de Serra és el mateix que signà primer 

en Nàquera o si és el seu fill. Però en tot cas, 

sembla evident que hi hagué una certa mobilitat 

de persones i/o llinatges una vegada establertes 

ambdues colònies.

Un important punt de referència per conèixer 

l’evolució de la població serrana és el cens nominal 

de l’any 1646. Segons posa de manifest Pérez 

Puchal20, el cens de 1646 recull en realitat dos 

veïnats: un encarregat als rectors i vicaris de cada 

lloc; i un altre que va ser alçat pels jurats i justícies 

de cada lloc del Regne. El primer donaria xifres 

més baixes, i Pérez Puchal el considera afectat 

per certes ocultacions d’interessos; raó per la qual 

considera el segon prou més fiable. En el cas de 

Serra i Ria és aquest segon el que he consultat.

El notari i escrivà públic de València Vicent 

Múrria, en 15 de novembre de 1646, dóna fe de les 

cases y caps de cases existents en el lloc de “Serra 

y Ria”, segons la relació jurada que li aporten Josep 

Català, lloctinent del Justícia, i el Jurats Francisco 

Ruvio i Martín Domingo, tots ells càrrecs oficials de 

l’any en curs per a dit lloc21.

Segons aquest cens (quadre 6) el lloc de “Serra 

y Ria” està format per 25 veïns (caps de casa) que 

viuen en 23 cases. Açò és perquè comparteixen 

casa “la viuda Épila” y Antonio Arnal, per una part, 

i els dos Domingo Diago, major i menor (o siga, 

pare i fill).

Aquest any de 1646 encara es troben en vida 

dos dels signants de la carta de poblament: Antoni 

Esteve, que morirà en 1647, i Domingo Diago el 

major, aparentment el més ancià del poble, que 

viurà encara fins a 1651. Però cal destacar també 

un fet important, com és que en 1646 ja fa algunes 

dècades que el lloc de Ria es troba pràcticament 

despoblat, i sembla que els seus veïns, a poc a poc 

haurien anant mudant-se cap a Serra, on haurien 

trobat millors mitjans i condicions de vida22.

Jussephe Giberto (rector)
Jussephe Suastre 

tierrateniente

Francisco Ruvio Matias Cabo

Agustín Salvador La viuda Epila, i

Bautista Català menor
Antonio Arnal 
(en la mateixa casa)

Jossephe Català Vicente Arnal

Martin Domingo Joan Yvanyes

Antonio Esteve Jayme Perez

Domingo Moreno Bautista Domenech
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Miguel Domingo Vicente Ruvio

Matheu Esteve La viuda Navarro

Domingo Diago mayor, i Domingo Navarro

Domingo Diago menor
(tots dos en la mateixa casa)

Bautista Catalan mayor

Jossephe Domenech

Quadre 6.- “Caps de casa” del cens del 1646 corresponents 

al lloc de “Serra y Ria”. En negreta he destacat els cognoms 

coincidents amb els dels primers repobladors de l’any 1609.

Hom pot observar també que només 10 dels 

25 veïns d’aquest veïnatge (el 40%) mantenen els 

cognoms dels signants de la carta pobla (destacats 

en negreta en el quadre 6); altres 8 (38%) tenen 

cognoms coincidents amb els dels primers 

repobladors de Nàquera (s’afegeix el cognom 

Navarro al tres que ja coneixíem: Català, Épila i 

Domènech). La resta (22%) inclou el rector (veí 

i amb casa pròpia) i a més, entre altres, dos dels 

cognoms nous que major expansió assolirien en els 

segles següents i fins al present: Arnal i Cabo.

Les dades estudiades permeten conèixer que 

el cens oficial de 1646 no reflecteix massa bé la 

realitat de la població de Serra, sinó que omet tota 

una sèrie de persones que, potser, no tenien la 

categoria de veïns, ja siga per raons de fiscalitat o 

d’un altre tipus, però no cap dubte que estaven a 

Serra i hi vivien, fins i tot casats i procreant.

Mentre que els colons de la segona fase 

(fins al començament de la dècada del 1620) 

sembla que arribaren a Serra, o a Nàquera, des 

de l’entorn de València i l’Horta (els Català, per 

exemple, procedien d’Almàssera, i el Domènech 

de Carpesa...), encara n’hi ha d’altres que arribaran 

més tard i de prou més lluny, com els Cabo 

(Almeria) i els Garay (de Navarra i Biscaia).

Podem parlar encara, per tant, d’una tercera 

i llarga fase en el repoblament efectiu del XVII 

a Serra. Aquesta fase s’estendria fins a poc més 

de la meitat del segle (anys 20 a 50). Sembla 

que aquest no és només un segle de crisi sinó 

també d’oportunitats, per a alguns. A través de 

la documentació de diferents arxius (APS, AHN, 

APCC...) s’observa que hi ha un cert volum migratori 

que, en el cas de Serra, destacat pel nombre 

d’immigrants principalment biscaïns (encara que 

també algun francés, algun navarrés i encara d’altres 

llocs) que treballen a Serra en la primera meitat del 

segle, bé com a assalariats de veïns serrans o bé 

pel seu compte, fabricant carbó vegetal i potser 

realitzant també altres activitats forestals.

Molts d’aquests biscaïns els trobem de vegades 

com a padrins de xiquets del poble, la qual cosa vol 

dir que generalment eren persones ben acceptades 

i integrades entre els serrans. És representatiu, per 

exemple, el cas d’Anton Épila, a qui ja coneixíem 

per formar part del consell municipal de Serra el 

1617. Estava casat amb Isabel Manyeç (possiblement 

filla de Domingo Manyeç, un dels qui signaren la 

carta pobla de Serra) i tingueren almenys tres filles 

i un fill que es casaren i tingueren descendència 

a Serra. La major, Isabel Épila (nascuda abans del 

1619) es va casar el 1637 amb el francès Antoni 

Correja, de qui va tindre un fill, però quedà vídua 

i es tornà a casar amb el biscaí Joannes de Loiola, 

amb qui tingué una filla, novament enviduà i el 1658 

es casà per tercera vegada, ara amb Martí Martínez, 

d’Otxagavia (Navarra). La segona, Úrsula Épila, es va 

casar el 1644 amb Antoni Arnal,23 i la seua germana 

Magdalena ho va fer el 1658 amb el navarrés Pedro 

Garay, de qui procedim els d’aquest cognom. Per fi, 

el fill baró d’Anton Épila, Vicent, es casà el 1665 amb 

Petronila Gonzàlez. Encara que Vicent Épila va morir 

molt jove (el 1671, amb 33 anys), el matrimoni tingué 

tres fills, tots tres xics, però el cognom es va perdre 

definitivament, tant a Serra com a Nàquera.

Per concloure aquestes notes, ho faré amb una 

referència crítica al cens del 1646, que en el cas de 

Serra es demostra que va ser deficient. Resulta que, 

tenint en compte les esposes i els fills de cada casa, la 

població “oficial” de Serra arribaria a 118 persones (o 

ànimes) en total, de les quals 44 en són majors de 25 

anys i la resta menors d’aquest edat. Per tant, cada 

llar estaria integrada per una mitja de 5,13 persones, 

valor més alt que els considerats habitualment en 

aquesta mena de càlculs i estimacions.

Però la xifra real de persones que habiten el poble 

és encara més alta: per les dades genealògiques 

estudiades sabem que també hi vivien altres 7 

matrimonis i una vídua, i no menys de 17 fills i filles 

d’aquests; o siga, 32 persones més. A més, podem 

suposar, amb bones raons, que també hi hauria 

un nombre significatiu (realment indeterminat) de 

persones com a “població de fet”, principalment 

immigrants que també treballaven al terme de Serra.

En resum, per a l’any 1646, tenim a Serra 25 

veïns de dret (cens oficial), 150 ànimes (deduïdes 

mitjançant el registre parroquial) i un nombre 

indeterminat de transeünts.
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1 “Dimarts a 22 de setembre de 1609, a mig jorn, feren crida de com lo Senyor Rei manava que dins de tres dies s’embarquen 
dits moros en denis per a passar-los fora mar i que sols restessin en cada lloc, de cent cases sis cases los més vells” 
(dietari de Pere Joan Porcar; coses evengudes en la ciutat i Regne de València).

2 Recollida per Emili Lluch (1983): El señorío y baronía de Náquera; p. 109.

3 Sembla que haurien quedat la família del alcaid Joan d’Unyon i dos o tres persones més, que podrien no ser moriscos 
(http://www.olocau.biz/reportajes/historia-olocau/).

4 Bernat i Badenes (1994; pàgina 93): Crecimeinto de la población valenciana...
5 Compareu amb les dades de la nota anterior.

6 També hi ha un “bario” a Nàquera i, segons Gil i Navarro (1997), el significat del mot té origen basc, derivat de barri. El 
bario de Nàquera també correspon a una antiga zona de creixement del poble.

7 Publicada per Emili Lluch (1983); vegeu p. 373-379 de l’edició del 2002).

8 Encara que no cita la font documental, hem comprovat que correspon a la versió recollida prèviament per Ambrosio 
Cebrián y Santos, i conservat en un manuscrit inèdit: “Apuntes y notas para la historia de Serra” enllestit per Emili Lluch 
Arnal el 1935 (AMS).

9   Eugenio Císcar Pallarés (1977) Tierra y Señorío en el País Valenciano, citant com a font arxivística: ARV, Corte Civil, Libro 
de Ejecutorias. Any 1774, f. 31.

10 “La Carta Puebla de Soneja y Azuébar”. Ayto. de Soneja. Inclou també la carta pobla de Serra i Ria després de realitzar 
un magnífic estudi i anàlisi sobre la primera.

11 “Commemoració del quart centenari de la carta pobla de Serra i Ria (1609-2009)”. Axerra,  núm. 2. Ajt. de Serra. Basada 
principalment en: AHN (SN), Fernan-Núñez-Montellano, leg. 1165/1.

12 M. Gual Camarena i D. Pérez Pérez (1989) “Las cartas puebla del reino de Valencia...”.

13 Libro de acuerdos del ayuntamiento de Alcublas (1598-1640); ARV, divers, Alcubles, llibre 9, f. 27vº.
14 Ibídem.

15 Aparici Martí (2001), en el seu cens prosopogràfic de l’Alt Palància, parla de Bartolomé i Joan Domingo, Bernat, Joan 
Miquel i Pere Esteban, Antoni i Violant Guillem,Joan Ivanyes, Martí Munyoç, Bertomeu i Joab Morell, Francesc iJaume 
Noguera, Domingo Ruvio, Bertomeu i Marco Palacio, i altres…

16 APCC, sg. 20584, Notari Joan Font, 10/02/1631)

17 P. Garay: “Sobre l’origen dels actuals cognoms de Serra”. Llibre de festes de 2001.

18 APCC, sg. 21045, f. 1

19 signada el 6 de desembre de 1609 (Lluch, 1983).

20 Pérez Puchal, P (1972): La población del Pais Valenciano hasta la época estadística...
21  ARV-Generalitat, sg. 4826, f. 227

22 veure Garay (2010): RIA, un poble desaparegut fa quatre segles. Llibre de festes patronals de Serra.

23 Antoni Arnal -home casat- és un dels veïns en el cens del 1646, encara que viu en la casa de “la viuda Épila”, que devia 
ser la seua sogra.
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Quatre-cents anys fent poble
Ricard Pérez Casado

Commemorem aquesta nit la carta pobla 

atorgada pel senyor de Serra, Josep Folch de 

Cardona, demà farà quatre-cents anys. El proper 

6 de desembre ho faran els veïns de Nàquera 

en carta de població signada pel seu senyor 

d’aleshores, Francesc de Figuerola (Gil i Navarro, 

1997, 66). I podia, com ho fou, ser el cas de 

centenars de pobles, poblets i despoblats del País 

Valencià, d’Aragó, de Catalunya, de Castella…

Els dos pobles, Serra i Nàquera, s’havien buidat 

d’habitants unes poques setmanes abans per ordre 

del rei Felip III. Els seus pobladors històrics havien 

estat expulsats en tant que moriscos: els descendents 

romanitzats per més de nou-cents anys i islamitzats 

per més de huit-cents cinquanta. En quedà, de 

complir-se les ordres reials, algú per ensenyar els qui 

havien de vindre per on anaven les sèquies, per on 

els passos del ramat, quins eren els llindars (Escartí, 

Bleda, 2009, 193,194). Sempre m’he preguntat d’entre 

nosaltres quins en serien els descendents.

Perquè els descendents dels nouvinguts que 

signaren les condicions de vassallatge el 26 de 

novembre del 1609 som bona part dels ací presents. 

Els moriscos, els “aborígens” (Fuster, 1962, 85, 93), 

se’ls havien endut cap al Grau de València i d’ací cap 

a la costa nord-africana, desheretats de tot i havent-

se de pagar el viatge forçós.

Musulmans aborígens que conservaven els 

costums, la llengua i una lleialtat que se suposa 

rutinària cap a la religió islàmica (Fuster, 1962, 93), 

però que eren dòcils amb el senyor, treballadors 

infatigables i que, a més a més, procreaven amb 

més quantitat (Lapeyre, 1959, 32) que no els 

cristians que havien vingut amb Jaume I a la nova 

colònia valenciana a partir del 1238, en afortunada 

expressió de Torró (Torró, 2006).

Sempre hem estat terra de frontera i de 

pas. Des del segle XIII i la conquesta cristiana 

catalanoaragonesa. També quan es produeix el buit 

fronterer de l’expulsió del 1609. Noves condicions, 

molt dures per als nouvinguts, nous aventurers i 

amb tot la possibilitat de millorar respecte dels 

punts d’origen: ningú no se’n va de sa casa si no és 

forçat, com els passà als moriscos de Serra i de Ria.

Fou una neteja ètnica com les que s’han vist 

al llarg del segle XX, i a les televisions ara mateix 

als Balcans, i de les quals jo mateix he estat 

testimoni. Un ministre croat em digué; “ens hauria 

calgut un Felip III, i unes poques setmanes més 

per fer fora totes les conilles -per això que parien 

molt—, a tots els musulmans”. I els motius, idèntics: 

l´homogeneïtat de l’estat, l’exclusió del diferent, 

el fanatisme religiós. Potser no val a dir que no cal 

trasposar situacions: els autors intel·lectuals de 

l’expulsió es confrontaven a la tolerància erasmiana 

amb idèntica violència.

A l’Espanya del XVII es gestava un estat 

centralista, uniformador, que a més volia ser 
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homogeni religiosament, sota els Àustries ben 

foranis per cert. I alhora es mantenien els privilegis 

dels senyors, bé que supeditats a la monarquia 

catòlica (Elliot,1973, 324, 337; Maravall, 1972). Els 

senyors foren defensors dels valencians musulmans 

perquè treballaven més per menys, com sol passar 

amb totes les minories i amb els immigrants.

No era el cas dels cristians vells menys 

afavorits. Durant la primera Germania al segle XVI 

les classes populars urbanes i els frares exaltats 

batejaren els mudèjars i els convertiren en cristians 

nous, els moriscos. Ho feren amb graneres i 

aigua de les sèquies. El negoci era bo, perquè a 

continuació en mataven una porció i contribuïen 

a “echar almas al cielo y dinero a las bolsas” com 

recorda Escolano ja que l´església reconegué com 

a vàlids els batejos fets així (Fuster, 1962, 88). En 

la Segona Germania, a les acaballes del XVII, ja no 

hi ha enemic intern, ara són les conseqüències de 

l’enduriment del règim senyorial sobre els propis 

cristians vells, bona part d’ells els repobladors del 

1609 (Garcia Martínez, 1968, 1980; Ardit, 2009), 

i amb una constant lluita sovint violenta fins ben 

entrat el segle XIX (Ardit, 1974).

En unes poques setmanes un terç de la població 

de l´antic Regne de València desaparegué. 

Homes, dones, xiquets, vells. Alguns pobles 

han desaparegut per sempre, com el nostre de 

Ria o la no identificada de Jova a Nàquera. La 

logística desplegada per fer fora més de cent-

trenta mil persones fou impressionant fins i tot 

en termes actuals (Lomas, 2009, 149). L’impacte 

sobre l´economia senyorial considerable, però 

també amb les rendes de l´església i la burgesia 

urbana, que carregava censals sobre el treball dels 

expulsats, una espècie de deute públic que diríem 

ara. Quasibé dos-cents anys tardaríem a recuperar 

activitat i producció, com ens diu Cavanilles, de qui 

tenim exposada la seua obra en aquest mateix saló 

(Cavanilles, 1795-1797,11,46-47).

Per al nacionalisme espanyol l´operació fou un 

èxit total. Recolzat en el fanatisme religiós havia 

liquidat la dissidència erasmiana i protestant, i ara 

aconseguia l´homogeneïtat catòlica. Uns passos 

més i al comencament del XVIII, amb la Guerra 

de Successió acabaria els Furs valencians i les 

singularitats històriques arreu del país: institucions, 

lleis, llengua…

Per a altres nacionalismes la qüestió és incòmoda: 

l´herència musulmana recorda el que passà a 

Tessalònica respecte del turcs (Mazower, 2004): 

com si no hagueren estat mai i s’hi havien estat més 

de 450 anys. Prefereixen el salt de la romanitat a la 

conquesta (Furió,2009, 56), i una preferència per 

la filiació cristianocarolíngia sense la interferència 

islàmica. L’Europa cristiana ara com a identitat.

De fet quan sent parlar d’identitat se’m posa 

la carn de gallina, i li passa a molta gent (Ugresic, 

2009; Buruma, 2002, 12; Maaluf, 2002): sempre 

hi ha algú exclòs. Els musulmans valencians, o 

millor els valencians musulmans, que l’equívoc 

té el seu interés ( AAW, 2009, Entre tierra y fe, 

passim), són incòmodes perquè alguns preferirien 

pensar que hi havia un territori sense poble per a 

un poble sense territori, en la imatge tan estimada 

per alguns sectors en mirar-se a l’espill israelià més 

recent, tot oblidant els palestins. El cas és que ací 

hi havia, no cal dir-ho, territori i a més a més poble. 

El que fou violentament expulsat. Si hi afegíem, 

ara, les tragèdies del terrorisme islamista i les 

conseqüències de les migracions, ja tenim un nou 

còctel gens bo per a la convivència.

A escala reduïda, el “foraster” pel fet de ser-ho 

és sempre sospitós. És diferent. Li passà al “impío” 

que no volgué els sants sagraments catòlics i morí 

sense, el 1747: el deixaren caure en un barranc a 

prop del coll d’Alcalà. I el cronista s’apressa a dir, 

“era forastero” (Senís, 1954, 53). Si ara mateix hi 

ha un robatori, no ho dubteu, el primer sospitós 

serà foraster. I els moriscos eren considerats, tots, 

forasters.

De la tragèdia humana ningú no en parla, o a 

penes ara s’obri pas una revisió (Ardit, 2009). Que 

primer hagueren de pagar-se els predicadors que 

els instruïen en la nova fe a partir dels més que 

dubtosos batejos, i després pagar-se el transport 

a l’exili dóna una prova més de la intolerància i 

del cinisme, tot i haver-ne rebut els beneficis de 

coneixements com els de la medicina (López-

Baralt, 2009, 347, Salabert 1988, 61-67; López 

Piñero, 1998) i la seua persistència a mantindre 

llengua i costums (López-Baralt, 2009 passim; 

Fuster, 1962, 95).

Entre els nouvinguts hi havia de tot, com 

corresponia a una nova frontera. Aventurers i gents 

que fugien de condicions que estimaven pitjors, 

i que no dubtaven a canviar de lloc segons les 

alternatives, poques, que oferia el sistema senyorial 

renovellat, tal el cas dels Èpila, que apareixen a 

Serra i també a la carta pobla de Nàquera uns dies 
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després i que duraran fins els inicis del XIX al poble 

veí (Gil i Navarro, 1997, 65-66).

En qualsevol cas, els aborígens desapareixen 

als pobles de Tunísia, d’Algèria, del Marroc, amb un 

record tènue sota la forma d’andalusins.

El resum actual i antic és que els fanàtics són 

sempre els altres i si, damunt, són perdedors i 

sense veu, més forasters encara.

I com sempre, els fanàtics estaven ací. Des del 

frare dominicà Jaume Bleda (Escartí, Bleda, 2009) 

fins al patriarca ara sant de l´església católica Joan 

de Ribera.

Ara bé, els nous pobladors venien majorment de 

zones castellanoparlants o no valencianoparlants. 

Sempre m’he preguntat com a Serra, a Nàquera, a 

Olocau, per citar els exemples més próxims, hem 

acabat parlant valencià. La llengua de les cartes 

pobla és el valencià. La llengua dels senyors, dels 

escrivans i dels capellans, el valencià. I igual que els 

expulsats conservaren l’aljamia, els nous vassalls 

s’hi avenen amb els nous senyors.

No ho sé, però em faria més d’una pregunta 

sobre situacions més actuals.

En qualsevol cas, aquestes paraules volen ser 

el meu homenatge als qui se n’anaren per la força 

i als qui vingueren per trobar una nova llar. I que 

fent de la desgràcia virtut ens permet d’estar junts 

aquesta nit, al nostre territori i poble, i al que fou el 

seu, el dels altres serrans i valencians.

Els expulsats de l’Espadà, la Marina, la Muela 

de Cortes o la Calderona no abandonaren terra, 

paisatge i vida: eren diferents i això fou prou per 

condemnar-los.

Ricard Pérez Casado, Alcalà de la Selva, Serra i 

València, novembre del 2009.
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LA VALL D’OLOCAU, MARINES I GÀTOVA

En el moment de l’expulsió dels moriscos, el 

baró de la Vall d’Olocau, Joan de Vilaragut i Sanç 

de Cardona, ocupa el càrrec de virrei al Regne 

de Mallorca, on havia pres possessió el 18 de 

novembre del 1606. El rei Felip III li ha prorrogat 

el mandat per altres tres anys, l’ha informat 

secretament dels treballs i de les previsions que 

cal fer per a l’expulsió dels moriscos i li demana la 

preparació d’un estol de vaixells al port de Mallorca 

per portar-los de les costes valencianes al nord 

d’Àfrica. Pel seu càrrec, també col·laborarà després 

a promoure la vinguda de mallorquins per repoblar 

algunes comarques valencianes, concretament 

les valls de la Marina, i signa una carta pobla per 

poblar la seua baronia de la Vall d’Olocau. 

El 1610, la quantitat de terres despoblades al 

regne de València era nombrosa, i l’arribada de 

nous pobladors no era una tasca fàcil. Especialment 

per a les terres que estaven en llocs muntanyencs, 

que eren la major part del territori habitat pels 

moriscos valencians, les quals formaven una mena 

d’anell de serres que envoltaven les planures i 

l’Horta de València i la Safor. Era i és una mena de 

mitja lluna que va de la Serra d’Espadà, passant per 

la Calderona i les muntanyes de Bunyol, a la Safor, 

i ompli la major part de les valls interiors de la 

Marina i del Comtat i de les muntanyes del sud del 

Regne, unes terres de secans majoritàriament poc 

atractives. 
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La Vall d’Olocau, situada dins d’aquest anell, 

és una mena d’escletxa oberta a la serra, més que 

una vall pròpiament dita, amb poques planures per 

a uns conreus fàcils. Lloc molt muntanyenc i de 

poques aigües, resultava un territori poc atraient 

en aquell moment en què tantes ofertes hi havia. El 

virrei Joan de Vilaragut, coneixedor de la situació, 

tracta de fer arribar uns llauradors de Deià i Sóller, 

i signa amb ells una carta pobla el 20 d’agost del 

1610. Aquesta primera carta es conserva a l’Arxiu 

del Regne de Mallorca i ha estat publicada per 

Paz Lloret. (1) Aquesta carta pobla va donar peu 

que els historiadors Pau Piferrer i Josep Maria 

Quadrado donaren la notícia de la repoblació amb 

mallorquins dels pobles de la baronia d’Olocau en 

la seua obra España. Sus monumentos y artes. Su 

naturaleza é historia (Volumen XXI. Islas Baleares. 

Barcelona 1888), una de les primeres aportacions 

a l’estudi de la repoblació mallorquina a les terres 

valencianes després de l’expulsió del moriscos. 

En la carta pobla de la Vall del 1610 es 

donen els noms d’uns repobladors mallorquins, 

possiblement encarregats de ser els portaveus 

d’altres, naturals de les viles de Deià i de Sóller. 

Són ells els qui pacten amb el baró els 29 capítols 

que conformaran les relacions entre els vassalls 

emfitèutics i el senyor territorial, el baró. El 

document comença amb aquest preàmbul: 

“Nosaltres, don Joan de Vilaragut, señor de la 

baronia de Olocau, Marines, Gàtova y Torres, 
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Llaneres, Cayrent i Carbonell, virrey de 

Mallorca, d’una part y Sebastià Muntaner de 

Deya, Miquel Muntaner son fill, Pere Staladarc 

y Joan Steva, alias Canonge de la vila de 

Sóller, d’altra part, sabent y attenent que en 

la baronia d’Olocau del regne de València hi 

ha encara algunes terres per a poblar...”

Dels quatre personatges anomenats en aquesta 

carta, Sebastià Muntaner, son fill Miquel, Pere 

Staladarc i Joan Steva, no havem trobat cap 

document o testimoni que van arribar a la Vall 

d’Olocau, i en el cas que arribaren, no van establir-

s’hi, tal volta perquè van trobar uns altres llocs amb 

millors condicions o van tenir problemes amb els 

vaixells que els transportaven, com va ocórrer en 

casos semblants.

Però no voldria descartar, ara per ara, cap 

hipòtesi i tractaré de fixar-me en els llinatges de 

pobladors que semblen mallorquins -i els porte 

ací per si de cas ho foren- i que van arribar per 

poblar la Vall. Mirem el document de la carta pobla 

de juliol del 1611, la II. Hi trobem els llinatges de 

Joanness Strany i Bartholomeus Ballester, a Olocau, 

junt amb Marcus Oliver i Antonius del Bosch, a 

Gàtova. En aquesta localitat hi ha un carrer que 

encara s’anomena Oliverso, potser com a record 

del llinatge dels Oliver. Els Strany, Ballester, Oliver i 

Bosch són cognoms que també apareixen en altres 

cartes, en els llistats dels mallorquins que vénen a 

repoblar el Regne. Entre els documents d’aquella 

època en trobem un que diu: 

“Anton del Bosch, llaurador de Gatova ven 

el 1617, a Joan Pasquals, la casa y heretat de 

Gatova que li fon establida ab escrit de Pere 

Joan Calderer a 11 de juliol 1611...”

Per ara, és tota l’informació que tenim sobre 

la hipotètica participació de mallorquins en la 

repoblació de la Vall.

UN LLARG ESTOL DE REPOBLADORS

El 22 de desembre del 1610, moria a la ciutat de 

Palma de Mallorca el virrei Joan de Vilaragut. L’11 

del mes de gener del 1611, es fa l’acte de presa de 

possessió de la baronia d’Olocau del seu fill i hereu 

Alfons de Vilaragut. (2) En aquell acte, quan encara 

no s’ha signat la carta pobla, ja trobem instal·lats 

a la Vall els nous pobladors, entre els quals estan 

els noms dels que formen el consell de cada poble. 

Deuen haver vingut ja fa un temps, i alguns d’ells, 

com Jaume Polo, expliquen que coneixen la Vall 

del temps que estava habitada pels moriscos. Era 

Polo un pastor herbejant (transhumant) de la vila 

de Camarena de la Sierra, al regne d’Aragó. La 

major part dels colons que van arribant pertanyen 

a aquesta vila. La cerimònia està presidida pel 

procurador del baró, mossèn Jaume Felip Vilanova, 

beneficiat i arxiver de la Seu de València, i s’hi 

anomenen els caps de casa instal·lats a la Vall: 

“Jaume Felip Vilanova prevere i beneficiat en 

la Seu de València, Procurador del noble Don 

Alonso Vilaragut Pardo olim Sanz; l’alcayd de 

la baronia Joan de Unyon, com a terratinent 

i vassall de dita vila i criat de dit Senyor i 

Joseph Ram i Sapena notari publich de la dita 

ciutat i present Regne de València...”

En aquell acte també figura l’alcayd de la baronia, 

Joan de Unyon, com a terratinent i vassall de dita vila. 

El fracàs de l’expedició mallorquina, la malaltia del 

baró Joan de Vilaragut i la seua mort van deixar se-

gurament en mans de l’alcaid, Joan d’Unyón, l’afer de 

buscar nous pobladors. L’alcaid Joan d’Unyón és un 

personatge clau en tot aquell procés. Descendent d’un 

llinatge navarrès d’infançons de la vila de Fitero (Na-

varra), nascut a la vila de Belchite (Aragó), el trobem 

des del 1583 exercint el càrrec d’alcaid de la baronia de 

la Vall d’Olocau. Porta vint-i-sis anys amb els moriscos 

i els coneix prou. Segurament, els haurà acompanyat 

fins al Grau, on havien sigut cridats per a embarcar-se, 

i tal volta haurà sentit amb tristesa l’acomiadament 

d’alguns d’ells, amb els quals existia una bona amistat, 

guanyada al llarg de tants anys de convivència. 

La nova situació no l’ha agafat de sorpresa. Ell 

sap l’esforç que cal fer per a viure en aquesta Vall i 

com caldrà afanyar-se per a trobar gent disposada 

a poblar-la, abans que les cases, sèquies i camps 

s’arruïnen. Cosa que cal fer ben prompte, ja que cada 

dia que passa hauran de necessitar més reparacions i 

oferiran un aspecte més deplorable per als possibles 

repobladors. Ha pensat en els mossos que fan de 

pastors i que baixen de les serres de Terol amb els 

ramats tots els anys a passar l’hivern herbejant per 

la Vall, i els convidarà a quedar-s’hi i que deixen el 

seu ofici per a convertir-se en agricultors amb terra 

pròpia. Tal volta ja ho va parlar amb ells abans que 

començaren a anar-se’n la primavera passada, i molts 

d’ells ja els veiem poblant la Vall. Pels documents 

sembla que a Marines ja hi ha un grup de residents 

cristians instal·lats poc després de l’expulsió, els quals 

no veiem que signen la carta pobla de 1611. 
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El document de la presa de possessió de gener 

del 1611 ens dóna els noms de les noves autoritats 

dels tres pobles de la Vall, juntament amb els caps 

de casa que han arribat. Els noms dels nous llinatges 

de la vila d’Olocau són: Mateu Navarret, el justícia, 

primera autoritat municipal dels nous pobladors; 

Franco Cortés, jurat; Miquel Merino (menor), 

lloctinent de justícia; Jaume Polo, mustasaf; Francesc 

Ximeno, vehedor; ells representen el Consell. La resta 

són els caps de cada casa: Joan de Cortes, Miquel 

Martínez, Martí Pérez, Salvador Hernández, Joan 

Beneyto, Domingo Sebastià, Pedro de Luna, Jaime 

Colas, Joan Colàs, Vicent Vinyau, Pedro Vinyau, 

Gaspar Salvador, Franco Blanch i el doctor Joan 

de Unyón “tots christians vells y nous pobladors y 

vassalls de dita vila per la expulsió dels moros feta 

per sa magestat en lo any de mil siscents y nou”. Són 

19 cases i 15 llinatges.

Al lloc de Marines, “situat y posat en lo present 

Regne de València, en la Vall dita de Olocau, una 

llegua més amunt de dita vila...” estan presents

Benito Hernández, el justícia; Benito Calafe, jurat; 

Sebastià León, lloctinent de justícia; Sebastià 

Martínes, majordom; ells formen el Consell. La 

resta són els veïns Baltasar Novella, Josep Calafe, 

Francisco Calafe, Llorens Calafe, Domingo García, 

Jaume Bessante, Domingo Navarro i Pedro Diago, 

“tots christians vells y nous pobladors y vassalls de 

dit lloch de Marines”. Són 12 cases i 9 llinatges.

Al lloc de Gàtova, “en lo present Regne de 

València, en la Vall dita de Olocau, dos llegues 

damunt de dita vila ...en la casa del Alamí de dit 

lloch hon la universitat y singular persones de 

aquell acostumaven y acostumen ajuntar...” estan 

presents Juan Sánchez, el justícia; Domingo Gorris, 

jurat; Pedro Calbet, majordom, que formen el 

Consell. Els nous veïns són Pedro Sánchez, Pasqual 

Ros, Miguel Sánchez, Francisco Oliver, Miguel 

García, Miguel Gorris, Francisco Mancho, Juan 

Sánchez, major, i Marcos Oliver, “tots christians 

vells y nous pobladors y vassalls de dit lloch de 

Gàtova”. Són 12 cases i 7 llinatges.

Estudiar el repoblament de la Vall i els seus 

llinatges és entrar en un ball de personatges que 

van i vénen, unes vegades deixen la Vall i altres els 

trobem canviant de poble. Entre 1611 i 1660, podem 

descobrir, en aproximadament un segle, un trasbals 

de llinatges a la Vall, concretament a Marines i 

Olocau. A Gàtova, l’estabilitat és la tònica principal 

d’aquests anys. 

Si fem una ullada als llinatges repobladors 

arribats a Gàtova entre el 1611 i el 1620, trobem 

uns 12 llinatges originaris en part dels primers 

repoblaments: els Sánchez, Rodríguez, Romero, 

Pasqual, Navarrete. Mentre a Marines, el 1660 

solament en queden cinc: els Calvet, Novella, 

Calaf, Navarro i Romero. A Olocau, de les 21 cases 

repoblades el 1611 solament queden quatre llinatges: 

Setcabeses, Colás, Vinyau o Vinyal i Joan Pérez. 

Ara, si mirem la renovació de llinatges a Olocau 

i Marines el 1646, trobem que s’han incorporat 16 

nous vinguts: dos Ferrandis, dos Oltra, un Vidal, 

un Castelló, un Agustí i un Blai, tots de terres 

valencianes. Els Ferrandis i Blai, de Llíria; els Vidal, 

llauradors de l’horta de València, com són també 

els Castelló de Benifaraig. El 1617, Francesc Vidal 

compra la propietat d’Esteve Calaf a Marines. El 

llinatge dels Vidal s’estendrà per tota la Vall i, en el 

segle XVIII, els Vidal d’Olocau són els escrivans de 

fechos del primer ajuntament borbònic d’Olocau. 

El 1619, les terres abandonades de Pedro Luna a 

Olocau són adquirides per Francesc Ximeno. El 

1622, Juan Rodríguez, llaurador del lloc de Torrexas

(Torrijas), loci regni Aragonie, s’estableix a Gàtova.

Aquell mateix any del 1622, Miquel Rosaleny, 

primer del llinatge dels Rosalen o Rozalén actuals de 

Marines, s’estableix a Gàtova amb el compromís de 

construir-se una casa: “si el dicho Rosaleny se fuere 

dentro de quatro anyos i no labare la dicha cassa 

como arriba se a dicho pague al Senyor de dicha 

baronia o a sucessor vente libras y pierda las cosechas”.

QUÈ VAN TROBAR ELS REPOBLADORS?

Podem figurar-nos la tasca enorme d’aquells 

homes i dones que van arribar per poblar la Vall. 

Cases abandonades de construcció diferent a les 

que estaven acostumats al seu lloc de residència, 

manca de bestiar per treballar la terra i poques 

eines de treball.

La repoblació no seria solament un canvi de 

persones, també havia de ser un model diferent 

d’explotar la terra i de poblament. Molts dels nuclis 

de població de temps del moriscos no es van 

repoblar i quedaren abandonats per sempre. Però 

també la repoblació era una prova per als senyors 

territorials que havien de pactar les condicions que 

presidirien la seua relació amb els vassalls, tot i que 

la institució emfitèutica seguiria regulant la tinença 

i l’explotació de la terra dels nous vinguts.
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Aquella gent començarà a treballar els camps 

abandonats i intentarà recuperar els sistemes de 

regadiu, amb l’esperança d’establir arrels en aquella 

terra, però sembla que no ho van tenir gens fàcil. 

Aquell començament va estar acompanyat d’una llar-

ga seca d’aquelles que solen cíclicament aterrar a les 

comarques del voltant de la Vall, com ens ho demos-

tren uns testimonis de la veïna ciutat de Sogorb: 

“Han jurat totes les persones que en lo any 

1613 sembraren en el mont de Sogorb, que 

en lo dit any de 1613 no vingueren a collir ni 

cullgueren forment ni altre gra.” (3)

El mateix baró Alfons de Vilaragut també 

parla d’aquella seca i comenta, fins i tot, que està 

produint la fugida dels repobladors: 

“Don Alonso de Vilaragut y Sans suplicant 

diu que es de manera la gran seca y total 

destrucció que y ha en la Vall de Olocau y 

llochs de sa jurisdicció que se pensen se ha 

de tornar totalment a despoblar si el Sr. Déu 

no servis de remediaro y tenir misericordia 

dels poblats en ella, puix no solament en 

este just any no se han cullit fruyts alguns, 

pero es de manera lo que ha continuat 

lo no ploure que tots los pins y romeros 

molts estan sense fulla pero molts de ells 

totalment secs, lo qual es ocasió que no 

hagen baixat este any ganados d’Aragó per 

no haver herba i per dita causa es perd dita 

renda que es la millor i mes ben cobrada de 

les que toquen al senyor d’ella... i les aigües 

que reguen les hortes dels dits llocs han 

vingut tan a menys que no poden regar per 

a sembrar i així es va despoblant i anant-se 

los pobladors amagadament i de nit...” (4)

Aquella fugida comporta a la llarga un canvi de 

llinatges i un trasbals de la població en bona part 

del segle XVII. Així, trobem que l’any 1617 Anton 

del Bosch -un possible llinatge mallorquí-, llaurador 

de Gàtova, ven “la casa i heretat de Gàtova que li 

fon establida ab escrit de Pere Joan Calderer el 4 

de juliol de 1611 a Joan Pasqual” i abandona la Vall. 

Els Pasqual encara resten a la Vall. Aquell mateix 

any, Francesc Civera de les Alcubles s’estableix a 

Gàtova en “la casa i terres de Domingo Gorris lo 

qual fa dos anys que està absent i pren les terres 

en la font del Rebollo junt del mollo de Altura”.

El llogaret d’Olla (Marines), que havia estat una 

de les alqueries més importants del terme general 

del castell del Real, nou anys després de l’expulsió 

segueix despoblada. Finalment, el 18 de juny del 

1617, Alfons de Vilaragut l’arrenda amb l’horta per sis 

anys a Antoni Arnau, “llaurador de Teresa de Bixix...

que haja de edificar una casa i corral... i que haja de 

conservar la balsa i la cequia a ses despeses”. Amb 

ell s’inicia un dels llinatges assenyalats de Marines 

i Olocau, on encara existeix. El document, a més a 

més, diu que Alfons de Vilaragut l’anomena batlle del 

justícia d’Olocau i d’Olla, al dit Antoni Arnau. Aquell 

nomenament és un intent d’animar-lo que poble de 

més gent el lloc on ell és l’autoritat. 

ELS ORÍGENS DELS LLINATGES

REPOBLADORS

Estudiant els llinatges que figuren en les llistes de 

repobladors al llarg del segle XVII, podem assenyalar 

tres grups: el dels repobladors aragonesos, el dels 

valencians del Regne i el d’altres terres peninsulars. 

El primer, el que sembla l’estol més nombrós de 

repobladors, és el format pel nucli aragonés, originari 

de Camarena de la Sierra (Comunitat de Terol), 

alguns d’ells pastors i familiars dels transhumants 

avesats a baixar amb els ramats ja en temps dels 

moriscos i coneixen el territori. Les relacions de la 

Vall amb aquella vila no era un fet casual. Estudiant 

els registres d’entrada dels herbejants, gràcies a les 

dades facilitades per J. Luis Castán(5) vam descobrir 

que alguns d’aquells llinatges tenien una llarga 

tradició de passar l’hivern a la nostra Vall. El 1513, 

trobem un Arnal Navarret o Navarrete amb els seus 

ramats a la Baronia d’Olocau. El fet és que el primer 

justícia de la repoblada vila d’Olocau, de 1609, serà 

un Mateu Navarret, natural de Camarena. A aquell 

llinatge caldrà afegir-ne d’altres repartits per tota 

la Vall, entre els quals descobrim els Polo, Sánchez, 

Romero, Sebastián, Mancho, Diago, Colás, Cortés i 

Ximeno. Del total de 32 llinatges repobladors, deu ho 

són d’aquella vila. La baixada de l’Aragó continuarà 

al llarg del segle. Així, en el registre de vassalls del 

1646 trobem nous pobladors d’altres pobles de les 

serres de Terol: els Sierra, Tomás, Franco i Rodríguez, 

a Gàtova. A Marines, els Salinas, Just, Aliaga i Dolz. A 

Olocau, els Argudo, Moral, Fenollar i Allende.

El segon grup repoblador és el format pels nadius 

del Regne de València, originaris de les viles i llocs 

habitats per cristians vells. És a dir, els valencians 

cristians vells que formen una massa de jornalers 

a les viles del voltant de la Vall, com eren Llíria, la 

Pobla de Vallbona, Altura, Sogorb o les Alcubles, 
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i també gent de l’Horta i de la mateixa ciutat de 

València. És significativa la declaració del Consell 

d’Alcubles comentant el fet d’haver abandonat la 

vila moltes persones per poblar llocs “de moros”. 

Un exemple: “Lo dit don Alonso stablix a Francisco 

Civera de les Alcubles, la casa y terres de Domingo 

Gorris de la qual fa dos anys que està absent...” Un 

poblador que arriba a Gàtova, com després ho faran 

els Domingo, també d’Alcubles a Marines. 

Entre la gent que vénen de localitats de l´Horta 

estan els Vidal, que comencen per establir-se a 

Marines i acaben a Olocau: Joan de Unyon, batlle 

d’Olocau, estableix Francisco Vidal, agricultor de 

l’horta de València, a l’heretat que fou d’Esteve 

Calaf, agricultor del lloc de Marines. Altres llinatges 

que vénen de l’Horta són els Castelló de Benifaraig, 

els Bernat o Bernad i els Agustí, tots els quals 

poblaran Olocau. 

Les investigacions de J. Manuel Pérez García 

i Manuel Ardit (1988) (6) ens mostren que en 

el segle XVII les localitats de cristians vells van 

experimentar una pèrdua d’habitants per haver 

anat a repoblar llocs abandonats. Entre 1617 i 1622, 

aquelles poblacions varen perdre 22.559 habitants 

i, en canvi, les poblacions que havien estat 

morisques en varen guanyar 18.943. 

Alguns d’aquests repobladors valencians veuen 

en el repoblament la manera de deixar de ser 

jornalers i passar a ser propietaris, encara que siga 

amb emfiteusi. En aquest grup trobem els Merino, 

Beneyto i Ferrandis, originaris de Llíria. Així, tenim 

Miquel Merino, lloctinent del justícia a Olocau i 

casat amb Àngela Estivalis -tots dos són “naturals 

de la vila de Líria”-, que prenen en arrendament el 

llogaret de la Garrofera (Marines). També trobem 

un grup, que podem anomenar “especuladors”, 

format per botiguers o comerciants de la ciutat 

que sembla que van veure la forma d’enriquir-

se ràpidament adquirint unes propietats amb 

l’objectiu de vendre-les passat el termini acordat 

amb el senyor territorial. És el cas dels Calaf o 

Calafe, família de pastissers de València, que veiem 

instal·lar-se, el pare i els tres fills, a Marines, el 1611. 

El 1660 solament resta un Calaf, els altres han 

desaparegut. A Olocau trobem, el 1611, Vicent i Pere 

Vinyau, que procedeixen de l’entorn de la ciutat 

de València, o un botiguer com “Pasqual Preses 

botiguero de Valencia una casa que està en lo que 

era de Bautista Oltra y paga el dicho Pasqual 16 

libras...”, 8 de juny del 1617.

Un tercer grup ens queda per assenyalar, i és 

aquell que en els documents comtals vénen de llocs 

de la Península, entre els quals són de destacar els 

que porten la indicació de biscaïns i aquells altres 

que són d’altres llocs, com els infançons o criats 

del comte i els fadrins catalans. Els primers són els 

bascos i navarresos, que en aquell temps emigren i 

recorren la Península treballant i exercint diferents 

oficis com a pedrapiquers, carboners i llenyaters, 

que són els que van arribar ací. A alguns lectors 

els sorprendrà el nombre de persones que veiem 

envoltant aquella menuda humanitat de llauradors 

que era la nostra Vall. Com van arribar aquells 

personatges a un lloc tan arraconat? Hem vist que 

l’expulsió dels moriscos va deixar l’economia dels 

Vilaragut en una situació difícil i això els va obligar 

a vendre la fusta d’alguns dels boscos existents en 

aquell moment, com també oferir la llenya de les 

carrasques per a transformar-la en carbó, i tot això 

seria realitzat per la mà d’obra biscaïna. Així, el 1614 

la venda dels pinars de la Garrofera (Marines) va 

aportar 100 lliures; el 1615, venen per 200 lliures a 

una colla de carboners: 

“els biscains de Martin Plaza, tots los pinars 

i arbres inútils de dita baronia, vall y honor 

de Olocau, exceptats lo pinar i arbres del 

castell de Marines, y cinch-cents pins, los 

millors que y haja, ens entius, los quals se 

senyalaran per lo batlle y procurador de dita 

baronia”. (7)

També veiem com en aquells anys el forn de 

vidre existent a Olocau està en mans dels biscaïns,

entre els quals trobem amb nom i cognom a la 

Vall els Domingo Navarro de Marines, del 1611. 

Sembla que són una família dels altres biscaïns 

que treballen al forn de vidre, com els Solaya, 

Juan de Chaspí o Raspí, Domingo Loyola i Juan 

Navarro Gordonchon. El 1622, trobem un Jerònim 

Larrea carbonerius que figura com a habitant 

a Olocau. El 1640, Joan Arambillaga i els seus 

fills, Joan (menor), Felip i Dídac, adquireixen una 

casa i propietats a Olocau. Arambillaga és un 

llinatge biscaí procedent d’Arreria, a Zumárraga 

(Gipuzkoa). El cognom Arambillaga anirà 

evolucionant en la transcripció dels documents 

comtals amb el pas dels anys, i figura després com 

Alambraga, Arambiaga i, finalment, l’Alambiaga 

actual, llinatge encara existent a la Vall. Altres, 

com els germans Bernat i Joan Vidagany -cognom 

valencianitzat del basc Bidagain- figuren com a 

vassalls a Olocau el 1646, però segurament van 
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trobar una ocasió millor i van marxar a la propera 

Llíria. El 1678 ja els trobem aveïnats en aquella vila. 

Allí donaran principi a un llinatge de llirians que 

encara és present avui en dia. 

Finalment, tenim un grup divers de pobladors 

originaris de diferents llocs peninsulars. Els 

documents del segle XVII mostren el nucli de 

cavallers i criats de la casa comtal. Els personatges 

fan constar sempre que són infançons, és a dir, 

persones considerades nobles, perquè guarden 

memòria de la seua puresa de sang, tenen un arbre 

genealògic documentat i fan demostració del seu 

escut d’armes. Estan al servei del comte Alonso de 

Vilaragut i després del seu fill, Jordi de Vilaragut, 

segon comte de la Vall d’Olocau. Formen com 

una mena de cort i, quan el comte Jordi i la seua 

muller, Agnés Abreu i de Lima, es retiraran a viure 

a Olocau, el 1650, els acompanyaran i rebran en 

pagament pels seus serveis l’establiment de cases 

i terres. Encapçala el grup de “funcionaris” comtals 

l’alcaid Joan d’Unyón, navarrès, que va tenir aquell 

càrrec més de trenta-cinc anys, entre 1583 i 1618. 

Fou alcaid en temps dels moriscos, i després va 

negociar amb els herbejants la repoblació del 1611. 

Mor a Olocau el 1618 i la seua viuda, Magdalena 

Marrades, i alguns fills van continuar residint a la 

Vall. El 1636, un fill d’aquell, Joan Batiste d’Unyón, 

metge, viu a Llíria, i el 1657 serà procurador del 

comtat i es quedarà l’arrendament dels delmes. La 

germana, Dorotea d’Unyón, es casarà amb Francesc 

Sánchez, de Gàtova i el 1660, el seu fill, Francesc 

Sánchez d’Unyón, segueix residint a Gàtova i té 

propietats també al terme de Marines. Podem creure 

que alguns dels Sánchez de Gàtova encara són els 

descendents d’aquell llinatge d’infançons. Altres, 

com Agustín Rodríguez de Figueroa, de Salamanca, 

casat amb Mariana de Puga, ens diu que ha estat 

al servei de la comtessa Agnés d’Abreu, a Madrid, 

i quan aquella i el seu marit, Jordi de Vilaragut, 

es retiren a viure a Olocau, els acompanyen. En 

pagament pels seus serveis rebran casa i terres. El 

1679, un any després de la mort del comte, venen 

totes les propietats a Gaspar Blai d’Olocau, i els 

Rodríguez de Figueroa abandonen la Vall. L’altre 

infançó és el valencià J. Batiste Pérez i Cardona, 

casat amb Ignàsia Mateu, que també residirà a 

Olocau i rebrà casa i terres. El 1660, Joan B. Pérez 

segueix residint a la vila d’Olocau. Finalment, els 

Pérez venen la propietat a Esteve Arambillaga.

Un altre repoblador que trobem és Anton 

Setcabeses o Sietecabezitas, que també rep 

propietats i casa en la carta pobla del 1611, i del qual 

un document ens diu que “es vassallo del dicho 

don Alonso y es y ha sido criado muchos años y 

en particular en la jornada de Madrid”. La viuda de 

Setcabeses, Magdalena Vinyals, i els fills, Vicent i 

Magdalena, els trobem com a veïns d’Olocau durant 

tot el segle. Magdalena Setcabeses es casarà amb 

Maties Oltra, un dels caps de bandolers olocauins 

més famosos d’aquell segle XVII i deixaran un llarg 

llinatge, entre els quals està la venerable Gerònima 

Dolz i Oltra. Finalment, trobem alguns fadrins 

catalans, com el Sánchez de Albesa (Lleida), que 

pobla Marines el 1660, o els Sanaüja d’Olocau, o 

els castellans, com aquell primer teulader establert 

a Olocau conegut com Miguel de Agreda (Soria), 

texero y habitante de Olocau, el 1624.

EVOLUCIÓ DEL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC I

DELS CONREUS

La inestabilitat dels llinatges d’Olocau i Marines 

sembla una característica prou general al llarg dels 

pobles repoblats del Regne. Alguns diuen que era 

a causa dels deutes que arrossegaven els senyors 

i que volien fer pagar als repobladors i aleshores 

molts d’aquells fugien. En aquest segle XVII veiem 

l’endeutament de la Casa d’Olocau, en bona part 

a causa de l’expulsió, i per altra part trobem com 

els nobles defensen la immunitat econòmica que 

representava el privilegi del vincle, conegut en castellà 

com el mayorazgo. Donat que el vincle assegura la 

continuïtat del patrimoni, el comte segueix amb els 

préstecs sense control per mitjà dels censals, i com 

el prestamista no pot exigir el reembossament del 

deute perquè el patrimoni es troba immobilitzat pel 

vincle, no troba altre remei que signar les concòrdies 

per rebaixar el deute o reajustar les condicions per a 

cobrar o, simplement, el noble no paga.

L’expulsió agreuja més la crisi dels senyorius. 

Els moriscos eren els majors productors de 

rendes senyorials, però també havien acumulat 

un elevat deute en censals, deute que junt amb 

els béns i les heretats deixades van a mans dels 

senyors territorials. Però, de forma més general, 

foren els barons els qui finalment es carregaren la 

responsabilitat dels deutes dels moriscos. Entre 

1620 i 1630, amb la solució gradual dels deutes 

moriscos i senyorials, el repoblament es va anar 

estabilitzant. No sembla aquest el cas de la nostra 

Vall, on veiem que segueixen els plets del comte 

amb els censalistes.
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Ara fem una ullada a aquella conjunció de 

persones que aniran ocupant bona part dels dies 

d’aquell segle i que formen el nucli d’avantpassats 

dels quals, en bona part, venim tots nosaltres. 

Pel nombre de cases existents, us adonareu 

fàcilment que la repoblació va ser un procés lent, 

difícil i amb nombrosos canvis de persones, ja 

que uns se’n van i altres vénen, i tot això al llarg 

del segle XVII. El ball de cognoms és nombrós i 

el creixement demogràfic, el gran absent. Aquell 

tragí va ser incapaç de recuperar en un segle el 

nombre d’habitants existents en el moment de 

l’expulsió. Les dificultats que trobaren aquells 

habitants van ser moltes: les seques, les malalties, 

el bandolerisme... La demografia resultant n’és una 

mostra clara. Si el 1611 hi ha habitades 43 cases, el 

1691, vuitanta anys després, n´hi ha solament 67. 

D’altra banda, també trobem que el repoblament 

no creix al llarg de bona part del segle. Per què la 

baixa del creixement el segle XVII ? Potser la gran 

pesta del 1647-52 matà una setena o vuitena part 

de la població del Regne, uns 30.000 ciutadans. 

Cases habitades a la Vall, segle XVII

Anys 1611 1622 1660 1691 1692

Gàtova 12   19 21

Marines 12  43 22 20

Olocau 19  24 35 26

Total 43  67 74 67  57

         (1)         (2)         (3)         (4)         (5)       

(1) Presa de possessió d’Alonso de Vilaragut, el 1611. (2) 
Catálogo topográfico y estadística de la repoblación cris-
tiana en la diócesis de Valencia, con indicación de casas y 
personas de comunión en el año 1622. (Gàtova, parròquia 
de Marines) Roma. Arxiu de la Sagrada Congregació. (3) 
ACO. Llibre: Lo que pagan los vassallos de la villa y con-
dado de Olocau. 1660. (4) ACO. Vassalls de 1691. (5) ARV. 
Pragmàtica. Reg. 601.

El virrei, marquès de Castel Rodrigo, deia el 

1691 que la violència dels bandolers i la manca de 

casaments entre els joves era la causa del poc 

augment de la població al Regne de València. Al llarg 

del segle XVII, el fenomen del bandolerisme va ser 

prou persistent a la Vall i a tota la comarca del Camp 

de Túria. La colla de Maties Oltra d’Olocau seria una de 

les més actives. Són nombroses les crides dels virreis 

en 1680, 1684 i 1685, per acabar-la, i seguirien altres 

colles, com les de Blai Agustí, Josep Tortajada i Pere 

Arambillaga, el 1696, tots ells d’Olocau. 

Els historiadors diuen que els moviments de 

població en el XVII estan directament condicionats 

pel nombre de gent que es casa, fet que està influït 

per la bonança econòmica. Com deia Cavanilles a 

les Observaciones... a la fi del XVIII: “Nuestra especie 

aumenta siempre o disminuye en razón de sus 

frutos” o aquesta altra expressió “Los labradores 

cristianos, sucesores de los moriscos, durmieron, por 

decirlo así, hasta la mitad de este siglo”.

Fins a la meitat del XVIII, l’economia dels 

repobladors de la Vall sembla que va ser una 

economia de subsistència. El resultat de la reducció 

de la població de la Vall a partir del 1609, contra el 

que caldria esperar, no féu millorar les condicions 

de vida dels repobladors. Serà a l’altre segle quan 

els descendents dels primers colons augmenten 

la comercialització dels productes del camp i 

comencen a abandonar l’antiga autosuficiència.

Els llibres de cabreus del Comtat d’Olocau del 

1755 ens mostren la configuració d’una societat 

on la línia divisòria entre emfiteutes pobres i 

altres més acomodats és difícil d’assenyalar, però 

trobem com predominen els llauradors mitjans que 

controlen una part gran del territori, concretament 

de conreus dedicats a garroferes, vinyes i 

oliveres, gràcies a haver augmentat el nombre 

d’establiments de nous camps que han anat reduint 

la superfície de bosc. Per contra, les parcel·les de 

l’horta –la superfície de la qual no augmenta- s’han 

dividit i parcel·lat molt més, i això en proporció 

directa a l’augment de la població, com és el cas de 

Gàtova. Amb una superfície de regadiu inalterable, 

les variacions més grans es presenten en els 

conreus del secà i en la reducció del bosc; el relatiu 

equilibri inicial veiem com va decantant-se cap a 

unes produccions amb major vocació comercial, 

com les garrofes, les figues, el vi i l’oli.

En definitiva, les antigues comunitats de 

llauradors nascudes el 1611 experimenten un procés 

de diferenciació (variable segons els casos), 

causat més per factors de la seu pròpia dinàmica 

interna de pactes matrimonials entre famílies que 

per l’actuació d’altres col·lectius de categories 

socioprofessionals diferents que formaven part de 

capes urbanes, com menestrals i comerciants. A 

la Vall, solament al mas de la Garrofera (Marines) 

trobem inversions i transformacions portades a 

cap per comerciants de fora de la Vall. Comparar 

la vida dels llauradors de la Vall abans i després 

de l’expulsió és difícil, sense dubte, però la 

repoblació constitueix un pas en aquella transició 

del feudalisme estricte, basat en l’explotació de 
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la mà d’obra dels moriscos, al “nou” feudalisme 

repoblador de 1610 o 1611 de la Carta Pobla, que 

viurà orientat cap a la renda de la terra i, per tant, 

buscarà la comercialització dels productes agraris.
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ANNEX

Un altre document que ens dóna raons 

dels canvis i fugides d’alguns repobladors 

és el següent: Libro de lo que pagan los vasallos 

de la villa y Condado de Olocau. Comensando 

hoy a 20 de septiembre de 1660 años . 

En ell veiem com desapareixen uns llinatges i 

n’arriben uns altres:

GÀTOVA

Juan Iranzo; Francisco Lasierra; Sebastián Ro-

mero; Juan Sánchez de Uñón; Pedro Sánchez; Mi-

guel Vidal (Hoy Jusepe Rodriguez); Miguel Thomàs 

(maior); Francisco Pasqual; Francisco Sánchez; Pe-

dro Ros; Domingo Rivas (Hoy Sebastian Romero); 

Marcos Romero; Diego Romero; Juan Navarrete; 

Miguel Thomas (menor); Gerónimo Sánchez; La he-

redad de Voyuela la tiene el hermano del retor de 

Sierra (Pau Berga); Sebastián Romero (menor) (Hoy 

Pedro Rodríguez, menor); Jusepe Iranzo.

Veïns que han abandonat la localitat: tres.

Miguel Vidal (Hoy Jusepe Rodríguez).

Domingo Rivas (Hoy Sebastian Romero).

Sebastián Romero, menor (Hoy Pedro Rodri-

guez, menor).

MARINES

Blas Navarro; Feliciano Navarro; Juan de Dénia 

(Hoy Miguel Cortés) (Hoy Miguel Just); Juan de Burgos 

(Hoy Jaime Salinas); Jusepe Calaf; Blas Aliaga; Pedro 

Calbet; Melchor Novella; Su hijo; Juan Aliaga; Josep 

Calaf (Hoy Martin Domingo); Juana Arnau; Sebastián 

Rosalen; Jusepe Aliaga; Francisco Romero; Francisco 

Sánchez de Albesa; Juan Sánchez de Uñon; Miguel 

de la Reyna; Francisco Arnau (Hoy Simón Soler); Mi-

guel Arnau; la viuda de Gerónimo Dolz (la heredad del 

Real); Diego Escrivà (la heredad de la Garrofera).

Veïns que abandonen la localitat: quatre.

Juan de Dénia (Hoy Miguel Cortés), (Hoy Miguel Just).

Juan de Burgos (Hoy Jaime Salinas).

Josep Calaf (Hoy Martín Domingo).

Francisco Arnau (Hoy Simón Soler).

OLOCAU

Gaspar Blai; Juan Bautista Pérez (Hoy Estevan 

Arambillaga); Jaime Agustí (maior); Matias Oltra; Ja-

cinto Arambillaga; menor Catherina Bosch; Jaime 

Agustí (menor); Gregorio Romero (Hoy Francisco 

Vernís); Anton Pasqual; menores de Francisco Viñans 

(Hoy Alonso Vidal); Jusepe Ferrandis; Jaime Peñar-

rocha (Hoy Agustin Cubells) (Hoy Domingo Vidal); 

Miguel Tortaxada menor; Juan Sanches maior (Hoy 

Francisco Sanchis); Bartolome Ferrandis; la viuda 

de Antón Sietecabezas (Hoy Bautista Peris); Jaime 

Sanaguja (Hoy Juan Arambillaga); Cosme Sanaguja 

(Hoy Martín Tortaxada); Francisco Romero (Hoy Mi-

guel Tortaxada maior); Sebastián Arambillaga; Lucas 

Arambillaga; Alonso Vidal; menor de Bautista Bosch. 

Maria Linares; Gerónimo Cuenca (Hoy Juan González); 

Valero Franco; Gabriel Vidagany (Hoy Domingo Bade-

nes); Martín Dols; Juan Sanches menor; Agustín Rodrí-

guez de Figueroa (Hoy Gaspar Blay); la viuda de Juan 

Corella (Hoy Matías Oltra); la casa del herrero (Hoy 

Domingo Vidal); la casa del barbero.

Veïns que abandonen la localitat: catorze.

Juan Bautista Pérez i Cardona (Hoy Estevan 

Arambillaga); Gregorio Romero (Hoy Francisco 

Vernís); Menores de Francisco Viñans (Hoy Alonso 

Vidal); Jaime Peñarroja (Hoy Agustín Cubells) (Hoy 

Domingo Vidal); Juan Sanches, mayor (Hoy Francis-

co Sanchis); Vda. Antón Sietecabezas (Hoy Bautista 

Peris); Jaime Sanaguja (Hoy Juan Arambillaga)

Cosme Sanaguja ( Hoy Martín Tortaxada); Francis-

co Romero (Hoy Miguel Tortaxada mayor); Gerónimo 

Cuenca (Hoy Juan González); Gabriel Vidagany (Hoy 

Domingo Badenes ); Agustin Rodríguez de Figueroa 

(Hoy Gaspar Blay); Viuda de Juan Corella (Hoy Matías 

Oltra); Casa del Herrero (Hoy Domingo Vidal).
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La Bétera de les 51 famílies
Vicent Partal i Montesinos

La immensa majoria dels pobles i països del 

món tenen el seu origen perdut en un temps 

passat, sense documentació. La majoria dels pobles 

i països del món, per això, recorren a tota mena de 

llegendes més o menys voluntaristes per a explicar 

qui són i d’on vénen.

Nosaltres, els valencians, som un cas apart. No 

només sabem perfectament d’on venim. A més 

tenim la documentació que ho avala. I això és així 

pel nostre peculiar naixement. 

Som el fruit, per dir-ho en termes contemporanis, 

d’una neteja ètnica. La que va tenir lloc entre 1239 i 

1609, per posar dues dates emblemàtiques. És a dir, 

entre l’arribada de Jaume I i la constitució del Regne 

de València i l’expulsió de la població musulmana 

que havia habitat durant segles aquestes terres que 

ara considerem “nostres”.

En el cas concret de Bétera, la rendició a 

“Jaume el de Barcelona” (com l’anomenaven 

significativament els musulmans) passa la Pasqua 

de 1237. El Llibre dels Fets relata com emissaris 

de Bétera i de Bufilla, que aleshores eren pobles 

diferents, van acudir al Puig per rendir-se al 

monarca català. L’arribada de Jaume I no és cap 

reconquesta, contra el que s’ha intentat predicar 

durant molts anys amb una clara intencionalitat 

político-religiosa. És simplement una conquesta. 

Els qui arriben amb el bon Rei no tenen res a 

veure amb els pobladors cristians que es van 

trobar les tribus berbers en fer cap a València. No 

hi ha cap continuïtat històrica entre els uns i els 

altres. Aquells van desaparèixer després de viure 

durant segles com a minoria enmig de la societat 

majoritàriament musulmana. Els qui arriben 

amb Jaume I són, som, bàsicament catalans, 

aragonesos, navarresos, occitans o genovesos que 

mai no havien estat tan al sud, ni l’havien vist mai ni 

tenien cap classe de relació familiar o de cap mena 

amb les terres on anaven a assentar-se.

Però en els anys fundadors del Regne de 

València no hi ha prou colons i per això s’estableix 

una dualitat entre territoris on només hi ha 

“cristians”, com per exemple Llíria o Montcada, i 

territoris on només hi ha “musulmans” com és el 

cas de Bétera.

La prova indiscutible la tenim en dos 

documents que són bàsics a l’hora d’entendre 

qui som. En primer lloc, hi ha una demanda feta 

pels membres de l’aljama de Bétera, de la qual 

conservem documentació escrita. Està signada per 

tots els habitants del poble i tots ells tenen noms i 

cognoms musulmans. La segona és la Carta Pobla, 

autèntic document fundacional de Bétera, que va 

ser atorgada a 51 famílies el 1610, més de tres-cents 

anys després de l’arribada de Jaume I i només un 

any després de l’expulsió dels moriscos, que havia 

deixat Bétera despoblada. Durant un any en les 

cases de Bétera no va viure ningú. La crueltat de 

l’expulsió va ser aquesta. Un any després 51 famílies 
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cristianes van ocupar les cases que, després de 

segles de ser seues, havien estat robades a les 

famílies musulmanes que les habitaven.

Aquestes 51 famílies són els nostres fundadors. 

Nosaltres som el que som, som Bétera, a partir 

d’aquestes 51 famílies. El nostre present l’expliquen 

elles. Amb les famílies musulmanes compartim una 

part del passat i el territori sobre el qual passen les 

coses. Compartim les cases que ells van deixar per 

la força i que nosaltres vàrem ocupar per la força 

també. I res més. Venim com a col·lectiu, com a 

poble, de 51 famílies de fundadors. La nit abans de 

l’expulsió Bétera era un poble musulmà. Part d’un 

territori vençut però homogeni. El matí després 

de la concessió de la Carta Pobla Bétera era un 

poble cristià, poblat per catalans i per descendents 

directes de catalans. Molt homogeni també.

Eixa és la ratlla, la fita, que ens delimita i ens indica, 

més enllà d’histèries i negacions incultes, qui som.

LES 51 FAMÍLIES

Les cinquanta-una famílies a les quals se’ls 

va concedir la Carta Pobla de Bétera les tenim 

documentades en el mateix escrit. En són signatàries. 

Els seus cognoms són: Acercós (dues famílies), 

Almenar, Aloy, Arcos, Balaguer, Campos, Carot (dues 

famílies), Casanoves (dues famílies), Claramunt, 

Climent, Crespo, Devís, Domènech (quatre famílies), 

Dufant, Durà, Ervàs, Ferrer, Font, Fuentes, Garcia, 

Ginestar, Gozalvo, Insa, Llistó, Martínez (dues famílies), 

Mateu, Montesinos, Muñoz, Nicolau, Pallàs, Palau, Peris 

(dues famílies), Pozuelo, Remolí, Sanchis, Soler (tres 

famílies), Sorní, Tello, Torres, Vicente i Vilanova.

En la documentació pública que tenim sobre 

els anys fundadors del Regne de València, en 

els documents públics d’aquells primers anys, la 

majoria d’aquests cognoms existeixen. I molts 

d’ells a Montcada, Llíria o València ja des del bon 

començament.

És lògic pensar que la majoria dels qui signaren 

la Carta Pobla venien de prop. No tenia sentit 

venir a establir-se a Bétera de molt lluny. Ni les 

comunicacions eren tan ràpides com per fer 

córrer la veu. La Carta Pobla s’atorga només un 

any després de l’expulsió dels moriscos. Com a 

molt, doncs, són dotze els mesos que permeten 

organitzar la nova població. I dotze mesos, 

aleshores, donaven per a ben poc en termes de 

disseminació de la informació.

Assumim doncs que els qui vénen a Bétera 

eren ja pobladors del Regne de València i intentem 

saber, usant la documentació dels anys de la 

Conquista, d’on venien abans d’establir-se al Regne 

de València. Els resultats són contundents.

De les cinquanta-una famílies, n’hi ha trenta-sis 

l’origen català de les quals és fora de dubtes. 

En nou casos és tan indiscutible que fins i tot 

podem saber de quina zona concreta del vell 

Principat varen arribar. Els Almenar venien del Segrià, 

els Balaguer de la Noguera, els Claramunt de l’Anoia, 

els Pallàs del Pallars (tots ells, doncs, de l’àrea de 

l’actual Lleida) i els Casanoves i els Soler (n’hi ha dues 

famílies del primer cognom i tres del segon) venien 

de la Catalunya Nord, al voltant de Perpinyà. 

En dinou casos els orígens catalans dels 

cognoms estan fora de dubtes i tota l’heràldica hi 

està d’acord. 

N’hi ha vuit, finalment, sobre els quals podria 

haver dubtes però en els quals els cognoms són 

clarament en llengua catalana. I si són en català 

podem deduir que devien ser catalans. Són els 

Acercós (2), els Aloy (Eloi), els Carot (2), els Devis, 

els Dufant i els Ervàs. 

Queden catorze famílies més. D’elles tres són 

clarament aragoneses: els Campos (que venien de 

la zona de Terol), els Fuentes i els Insa, que venien 

de Sobrarbe.

I la resta? En queden onze que és molt difícil 

saber d’on venien. Alguns com els Arcos, els 

Crespo, o els Pozuelo podrien ser aragonesos. 

D’altres com els Martínez o els Gozalvo són difícils 

d’analitzar. Perquè la Carta Pobla que tenim és una 

traducció castellana de l’original. ¿I en l’original 

posava Gozalvo o Gonçalbo o Gonçalvo o posava 

Gonçal? Gozalvo és òbviament aragonès però en 

la traducció també varen traduir els noms? I els 

Torres?, eren Torres o eren Sestorres? 

Per desgracia, no tenim evidències suficients 

sobre tots aquests cognoms. Però en tot cas això 

no altera la dada substancial: Bétera va ser poblada 

massivament per famílies d’origen català, prop de 

quatre segles després de la Conquista. Aquesta és 

la nostra carta de naturalesa. Això és el que som. I 

per això som el que som. 

No és només que perquè som valencians som 

catalans. És que, si no fórem catalans, no hauríem 

estat valencians.
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Construccions periurbanes de finals 
del s. XVI-principis del XVII
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Arqueòleg

INTRODUCCIÓ

El solar on es va fer la intervenció arqueològica 

que presentem està situat al carrer Comte de 

Berbedel, 14 (Bétera, València), a l’oest del 

Castell, dins de l’àrea de protecció arqueològica 

de Bétera. La intervenció es motivà per la 

futura construcció d’un habitatge unifamiliar. 

El projecte de fonaments estava previst que 

afectara el subsòl de manera substancial i, per 

tant, era imprescindible fer una intervenció 

arqueològica que documentara les restes que 

es veurien afectades. La intervenció es va dur a 

cap en març del 2011. Va consistir en l’excavació 

d’una gran àrea oberta que ocupava tota la zona 

afectada pel fonament, una llosa de formigó 

armat de 0,90 m d’espessor. La cota màxima que 

es va profunditzar en el sector oest, el de major 

pendent natural, va ser aproximadament de -1,35 

m des del nivell del carrer, encara que al centre i 

a l’est es va profunditzar fins arribar al sòl estèril, 

de manera que en alguns llocs, donat el pendent 

natural, a penes es va excavar a -0,60 m i en altres 

fins a -1,75 m. 

ANTECEDENTS HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS

Bétera és una de les ciutats del Camp de Túria 

que compta amb un dels conjunts patrimonials 

més ric i variat, tant al nucli urbà com al seu 

extens terme municipal. Quant al seu nucli urbà, 

sabem, gràcies a les intervencions arqueològiques 

efectuades en els darrers anys, que com a mínim 

la ciutat té els seus orígens en època ibera (s. V 

aC). Una altra troballa dins del terme municipal 

de cronologia més antiga, però de localització 

indeterminada, són dues espases del bronze 

final, s. VIII aC, actualment dipositades al Museo 

Arqueológico Nacional de Madrid. 

Afortunadament, la delimitació efectuada per 

la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat 

Valenciana d’una àrea de vigilància arqueològica 

entorn al Castell permet el control de qualsevol 

moviment de terra i afecció del subsòl als solars 

que estan dins de l’esmentada àrea de protecció 

arqueològica. 

El Castell de Bétera remunta els orígens a una 

fortificació islàmica, torre de vigilància i albacar 

emmurallat, molt similar a la que coneguem del 

jaciment islàmic de Bofilla, situat a 3.000 m a l’est 

de Bétera. Aquesta antiga torre, que es conserva 

en l’actualitat amb el nom de Torre del Rellotge, 

va ser el nucli al voltant del qual es va construir el 

castell cristià (s XIV-XV). 

El castell és de planta hexagonal i té 1.480 

m2, s’organitza a partir d’un pati central de forma 

quadrangular. Amb la finalitat de contrarestar 

el pendent sobre el qual es va construir, es van 

edificar els murs i les torres sobre un sòcol en 

talús. A la zona occidental se situa l’entrada. Les sis 

torres que en l’actualitat es poden contemplar es 
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troben distribuïdes de forma regular en els angles 

del castell. Dos són de base semi-elíptica i quatre 

de planta rectangular i de cos troncopiramidal. 

Totes les torres tenen merlets acabats en petits 

prismes. En la Crònica del Rei Jaume I es parla d’un 

castell, probablement l’esmentada torre, i el seu 

albacar emmurallat. 

“...venc-nos missatge un serraí de Paterna, 

cobertament ab cartes de tota l’aljama, que ens 

retrien la vila e el castell. E venc-nos-en altre 

de Bétera e de Bufila que es retrien aitambé. 

E nós dixen-los que iríem lla, e quan hi seríem 

que fossem aparellats de retre los dits castells e 

que els observaríem llur i totes les costums que 

havien en temps dels sarraïns, e que els faríem 

gran bé.”

Segons les fonts consultades, hi ha notícies 

que el castell va ser destruït l’any 1364 i reedificat 

posteriorment. Cal suposar que aquesta destrucció 

afectaria moltes estructures murals però no la 

torre islàmica. Els materials utilitzats en la nova 

construcció van ser la maçoneria i l’argamassa a les 

zones baixes i fonaments i la tàpia per als murs i les 

torres. Les pedres treballades o carreus s’utilitzaren 

per l’adovellat d’arcs, en brancals i voltes. Al 

segle XVI el castell perd el seu valor defensiu i de 

fortalesa per passar a tenir un caràcter palatí. A 

partir d’aquest moment comença a sofrir canvis i 

transformacions fins a l’actualitat. L’últim senyor 

del castell va ser l’Excm. Sr. En Vicent Dasí 

Lluesma, qui el 16 de juliol de 1888, davant el notari 

Constantí Sapena, va fer donació del Palau-Castell 

a la Junta de Montes y Señorío Territorial 

de Bétera amb la condició que fóra destinat 

a ús públic i social.

ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS

Dins de l’entorn de Bé d’Interés Cultural del 

castell de Bétera s’han realitzat des de l’any 2002 

nombroses intervencions, ja siguen en forma 

de seguiment o excavacions arqueològiques. 

D’aquesta manera s’ha anat adquirint 

a poc a poc una visió general de l’evolució 

de la ciutat des del punt de vista històric 

i urbanístic, tot i que encara queden moltes 

incògnites per resoldre. 

Castell de Bétera
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ENTORN B.I.C. DEL CASTELL 

De forma resumida direm que l’arqueologia 

urbana a Bétera ha proporcionat interessants 

resultats. Gràcies a ells sabem que aquesta ciutat i 

fins i tot el seu nom són d’origen iber. S’han trobat 

abundants materials ceràmics d’aquesta filiació 

en quasi totes les excavacions efectuades: carrers 

Andrés Campos, Sor Josefa Laborra, Mariano 

Benlliure, etc. També sabem que en el segle IX-X 

Bétera és un centre de producció ceràmica que 

estigué actiu durant molts anys i fins i tot s’ha 

pogut documentar una petita part de la necròpolis 

islàmica (plaça del Sol). Curiosament fins ara 

no s’hi han trobat indicis d’ocupació romana i 

tardoromana. Actualment l’Ajuntament prepara la 

publicació d’un quadern amb totes les memòries 

arqueològiques que donen testimoni d’aquestes 

troballes urbanes, fins ara inèdites. 

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS 

EFECTUATS

El mètode de treball aplicat va consistir en 

l’excavació d’una àrea oberta de 130 m2 que 

afectà una mitja d’1 m de potència estratigràfica. 

Aquesta àrea oberta va permetre una lectura 

estratigràfica clara de l’àrea excavada per no 

deixar cap testimoni sense excavar. La superfície, 

adaptada al perímetre de la casa, tenia forma 

rectangular i s’orientava en l’eix major est-oest. Per 

l’extrem nord-oest s’afegeix un xicotet rectangle 

d’uns 20 m2 que no va oferir dades ressenyables. 

Durant els treballs es van documentar dues fases 

d’ocupació: una primera d’època moderna que 

comença a finals del segle XVI o principis del XVII 

i està representada per una sèrie d’estructures 

constructives de possible caràcter agropecuari de 

gran interés etnològic tot i estar molt arrasades, 

i una segona fase que anul·la l’anterior que 

correspon a la casa construïda a finals del segle 

XIX i enderrocada uns dies abans de la intervenció 

arqueològica.

ÈPOCA  MODERNA  (XVI-XVIII)

A aquesta fase, que hem datat el seu inici a 

finals del XVI - principis del XVII, correspon una 

sèrie de cinc habitacles rectangulars construïts 

adossats uns amb altres pel seu costat llarg, 

disposats d’est a oest, de forma esglaonada i 

adaptats al pendent orogràfic existent. En cap 

cas va ser possible delimitar-los completament, 

és a dir, es van documentar de forma parcial. 

Sols les excavacions en les cases contigües o en 

el carrer permetran tindre una planta completa 

d’aquest tipus de construcció. Associats a aquests 

habitacles es van excavar una sèrie d’estrats de 

rebliment i d’anivellament, en algun cas de gran 

potència. Per ara descartem que formen part d’un 

hàbitat domèstic o casa anterior a la del segle XIX.

HABITACLE 1

Es va excavar en l’angle nord-est del solar. 

El delimitava una estructura mural disposada 

en angle de 90º amb un gruix de 52/54 cm (UE 

1017), fàbrica de maçoneria de molt bona factura. 

No s’observà cap llindar o envà, i continuava 

sota l’edifici contigu i el carrer. Presentava la 

particularitat que en l’angle interior sud-oest va 

ser construïda una llar (UE 1019) molt rudimentària 

amb algunes pedres i fragments de rajola. L’estrat 

que feia de paviment i a la vegada servia com a 

material d’anivellament, s’adossava contra el mur 

anterior i proporcionà abundant ceràmica moderna 

i medieval islàmica (residual i rodada). Es tractava 

d’una terra de color marronenc lleugerament 

argilosa que s’assentava sobre el sòl natural, 

constituït per argiles groguenques o blanquinoses 

molt compactades i dures.

HABITACLE 2

El trobàrem en l’angle sud-est del solar, 

delimitat per les UU.EE 1017 al nord i la 1007 a 

l’oest. El paviment de l’habitació era la pròpia argila 

natural. En aquest cas tampoc es van determinar 

les dimensions exactes. S’adossava al costat 

sud de l’habitacle 1. Molt probablement era una 

habitació rectangular amb la porta al sud. Per l’oest 

Habitacle 1
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compartia paret mitgera amb l’habitacle 3. El mur 

que el delimitava per l’oest era de maçoneria de 

factura acuradíssima que semblava una tàpia que 

feia un ample de 0,48 m a 0,50 m,  i conservava 

una alçada de 0,60 m. Es va construir sobre l’argila 

natural. Encara es podien veure emblanquinats de 

calç sobre la seua superfície. No hi havia cap llindar 

o envà, i continuava cap al sud sota la casa núm. 

16. Funcionà com a paret mitgera amb l’habitacle 

3. Possiblement sobre ell es construiria un mur de 

tàpia de terra i morter que havia desaparegut però 

que sí que va deixar indicis en la UE 1004/1005.

HABITACLE 3

Es localitzava quasi al centre del solar, 

concretament a l’oest dels habitacles 1 i 2, però a 

una cota inferior, és a dir, presentava un desnivell 

considerable respecte d’ells. Com el cas anterior 

s’adaptava a l’orografia del terreny (pendent 

E-O). En aquest cas l’habitacle era lleugerament 

trapezoïdal i es disposava a l’amplada del solar 

sense cap mur divisor destacable, a excepció d’un 

fonament que pogué marcar en el seu dia un llindar 

o porta o qualsevol altre element arquitectònic i 

que va ser desmantellat. Per tant, si bé no podem 

parlar de la longitud total (la qual passaria dels deu 

metres), sí que podem fer-ho de l’ample interior 

que era de 3,55 m de mitja i d’aproximadament 

4,60 m a l’exterior, és a dir, feia un ample 

aproximadament de 4 i 5 vares valencianes (0,91 

m) respectivament. Una altra dada destacable era 

que els murs que el delimitaven per l’est i per l’oest 

eren murs mitgers amb altres habitacles.

El mur UE 1006 que delimitava per l’oest 

l’habitacle 3, a diferència del descrits anteriorment, 

era una tàpia de terra d’aspecte molt arcaic. El 

morter de la superfície exterior de la tàpia era 

de color rosaci. La tàpia en qüestió s’assentava 

sobre un sòcol de pedres també encofrades que 

funcionaven com a fonament. S’orientava N-S 

penetrant en les cases contigües. En el sector 

sud estava molt deteriorada i a penes conservava 

una primera filada de pedres. Feia un gruix de 

0,48/0,49 m. No era visible cap llindar o envà. 

L’estrat que feia de paviment a la vegada servia 

com a material d’anivellament, exactament com 

hem vist amb la UE 1016. S’adossava contra el mur 

UE 1006. Proporcionà abundant material modern i 

medieval islàmic (residual i rodat). 

HABITACLE 4

Es localitzà al centre-nord del solar, a l’oest 

de l’habitacle 3, amb el qual compartia la tàpia 

mitgera UE 1006 i al nord de l’habitacle 5. Seria 

de planta rectangular i podria estar obert al nord, 

ja que es veia perfectament com continuava en 

aquesta orientació. Estava delimitat per la tàpia UE 

1006 a l’est, la tàpia UE 1008 al sud i la UE 1009 a 

l’oest. L’ample interior era de 2,28 m (que equival  

a 2,5 vares valencianes).

La UE 1008 era una estructura mural de tàpia 

de terra, molt similar a les tàpies encrostades 

medievals valencianes (s. XIV), és a dir, de 

terra per dins i morter de calç en la superfície 

exterior. Aquesta tàpia estava assentada sobre 

Habitacle 3Habitacle 2
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pedres disposades a l’interior i en la base. Feia 

un gruix de 0,49/0,50 m, no tenia cap llindar i 

s’observaven restes d’emblanquinats de calç. 

S’adossava a la fàbrica UE 1006. Va ser trencada 

amb la construcció dels fonaments de la casa del 

segle XIX. La tàpia UE 1009 delimitava per l’oest 

l’habitacle 4; va ser construïda amb la mateixa 

tècnica que la UE 1006 (a la qual ens remetem) 

i de la qual era paral·lela. S’orientava N-S 

penetrant en la casa núm. 12. Va ser destruïda 

per la construcció del fonament UE 1003 (segle 

XIX). La UE 1010 és l’estrat que trobàrem de 

paviment i a la vegada d’anivellament, per tant 

feia la mateixa funció que els estrats UU.EE 1016 

i 1011. Es recolzava a les tàpies UE 1009, UE 1008 

i UE 1006. Era terra de color ocre lleugerament 

argilosa i va proporcionar abundant material 

ceràmic d’època moderna (s. XVI-XVII). Es 

dipositava sobre el sòl natural UE 1013 que en 

aquest habitacle estava prou alterat. Tot quedà 

amortitzat per la UE 1005, la destrucció de les 

tàpies modernes.

HABITACLE 5

Es localitzà al centre-sud del solar, 

concretament al sud-oest de l’habitacle 3 i al 

sud de l’habitacle 4, lleugerament més baix que 

aquests dos. Només es conservava els límits est 

i nord i el pis UE 1023 (no excavat per no quedar 

afectat per l’obra). 

ÈPOCA CONTEMPORÀNIA 

(FINALS DEL S. XIX–S. XX)

L’enderroc de la casa pràcticament no va 

deixar rastre d’aquest moment. Tot i això, es 

van documentar diverses unitats de les quals en 

destaquem algunes. La UE 1003, un fonament 

a sac orientat N-S, amb un ample de 0,65 m. La 

UE 1001, un pou negre fet amb rajoles massisses. 

A penes si es va veure afectat per les obres per 

quedar a -2,35 m. 

ELS MATERIALS CERÀMICS MODERNS 

(S. XVI-XVII)

Els materials ceràmics moderns representen el 

76% del total de materials inventariats. Destaquen 

els plats, llibrells i escudelles. La resta de formes 

identificades són pràcticament testimonials. 

LES IMPORTACIONS ITALIANES

Un altre material que cal ressaltar són les 

importacions italianes trobades a Comte Berbedel, 

14 que, si bé en principi la seua presència podria 

semblar poc corrent, és tot el contrari, són 

objectes bastant habituals a València en els nivells 

Habitacle 4

Habitacle 5
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arqueològics de finals del XVI i principis del XVII. 

Material que òbviament va arribar a Bétera fruit de 

l’intercanvi comercial entre els nous  “habitadors” 

del lloc i la ciutat de València, punt de distribució 

d’aquestes importacions. Com és ben sabut, el port 

del cap i casal mantenia contactes comercials amb 

tota la Mediterrània i especialment amb les ciutats 

italianes. La importació a què ens referim és una 

producció ceràmica provinent de l’àrea de Ligúria 

(Gènova, Sabona o Albisola) coneguda com blau 

berettino. Es caracteritza per tindre una coberta 

d’esmalt blau clar, a vegades tirant a gris, sobre 

la qual es disposa la decoració a base de motius 

vegetals o paisatges figurats, amb un color blau 

més fosc. En la peça trobada a Bétera, un fragment 

d’ala de plat, s’observen els motius més habituals 

d’aquestes produccions. 

INTERPRETACIÓ

A l’hora d’interpretar les estructures excavades 

al carrer Comte de Berbedel, 14 de Bétera hem 

trobat les dificultats lògiques de la seua visió 

parcial, és a dir, la documentació de plantes 

incompletes. D’altra banda s’hi afegeix la manca 

d’intervencions arqueològiques anteriors i de 

referència en aquesta àrea de l’entorn B.I.C. del 

castell. La manca d’elements constructius de 

caràcter clarament domèstic (infraestructures, 

paviments, portes, envans, etc.) ens fa dubtar que 

es tracte d’una o de diverses cases, més si tenim en 

compte que la concentració de l’hàbitat a Bétera 

Nivell contemporani

Importació de ceràmica italiana blau “berettino”

Peça de referència



78

MIRADES

79

al segle XVI-XVIII va ser en l’entorn del castell. 

L’aparent desconnexió i el més que destacable 

desnivell entre els cinc habitacles documentats 

ens obliga a plantejar-nos d’entrada la possibilitat 

que siguen cèl·lules constructives aïllades, sense 

descartar altres possibilitats. Dit açò, plantegem la 

hipòtesi que els esmentats habitacles responen a 

estructures constructives de caràcter agropecuari, 

i més concretament a pallers o a graners associats 

a eres. L’àrea on s’ubica la intervenció arqueològica 

ha quedat en la memòria col·lectiva del poble 

de Bétera com un lloc on hi havia eres i fins i 

tot trulls i cellers. La recerca de documentació 

anterior al segle XIX que ens parle d’aquest tipus 

de construccions ens ha fet consultar l’il·lustrat 

Antoni Josep Cavanilles que, si bé ens descriu el 

panorama econòmic beterà del XVIII, no ens diu 

res d’aquest tipus de construccions que per altra 

banda són abundantíssimes als pobles valencians, 

tant de l’horta com del secà. Un altre document 

de gran interés que permet intuir el paisatge 

urbà o periurbà de Bétera de principis del segle 

XVII, el moment quan estigueren en ús aquestes 

estructures, és el de la Carta Pobla de 1610. En 

aquest document el senyor feudal, llavors Helena 

Boil, després de l’expulsió dels moriscos de l’any 

1609 que quasi deixà desert el poble, estableix a 

Bétera unes 50 famílies. D’aquest document de 28 

punts, en destaquem dos a l’hora d’interpretar els 

habitacles descrits anteriorment:

6º, Mas, que nosotros dichos nuevos 

pobladores, y los que por el tiempo serán, 

Hayamos y hayan de pagar al Sor. de la 

dicha Baronía, cada año, por las heredades 

y tierras de regadío que nos serán señaladas 

y establecidas en la huerta de arriba, a más 

del diezmo y primicia, esto es, por cada 

hanegada barcilla y media de trigo del 

mismo que se coge en dicha tierra, ó en el 

secano; a no ser, que sea jejal, y lo hayan 

de dar al tiempo de la cosecha en la era, y 

si no se coge buen trigo en dicha tierra, lo 

hayan de dar de otra parte, que sea rubión y 

llevarlo a los graneros de la referida Baronía, 

y esto ha de ser por el censo de dicha tierra 

con los derechos de fadiga y luismo y todo 

otro pleno derecho enfiteutico, según fueros 

de Valencia

10º, Mas, que cada uno de los que cogerán 

trigo o cebada en las arriba dichas huertas 

de arriba y bajo y en las tierras de las norias 

y en las demás tierras de secano del término 

de dicha Baronía, esté obligado a dar a la 

referida Señora y a sus sucesores a la dicha 

Baronía, cada año, al tiempo de la cosecha 

una carga de paja de doce arrobas puesta 

en las eras.

En resum, a falta de noves intervencions 

arqueològiques a la zona que amplien el 

coneixement de l’àrea d’investigació, plantegem 

una vegada més les nostres reserves per a 

considerar les estructures documentades un 

hàbitat domèstic. Insistim en la hipòtesi que 

estiguem davant d’estructures constructives 

amb teulada de caràcter agrícola i periurbanes, 

concretament pallisses o corrals en bateria 

adaptats a la topografia existent que estarien al 

costat d’eres.

CONCLUSIONS I VALORACIÓ

Els resultats d’aquesta intervenció arqueològica 

evidencien l’existència de dos moments d’ocupació 

en aquest solar, un d’època moderna (ss. XVI-XVIII) i 

l’altre d’època contemporània (finals del s. XIX-XX). 

El primer amb  estructures constructives de gran 

interés històric i sobretot etnològic acompanyades 

de materials ceràmics que ajuden a la seua datació. 

Aquests ens parlen, d’una part, de la cultura material 

utilitzada pels repobladors a partir del 1610 i d’altra 

d’usos i costums. Però l’extensió cap al sud dels 

possibles pallers, fora de l’àmbit de l’entorn B.I.C., 

ens fa plantejar-nos la necessitat que les autoritats 

controlen no sols les intervencions del àrea 

protegida sinó també tots els moviments de terra en 

aquesta àrea del casc urbà. 

Montcada, 15 de març de 2011

Pallisses de Bétera 
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composició predominant, la majoria de l’època 

de la guerra de Successió, com els propers 

de Riba-roja de Túria (Mateu y Llopis 1975) 

o el del carrer Bolsería de València (Collado 1997; 

Tormo 2005).

Aquestes dues monedes il·lustrades individual-

ment foren atresorades al Camp de Túria i com a 

dipòsit es recuperaren i es donaren a la col·lecció 

museogràfica de Benaguasil (Hurtado 2009).
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Monedes encunyades a València
Tomàs Hurtado

La moneda valenciana en temps de Felip III la 

conformava el dihuitè (valia divuit diners de plata) i 

el novenet en argent i el diner de billó, totes encun-

yades a partir de 1610, quan es donà llicència per 

batre-les, un any després de l’expulsió del moriscos 

i enmig del repoblament. 

El diner de tern és una moneda creada per Jau-

me I en 1258, la de billó encunyada amb dos terços 

de coure i un terç de plata; de la qual 12 diners de 

tern feien un croat, de la qual encunyà dues emis-

sions amb divisors, i que en Època Moderna conté 

poca quantitat de coure. 

La seua iconografia és un anvers que representa 

el rei, el revers és un arbre a modus de flor, damunt 

una creu amb la llegenda ‘València’, el nom de la 

ciutat d’encunyació. Durant el repoblament es fa 

aquesta emissió de diners i es retira la moneda de 

billó anterior, que havia sigut molt falsificada, s’hi 

han trobat llocs de falsificació com el de la Cova 

de l’Àguila (Ripollès 1993). La moneda foral conti-

nuà encunyant-se fins a Felip V, que tancà la Ceca 

(motlle i la casa on es batia la moneda) després 

de dues emissions de tresetes -tres diners- i sisons 

-sis diners- amb una nova iconografia en la qual es 

representà la marca de Ceca amb un ratpenat i en 

un sistema de transició fins arribar a la unificació 

monetària de pesos i mesures amb els borbons.

Aquesta moneda ha aparegut en diferents 

tresors a València i al Camp de Túria, constituint la 
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7 de novembre del 1609. València

Projecte de població i Carta Pobla 
de Vilamarxant
ARV, Reial Audiència, Processos, tercera part, apèndix, 7.132, fols. 1r-2v, s. f.

Transcripció Manuel ARDIT,
Universitat de València

Die septimo no[vembris M]DCVIIII.

Presentat Petrus Frias, notarius procurator.

Il·lustríssimo y Excel·lentíssimo senyor.

Jaume Bertran, secrestador y administrador dels béns del conte de 

Villalonga en lo present regne, diu que algunes persones lo soliciten 

per a que˙ls establixca cases y terres en Vilamarchant y son terme, y és 

convenient que dit stabliment se faça ab la brevetat posible, ço és, ans que 

es pase lo temps del sembrar, per a que los nous pobladors sembren dites 

terres de ordi y forment e així no es perda la collita de l’any primer vinent. 

E havent considerat lo dit Jaume Bertran lo que millor pot estar a dita 

administració y més profitós pot ser per als béns de aquella, li par que dita 

nova població se pot y deu fer ab certs pactes, los quals ha notificat a les 

persones que˙l soliciten, com desús se ha dit, per dit stabliment, y algunes 

de aquelles són contentes de venir a poblar a Vilamarchant en la dita forma 

y pactes. Emperò, com lo dit Jaume Bertran no puga pendre resolutió en açò 

sens decret y autoritat real, per tenir com te acomanada per Sa Magestat 

dita administració, per ço representa a Vostra Excel·lència la dita forma y 

pactes de dita població, que li parexen útils y conveniens, los quals són los 

que segueixen:

Primerament, en resp[ecte de les] cases se advertix que per cada una de 

aquelles los moriscos de Vilamarchant, que per lo desterro general de Sa 

Magestat se’n són anats, solien pagar per gallines, filasa, cens e altres drets, 

vint y huyt sous cascun senyor (sic) de alguna de les cases de dita vila, y par 

convenient que cascú dels nous pobladors pague lo mateix cens de vint y 

huyt sous, ab fadiga y lloïsme.

Ittem, en respecte de les terres del terme de Vilamarchant situades en la 

orta, se advertix que los dits moriscos les possehíen a diferents particions, 

ço és unes terres al quint y altres al huytè, y altres eren possehides franques, 
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de hon se seguien molts fraus, per ço que dels fruyts que responien al quint 

o al huytè se mesclava alguna part ab los fruyts de les terres franques, e per 

ço par convenient que, fet compte de totes les dites terres, se imposse sobre 

aquelles una igual obligació de respondre una mateixa part de fruyts, ço és 

la que serà, fet llegítim compte, per a què de totes les dites terres, pagant y 

responent aquelles a una mateixa rahó, resulte lo mateix profit y emolument 

que solia resultar de soles les terres que responien, com se ha dit, al quint y 

al huytè.

Ittem, par convenient que les terres de dit terme situades en lo secà, 

les quals seran útils per a procurar, se done facultat a dit secrestador 

per a stablir-les a partició o cens moderat, segons se trobarà y parexerà 

convenient.

Ittem, se representa que lo conte de Villalonga feu plantar per son 

compte en lo secà de dit terme de Vilamarchant una molt gran eretat, 

que serà de trecentes a quatrecentes cafissades, la qual va comensant 

a donar vi, y per altra part està arbolada de pús de quatre mília peus 

de oliveres y garroferes, que encara no donen fruyt, la qual eretat és 

notablement costosa de procurar, perquè costarà cascun any [...] de mil 

a mil y [...] lliures, per ço que se ha de fer necessàriament per medi de 

stachers y mosos y jornalers, sens que lo secrestador o senyor que serà 

de Vilamarchant hi puga asistir, e per ço par convenient que les terres 

de dita plantada situades en lo secà sien repartides y stablides, ço és les 

vinyes al ters de la collita de vi franch per al senyor y los arbres, quant 

donen fruyt, a la mitat, y les terres de dita senyoria que estan en la orta se 

donen a la mateixa partisió que desús se ha dit en respecte de les altres 

que estan en dita orta.

Ittem, par convenient que˙s faça lo dit stabliment de totes les dites cases 

y terres, restant aquelles sots directa senyoria del senyor de Vilamarchant, 

ab obligació de pagar lo luïsme en tot cas de transportasions y al·lineacions 

(sic) a rahó de dos sous per lliura, segons se acostuma en la present ciutat.

Ittem, par convenient que per quant la alchama y universitat de Vilamarchant 

responia molts cens (sic) per son compte propri, per ço és convenient que 

dits stabliments se façen ab pacte que los dits nous pobladors hajen de 

restar obligats a dits cens (sic) en lo modo y forma que per Sa Magestat serà 

provehit.

Totes les quals coses lo dit Jaume Bertran, meliori modo quo potest, 

representa a Vostra Excel·lència, per a què en cas que pareguen convenir, 

segons que a dit Jaume Bertran lo y parexerà, y juntament també a les 

persones que en la present ciutat tenen a càrrech lo patrimoni real, sia 

Vostra Excel·lència servit de manar decretar-les o manar donar a dit 

supplicant qualsevol altre orde que parega més convenient per a que dit 

supplicant sàpia lo que ha de fer y tinga descàrrech en lo que farà [...] de 

dits stabliment y població, lo que supplica omni meliori modo quo potest, y 

que la present instància sia evocada y comesa a hu dels doctors de la Real 

Audiència, et licet, etc.
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Carta de població de Vilamarxant
Arxiu Històric Nacional, Osuna, lligall 794, 41 (s/f).

Transcripció i correcció de Manuel Ardit

Juan Antonio Espada, escribano del rey nuestro señor público en esta ciudad 

y reyno de Valencia, residente y domiciliado en la misma, en execución y 

cumplimiento de la licencia y facultad a mí dada y concedida por el señor 

don Francisco Locella, del Consejo de S. M., su ministro que fue en la sala del 

crimen de la Real Audiencia de esta misma ciudad de Valencia, con su auto 

dado en el día diez y siete de julio del año pasado mil setezientos cinqüenta 

y uno por la escribanía de provincia de Blas Aparici, otro de los escribanos 

entonces de dicho señor: Certifico y doy fe y verdadero testimonio a los 

señores que el presente vieren cómo, haviendo visto y reconocido el proto-

colo y matriz de escrituras públicas que pasaron y fueron authorizadas por 

el difunto Gaspar Juan Grau, escribano público que fue de esta dicha ciudad 

y reyno en el año pasado mil seiscientos y once, entre otras de las escritu-

ras que se hallan en dicho prothocolo he encontrado una de encartación y 

nueva población otorgada en el día treinta del mes de septiembre de dicho 

año por el seqüestrador y nuevos pobladores de Villamarchant, la qual es del 

tenor siguiente:

Die xxx mensis septembris anno a nativitate Domini MDCXI. In Dei nomine 

amen. Noverint universi quod nos, Iacobus Bertran, miles, civitatis Valentie 

havitator, in presentiarum vero in villa et baronia de Villamarchant repertus, 

ut et tamquam administrator generalis domini Petri Franquesa in civitate et 

regno Valentie existentium, electus et nominatus per locumtenentum et ca-

pitanum generalem in dicta et presenti civitate et regno Valentie, cum regis 

litteris per regiam cancellariam expeditus sub die vigesimo sexto ianuarii 

anni millessimi sexcentessimi septimi, registratis in curia nono folio decimo 

septimo, habens posse plenum infrascripta facienda, tam cum dictis litteris 

quam cum provisione facta per consilium patrimoniale sub die nono presen-

tium mensis et anni, registrata in libro determinationum dicti consilii sub dic-

to kalendario ex una, et Petrus Paulus Domenech, alter ex iuratis dicte et et 

presentis ville et baronie de Villamarchant et regens ofitium iusticie propter 

infirmitatem Petri Manyans, iusticie in anno presenti, Franciscus Hernandez, 
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alter ex dictis iuratis, Andreas Marco, Petrus Ortiz de Pinedo, Ioannes More-

no, Martinus Esthevan, Ioannes Forment, Franciscus Garcia, Iosephus Gomis 

natu maior, Antonius de Soria, Michael Bernabeus, Salvator Barceló, Grego-

rius Ivanyes, Michael Garcia, Ioannes Asensi, Salvator Peris, Michael Portalés, 

Martinus Escolano, Christoforus Carrasco, Petrus de Huete, Ioannes Mayques, 

Hieronimus Barceló, Gabriel Alarcon, Alphonsus Peres, Ioannes Sanchis, 

Andreas Herrero, Dominicus Adrià, Antonius Balle, Iacobus Roselló, Simon 

Català, Antonius Torres, Bernardinus Febrer, Raphael Barceló, Ioannes Per-

tusa, Franciscus Pertusa, Gabriel Sanchis, Ioannes Garcia, Antonius Salvador, 

Hieronimus Ferrandis, Ioannes Alamany, Didacus del Castillo, Franciscus Biel-

so, Iosephus Gomis natu minor, Iacobus Vila, Vincentius Manyans, Petrus Na-

varro, Benedictus Hernandes, Ioannes Cid, Ioannes Gari, Martinus de Monent, 

Franciscus Peres Moreno et Ludovicus Martinez, predicte ville el baronie de 

Villamarchant havitatores partibus ex altera, omnes iuncti et congregati in 

domo baiuli dicte et presentis ville, de ordine et mandato ac comisione mei, 

dicti Iacobi Bertran, dicto sequestratorio nomine, scienter et gratis cum hoc 

presenti publico instrumento cunctis temporibus, hic et ubique, firmiter et 

perpetuo valituro et in aliquo non violando seu revocando, confitemur et in 

veritate recognoscimus, una pars nostrum alteri et altera alteri, ad invicem et 

vicissim, presentibus et acceptantibus et nostris dictis nominibus, quod in et 

super populatione dicte ville et baronie de Villamarchant, in dicto sequestro 

recadenti infrascripta de domibus, terris, posessionibus et aliis bonis dere-

lictis per agarenos noviter ab eadem expulsos, de presenti facienda, necnon 

etiam super partitione fructum, redditum et emolumentorum dicto seques-

trui pertinentium in dictis domibus, terris, posesionibus et aliis bonis derelic-

tis per dictos agarenos noviter expulsos a dicta et presenti villa et baronia de 

Villamarchant, ac negotio infrascripto fuerunt et sunt inter nos, dictas partes, 

dictis nominibus, pacto spetiali solemni stipulatione interveniente, inita, con-

venta, pactata et concordata capitula sequentia:

Capítols fets, fermats, pactats, transigits y concordats per y entre los dits 

Jaume Bertran, administrador y seqüestrador general dels béns de don Pe-

dro Franquesa en la ciutat y regne de València situats, de una part, y los dits 

Pere Pau Domènech, altre dels jurats de la present vila y baronia de Vilamar-

chant y tenint lo bastó de justícia per estar malalt Pedro Manyans, justícia 

en lo present any, y Francisco Hernández, altre dels dits jurats, Andreu 

Marco, Pedro Ortiz de Pinedo, Joan Moreno, Martín Esthevan, Joan Forment, 

Francisco García, Joseph Gomis major, Antón de Soria, Miquel Bernabeu, 

Salvador Barceló, Gregori Ivanyes, Miquel Garcia, Joan Asensi, Salvador 

Peris, Miquel Portalés, Martín Escolano, Christòfol Carrasco, Pedro de Huete, 

Joan Mayques, Hieroni Barceló, Gabriel Alarcón, Alonso Peres, Joan Sanchis, 

Andrés Herrero, Domingo Adrià, Antón Balle, Jayme Roselló, Simó Català, 

Antoni Torres, Bernardo Febrer, Rafel Barceló, Joan Pertusa, Francisco Per-

tusa, Gabriel Sanchis, Joan Garcia, Antoni Salvador, Hieroni Ferrandis, Joan 

Alamany, Diego del Castillo, Francisco Bielso, Joseph Gomis menor, Jaume 

Vila, Vicent Manyans, Pedro Navarro, Benito Hernández, Joan Cid, Joan Garí, 

Martí de Monent, Francisco Peres Moreno y Lluís Martínez, havitadors de la 

dita y present vila y baronia de Vilamarchant, de part altra, axí sobre la po-

blació novament fahedora de la dita vila y baronia de Vilamarchant, per rahó 

de la expulsió dels moros del present regne de València y despoblació de la 

dita y present vila y varonia de Vilamarchant dels moros que en ella estaven 

y havitaven, així ab los desús nomenats nous pobladors e vasalls de la dita 

vila y baronia de Vilamarchant, en dit secrest recahent, com ab los vehins y 
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pobladors antichs, christians vells, que han restats en aquella, y encara ab 

altres qualsevol persones que in eventum vindran a poblar, avehinar-se y 

avasallar-se en dita vila y varonia de Vilamarchant in perpetuum, com també 

sobre lo modo, forma y manera que han de partir tots los fruits, grans, 

rendes y emoluments a dit secrest, como (sic) a senyor de dita vila y baro-

nia de Vilamarchant, en les cases, terres, posesions y demés béns que han 

deixat dits moros expulsos en aquella, los quals capítols són del sèrie y tenor 

immediate següent:

1. E primerament y ans de totes coses fa a pressuposar que, per quant ans 

de la expulsió dels moros la present vila y baronia de Vilamarchant estaba 

poblada de christians vells y moros indistintament, los quals christians vells 

tenen cases pròpies y terres, les quals no són estades confiscades ni apli-

cades al senyor de la present vila y baronia, ans bé axí les dites terres com 

les cases que respectivament aquells possehien al temps y quant fonch 

publicada la real crida de la expulsió, han restat y resten en domini dels dits 

christians vells, ab les mateixes obligacions e càrreches, particions y censos 

de dites cases y terres que com a vehins y havitadors de la dita e present 

vila e varonia estaven obligats, e tenien e pagaven quant la dita expulsió, se 

deu advertir y adverteix que per la present e infrascripta població e establi-

ment, fahedors per execució de aquella, no se ha entès ni entén en res ni per 

res alterar ne (sic) deteriorar les dites obligacions, axí de censals com alias 

que dits christians vells e béns de aquelles (sic) tenien abans, han de restar e 

resten ab les mateixes llibertats, obligacions e càrrechs respectivament que 

tenien en lo dit temps, com tan solament se entenga de tractar de establir 

les cases y terres y heretats que los dits moros expulsos han deixat en lo 

terme de la present vila y baronia, en la forma y manera dejús declaradora.

2. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que ans de pendre posesió, axí los dits nous pobladors que han vengut a 

poblar les cases, terres, heretats y posesions de la dita vila y varonia de Vila-

marchant, que per lo dit secrestador, eo son procurador, se senyalaran y han 

deixat despoblat los moros expulsos, como (sic) los que avans estaven, se 

hajen de avasallar en dita vila y varonia de Vilamarchant, prestant al dit se-

crestador, eo al dit son procurador, los sagrament y homenatge de fidelitat 

acostumats, en tant quant per furs y privilegis del present regne et alias és 

concedit y permès, y dit secrestador y sos antecesors senyors que són estats 

de la dita vila y varonia de Vilamarchant los han acostumat de prestar y han 

prestat los vasalls que per temps pasats són estats de la dita vila y varonia 

de Vilamarchant, y christians vells que han restat en aquella, ab tota la juris-

dicció civil y criminal, alta, baixa, mer y mixt imperi, ús y exercici de aquella 

y aquell, y aquells han tostemps tengut y acostumat tenir y exercir en la dita 

vila y varonia de Vilamarchant.

3. Item, que en la present vila y varonia haja de nomenar, com sempre y 

fins hui ha nomenat lo dit secrestador, un justícia de la present varonia y 

un llochtinent, en la forma dejús especificadora, y llevar-los sempre que 

li pareixerà y posar altres que ben vist li serà, per tenir, com te, la supre-

ma jurisdicció, mer y mixt imperi, en dita varonia, lo qual, eo son alcayt y 

procurador, hajen de administrar justícia francament a les parts en primera 

instància, sens haver de pagar salari algú de sentències, coneixent, provehint, 

sentenciant y declarant en les causes que davant de aquells se tractaran, 

així verbalment com per escrits, conforme los furs de València, reservant-se, 

com se reserva lo dit secrestador per a si y als seus in perpetuum poder-se 

assumir y evocar la coneixença de qualsevol causes, axí civils com criminals 
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que’s tractaran y portaran davant lo alcayt o procurador y justícia o altre 

qualsevol oficial a qui se esguarde la coneixença del fet o davant de qui’s 

tractarà dit negoci, y de nomenar jutge o jutges perits en drets si li parexerà, 

axí en primera instància com en qualsevol grau de apel·lació, ab que en la 

dita primera instància se haja de pronunciar y declarar francament, sens que 

ninguna de les parts tinga obligació de pagar salari de sentència alguna, com 

lo dit secrestador prenga a son càrrech de administrar justícia francament en 

primera instància y de pagar al jutge que administrarà aquella, car en segona 

y demés instàncies y graus de apel·lació haja de venir y vinga a càrrechs y 

despenses dels litigants y no del senyor.

4. Item, que en la present baronia se haja de fer nòmina de consellers 

havitadors per dit secrestador, los quals consellers, ans de l’exercici de son 

ofici, sien tenguts a prestar jurament en poder del dit secrestador, eo de la 

persona a qui aquell ho cometrà, de haver-se bé y lleialment en totes les 

coses de sos oficis, y que dits consellers hajen de ser dotce (sic) en número, 

deixant a arbitri de dit secrestador si li parexerà ser més o menys.

5. Item, que en la present varonia hi haja dos jurats per a regir y administrar 

lo poble, per a nomenar los quals justícia, llochtinent y mustazaf, se hajen de 

traure, axí d’ells (sic) sobredits consellers com dels demés vehins favesant-

ne (sic) fins en número de huit vehins, los quals se hajen de presentar a dit 

secrestador, y de aquells haja de nomenar hun justícia, dos jurats, llochtinent 

de justícia y mustaçaf, los que ad aquell parexerà y ben vist serà; y si per 

cas, dels que presentaran a dit secrestador n’i haurà algú impedit, puga dit 

secrestador nomenar en lloch del tal impedit la persona que li pareixerà que 

no tinga impediment, encara que no sia dels huit nomenats.

6. Item, que totes les eleccions desús dites, zo és (sic, per ço és) justícia, 

lloctinent, jurats, mustazaf y demés oficials, se hajen de fer cascun any entre 

lo dia de Sant Thomàs y lo dia de Nadal, de tal manera que lo dia de Nadal 

hajen de escomensar son regiment y ans de l’exercici de son (sic) oficis 

hajen de prestar lo jurament acostumat en poder del dit secrestador, eo la 

persona a qui ell ho cometrà.

7. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que estiga en facultat y arbitre de dit secrestador de imposar les penes que 

li pareixerà contra los que faran dany algú, així en la horta com en lo secà, 

marjal, arbres y heres.

8. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que los forns, molins, carniceries, tendes, fleques, hostals, tabernes, teulars, 

almàsseres, barberies, hervages, peixca, així del riu com dels ullals y brasals, 

y altres qualsevol regalies, sien regalies de la senyoria, de tal manera que ni 

la dita universitat ni persona alguna particular de aquelles no puguen fer ni 

tenir les dites regalies ne alguna de aquelles, sinó lo dit secrestador y los qui 

tindran causa de aquell, no obstant qualsevol disposició en contrari hi haja 

o puga haver, y azò se entenga encara que sia per a usos y beneficis propris 

de ses cases, sots pena, zo és, dels que voldran tenir molins, forns y almà-

ceres, de demolició de aquells, y los qui voldran tenir taberna, fleca, tendes 

y seran atrobats que peixquen, sinó és ab cania, cada vegada sien tenguts 

donar y pagar sexanta sous y de amitió y pèrdua de la tal cosa que tindran 

venal, aplicadors lo terz a l’acusador y les altres dos parts a la senyoria.

9. Item, és estat pactat que ningun particular de la present varonia que ara 

és o per temps serà, no puixa fer en llurs cases ni en altra qualsevol part the-

nor ni altre artifici algú per a coure pa, sinó que hajen de coure en los forns 

de la senyoria de la present varonia, sots pena de vint-y-cinch lliures per cas-
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cuna vegada, aplicadors a la senyoria, y demolició de dits thenors y artificis.

10. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que los dits pobladors, vehins y vasalls de la present varonia y sos succesors 

no puguen anar a moldre a ninguns molins que estiguen fora de la present 

varonia eo de son terme, ni provehir-se de carn de altra part fora de la car-

nisseria de la present varonia, ni fer oli en altres almàceres sinó en les de la 

senyoria de la present varonia, sots pena de lo qui anirà a molí o almàcera de 

altre lloch fora de la present varonia de perdre lo forment y altre qualsevol 

gra que porte a moldre, y olives, y de vint-y-cinch lliures moneda reals de 

València, aplicadors a la senyoria de la dita e present varonia; y lo qui anirà 

a comprar carn fora les carniceries de aquella encórrega en pena de sexanta 

sous per cada vegada que se li provarà, aplicadores lo terz a l’acusador y los 

altres dos tersos a la senyoria de la present varonia.

11. Item, així mateix dits pobladors, vehins y vasalls de la present varonia y 

sos succesors no puixen anar a blanquechar arròs a altres molins que esti-

guen fora lo terme de dita y present varonia, sinó en los molins del terme de 

aquella, sots la dita pena de vint-y-cinch lliures reals de València, aplicadores 

a la senyoria de la present varonia.

12. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que lo dit secrestador, en dit nom, se reserva facultad per a repartir, establir 

y donar totes les cases, terres, heretats y posesions entre los desús dits nous 

pobladors, vehins y vasalls que hui són y per temps vindran a poblar la dita 

vila y varonia de Vilamarchant, per les parts y porcions que al dit secrestador 

li pareixerà y ben vist li serà, segons la facultat y possibilitat dels dits nous 

pobladors, vehins y vasalls y de cascú de aquells, donant més y menis (sic) a 

les persones que ben vist li serà, y reservar-se les cases y terres que li parei-

xeran per a fer de aquelles a sa voluntat.

13. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites 

parts que los dits nous pobladors, vehins y vasalls de la dita e present vila y 

varonia de Vilamarchant sien tenguts y obligats, ells y sos succesors, per-

pètuament, a conservar y procurar les cases y terres que se’ls establiran a 

ús y costum de bon adquiridor, a bé millorar y en res no deteriorar aquelles, 

ans tinguen obligació de conrear, cultivar y procurar a ús y costum de bon 

llaurador y pràctica de la terra; y en cas que non (sic, per no u) fesen, lo dit 

secrestador lo puga manar, sots les penes a son arbitre imposadores, que u 

facen, y no fent-ho ni obedint a dits manaments, los puga comissar les dites 

cases y terres.

14. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que los nous pobladors, vehins y vasalls, no puguen vendre, obligar, carregar 

ni transportar ni en manera alguna alienar (encara que sia en paga de deute 

o en qualsevol altra manera et alius) les cases, terres, heretats y posesions 

que a ells los seran establides en lo establiment fahedor, dins quatre anys, 

contadors del dia del dit establiment en avant, ni deixar ni derelinquir aque-

lles per a anar a poblar a altra part vel alius, sens llicència del dit secrestador 

o son procurador, sots pena que si lo contrari faran en qualsevol de dits 

casos resten comisats los béns que se li hauran establit, e de aquells lo dit 

secrestador ne puga fer e faza a sa voluntat, exeptat emperò tot cas de do-

nació en contemplació de matrimoni fahedora a fills o descendents, com sien 

havitadors y vasalls efectius de la dita e present varonia.

15. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que los dits pobladors, vehins y vasalls de la present vila y varonia de Vila-

marchant perpètuament sien tenguts y obligats, no sols dins los dits quatre 
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anys, però encara en tot lo temps esdevenidor, fer sa residència personal en 

dita vila y varonia de Vilamarchant y tenir en aquella son domicili y cap ma-

jor, de tal manera que si ab sa casa y família estaran un mes fora de la dita 

vila y varonia de Vilamarchant, lo dit  secrestador y sos succesors los puguen 

compelir y forsar y obligar a tornar a fer residència personal en aquella, y 

llevar les tals terres y cases, heretats y posesions establides, y aprés establir-

les a qui ben vist li serà, en lo qual cas no puguen demanar los que dexaran 

dites terres millories algunes al dit secrestador, ni sos succesors.

16. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que dels arbres fruitals y parres de la dita horta, honsevulla que sien, no sien 

tenguts ni obligats los dits nous pobladors qui hui són y per tems (sic) seran, 

a pagar dret algú de partició a la senyoria, exeptat emperò los arbres que 

dejús se diran.

17. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que si serà necesari soguejar y partir algunes terres, que lo gasto de soguejar 

y partir dites terres que establiran se haja de pagar y pague mijerament per 

les parts.

18. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que lo dit secrestador establirà les dites cases, terres, heretats y posesions 

de la present vila y varonia de Vilamarchant y terme de aquella ab lo càrrech 

de cens, fadiga y lluïsme següent, és a saber, de vint-y-cinch sous per cas-

cuna casa, y en respecte de les terres de la horta o regadiu, honsevulla que 

sien en dit terme de Vilamarchant, com sia regadiu, han de pagar y paguen 

cascun any per cens, fadiga y lluïsme a rahó de sis diners per cascuna tafulla, 

y de les terres de secà que’s procuraran un sou per cafisada, la qual cafi-

sada y tafulla respectivament se entenga de qualsevol qualitat que sia, ara 

sia arborat de qualsevol gènero de arbres, vinies o terra campa, como (sic) 

estiga en lo regadiu, haja de pagar sis diners per cascuna tafulla, y un sou 

per cafisada en lo secà; y en cas de venda o alienació de dites cases, terres 

y heretats hajen de pagar y paguen (ultra lo dit ànnuo cens), per dret de 

lluïsme, a rahó de dos sous per lliura, y de carregament a rahó de un sou per 

lliura, y que haja de rebre los tals actes lo notari que lo dit secrestador vol-

drà, excepto (sic) dels carregaments, tots los quals censos de totes les cases 

y terres desús dites respective hajen de pagar y paguen dits nous pobladors 

vasalls que hui són y per temps seran in perpetuum per cens, fadiga y lluïsme 

y tot altre plen dret emphitheòtic, segons fur de València, pagadors cascun 

any en les festes de Nadal y Sant Joan de juni mijerament, et comensant la 

primera paga en lo dia y festa de Sant Joan de juni primer vinent de l’any mil 

sis-cents y dotce, per pacte, y la segona en Nadal aprés següent, y així de allí 

en avant anualment et in perpetuum.

19. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que los emphiteotes, vasalls y nous pobladors que hui són y per temps seran 

in perpetuum, als quals se senyalaran y establiran terres en la horta y mon-

tania de dita e present vila y varonia de Vilamarchant, ademés del cens ànuo 

desús dit y senyalat en lo antecedent capítol, sien tenguts y obligats a pagar 

y paguen de responsió y partició de fruits a la senyoria, a saber és: de totes 

les ortes (sic) y terres que’s reguen la quinta part de tots los grans, fruits 

y esplets que colliran y faran en aquelles, zo és, que aprés que del montó 

comú aurà pagat lo delme, terz delme y primícia, del que restarà franch del 

dit montó hajen de pagar a la senyoria la quinta part, a saber és, de cinch 

barcelles o cafisos prenga la senyoria el hu y lo vasall quatre, exeptats los 

arrosos que’s faran en les dites terres, dels quals los dits nous pobladors que 
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ara són y per temps seran han de pagar per temps de set anys, contadors 

del primer de janer primer vinent en avant, la setena part de esta manera, 

que aprés que del montó comú hauran pagat lo delme, terz delme y pri-

mícia, del que restarà franch del dit montó hajen de pagar a la senyoria la 

setena part, a saber és, que de set barcelles o cafisos prenga la senyoria lo 

hu y lo vasall sis, y azò per espay de set anys, contadors ut supra, y pasats 

aquells haja de restar y reste en facultat del dit secrestador y sos succesors 

augmentar o disminuir dita responsió y partició de arròs, com no sia a més 

del quint, declarant que lo camp que serà hun any arròs, per rahó del qual 

pagarà la setena part, no se entenga de allí avant, posant-hi altres fruits y 

esplets, que dits nous pobladors y vasalls sols tinguen obligació de pagar lo 

setè, ans an (sic) de tornar a pagar son quint, com desús és dit, de manera 

que la partició del setè a aquella part que s’aumentarà o disminuirà no se en-

tenga sinó en lo esplet y collita de l’arròs, ahonsevulla que siga en dita horta, 

y fent en dits camps aprés del dit arròs qualsevol altre gènero de fruits, haja 

de tornar a pagar y pague son quint, com desús és dit; y en respecte de tots 

los grans, fruits y esplet (sic) que en la montania o secà del dit terme de la 

present vila de Vilamarchant se colliran, hajan (sic) de partir y parteixquen 

ab lo dit secrestador y los seus a la novena, zo és, que pagant primerament 

del montó comú delme, terz delme y primícia, del que restarà franch hajen 

de partir de esta manera, que de nou cafisos o barcelles sia la una per a la 

senyorya (sic) y les huit per al vasall.

20. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites 

parts que de les vinies de secà que de present estan plantades, los dits nous 

pobladors y vasalls estiguen obligats de pagar en pansa de set hu, e si vol-

dran fer vi, del raïm de dites vinies paguen al duell de nou cànters hu, pagat 

primerament lo delme, terz delme y primícia.

21. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que al mateix respecte hajen de pagar y paguen los dits nous pobladors y 

vasalls de la dita e present varonia, de totes les vinies de secà que plantaran 

en lo terme de aquella, del present dia de la població en avant, quatre anys 

aprés de ser plantades, de esta manera; que si faran pansa, al setè, e si vol-

dran fer vi, al nou, al duell, tret primerament lo delme, tez delme y primícia, 

con desús se ha dit.

22. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que de les moreres que de present hi ha plantades en la horta y terme de la 

present vila y baronia de Vilamarchant, y per temps hi haurà hi’s plantaran, 

sien tenguts y obligats los dits nous pobladors y vasalls de la dita vila y baro-

nia de Vilamarchant de pagar a la senyoria lo quint, donant-li de cada cinch 

moreres la una lo que li caurà, comenzant a contar per lo hun cap aquell que 

al dit secrestador y sos succesors li parexerà.

23. Item, que los dits nous pobladors y vasalls, de l’oli que’s collirà en la horta 

y terme de la dita e present vila y baronia de Vilamarchant, hajen y sien ten-

guts a donar la quarta part a la senyoria (aprés de haver pagat delme, terz 

delme y primícia) en olives mentres no y haurà almàcera y, havent almàcera 

en la present varonia, en oli, pagant a més del quart lo dret de almàcera si e 

segons se acostuma pagar comunment.

24. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites 

parts que los dits nous pobladors y vasalls de la present vila y baronia de 

Vilamarchant hajen de pagar per dret de partició de la garrofa que’s cullirà 

en aquella y son terme la quarta part a la senyoria.

25. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 
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que dels alfalsos que de present són en la horta de la dita e present vila y 

varonia y en lo esdevenidor seran, los dits vasalls y nous pobladors a qui res-

pectivament seran repartits y per qui seran fets, deduïdes dos tafulles que’s 

pot retenir cascú de aquells per a donar a menchar a llurs cavalcadures, de 

tot lo demés alfals hajen de pagar al quint a la senyoria per via de alfarràs, lo 

qual se haja de fer cascun any en lo mes de marz per dos persones pràcti-

ques, nomenadores la una per lo secrestador, son alcayt o batle, y la altra 

per los jurats de la present vila, y lo que se alfarrasarà per dites persones 

hajen de pagar respectivament los dits vasalls y nous pobladors en diners en 

los dies de Sant Joan y Nadal següents migerament.

26. Item, que de la mateixa manera se hajen de alfarrasar les dacces que’s 

faran per a herva a les cavalcadures mijansant dites dos persones nomena-

dores ut supra per a què, deduhides dos tafulles per a la persona de qui se-

ran per a donar a menchar a llurs cavalcadures, de la restant hajen de pagar 

respectivament los dits nous pobladors y vasalls la quinta part en diners a la 

dita senyoria en dits terminis.

27. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que los dits nous pobladors y vasalls hajen de pagar per dret de partició de 

les anous que colliran la quinta part a la senyoria de aquell.

28. Item, que los dits nous pobladors y vasalls de la present varonia sien 

tenguts donar per cascuna casa a la senyoria quatre arroves de palla per tot 

lo dret de palla.

29. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que lo dit secrestador establirà les dites cases, terres, heretats y posesions 

als dits nous pobladors y vasalls de la dita vila y varonia de Vilamarchant que 

huy són y per temps seran quant a la útil senyoria tan solament, reservant-

se vers si y per a tots sos succesors la senyoria directa de totes les dites 

cases, terres, heretats y posesions y de cascuna de aquelles (les quals vol y 

entén concedir com a emphiteoticals), de tal manera que lo dit secrestador 

y sos succesors sien senyors directes y los dits nous pobladors y vassalls 

(a més de ser vasalls y del dret de vassallatge), sien emphiteotes y seniors 

útils tant solament de dites cases, terres, heretats y posesions, ab retenció 

en lo dit secrestador y sos succesors del dret de lluïsme en cas de venda o 

de qualsevol alienatió, y de fadiga y de tot altre dret emphiteotic, segons 

fur de València, y los dits vasalls y nous adquiridors de dites cases, terres, 

heretats y posesions sien tenguts y obligats a fer tot lo dessús dit y de tot 

allò que hun bon emphiteota és tengut y obligat a fer, y que per rahó y causa 

de la posesió y domini de dittes cases, terres, heretats y posesions hajen de 

reconèixer tan solament al dit secrestador y sos succesors y fer juhí davant 

de dit secrestador o dels jutges per aquell elegidors, y no puguen recórrer a 

altre jutge algú, sots pena de comís, y que totstemps que a dit secrestador o 

a sos succesors los pareixerà los puga fer cabrevar y mostrar los títols de sa 

posesió, y que en efecte sien tenguts a fer tot allò que los bons y verdaders 

emphiteotes, conforme a furs del present regne, són tenguts a fer.

30. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites 

parts que lo dit secrestador haja de senyalar, segons que ab lo present 

capítol seniala, lo dia de dimecres per a tenir mercat en la plaza o places de 

dita e present varonia de Vilamarchant que voldran, lo qual dia se entenga y 

conte de sol a sol, y en lo dit dia y no en altre puguen venir tots los forasters 

que voldran a vendre qualsevol gènero de vitualles de la tenda y de totes 

les regalies francament y sens tenir obligació de pagar ninguna cosa ni dret 

algú a la senyoria ni a altra persona alguna, y los arrendadors de les regalies 
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et signanter lo tender de dita e present vila y varonia tinga facultat, si voldrà 

traure a vendre a la plaza de dit mercat aquell mateix dia, les vitualles que 

voldrà y li pareixerà, ab que les que traurà les haja de vendre tot aquell dia al 

preu que les haurà comenzades a vendre, sens poder pujar ni mudar de preu, 

y la mateixa facultat tinguen tots los vasalls, vehins y havitadors de dita vila 

de Vilamarchant que hara són y per temps seran, excepto la vitualla del vi, lo 

qual no’s puga vendre sinó de mija quarta ensús y no menis, y azò se ha de 

entendre aprés que los de la terra y son terme hajen acabat de vendre tot 

son vi, de manera que mentres hi haja vi en la terra no puga entrar dita vi-

tualla de vi en lo dit dia del mercat ni en altre y, acabat lo vi de la terra, puga 

entrar dita vitualla de vi dit dia de mercat como (sic) les demés; y així mateix 

los dits nous pobladors y vasalls, si tindran vinies pròpies fora lo terme de la 

present varonia de Vilamarchant, puguen portar son propi vi a vendre en la 

dita vila y varonia de Vilamarchant y vendre aquell del modo dessús dit y no 

de altra manera, guardant lo orde y forma dessús especificats.

31. Item, per quant la dita y present vila y varonia de Vilamarchant responia y 

respon per conte propi de la universitat alguns censals carregats per los mo-

ros y cristians (tunch havitadors de aquella) indistintament, és estat pactat, 

clos, avengut y concordat entre les dites parts que lo dit secrestador y los 

seniors que per temps seran de la present vila y varonia tingan (sic) obliga-

ció de pagar annuatim les pensions de dits censals en los plazos que cauran, 

axí les degudes com les devenedores, y en cas de quitament, les propietats 

al respecte del que li tocarà per rahó del que dóna a poblar y han deixat 

despoblat dits moros, com en lo als y per sa part y porció han de restar y 

resten obligats a pagar los vassalls cristians, que ja estaven y havitaven en 

temps dels moros, y ara estan y haviten en la dita e present varonia, y sos 

succesors, puixen, com se ha dit desús en lo primer capítol de la present po-

blació, les terres que aquells tenen y cases no se les han llevat ni alterat, ni’s 

lleven ni alteren en lo dret de partició, sinó que les han de tenir y tenen com 

abans les tenien, y así (sic) sia just que contribuixquen en dits càrrechs, puix 

lo diner serví per a ells e sos antecesors, y la nova població per los novament 

expulsos no ha de deteriorar sa obligació, saltim en lo que’ls causarà per sou 

y per lliura, azò emperò entès y declarat que si hi haurà nova reductió en los 

censals hajen també dits antichs vasalls de gozar y participar del benefici 

que en azò se reportarà.

32. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que en la present població tan solament se entenga y comprenga haver 

donat lo dit secrestador les cases, terres, heretats y posesions que per aquell 

seran senialades y especificades en los establiments fahedors en favor dels 

dits nous pobladors y vasalls, com los hervatges, pins, carrasques y altres ar-

bres, montanies y altres terres cultes e incultes, e altres honsevulla que sien, 

ab les regalies, sises y altres augments, y tot lo demés que no serà expressat 

en la present capitulació y establiment fahedors se retura y reserva lo dit 

secrestador per a si y a sos succesors en dita vila y varonia de Vilamarchant 

in perpetuum, a fer de aquelles a ses pròpies plenes e llíberes voluntats.

33. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que los dits nous pobladors y vassalls de la dita e present varonia que ara 

són y per temps seran in perpetuum no puguen tenir ni tinguen cria ni ramat 

algú de porchs en dita varonia, horta ni terme de aquella, si no seran en les 

cases de cascun vasall y poblador lligats, y azò fins en número de dos mas-

cles o femelles, per lo qual lo dit secrestador ha de manar, segons que ab la 

present mana, que ningú sia gosat tenir dita cria ni ramat de porchs en dita 
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vila, horta ni terme de aquella, si no serà en lo modo y manera dessús dit, 

sots pena de seixanta sous, aplicadors a la senioria.

34. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que lo dit secrestador haja de concedir, segons que ab lo present capítol 

concedeix, llicència, permís y facultat a tots los vasalls, vehins y havitadors 

de la dita e present vila y varonia de Vilamarchant, per a que puguen tenir 

llibrement (sic) en lo terme de aquella totes les colmenes y tot lo bestiar lla-

nar y cabriu que’ls pareixerà y ben vist serà, com sia propri de aquells, sens 

pagar dret algú de hervatge a la senioria, y que los forasters que portaran 

colmenes al dit terme hajen de pagar a rahó de quatre diners per cascuna, 

los dos a la senioria y los altres dos al guàrdia que guardarà los monts, ab 

que lo dit guàrdia haja de pendre y prenga a son càrrech la custòdia de 

dites colmenes forasteres, los quals quatre diners de hervatge per cascuna 

colmena hajen de pagar cascun any en lo temps y plazo que se solen pagar 

los delmes y herbatges, azò emperò entès y declarat que lo bestiar cabriu 

no’l puguen pasturar per lo arborat y vinies, si no serà entrant y eixint per lo 

assegador o a hon convinga.

35. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que los dits nous pobladors, vehins, vasalls y havitadors de la present vila y 

varonia de Vilamarchant han de ser tenguts y obligats a conservar y conrear 

totes les zèquies majors y menors de aquella, y si ho deixaran de fer que lo 

cequier o cequiers lo puixen fer a despeses de los hereters y frontalers, y si 

haurà algun comú, que aquel (sic) se haja de fer y escurar a despeses de la 

universitat de la present vila.

36. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que així mateix los dits nous pobladors, vehins, vasalls y havitadors de la dita 

e present vila y varonia de Vilamarchant, si serà necessari fer de nou algun 

azut o azuts, eo adobar los que al present hi ha fets, tingan (sic) obligació de 

fer y adobar aquells, no sols en la orta de la present varonia, però encara en 

altra qualsevol part a hon se hajen de fer y adobar y conservar aquells, y la 

mateixa obligació han de tenir en los ponts y camins, protestant emperò los 

dits nous pobladors, vehins y havitadors que, per quant en temps dels moros 

acostumava la senioria donar estaques y adobar alguna argamasada que, 

mostrant esta consuetut, los resten sos drets salvos e il·lesos en respecte del 

contengut en lo present capítol.

37. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 

que lo dit secrestador y sos succesors que per temps seran seniores (sic) de 

la dita e present vila y varonia de Vilamarchant in perpetuum, segons la ocu-

rrència del temps y segons més convindrà y ad aquells pareixerà y ben vist 

los serà, tinguen llíbera facultad de poder fer, provehir e manar se facen y 

publiquen manaments, que’s facen, obtemperen, guarden y observen les co-

ses que per aquells seran provehides y manades per a la bona administració 

de la justícia, pau, quietud y seguretat de ses persones y béns dels pobladors 

y vasalls que ara són y per temps seran de la dita y present vila y varonia, y 

bon regiment y gobern de aquella in infinitum, imposant qualsevols penes, 

axí corporals com pecuniàries que per furs y privilegis del present regne, et 

alias de justícia, li serà lícit y permès poder imposar, sens que de dites crides, 

prohibicions, provisions, manaments e impositions de penes los dits vasalls y 

nous pobladors ne puixen apel·lar ni recórrer a altre jutge algú, sinó davant 

lo senior de la present varonia, eo del jutge o jutges per aquell y los seus 

nomenadors, axí en primera instància com en graus de apelació.

38. Item, és estat pactat, clos, avengut y concordat per y entre les dites parts 
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que tots los presents capítols y cascú de aquells sien executoris, ab sumisió 

y renunciació de propri for, variació de juhí y altres clàusules necesàries y 

oportunes, roborats segons lo estil y pràctica del notari rebedor de aquells 

y sots pena de cent lliures, moneda reals de València, pagadores per la part 

inobedient y a la present capitulació y població, y capítols de aquells contra-

venint, a la part obedient y efectuant la present capitulació y població, capítol 

y capítols de aquella, per pena, dany e interès, rato semper manente pacto.

Quibusquidem capitulis et eorum singulis per notarium infrascriptum lectis et 

publicatis, a prima eorum linea usque ad ultimam inclusive, nobisque intelligi 

datis et per nos, partes predictas, recte perceptis, laudamus, aprobamus, 

ratificamus et confirmamus omnia et singula in dictis et preinsertis capitulis 

et eorum singulis contenta, promitentes atque iurantes ad dominum Deum 

et eius sancta quatuor Evangelia, manibus nostris dexteris sponte et corpo-

raliter tacta, una pars nostrum alteri et altera alteri, ad invicem et vicissim, et 

nostris, contra premissa nec aliquod premisorum facere, venire nech contra-

fieri permitere, nech consentire, palam vel oculte, aliqua ratione, causa nech 

ingenio, de iure nech de facto, quin imo, ea omnia et singula, iuxta eorum 

seriem et thenorem, quantum ad unam quanque (sic) nostrarum, dictarum 

partium, pertinent, competunt et spectant facere, exequi et adimplere, om-

nibus postpositis dilationibus, cursantibus et non admissis, sub pena duorum 

mille solidorum monete regalium Valentie per partem inobedientem, parti 

nostrum obedienti dandorum et solvendorum, pro pena et nomine pene, 

itaquod soluta aut non soluta pena aut gratiose remisa, nihilominus predicta 

omnia et singula et in preinsertis capitulis contenta in suis roboris remaneant, 

et firmitate quequidem pena exigi possit quandocumque pars nostrum obe-

diens voluerit; ad quorum omnium et singulorum supra et infrascriptorum 

ac missionum, si quas nobis et nostris facere contigerit solutionem, satisfac-

tionem, emendam et complementum distringi, compelli seu etiam fortiari 

possimus per iudicem quemcumque secularem quem voluerimus, in cuius 

examine omnia et singula desuper contenta, prout utrique parti nostrum 

pertinent et incumbent adimplere et ad efectum deducere, promittimus 

una pars nostrum alteri et altera alteri, ad invicem et vicissim, in eius foro et 

districtui, cohertioni et iudicio licet, non sit iudex noster ordinarius, nos et 

bona nostra submitimus, subponimus et abstringimur nostro proprio foro, 

quoad hec penitus et de certa scientia, renuntiando nostro proprio foro et 

legi, etiam dicenti iuditium iudicis, de quo sit conventum et in quem iurisdic-

tio est quoquomodo prorrogata, vel ei consensus havitus ante litem con-

testatam posse revocari et cuicumque alteri foro declinatorie, fiantque inde 

per eundem, vel pro premissis omnibus et eorum singulis pignora executio, 

venditio et distractio bonorum omnium et iurium nostrorum, mobilium et 

immobilium, privilegiatorum, habitorum ubique et habendorum, sine aliqua 

libelli oblatione litis contestatione aut allio (sic) processui solemni, sed sola 

exhibitione et demonstratione presentis publici instrumenti aut eius exempli, 

quod valere volumus, et vim obtinere sententie difinitive in rem iudicatam 

transacte, a qua ulterius apellare vel suplicare non licet, nec observetur aut 

observari opporteat, in his aliqua iuris solemnitas imo dicta pignora executio 

et venditio fiant et fieri possint, realiter et de facto, prout fieri est assuetum, 

et de condemnatione pene quarti, de qua retroclamum fuerit subsequtum 

omni iuditiario ordine pretermisso; nec admitamur nec admiti possimus ad 

aliquam exceptionem, executionem vel dilationem, imo ad excludendam 

omnis dilationis et calumnie materiam, istud sit et fiat ad delectionem partis 

nostrum, seu illius ex nobis qui dictam faciat executionem.
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Adicientes ex dicto pacto nos, dicte partes, et concedentes quod liceat 

variari iuditium et actionem sive executionem, tam in modo, forma, loco et 

examine quam in personis et bonis, ratione contentorum in huiusmodi capi-

tulationis instrumento, prout malveritis iuxta tamen conventa desuper et in 

preinsertis capitulis et eorum singulis contenta, et non aliter, sine aliqua pro-

testatione et sine expensarum anissione, renuntiantes foris, legibus et qui-

busvis ordinationibus contra hec venientibus, renuntiantes etiam, per pactum 

spetiale, omni libelli, oblationi, littis contestationi alioque processui ordinario 

et quibuscumque iuribus, proferimento et appellationi iuste, frivole et iniuste, 

et iuri etiam appellandi et recurrendi, et omnibus rationibus, exceptionibus et 

allegationibus, et omni alio iuri et auxilio contra hec venientibus, et facultati 

oblationis bonorum immobilium, bonis existentibus, mo[bi]libus ac semoven-

tibus, vel etiam privilegiatis.

Ulterius vero, vigore pacti et iuramenti predictorum, promittimus nobis ad 

invicem et vicissim quod non litigabimus nec aliquam exeptionem, difugium, 

perturbationem, appellationem vel inquietationem pro predictis faciemus 

vel consentimus, quominus hec omnia, vel eorum singula, secundum eorum 

mentem et sanam intentionem eficaciter compleantur, nec etiam impetravi-

mus, nec aliqua pars nostrum impetravit nec impetrare possimus, directe vel 

indirecte, a domino nostro rege, vel ab aliqua alia persona, ecclesiastica vel 

seculari, aliquod rescriptum, gratie elongamenti, supersedimenti, inhibitionis, 

reservationis, editi, mandati, precum, inductionum, conminationum aut quid-

quam aliud, in generali vel speciali, quibus vel quo eaque in hoc instrumento, 

vel aliquod ipsorum, contra intentionem vel voluntatem nostrum, impediri, 

elongari, conferri, differri valeant quovis modo, etiam si proprio motu principis 

aut de eius mera liberalitate aut potestatis plenitudine, vel causa utili, favora-

bili, expedienti vel necesaria principis vel rei publice, aut alias, talia mandaren-

tur, concederentur, generaliter vel ac etiam nobis, dictis partibus, seu aliqua 

parte nostrum, non faciente vel non procurante, promitimus una pars nostrum 

alteri, et altera alteri, ad invicem et vicissim, virtute pacti iam dicti, hiis vel 

aliis instrumento huiusmodi intentione nostre contrariis, non uti vel gaudere 

nec consentire, presentari adversus aliquam ex nobis, ratione contentorum 

in hoc instrumento executantem, imo eis non obstantibus, predicta omnia 

et singula eficaciter compleantur et in quocumque examine nobis et nostris 

denegetur, penitus Audientia si horum autem contrarium fecerimus seu aliqua 

pars nostrum contrarium fecerit, quod absit penam consimilium duorum mille 

solidorum dicte monete, de bonis partis nostrum contrafacientis pacti nostrum 

volenti, et predicta omnia complere desideranti, dandorum et solvendorum 

pro pena et nomine pene, ac pro damno etiam et interesse, toties quoties 

comitatur, de qua similis fiant executio, ut superius continetur, rato semper 

hoc pacto manente, itaquod nihilominus rescriptum, elongamentum, super-

sedimentum at alia supradicta, iuri et intentioni, partis instantis, contra aliam, 

nulius sit valoris et eis omnibus et singulis, serie cum presenti renuntiantes, 

taliter quod non possint utrique parti nostrum prodesse nec obesse modo 

aliquo sive nocere, et respectu nostrum et nostrorum ratione contentorum in 

hoc instrumento, carere volumus viribus et efectu, et pro predictis ómnibus 

et singulis sic atendendis firmiterque complendis, obligamus respective, una 

pars nostrum alteri et altera alteri, ad invicem et vicissim, singula suis singu-

lis referendo, et sic et prout iuxta preincerta (sic) capitula et contenta eius 

quelibet pars nostrum tenetur et obligata est, et singula bona et iura nostra et 

utriusque nostrum mobilia, sedentia, semoventia et immobilia, privilegiata et 

non privilegiata, presentia et futura, habita ubique et habenda.
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Quod est actum in dicta vila et varonia de Vilamarchant die trigesimo 

mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo unde-

cimo. Sig-(signe)-num meum Iacobi Bertran. Sig-(signes)-na nostrum, Petri 

Pauli Domenech, Francisci Hernandez, Andree Marco, Petri Ortiz de Pinedo, 

Ioannis Moreno, Martini Estevan, Ioannis Forment, Francisci Garcia, Iosephi 

Gomis natu maioris, Antonii de Soria, Michaelis Bernabeu, Salvatoris Barceló, 

Gregorii Ivanyes, Michaelis Garcia, Ioannis Asensi, Salvatoris Peris, Michae-

lis Portales, Martini Escolano, Christofori Carrasco, Petri de Huete, Ioannis 

Manies, Hieronimi Barceló, Gabrielis Alarcon, Alphonsi Perez, Ioannis Sanchis, 

Andree Herrero, Dominici Adrià, Antonii Balle, Iacobi Roselló, Simonis Català, 

Antonii Torres, Bernardini Febrer, Rafaelis Barceló, Ioannis Pertusa, Francisci 

Pertusa, Gabrielis Sanchis, Ioannis Garcia, Antonii Salvador, Hieronimi Ferran-

dis, Ioannis Alamany, Didaci del Castillo, Francisci Bielso, Iosephi Gomis natu 

minoris, Iacobi Vila, Vincentii Manyes, Petri Navarro, Ioannis Gari, Martini de 

Monent, Francisci Perez Moreno et Ludovici Martinez, predictorum, qui hec 

singula suis singulis referendo laudamus, aprobamus, ratificamus et confir-

mamus a prima eorum linea usque ad ultimam inclusive.

Testes huius rei sunt don Petrus Escrivà, miles ordinis et militie Sancti Iacobi 

de la Espata, dominus baronie de Argelita, Melchor Morales, presbiter, rector 

ecclesie presentis ville et varonie de Vilamarchant, et Antonius Ioannes Guar-

diola, scriptor, in dicta et presentis vila de Vilamarchant reperti.

Iesus. Concuerda este traslado bien y fielmente con su original, que para en 

el rexistro prothocolo del dicho Gaspar Juan Grau, el qual queda por ahora 

en mi poder, a que me refiero, como a dueño y regente que soy de las notas 

y prothocolos del mencionado Grau, y en fe de ello, a verbal pedimento y 

requirimiento del doctor don Manuel Mercé, vecino de esta ciudad de Valen-

cia, como agente procurador de la excelentísima señora condesa-duquesa 

de Venavente y Gandía, doy el presente, que signo y firmo en dicha ciudad 

de Valencia a los nueve días del mes de junio de mil setecientos y setenta 

años, con los emendados e interlineados, donde respectivamente se lee: nia, 

ditae, vasalls, los, senyors, u, sols, D, fir, continetur; los quales han de valer 

y aprovechar en juicio y fuera de él. En testimonio (signe) de verdad. Juan 

Antonio Espada.
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1610, agost 20, Palma de Mallorca

Carta Pobla d’Olocau, 1610
Arxiu del Regne de Mallorca. Protocols, 5083, f.10 l i s.

Transcripció de Paz Lloret Gómez de Barreda

Nosaltres, don Juan de Vilaragut, señor de la baronia de Olocau, Marines, 

Gàtova y Torres, Llaneres, Cayrent y Carbonell, virrey de Mallorca 

d’una part, y Sebastià Muntaner de Deya, Miguel Muntaner son fill, Pere 

Staladarc y Juan Steva, canonge de la vila de Soller, d’altra part, sabent y 

attenent que en la baronia de Olocau del regne de València hi ha encara 

algunes terres per a poblar y havent nosaltres dits Sebastià Muntaner, 

Miguel Muntaner, Pere Staladarc y Juan Steva, alias Canonge, convenguts 

ab sa Illustrísima del dit señor d’Olocau de poblar-nos en aquella y en 

avessellar-nos conforme ús y costum de dita baronia, en la forma y 

manera que està convengut en les capitulacions de baix scrites. Per 

tant ab lo present acte perpétuament valedor de grat y scerta sciència, 

prometem y nos obligam que, designades que sien les posesions que 

cada hu de nosaltres eligirem y pendrem, y estant en elles per spay de 

quinze dies continuos inmediate següents  aprés de feta dita designació 

de estar y que estarem avesellats com ara, per llavors y llavors pare, 

nos avessellam juxta la sèrie y thenor de dites capitulacions, que són del 

tenor següent:

Memòria de la població de los llochs de la baronia d’Olocau

Primo, que hajen de jurar fidelitat al señor conforme l’ús de la baronia y que 

no puguen entremetre-se en lo que serà jurisdicció del señor

Item, que hajen de fer assistència personal en dita baronia, sots pena de 

poder-los comissar la terra y casa si no assistiran.

Item, que de tot gra hajen de pagar de partició per al señor, així d’horta com 

de montaña, de deu barcelles una y son delme apart, que és de deuuna, de 

modo que vendran a pagar de deu dos y los restarà huyt franchs, advertint-

los que la primicía se pagarà de tot lo monto.

Item, la partició del lli de la matexa manera y sort.

Item, de los fesols, ceurons, alls, sebes, ràbens y demés ortolissa, com sia per 
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a vendre, hajen de pagar de set y mig una, y de assò no paguen delme, però 

si serà per a menjar en sa casa, no pagaran cosa alguna.

Item, que de peyta, casa y terras hajen de pagar vint i un sous y quatre diners.

Item, que hajem de donar un jornal franc per cada casa en cada any ab los 

parells que tindran.

Item, que quant el señor voldrà anar a sa casa a Olocau a València se le hajen 

de aportar, al que no sia sinó una vegada l’any, asò s’enten anada y vinguda.

Item, que tota fruyta, és a saber pansa, figa, olives, garroffes y de totes les 

demés coses de cullita, que en aquest memorial no s’anomenen, hajen de 

pagar de set y mig sou y de asó no paguen delme.

Item, que del vi hajen de pagar de set cànters y mig, hu y que lo señor los 

haje de dar premses y trull y lo demés hajen de possar ells. Y si las hauran de 

pagar delme, lo hajen de dar al duell de deu cànters, hu y el delme dexar-lo 

en la viña com se acostuma.

Item, que del bestiar hajen de pagar el dia de Sant Miquel dos diners 

per cap, y lo matex per les colmenes, y si seran ovelles hajen de pagar tres 

diners per cap.

Item, que el dia de Nadal sia obligat cada loc de per si de fer un present al 

señor de lo que ells volran, en señal de benevolència.

Item, que hajen de pagar de deu madexes de cordell, una, y axí matex de 

llata, xereta y manada d’spart que faran per a vendre.

Item, que todas las regalias sien del señor, exceptat la  carniceria, que 

ha de ser per les necessitats del poble, y la tenda, per estos deu anys 

primers. Y que no pugan posar sisas en la carn ni altre cosa alguna, sens 

voluntat del señor.

Item, que quant se haurà de fer algun asut o assèquia (...) a los vassalls en la 

quarta part.

Item, que haje de dar cada casa al señor una càrrega de palla per a sus cavalls.

Item, que cada set fexos de cañes hajen de pagar una.

Item, que no puguen tallar ni aportar leña verda, ni cera de pi a sa casa per 

a vendre sens licència del señor, excepto que la cera podran aportar per a 

cremar les festes de Pascha.

Item, que sempre que se darà licència per a tallar algun arbre, sia el tronc del 

señor y lo demés del vassall.

Item, que sempre que el vasall haje menester lleña per a obrar sa casa, se li 

haje de dar licència per a tallar del pinar.

Item, que ningun vasall puga fer carbó ni sendra, un tir de pedra del barranc, 

reservat també les ortas de los lochs,  del pinar del castell de Marines y 

bovalar de la Garrofera.

Item, que tots los officials de justícia sien a electió del señor.

Item, que en lo que és el dret d’Alcaydiassió sia lo que volrà y ordenarà sa Ma.
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Item, que el censal de quatre contes llunis que respon la vila de Olocau sola, 

que per tres anys lo pague el señor, y que si acàs el rey los darà més temps, 

gossen del temps los vassalls y no el señor.

Item, que el censal que respon tota la baronia, que són setze llires, tretze 

sous y quatre, pague cada casa poblada lo que li tocarà y per les que estan 

despoblades pague el señor.

Item, que no puguen contradir los vassalls al señor lo que serà el señorio 

directe de tot lo que serà dintre de la baronia y hajen  de pagar-li dos sous 

per lliura de luysme, quan se vendrà la heretat o casa y tenga la fadiga com 

fins al dia de vuy la ha tenguda.

Item, que les cases de Gátova y Olocau que no estaran per habitar de pagar 

la mitat el señor y la mitat el vassall per adobar-les, y assò per una sola 

vegada.

Item, que hajen de aportar tot lo gra de sa cullita ab ses cavalcadures a casa 

el señor en lo castell d’Olocau.

Item, que durant estos primers deu anys següents no puguen vendre ni 

alienar les terres que ahuran poblades, sots penma de perdre casa y terres y 

tot lo que en elles hauran fet y de pagar los danys que vendrien en el señor 

de tal venda o alienació.

Per attendre y cumplir totes les dites coses, ara per llavors y llavors pare, 

passat, emperò, dits 15 dies, y restant en dites terres, obligam cada hu de 

nosaltres tots nostres béns presents y esdevenidors, drets y actions haguts 

y per haver y les persones que porte exprés en loc de depòsit y comanda 

renuntiat a nostro propio for, sotmetent-nos al for y juriddictió d’aquells en 

nosaltres porrogamos, consentim y per què jo dit M. Muntaner com menor 

de XXV anys, major empero de 20, jure a nostre señor Deu..Sants Evangelis..

predit per mi promés no veni per raó de menor edat ni altrament (...)

E nos dit Joan de Vilaragut, señor de dita baronia, promet a vosaltres 

susdits pobladors de dites terres y vassalls meus y a cada hu de vosaltres 

de conservar-vos y mantenir-vos en aquelles que vos seran designades y no 

extraure ni expellir-vos per ninguns altres ni altre qualsevol causa o raó, sots 

obligació de mos béns presents y esdevenidors.

Testimonis d’assó són los reverents Francesc Coll, prevere, doctor theologie, 

y lo magnific Hierònim Lorent de Borja, secretari de sa senyoria, en presència 

dels quals firman Sebastià Muntaner, Pere ------stada, de les firmes emperò 

de Joan Steva, Canonje y de M. Muntaner, qui firmaren a 21 de dits mes 

y any, fou Pau Mir, català en lo present regne residint y Nicolau Barceló, 

chirrugià, en presèntia dels quals firmaren y lo menor jurà.
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(1r) Carlos Vicente de Seguí y Rodriguez, escrivano del rey nuestro señor 

público y otro de los del colegio de escrivanos de esta ciudad de Valencia 

y de ella vecino, regente las notas y prothocolos de Pedro Juan Calderer, 

notario público que fue de esta dicha ciudad y su reyno:

Certifico y doy fee: Que haviendo visto y reconocido el prothocolo de 

escrituras  públicas autorizadas por el referido Pedro Juan Calderer, notario, 

en el año mil seisciento y onze, he encontrado entre otras de las que se 

hallan elongadas en dicho prothocolo en jornada del dia diez del mes de 

julio del citado año, una escritura de encartación con capítulos de nueva 

poblacion, cuio tenor es a la letra como se sigue.

DIE X IULII ANNO A NATIVITATE DOMINI MDCXI

In Dei nomine eiusque purissima et immaculatae Virginis Matris Maria 

// (1v) amen. Noverint universi quod nos, Don Alfonsus Villarragut, 

dominus castelli, baroniarum, vallis et honoris de Olocau, Marines, Gatova 

et Torres, oppidorumque de Llanera, Cayrent et Carbonell, ex una, et 

Matheus Navarret, iusticia oppidi de Olocau, Michael Merino, locumtenens 

iustitiae, Franciscus Ximeno, Petrus Corella, iurati, Iacobus Polo, edilis, 

Ioannes Unyon, Ioannes Ruvio, Ioannes Baeres, Ioannes Strany, Iacobus 

Mas, Bartholomeus Ballester, Ioannes Beneito, Ioannes Colas, Antonius 

Sacabeses, Petrus Luna, Vincentius Vinyau, Petrus Vinyau, Gaspar 

Salvador, Matheus Navarret, dierum minor, Franciscus Blanch, Martinus 

Perez, Dominicus Sebastian, Salvador Hernandez, Bartholomeus Colas, 

Ioannes Corella et Dominicus Soriano, dicti oppidi de Olocau, Iacobus 

Besantes et Petrus Diago, oppidi de Marines; Ioannis Sanchis, iustitia 

oppidi de Gatova, Dominicus Gorris, iuratius, Petrus // (2r) Calvet, edilis, 

Franciscus Sanchis, Petrus Sanchis, Michael Gorris, Thomas Sanchis, 

Marcus Oliver, Antonius del Bosch, Franciscus Mancho et Pascasius Ros, 

dicti opidi de Gatova, omnes in predicto oppidi de Olocau reperti, parte 

ex altera: Quia ex edicto regiae maiestatis domini nostri Philipi Tertii ab 

Austria feliciter regnantis, per loca solita civitatis Valentiae, vigesima 

secunda die septembris anni milessimi sexcentessimi noni publicato, 

omnes sarraceni qui in hoc Valentiae regno erant iustissimis de causis, 

in dicto regio edicto expressis, in transmarinas partes Africae, ut est 

notorium, expulsis fuerunt, qua propter baroniae et vallis predíctae 

de Olocau, Marines et Gatova, que a dictus (sic) sarracenis incolis 

habitabantur fere totae desertae et depopulate remanserunt, cum autem 

vos, supranominati, enxe (sic) desideretis predicta oppida in locum 

dictorum sarracenorum ocupare, ibique // (2v) vitam agere et cum 

familia vestra habitare, ideo rogatis me, quatenus dignari vellem vos et 

succesores vestros in vasallos meos et futurorum dominorum predictarum 

baroniarum et vallis admitere et pro novis incolis et habitatoribus 

predictorum oppidorum de Olocau, Marines et Gatova, accipere, ego vero, 

volens precibus vestris satisfacere, gratis et scienter, eis melioribus via, 

modo et forma, quibus magis et melius de iure et iuxta foros et privilegia 

presentis regni fieri potest et devet, per nos et succesores nostros 



102 103

confitemur, una parts (sic)nostrum alteri et altera alteri, ad invicem et 

vicisisim (sic), presentibus et hinc inde acceptantivus, et succesorivus 

nostris, quod super dicta nova populi collocatione oppidorum dictarum   

baroniarum et vallis de Olocau fuerunt et sunt, inter nos, dictas partes, 

facta et firmata, inhita et concordata ac per notariun infrascriptum in 

// (3r) presentia nostra et testium infraescriptorum lecta et publicata, 

capitula sequentia:

I. Primo. Que el senyor te facultat de admetre tots els vasalls que voldrà, etc.

És estat pactat, transseguit y concordat per y entre nosaltres, dites 

parts, que yo, dit Don Alonso Villarragut, per mi y tots los meus 

succesors perpetuament en les dictes baronies y vall de Olocau, 

Marines y Gàtova, haja de admetre, segons que admet, a vosaltres, los 

dits particulars de super nomenats y a tots los vostres succesors a la 

dita nova població dels llochs de dites baronies y vall, ab los pactes 

y condicions que desús se diran, y no sens aquells, aliter nec alias, et 

vice versa que vosaltres, dits nous pobladors, per vosaltres y per tots 

los vostres succesors, vos hajau de avasallar en dites baronies y vall, 

com ab la present vos avasallau, y prestar-me, segons que ja me haveu 

prestat, los homenajes y jurament de fedelitat acostumats, renunciant 

a vostre propri for, y sotsmeten-vos al for y jurisdició mia y demés suc 

// (3v) cesors en dictes baronies y vall, reservanmet (sic, per reservant-

me)  facultat facultat (sic) de admetre a la dita noba poblasió les demés 

persones que’m pareixerà y ven bist me serà.

II. Item. Que hajen de viure en presisió en dit[e]s baronies els nous 

pobladors y els seus.

Que vosaltres, dits nous pobladors, vos ajau de obligar, segons que per 

lo present vos obligau, per vosaltres y per los vostres succesors, a residir 

personalment y contínua ab vostron domicili, y cap major e familia, en los 

llochs respective de les dictes baronies y vall de Olocau, sots pena de comís 

de les casses y heretats que tindreu en aquelles.

III. Item. Que totes les cases y terres estiguen atengudes als censos.

Que totes les cases y terres de dites baronies y vall, y terme de aquells, 

estiguen censides als censos respectivament que davall se dirà, ab dret de 

fadiga y loysme y tot altre plen dret enfitèutich, segons fur de València, a 

mi, dit Don Alonso Vilarragut, y als succesors en dites baronies y vall, ab 

tots los drets, privilegis y prerrogatives que los senyors directes tenen en lo 

present regne en los // (4r) véns (sic, per béns) censits y emfiteoticals, y se 

hajen de fer y fasen de dites casses y terres los establiments que nesessaris 

seran, segons lo tractat y consertat entre nosaltres, dites parts, y a los demés 

pactes y ordinacions dels stabliments.

MIRADES
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IIII. Item. Que hajan de pagar per cada casa 21 sous, 4 diners de censo (sic)

Que vosaltres, dits nous pobladors, y los vostres succesors per temps seran, 

siau tenguts y obligats a mi, dit Don Alonso Vilarragut, y als succesors 

en dites baronies y vall, donar y pagar cascun any, per cascuna casa que 

posehireu y posehiran, així de les que hara se us stabliran com de les que 

vosaltres de asi avant fareu y edificareu, vint-y-un sou, quatre diners de 

cens, ab fadiga y loysme, y tot altre plen dret emfith[è]utich, segons fur de 

València, pagadors en les festes de Nadal y Sent Juan mijerament.

V. Item.Que  hajen de pagar per cada cafizada de horta y secà cada any dos 

diners, y si per tres anys no cultivaren les terres se les comise el senyor y 

establir-les a atra persona.

Que per lo semblant vosaltres, dits nous pobladors y los vostres 

succesors siau // (4v) tenguts y obligats de pagar cascun any a mi, 

dit Don Alonso Vilarragut, y als sucsesors en dites baronies y vall, per 

cascuna fanecada de terra que us seran senyalades y stablides en la 

horta dos diners, y per cada cafisada de la muntanya altres dos diners, 

pagadors en dits terminis, ab lo dit dret de loïsme y fadiga, y tot altre 

plen dret emphitèutich, com desús és dit, asò entès y declarat que si algú 

de vosaltres estarà per temps de tres anys franchs, sens procurar dites 

terres, en tal cas puixa lo senyor que per temps serà de dites baronies, 

per sa pròpria authoritat y sens altra solemnitat de juhí, comissar-se 

aquelles y establir-les a la persona que li parexerà.
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VI. Item. Que no puguen vendre les cases y terres primeramente (sic) 

establides dins tres anys, etc.

Que vosaltres, dits nous pobladors, no pugau deixar y derilinquir les dites 

casses y terres que se us establiran en dites vall y baronies de Olocau dins 

tres anys, sots pena de 50 sous . // (5r)

VII. Item. Que no pugen (sic) vendre les cases y teres (sic) que les stabliran 

dins 6 anys sin (sic) pagar el loysme.

Que vosaltres, dits nous pobladors, no pugau vendre les cases y terres que 

se us stabliran en dites vall y baronies de Olocau y terme de aquells, dins sis 

anys, contadors del dia del stabliment en avant, sots pena de comís, emperò 

les terres que vosaltres traureu y plantareu de nou, les pugau vendre pagant 

lo loysme que per rahó de dita venda deureu.

VIII. Item. Que tinguen obligacio de donar un quintal de palla cada any per 

cada casa.

Que vosaltres, dits nous pobladors y los vostres succesors, siau tenguts y 

obligats de donar a la senyoria cascun any per cascuna cassa un quintal de 

palla en les heres.

VIIII. Item. Que no puguen vendre terres ni cases a yglèsia, ospital, etc.,  

pena de comís.

Que vosaltres, dits nous pobladors y los succesors vostres, no pugau vendre, 

alienar ni transportar les dites cases, terres, heretats y aigua que se us 

establiran a yglèsia, hospital, monastir, consell, col·legi, universitat, cavalleres ni 

altra persona alguna de les prohivides per dret y furts (sic, per furs) del regne 

de València, sinó a altres persones, ab càrrech del dit cens, y precehins llisènsia 

llisènsia (sic) dels senyors que per temps seran de  // (5v) dites baronies y vall, 

y manifestant dins deu dies les dites vendes, sots pena de comís.

X. Item. Que no puguen carregar sensos ni fundar vincles sobre teres y cases, 

pena de comís.

Que bosaltres (sic), dits nous pobladors y los vostres succesors, no pugau 

carregar censos perpetuos alguns sobre los dits béns, ni fundar vincle 

perpetuo en aquells, sinó precehint expresa llisènsia del (sic) senyors que per 

temps seran de dites baronies y vall, sens vici de nul·litat de la tal imposició y 

fundació, y pena de comís dels dits béns.

XI. Item. Que no pugen (sic) vendre les terres sens la aygua, ni la aigua sens 

la terra.

Que vosaltres, dits nous pobladors y los vostres succesors, no pugau vendre, 
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alinear (sic, per alienar) y transportar heretat alguna sens la aigua ni aquella 

sens la heretat, sinó que lo hu y lo altre hajau de vendre junt.

XII. Item. Que sempre que cometan algú delicte de lesa magestad divina o 

umana.

Que totstemps que vosaltres, dits nous pobladors o succesors vostres, 

cometreu o cometran, lo que Déu no permeta, algun crim o delicte de lesa 

majestat divina o humana, o altre qualsevol delicte, per rahó 

del qual encorregau en pena // (6r) de confiscasió de béns, 

en tal cas lo tal vasall que dit delicte cometrà dos dies ans reste 

privat del domini útil dels dits béns, declarant, com des de ara per a 

sellavores se declara, sens perjuhí emperò del que està dispost per 

los furs del present regne, a favor del senyors directes, i no a major cautela 

haver encorregut lo poseydor de aquelles en pena de comís, volent que en 

dit cas lo domini útil sia consolidat ab lo directe.

XIII. Item. Que estiguen obligats a mantindre les cases, etc.

Que vosaltres, dits nous pobladors y los vostres succesors, siau tenguts y 

obligats de conservar y millorar les dites cases y terres a ús y costum de  

bons e[m]fitheutes y, no fent-ho, encorregau en totes les penes de comís y 

altres en semblants casos aposades per furs del present regne de València.

XIIII. Item. Que si moren sens parens no pugen (sic) dejar (sic) les cases ni 

terres a ningun veïnos (sic) o foraster.

Que si vosaltres, dits nous pobladors y los vostres succesors, morireu sens 

fills ni altres descendents, no pugau dexar la heretat que us serà donada 

a altre // (6v) poblador de dites baronies y vall, sinó a foraster, lo qual sia 

tingut y obligat de venir a viure als llochs de aquells y valls, ab los mateixos 

pactes y condicions contenguts y expresats en la present població.

XV. Item. Que no puguen vendre tota la terra sens la casa, sinó la mitat.

Que vosaltres, dits nous pobladors y los vostres succesors, no pugau vendre 

tota la terra que se us estarà [esta]blida sens la casa que tindreu, sinó tan 

solament la mitat de dita terra, y en est cas la hajau de vendre ab el pacte 

de que lo comprador sia tengut y obligat de viure y habitar en aquella, y 

conservar-la com desús és dit.

XVI. Item. Que paguen de tot gra de orta y secà, de deu, un y el delme a part.

Que vosaltres, dits nous pobladors y los vostres succesors, siau tenguts y 

obligats de pagar a la senyoria de tot gra, així de horta com de secà, de deu, 

hu, y lo delme y premísia a part, y lo mateix del lli y cànem.
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XVII. Item. Que hajen de pagar de cosa de paner, de set y mig, hu.

Que vosaltres, dits nous pobladors y los vostres succesors, siau tenguts y 

obligats // (7r) de pagar a la senyoria de les coses de paner, de set y mig, 

hu, y de l’alfas a rahó de huit sous cascun any per fanecada.

XVIII. Item. Que hajen de pagar de tota fruita seca y verde (sic) de set y mig, hu.

Que vosaltres, dits nous pobladors y los vostres succesors, siau tenguts y 

obligats de pagar a la senyoria de tota fruita, així pansa, figa, garrofes, anous, 

anmelles (sic), olives, com de altra qualsevol fruita així fresca com seca, 

de set y mig, hu, net y plegat, y si per cas per algun temps vos obligasen a 

pagar delme de la fruita, en tal cas sols siau tenguts y obligats de pagar a la 

senyoria de deu, hu, també net y plegat, y lo delme a part.

XVIIII. Item. Que de cada set cànters y mig de vi paguen hu.

Que vosaltres, dits nous pobladors y los succesors vostres, siau tenguts y 

obligats de pagar a la senyoria del vi que collireu en les dites baronies y vall, de 

set cànters y mig, hu, al duell en most, emperò si per algun temps vos obligasen 

a pagar delme de dit vi o verema, en tal cas sols siau tenguts y obligats de 

pagar a la senyoria // (7v) de deu, hu, també al duell, y lo delme a part.

XX. Item. Que hajen de portar en son (sic) animals lo gra y demés collites a 

la casa de la senyoria.

Que vosaltres, dits nous pobladors y los vostres succesors vostres 

(sic), siau tenguts y obligats cascú per si, de portar ab vostres mules y 

cavalcadures, lo gra que pertanyerà a la senyoria al graner de la casa del 

senyor, y lo que no tindrà cavalcadura tinga obligasió de haver-la de llogar 

per a dit ministeri.

XXI. Item. Que paguen per cada cap de cabrío (sic) 2 diners, y de llanar 3 

diners.

Que vosaltres, dits nous pobladors y vostres succesors, siau tenguts y 

obligats de pagar a la senyoria dos diners per cada cap de cabrits com 

aquell no sia de l’any, y tres diners per cada cap de llanar, los quals se hajen 

de contar lo endemà del dia y festa de Sent Miquel de setembre.

XXII. Item. Que estiguen obligats de fer de cada lloch un present cada any.

Que vosaltres, dits nous pobladors y succesors vostres en los dits llochs de 

les dites baronies y vall, siau tenguts y obligats de donar y fer a mi, dit Don 

Alonso Villarragut y a tots los demés senyors que per temps seran // (8r) de 

aquells, cascun any un present per cascú de dits llochs per la festa de Nadal, 

en senyal de vasallaje.
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XXIII. Item. Que estiguen obligats a pagar de l’espart, de deu, hu.

Que vosaltres, dits nous pobladors y succesors vostres, siau tenguts y 

obligats de pagar a la senyoria de l’espart, així obrat com per obrar, de deu, 

una, restan-bos (sic, per restant-vos) les nou franques, açò emperò entès y 

declarat que entretant que los de Llíria entraran en lo terms (sic, per terme) 

de dites baronies y vall sens albarà y llisènsia de la senyoria, no tengau 

obligasió de pagar dret algú de l’espart per obrar.

XXIIII. Item. Que totes les regalies sien del senyor.

Que totes les regalies de les dites baronies y vall totstems sien, com són, 

de mi, dit Don Alonso Vilarragut y dels senyors que per tems seran de 

aquelles, exceptada la carnisseria, de la qual yo, ab la present, fas mercè 

als llochs de dites vall y baronies per a tot tems, y les tendes, les quals 

vos done per tems de deu anys y nomes, açò entès y declarat que la del 

lloch de Olocau, atès que yo al present fas un forn de vidre // (8v) en 

aquell, vos haja de donar lo arrendament de dita tenda por lo mateix preu 

que està en lo present any mil sis-cents y onse, y si no’s fasa vidre en tal 

cas pugau arrendar aquella per vostron conte durant los dits deu anys, 

contadors de hu avant.

XXV. Item. Que tinguen obligació de adovar les céquies y asuts.

Que vosaltres, dits nous pobladors y los vostres succesors, siau tenguts y 

obligats de adovar les céqu[i]es y asuts a vostres pròpies despesses, sens 

que yo, dit Don Alonso de Vilarragut, ni los demés senyors que per tems 

seran de dites baronies y vall, ha tengut y obligat de contrivuir en aquells ni 

pagar cosa alguna.
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XXVI. Item. Que hajen de donar, de cada set fexos 

de canyes, hu al senyor.

Que vosaltres, dits nous pobladors y los vostres succesors, 

siau tenguts y obligats de donar a mi, dit 

Don Alonso Vilarragut y als succesors en dites baronies y vall, 

de cada set fexos de canyes, hu.

XXVII. Item. Que no puguen tallar llenya de ningun arbre sens llicènsia del 

senyor, y en tal cas lo tronch sia del senyor.

Que vosaltres, dits nous pobladors ni los vostres succesors, puixen tallar 

llenya de ningun arbre sens llisènsia de mi, // (9r) dit 

Don Alonso Vilarragut y succesors meus en dites baronies y vall, y 

consedint-vos aquella, en tal cas lo tronch sia del senyor 

y les rames del vasall.

XXVIII. Item. Que no puguen tallar llenya, así verde (sic) ni seca, sens 

llicència del senyor.

Que ningù de vosaltres, dits nous pobladors ni dels 

vostres succesors, puixen tallar llenya de pins seca ni verda sens 

llisènsia de mi, dit Don Alonso Vilarragut y 

de mos succesors en dites baronies y vall, emperò 

que siam tenguts y obligats de donar-vos aquella per 

a tallar cabrios dels nostres pinars per a obrar 

y adovar les casses de aquelles, senyalant-vos la part y lloch de 

hon haureu de tallar dits cabrios.
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XXVIIII. Item. Que no puguen fer carbon (sic) ni sendra, un tir de pedra del 

baranch (sic), ni del pinar, etc.

Que ningú de vosaltres, dits nous pobladors ni dels vostres succesors, pugau 

fer carbó ni sendra, un tir de pedra del barranch, ni en tot lo pinar ni costera 

del castell de Olocau, ni bovalar de la Garofera (sic), ni a vista dels llochs de 

dites baronies y vall // (9v).

XXX. Item. Que paguen al procurador general por cascuna casa un almut de 

forment y de altre gra, etc.

Que vosaltres, dits nous pobladors y tots los vostres succesors, siau 

tenguts y obligats de donar y pagar cada un any al procurador general 

de dita vall y baronia, per cascuna cassa dos almuts, lo hu de forment y 

lo altre de altre gra, y si no’l tindrà sols estiga obligat a donar-li un almut 

de forment, açò entès y declarat que el que no cullirà no sia hobligat a 

pa[ga]r-lo.

XXXI. Item. Que el senyor pugue (sic) compelir al (sic) vasalls a que paguen

a la senyoria, etc.

Que yo, dit Don Alonso de Vilarrag[u]t y tots los meus succesors en dites 

baronies y vall, per a cobrar los drets que es deuran en la senyoria puguen 

compelir als dits vasalls a haver-los de pagar ab promte y real execució, 

segons en deutes reals y fiscals és acostumat.

XXXII. Item. Que se hajen de mudar els oficials cada any, segons, etc.

Que tots los oficials de dites baronies y vall se hajen de mudar cada un 

any, a saber és: lo justícia a Nadal, los jurats a Pasqua de Esperit Sant y lo 

mustasaf a Sent Miquel de settenbre, en esta forma: que per a la elecció del 

// (10r) justícia hajau de portar a mi, dit Don Alonso de Vilarragut y als meus 

succesors en dites baronies y vall los noms de tres persones de cada hu dels 

tres llochs de aquells, e yo y aquells hajam de elegir una de elles, y per a 

jurats de Olocau y Marines sis, de les quals ne eligjam (sic) dos per a cascú 

de dits llochs, y de Gàtova tres, y de aquells elegir-ne una, y si crexerà lo 

poble se’n hajen de portar sis per a elegir-ne dos.

XXXIII. Item. Que qualsevoll (sic) plet que moguen ells (sic) vasalls sia 

davant dels ofisials de dites baronies, etc.

Que de qualsevols plets que per rahó de les coses desús dites y lo ad 

aquelles annexo y dependent se mouran, ne hajen de conèixer los officials 

y jujes de la senyoria, sens que pugen appellar ni tenir recors de simple 

querella, ni altre remey algú per a davant de altre juje o jutjes, sinó que los 

dits plets y causes se hajen de comensar y acabar, així en primera instància 

com de appel·laciò davant los officials de dit senyor de dites baronies y vall.
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XXXIIII. Item. Que sempre y quant vulguen pletesiar al senyor con (sic) 

universitat, etc.

Que tottems y quant qualsevol universitat // (10v) dels llochs de les dites 

baronies y vall, com a universitat vulla pledejar ab lo senyor per qualsevol 

causa, via, manera y rahó, en tal cas cascuna de dites parts tinga obligasió de 

nomenar un advocat por (sic) sa part y, en cas de discòrdia de aquells, haja 

de difinir y sentenciar dits plets lo regent, la Cancelleria de Sa Magestat en 

la ciutat de València que per tems serà, y açò per evitar los gastos, despeses 

y altres danys y incomvinients que de semblants plets solen y acostumen 

resultar a les parts.

Et ideo nos, dicte partes, laudantes, approbantes, ratificantes et 

apurfirmantes (sic) preinserta capitula et omnia alia, etc., singula in eis et 

eorum quolibet contenta et expressa, et renunciantes exceptioni dictorum 

capitulorum, sicut predic[i]tur, inter nos, dictas partes, non inhitorum et 

non conventorum, et doli, mali etc., actioni in factorum omnique alis // 

(11r) iuru (sic) nostrum et consuetudini hii obiantibus quovis modi, gratis 

quoque et scienter, per nos et succesores nostros quoscumque promittimus 

et fidi (sic) bona conven[i]mus una parts nostrum alteri et altera alteri, ad 

invicem et vicissim presentibus et hinc inde ut predic[i]tur acceptantibus 

et succesoribus nostris, omnia et singula in hoc contractum et capitulis 

supradictis et eorum singulis contenta et enarrata, que, etc., quatenus 

ad unam  quamque nostrarum dictarum partium pertinet et expectan[t] 

pertinere que et expectare videntur, attendere, salvare, complere at omni 

cum efecto adimplere, iuxta ipsorum capitulorum et cuiuslibet eorum seriem, 

etc., tenorem, et prout et quemadmodum in eis sunt descripta et apponita, 

illaque firma et rata, semper havere (sic), tenere et inviolabiter observare, 

et non infri[n]gere, contrafacere vel venire per nos seu alios, directe vel 

indirecte, de iure // (11v) vel de facto, aliqua ratione sive causa, sub bonorum 

et iurium nostrorum respective, movilium (sic) et inmovilium (sic), ac etiam 

privilegiatorum, habitatorum (sic, per habitorum) ubique et habendorum, 

obligatione et hipotheca. Que fuerunt acta in praedicto oppido de Olocau, 

decima die Iulii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo undecimo. 

S[ig]-(Senyal)-num mei, Don Alfonsi de Vilarragut, domini predictae vallis 

et baroniae. S[ig]-(Senyals)-na nostrum, Mathei Navarret, Michaelis Merino, 

Francisci Ximeno, et ceterorum superius nominatorum predictorum, qui hec 

respective laudamus, concedimus et firmamus.

Testes quoad firmas omnium, demptis dictis, Navarret, dierum maiore, et 

Secabeses, oppidi de Olocau, Michaelis Gorris, Thoma Sanchis et Oliber, 

oppide (sic) de Gatova, Petrus Joannes Fus[t]er, presbiter, et // (12r) Gaspar 

Rodriguez, scutifer, et quoad firmam proxime dictorum Gorris, Sanchiz et 

Oliver, que undecimo die dictorum mensis et anni, in predicto oppido de 

Olocau, ut supra, firmarunt. Sunt testes dictus Fuster et Petrus Ivanyes, 

vitrearius, et quoad firmam dictorum Navarret et Sacabeses qui (sic).
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Concuerda la preinserta escritura de encartación, eo capítulos de nueva 

población, fiel y legalmente con su original, que se halla en dicho prothocolo 

de escrituras públicas autorizadas por el referido Pedro Juan Calderer, 

notario, en el citado año mil seiscientos, y onze, que por ahora está a mi 

cargo, como tal regente que soy de sus notas y prothocolos, y a que me 

remito; en fee de lo qual, para que conste donde combenga, a requerimiento 

de el doctor Don Juan Bautista Marau, abogado de los Reales // (12v) 

Consejos, vecino de esta ciudad, como apoderado general del Ilustre 

Marqués de Llanera, Conde de Olocau, y usando de la facultad y licencia que 

me está concedida por el señor Don Joseph Caturla, teniente de corregidor 

y alcalde mayor que fue, por Su Magestad, de esta propria ciudad,  mediante 

su auto provehido en el día treinta y uno de octubre del año pasado mil 

setecientos ochenta y seis, por el oficio numerario del cargo de Antonio 

Jacques, libro de presente traslado comprensivo de quince foxas, la primera 

de el papel del sello primero y las restantes del común, escritas de mano 

agena y rubricadas de la mía, que signo y firmo en esta susodicha ciudad de 

Valencia a los quince // (13r) días del mes de julio del año mil setecientos 

ochenta y ocho.
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1. Una vall i tres pobles 
En l’exposició trobareu els llinatges que van anar poblant els nostres pobles i els seus cognoms. Hem 

situat els llinatges i la seua arribada en el segle, d’acord amb l’aparició als documents senyorials i 

municipals. Molts de vosaltres podreu seguir l’itinerari del vostre llinatge seguint l’exposició. Veureu 

llinatges que desapareixen en alguns documents i els tornem a trobar anys després. És el cas dels 

menors orfes o els caps de casa que han abandonat temporalment el poble i tornen, si el temps és 

propici, per les collites. El fil dels cognoms que mostrem pretén animar-vos a construir el vostre arbre 

genealògic, una forma més per a entrar en el camí de la història. 

LA VALL al-Uqab (de l‘Àguila)

El territori de la Vall,  que  comprèn els termes municipals de Gàtova, Marines i Olocau, formava part 

del terme general del castell d’al-Uqab, nom que els conqueridors cristians van transcriure com Olocau 

en el moment de la fundació del Regne de València per Jaume I. El castell i el seu terme aconseguien 

mantenir la integritat  gràcies a la creació, el 1396, del vincle del cavaller Antoni de Vilaragut i Visconti. 

En un principi, aquella fortalesa serà el centre administratiu de les alqueries sarraïnes  de Pardines 

(després dit Olocau), Marines, Gàtova, Torres, Olla, La Garrofera i Pitxiri, i començarà a ser coneguda 

com castell del Real de Vilaragut. El territori va constituir una baronia fins el 1628, en què va ser  elevat 

a comtat de la Vall d’Olocau. L’administració senyorial va durar fins a l’abolició dels senyorius a partir 

de la declaració de la Constitució de 1812. 

La Vall està situada en els darrers contraforts de la serralada Ibèrica i recorreguda pel barranc de 

Carraixet, el qual ha configurat una vall estreta, on es van situar els pobles, aprofitant els espais pròxims 

als ullals, que van ser utilitzats per regar unes reduïdes hortes. El relleu mostra el punt més elevat a la 

serra Calderona, amb el cim del  Gorgo (907 m). A partir del 1967, el poble de Marines, a causa dels 

aiguats del 1957, es va traslladar als plans de la Maimona, situats entre Llíria i Olocau, als quals es van 

ajuntar un grup de veïns del poble de Domenyo (la Serrania). El Marines antic es va transformar en una 

urbanització, i segueix habitat.
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Dibuix de la Vall

Fotos: Les postals 

de Julian: MARINES I 

OLOCAU EL 1956.

Són les primeres 

targetes postals que es 

van vendre als estancs. 

L’autor les signava 

amb el nom de Julian. 

Fixeu-vos en els camps 

cultivats i els pocs pins 

que omplin el paisatge, 

si el comparem amb 

l’estat actual. 

Vista de Gàtova, 1919.  

Vista del nou Marines.
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2. Un record homenatge als moriscos i els seus llinatges
L’any 1525, els sarraïns valencians foren comminats a convertir-se al cristianisme o a abandonar el país. 

La majoria, com els de la nostra Vall, decidiren batejar-se i quedar-se. I foren anomenats nous convertits 

o cristians nous de moros; però el nom que els donarà la història és el de moriscos. La seua conversió 

no va significar el reconeixement dels mateixos drets dels cristians vells i la decepció els portà a 

seguir resistint els intents d’assimilació.  El 22 de setembre de 1609, un decret de Felip III expulsava els 

moriscos valencians de la península –un preludi de l’expulsió general de la resta d’Espanya–, i el País 

Valencià perdia prop d’un terç de la seua mà d’obra. 

A la Vall solament van quedar, després de l’expulsió, les famílies de l’alcaid Joan d’Unyón amb els set 

fills i de l’escuder Gaspar Rodríguez, juntament amb el rector de la parròquia d’Olocau, Joan Fuster, 

i l’encarregat del forn de vidre, Pere Ivanyes. La resta d’habitants, tots nous convertits, havien estat 

embarcats al port de València en la primera setmana d’octubre del 1609.

El poble morisc deixava les seues cases, camps del secà i les hortes, a les quals dedicaven la major 

part del temps i que mantenien en les proximitats dels barrancs o de les fontetes. Les hortes havien 

estat un dels recursos més estimats per aquell sarraïns. L’agricultura del secà -oliveres, garroferes, 

figueres i  vinyes- tenia un paper secundari per a aquell poble. Una altra font de recursos eren el bosc  

-on feien carbó-, l’espart –per a fer productes artesans- i la ramaderia, amb tots els quals completaven 

l’activitat econòmica aquells valencians. La producció de mel també va ser un recurs molt apreciat 

per a fabricar la mel espessa –la melcutxa-, la qual va ser motiu de transaccions comercials amb els 

ramaders transhumants que venien de l’Aragó.

LLISTA DELS LLINATGES MORISCOS DE LA VALL

Com a homenatge i record a aquells habitants de la nostra Vall, portem el llistat del seus llinatges. 

Com nosaltres, ells guardarien sempre al llarg de la vida les imatges d’uns paisatges familiars: el cim de 

l’Àguila de Gàtova, la Penya del Rodeno de Marines i la Penya d’Ali Maimó d’Olocau.
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El llistat de moriscos correspon a un document de 1568, quan tots ells havien estat batejats i haurien de 

portar un nom cristià. Però fixeu-vos com el llistat dels residents a Pardines -vulgarment dit lo lloc de 

Olocau- i Marines, feta per l’alcaid, cristià vell, assenyala el nom cristià en la majoria de casos i, per contra, 

la llista de Gàtova, feta pel batlle o autoritat dels moriscos d’aquell lloc, no escriu cap nom cristià. 
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3. Els primers repobladors del segle XVII: honrats i bona gent
LA PRESA DE POSSESSIÓ DE 1611

Els nobles valencians, quan prenien possessió del senyoriu, reunien les autoritats i caps de cada casa 

i recordaven el pacte que havien realitzat el seus habitants i les seues obligacions. El document que 

presentem ens dóna els noms dels primers caps de casa que han arribat i les persones que formen 

el primer Consell –organització municipal– dels repobladors. Aquella acta de possessió, realitzada l’11 

de gener de 1611, anomena com a XI baró de la Vall Alonso de Vilaragut. És el primer document on 

apareixen els nous pobladors de la Vall.

LA CARTA POBLA DE 1610 i 1611

El 1610, el baró d’Olocau, Joan de Vilaragut ocupa el càrrec de virrei a Mallorca i, coneixedor de la difícil 

repoblació de la Vall, signa una  primera Carta Pobla amb llauradors de la vila de Deià i Sóller a l’illa de 

Mallorca. El cas és que, si ens atenem als noms d’aquesta primera donació, no els trobem després en 

la presa de possessió de 1611, la qual cosa ens fa pensar que aquells primers repobladors mallorquins 

no van arribar a la Vall.

El 10 de juliol de 1611, se signava la II Carta Pobla o Escriptura de nova població dels llocs de dita baronia, 

vall i honor d’Olocau, Marines, Gàtova i Torres. La Carta Pobla és un document jurídic que regulava 

com anava a viure la gent que arribava als pobles d’on s’havia expulsat els moriscos. El document 

establia les condicions mínimes en les quals viuran els repobladors, les garanties, els impostos –renda 

feudal- que pagaran, així com les normes que regulen el dret a utilitzar els recursos naturals del terme 

on viuran.

Els nous pobladors, amb paraules de l’alcaid de la baronia, Joan d’Unyon, eren honrats e bona 

gen. Persones que buscaven convertir-se en propietaris de terres, seguint el model feudal de 

l’emfiteusi, sistema de possessió de cases i terres on el baró i el llaurador tenien compartit el dret 

de la propietat. El contracte garantitza el pas de la terra de pares a fills, però, si la volien vendre, 
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el baró tenia preferència per adquirir-la o podia exigir el deu per cent del preu. Si el vassall faltava 

a les seues obligacions de treballar-la o pagar les rendes, el senyor exercia el dret d’apropiar-se 

de la propietat.

CASES HABITADES EN LA VALL. SEGLE XVII

Anys 1611   1622 1660 1691 1692

Gàtova 12     19 21

Marines 12   43 22 20

Olocau 19   24  33 26

Total 43   67 74 67   57

                              (1)                    (2)                  (3)                   (4)                    (5)              
(1) Presa de possessió d’Alonso de Vilaragut, el 1611. (2) Catálogo topográfico y estadística de la repoblación cristiana en la diócesis 
de Valencia, con indicación de casas y personas de comunión en el año 1622. (Gàtova, parròquia de Marines) Roma. Arxiu de la 
Sagrada Congregació. (3)) ACO. Llibre: Lo que pagan los vassallos de la villa y condado de Olocau. 1660. (4) ACO. Vassalls de 1691. 
(5) ARV. Pragmàtica. Reg. 601.
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4. Els cognoms del segle XVIII
A partir de la segona meitat del segle XVIII, els cognoms s’estabilitzen als nostres pobles. Les condicions 

sanitàries milloren i veiem augmentar la natalitat. També les produccions agràries han millorat, 

les plantacions d’arbres, com garroferes, oliveres i figueres, es multipliquen, així com les vinyes. El 

creixement econòmic i poblacional és important a Gàtova, on la continuïtat dels pobladors ha estat 

assegurada des de principis del segle.

POBLAMENT

Els llinatges d’aquest segle ens mostren una estabilitat a tots els pobles i, per primera vegada, gràcies 

al llibre de Cabreus del Comtat realitzat el 1755, trobem junt amb els caps de casa el nom de les dones i 

descobrim els matrimonis amb els seus cognoms. Però també trobem l’arribada de nous llinatges: així, 

a Gàtova, els Català, Gil, Martínez, Ximénez o Giménez; a Marines, els Verga o Berga, Martínez, Sierra, 

Lázaro, Rodríguez, Merino i Veses; a Olocau, els Bou, Bernat o Bernad, Berga, Bou, Beltrán, Conejos, 

Máñez Ximénez o Giménez, Moyano, Pelarda i Zurriaga. Si vos fixeu, vos podeu adonar com en part els 

llinatges de Gàtova van desplaçant-se a Marines i Olocau.

EL LLIBRE DE CABREUS

El Libro de Cabrebes y reconocimiento de las casas y tierras y demás bienes de esta Villa de Olocau y 

demás lugares del Condado de Olocau. Año 1775. és com el cadastre o inventari de les terres cultivades, 

horta i secà, arbres, cases, eres, pallers i corrals de cada propietari. Hi ha anotada la propietat de cada 

vassall, l’extensió i la classe de cultiu. El nombre de propietaris és a Gàtova de 128; a Marines de 30; 

i a Olocau de 40. El llibre ens dóna un ric recull toponímic de les partides dels termes i, curiosament, 

també ens dóna informació d’aquells que saben escriure el nom. Trobem a Gàtova vuit signants; a 

Marines un i a Olocau tres. Hi apareix per primera vegada  el nom de la dona en els matrimonis.
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EVOLUCIÓ DEL POBLAMENT DE LA VALL. SEGLE XVIII

1712  1730  1735 1768 1786 1793 1794
Gàtova   42   42  328  401 409
Marines   20   20  113  124 198
Olocau   30   30  206  197 270
Total           51   92   92  647  722 877

                                     (1)                  (2)                  (3)                 (4)                  (5)                 (6)                 (7)          

(1) Cens de veïns del comte de Campo Florido.
(2)  ACO. Cens de veïns, 1730.
(3)  ARV. Varia 964, cens de veïns de 1735.
(4) Cens d’habitants del comte d’Aranda, 1768.
(5)  Cens d’habitants del comte de Floridablanca, 1786.
(6)  Cens habitant  de Gátova. Diario de Valencia, 1793.
(7)  Cens d’habitants de Cavanilles, J. Observaciones, 1793-94 (Falta Gátova)
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5. Els cognoms del segle XIX 

El segle XIX és el segle de la Constitució de 1812. Amb ella els senyorius territorials van ser abolits, 

la qual cosa va representar que desapareguera el monopoli del comte d’Olocau sobre forns, 

botigues, carnisseries, tavernes, almàsseres, trulls i molins. Hi trobem les primeres iniciatives 

municipals i privades per a millorar les condicions de vida i també les millores sanitàries que 

donaran impuls al creixement demogràfic. L’any 1857 es realitza el primer cens estatal que 

mostra la modernització estadística. Segons aquest cens, Gàtova té 1.240 habitants, Marines 637 

i Olocau 927.

IMPOST DE L’EQUIVALENT DE 1832

Per confeccionar les llistes de llinatges d’aquest segle havem utilitzat el document de l’Impost de 

l’Equivalent de 1832, conservat a l’Arxiu Municipal d’Olocau. Era un impost que havia estat aplicat 

a partir de la pèrdua dels drets forals dels valencians amb l’arribada dels Borbons. El pagament 

es feia pactat entre els tres pobles, ja que administrativament va existir una mancomunitat de 

termes i una escrivania comú fins a l’any 1856. Les reunions de la mancomunitat es realitzaven a 

l’Ajuntament de Marines, com a lloc equidistant de Gátova i Olocau, i la presó comuna estava a 

l’Ajuntament d’Olocau.

Els cognoms nous que trobem en aquest segle són: a Gàtova, segons el llibre de Censos de 1803, 

Asensi, Bella, Francisco del Toro o Deltoro, Piquer, Ribelles, i Zapata; i en l’impost de l’Equivalente de 

1832, trobem els Guillen i Vidal. 

A Marines, segons l’impost de l’Equivalent de 1832, trobem els Arnal, Asensi, Cortell, Deltoro, Soriano, 

Tortajada, Sanchis, Pérez i Pitarque. A Olocau, els Asensio, Arnal, Casinos, Cavo o Cabo, Moya, Moreno, 

Rubio, Roca, Royo i Sierra. 
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EVOLUCIÓ DEL POBLAMENT DE LA VALL  AL  SEGLE XIX

 1822  1842  1857  1860   1877   1887

Gàtova   675   684  1.240  1.177  1.260  1.058

Marines   225   306    637    654    736    796

Olocau   333   540    927    910  1.082   1.131

Total 1.233 1.530 2.804 2.741 3.078 2.985
                   (1)                (2)                  (3)                (4)                 (5)                (6) 

(1) Proyecto de división de partidos de la provincia de Valencia. (Inclou Sogorb en la província de València. Nosaltres calculem els 
habitants utilitzant el coeficient 4’5). Arxiu de la Diputació de València. Caixa 3.1822.
(2) Diccionario... Madoz .Cens de 1842. 
(3) Comisión Estadística General del Reino. Censo de Población. Madrid, 1857.
(4) (5) Censos de l’Institut Nacional d’Estadística.
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LLOC DE GÀTOVA
Veïns

José Martínez, Antonio Sanchis*, Vicente Hoz, Juan Martínez, Antonio, Martínez de Antonio, Mateo 

Berga, Miguel Romero y Sierra, Antonio Lázaro, Herederos de Manuel Sierra, José Deltoro, Vda. de 

José Martínez y Domingo, José Bella, Vda. de Juan Rodriguez, Francisco Rubio, Vda. de Francisco 

Sierra, Perdro Marco, Miguel Sierra, José Martínez y Sierra, Javier Romero, Vda. de Francisco 

Martínez, Justo Martínez, Ramón Hernandez, Herederos de José Sierra, José Romero Rodríguez, 

Agustín Hernández, Miguel Catalán, Vda. de Manuel Martínez, Francisco Martínez y Sierra, José 

Romero de Julian, Joaquin Rubio, Francisco Martínez de Tomasa, Adrian Martínez, Miguel Romero, 

Gonzalo Hernández, José Gil, Agustín Martínez de Juan, Ramón Esteve, Vda. de Manuel  Romero, 

Roque Martínez, José Romero y Nevot, Javier Zapata, Herederos de Javier Martínez, Miguel Sanchis, 

Antonio Sanchis, Manuel Romero y Martínez, Herederos de José Piquer, Melchor Mañez*, Felix 

Romero, Salvador Sanchis, Francisco Lázaro, Ramón Piquer, Antonio Mañez, José Navarret *, Vda 

de José, Vicente Romero y Rodriguez, José Catalán, Javier Navarret, Manuel Romero de Francisco, 

Damaso Zapata, Ramon Romero, Vda. de Mateo Bella, Manuel Navarret, Vda. de Javier Zapata, 

Bernardo Berga, José Rodriguez, Juan Bautista Sanchis, Guillermo Sierra, Simón Sanchis, Vda. de 

Antonio Sierra, Francisco Sanchis  de Rosalia, Pedro Mañez, Francisco Romero y Lázaro, Manuel 

Martínez y Navarret, Antonio Romero y Marin, Francisco Guillen, Juan Sanchis y Sanchis, 

José Antonio Sierra, Herederos de Antonio Sierra, Anselmo Sierra, Pascual Romero, 

José Domingo Mayor, Antonio Sanchis y Navarro, Francisco Sanchis y Zapata, Francisco Sanchis  y 

Hurtado, Manuel Vidal, Antonio Puntes, Felipe Gil, Raymundo Sanchis, Ignacio Martínez, 

Calixto Romero, José Domingo Menor.

Alguns cognoms de la Vall, com els Sánchez, els podem trobar valencianitzats amb la forma Sanchis 

o el Navarret que podem trobar com Navarré o Navarrete. 

LLOC DE MARINES
Veïns

Vda de Juan Rodriguez, Manelo Martínez, Vicente Romero, Vicente Rodríguez, Vda. de Tomás 

Domingo, Felix Arnau, Salvador Sanchis, Ramón Deltoro, Tomás Berga, Eusebio Mañez, Simón 

Rosalen*, Vicente Cortell, Manuel Romero de Juan, Bautista Rosalen, Domingo Soriano, Felipe Calvet, 

Matias Cortell, Luis Tortajada, Francisco Tortajada, José Martínez y Gazulla, José Sanchis, Matias  

Pérez, Matias Arnau, José Martínez de Francisco, Tomás Rosalen, Manuel Tortajada, Mateo Sanchis, 

Juan Pitarque, Javier Navarro, Francisco Martínez, Miguel Martínez, Teodoro Rosalen*, Vda. de 

Francisco Arnau, Alejos Sierra, Joaquin Arnal, Francisco Dolz, Herederos de Pascual Soler, 

Herederos de José Calvo.

* El cognom Rosalen el trobem en els documents senyorials amb la forma Rosaleny, Rosalen, Rozalen 

segons el redactor del text.

SEGLE XIX
ANY 1832. POBLES DE GÀTOVA, OLOCAU I MARINES. GOVERNACIÓ DE 
VALÈNCIA. CONTRIBUCIONS DE L’EQUIVALENT. (Arxiu Municipal d’Olocau)
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VILA D’OLOCAU
Veïns

German Sanchis, Francisco Rubio, Vicente Agustí Mañez, Antonio Asensio, José Agustí Bou, Vda. 

de José Bou, Vicente Roca, Mariano Blay, Faustino Bernad *, Vicente Romero, Mariano Moya, Tomas 

Cavo*, Herederos de Juan Picher, Antonio Moya, Bautista Moya, Vda. de José Blay, Vicente Moya, 

José Pascual, José Agustí y Mañez, Francisco Mañez, Francisco Agustí y Mañez, Manuel Sanchis y 

Asensio, Juan Casinos, Manuel Sanchis y Mañez, José Asensio, Vda. de Miguel Arnal, Vicente Bernad, 

Isidro Vidal, Pablo Bou, Domingo Vidal, Mariano Bernad, Bautista Cavo, José Domingo, Vicente  

Agustí de José, Bautista Zurriaga, José Pelarda, Miguel Moreno, Bautista Mañez, Antonio Arnau, 

Francisco Gimenez, Vicente Arnal mayor, Vda. de Juan Domingo, Cayo Sierra, Francisco Tarrega, 

Mariano Navarro, Maria Agustí, Bautista Navarro, Julian Navarro, Facundo Alambiaga*, Tomás Arnal, 

Ramón Agustí, Francisco Cinteros, Vicente Arnal mayor, Vicente Arnal y Cavo, Antonio Martínez, 

Jaime Martínez, Mariano Sanchis, Mariano Navarret, Joaquin Vidal, Rafael Zurriaga, Felipe Royo, 

José Berga, Francisco Mañez menor

* El cognom Bernad el trobem moltes vegades en els documents com Bernat i el cognom Cavo amb 

la forma Cabo. El cognom actual dels Alambiaga, originàriament figura com Arambillaga, Alambraga 

i Arambiaga.

Família Tello-Gàtova
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6. El Segle XX: comença l’emigració i canvis en el treball local 
En la primera dècada del segle XX veiem com la demografia es dispara a tota la Vall. A causa d’això, els 

cultius arriben al màxim d’extensió possible i ocupen també algunes terres dels termes de Llíria, Altura 

i Sogorb. El 1910, Gàtova tenia 1.323 habitants, Marines 945 i Olocau 1.411. Aquell any, la Vall arribava al 

màxim de població, amb un total de 3.679 habitants. Les terres del secà no podien donar per a viure 

tanta gent, i molts jornalers havien de buscar-se treball temporalment fora de la Vall. Era la segona 

vegada que la Vall arribava a un màxim de poblament, que el 1609 s’havia trencat amb l’expulsió dels 

moriscos. Ara anava a començar un altre èxode, si voleu dir-li voluntari, el de l’emigració del camp als 

nuclis industrials buscant unes millors condicions de vida.

L’ÈXODE DEL SEGLE XX

En la Vall, de sempre estaven acostumats a les grans secades que obligaven a molts dels seus habitants a 

una emigració temporal, com a forma d’ajudar les seues famílies a sobreviure. Molts jornalers buscaven 

treball a les masies de l’entorn o es desplaçaven en el temps de la sega al Baix Aragó –els jornalers de 

Gàtova i Marines-. La gent d’Olocau generalment anava a segar palma de margalló a Catalunya. Les 

dones i els joves ajudaven a subsistir fent corda de l’espart i les xiques, anant a servir a la ciutat de 

València.

L’any 1914 arribava a les vinyes de la Vall la fil·loxera. Les velles vinyes de peu autòcton van ser 

arrancades i tot això va produir un impacte en l’activitat de molts menuts agricultors que van buscar 

una altra forma de treball. Començava el procés industrial entre nosaltres, la qual cosa portava 

els jornalers i menuts propietaris agraris a incorporar-se al model d’un sou estable. Els llauradors 

d’Olocau van trobar a les zones industrials de Catalunya, concretament al Baix Llobregat, a la 

localitat de Gavà, la seguretat d’uns jornals que el món agrari no els aportava. El procés emigratori 

s’inicià primer a Olocau, després a Marines i més lentament a Gàtova. El 1936, Gàtova tenia 1.308 

habitants; Marines 735 i Olocau 914. És a dir, la Vall havia perdut 722 habitants en aproximadament 

20 anys.



126 127

Exposició

La guerra de 1936-39 va aturar el procés, però, els anys 60, els mals preus de les collites del secà i els 

minifundis de les propietats van continuar obligant molts llauradors a emigrar. El 1960, Gàtova encara 

tenia 1.150 habitants, Marines 675 i Olocau 846. Seguia el procés emigratori, ara a tota la Vall. 

ALTRES OFICIS LOCALS

Ara, en celebrar aquest quatre-cents aniversari, veiem com l’activitat agrària dels nostres pobles és 

cada vegada més residual i com la major part dels habitants ja no treballen al camp; ara ho fan en 

el sector serveis o industrial i molts d’ells tenen professions liberals. A la fi dels anys 60, les famílies 

llauradores dels nostres pobles són cada vegada més conscients que aquell model agrari no era un 

futur per als seus fills. La creació de l’Institut Laboral de Sogorb i de l’Institut Lliure adoptat de Llíria, 

facilitarà l’accés de molts joves de la Vall al batxillerat i a altres professions.

EVOLUCIÓ DEL POBLAMENT DE LA VALL. SEGLE XX

1900  1910   1920 1930  1940   1950

GÀTOVA 1.265  1.323   1.286 1.308   1.210    1.213

MARINES    915    945     876    735    727     654

OLOCAU 1.243   1.411   1.195    914    829     828

Total a la Vall 3.423 3.679 3.357 2.957  2.776  2.695

Alumnes de Marines 1947-48

De les 50 alumnes, 16 van emigrar i 35 resideixen a l’actual Marines.

Cognoms: Santos, Sánchez, Mira, Idrag, Cortell, Arnau, Maldonado, Romero, Navarro, Rubio, Celda, 

Martínez, Lázaro, Rozalén, Calvet, Rodríguez, Cantero, Castellano.
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LLINATGES QUE VAN EMIGRAR A GAVÀ I ALTRES LOCALITATS CATALANES A
PARTIR DE 1880

OLOCAU
Agustí Arnal (Bubos), Agustí Alambiaga, (Quintins), Agustí Laparra (Pasteres), Agustí Sanchis 

(del Cafè), Agustí Gómez (Parròquies), Agustí Gimenez (Pureros), Agustí Celma (Flautes), Agustí 

Luís (Xurros), Agustí Moya (Burjons), Aliaga Torrijo (Serenos), Alfonso Blay (Pesadors), Arnal Blay 

(Ambrosios), Arnal Bernad (Futís), Asensio Conejos (Xoros), Berga Bou (Jalunyos), Bernad Moya 

(Cananes), Blay Bernad (Borregos), Bou Català (Tomellos), Cabo Agustí (Els Cabo), Castellano 

Navarro (Simones), Català Moya (Matietes), Gimenez Rodriguez (Pedretes), Gimenez Roig (Moleros), 

Mañez Vidal (Sardines), Martínez Rivelles (Simones), Moya Rozalén (Cireretes), Moya Bou (Borbo-

tons), Muñoz Zurriaga (Mascarines), Navarro Alfonso (Peransos), Navarro Torrent (Cabotes), 

Navarro Blay (Polidos), Pascual Martinez (Sarocs), Ponz Agustí (Cananes), Picher Pascual (Turos), 

Quilez Cabo (Blanco), Roca Agustí (Monegues), Roselló Gimenez (Pollos), Ros Pascual (Catalines), 

Romero Santos Juanes (Ximots), Sanchis Arnau (Filassa), Sanchis Berga (Catafús), Tomàs Dual 

(Ferrers), Vidal Romero (Brunes), Zurriaga Sanchis (Aguatzils), Zurriaga Vidal (Llorencets).

GÀTOVA
Esteve Sierra (Ratas), Romero Martínez (Chicharra), Romero Català (Bollos), Romero Sierra (  )

Sierra (Santantonico), Sierra Martínez, Torres Romero (Meregildo).

MARINES
Cortell Romero, Rodrigo Arnau, Rozalén, Claudio, Rubio, Amparo, Sánchez, Enrique.

Escola de Gàtova (dècada dels 50)

Mestre, Ambrosio Romero



128 129

Exposició

Segadors de Gàtova que anaven a Aragó
Vicente Sierra, Provincial; Angel Sánchez; 
Emilio Romero; Ricardo Romero Peca; Trinitario 
Zapata; Ricardo Sánchez, Marin; José Sierra, 
Juanejes; José Romero; Juan Sierra Rubio.

Alumnes Escola d’Olocau - 1961
Alumnes de l’escola d’Olocau, 10 de juny de 1961.
Esperant les autoritats per inaugurar les noves 
escoles. 
Dels 65 xiquets i xiquetes, solament 10 viuen a 
Olocau, la resta viuen principalment a la ciutat 
de València, Gavà i altres localitats.
De tots ells, solament n’hi ha un dedicat a 
l’agricultura i no viu a Olocau. Els oficis predo-
minants són mestresses de casa, administratius, 
obrers de la construcció, serveis sanitaris, mes-
tres, psicòlegs, metal·lúrgics, taxistes, vigilants 
forestals i municipals.

Estació de Gavà 1958
D’esquerra a dreta: xiqueta, Conxeta, filla de Vi-
centa Arnal Zurriaga i Josep “El Cabrer”. Cecilia 
Arnal Zurriaga, Mariano Tortajada marit de Júlia 
Arnal Zurriaga. Dolores Orts Fox segona dona 
del meu abuelo Ignacio Arnal Zurriaga. Nàsio 
“El Sardina”.

Segadors de palma a Catalunya 
Prop del camí que ve d’Olesa i que va cap a Ri-
bes o cap a Olivella. Josep Agustí és l’home de 
l’esquerra de la imatge (foto: Jaume Gómez i Puig).

Família Martínez Sánchez-França

Família Rosselló-Gavà
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7. Novetats en el poblament i l’administració de la Vall
EL NOU POBLE DE MARINES

El poblament de la Vall a partir dels anys 60 entraria en un nou procés. D’una part, el poble de Marines seria 

traslladat, el 1967, als plans de la Maimona i començaria a créixer i recuperar molts dels habitants que havien 

emigrat en les darreres dècades del segle. Als veïns del nou Marines se’ls afegien, el 1973, les 54 famílies de 

Domenyo. El nou segle seguia amb l’augment demogràfic de Marines, que arribava a tenir 1.396 habitants

CANVI PROVINCIAL DE GÀTOVA

La reforma liberal de la divisió d’Espanya en províncies anava a cometre alguns errors, com el que van 

viure els habitants de la Vall. Un territori que sempre havia estat unit en una administració senyorial i en la 

Governació de València es va veure dividit. Si Gàtova passava a la província de Castelló i al partit judicial 

de Sogorb, Marines i Olocau eren incloses al partit judicial de Villar de l’Arquebisbe. Molt van lluitar els 

tres pobles per corregir aquell desgavell: els papers conservats a l’Arxiu de la Diputació de València ho 

demostren. Finalment, Marines i Olocau van aconseguir el canvi al districte judicial de Llíria, però no 

Gàtova. Els pobles no obliden, i així, amb la democràcia, el 7 de novembre de 1995, per primera vegada 

a Espanya es feia una modificació en la divisió provincial de 1883: Gàtova, gracies a la pressió dels seus 

habitants, passava al partit judicial de Llíria i a la província de València.

EVOLUCIÓ DEL POBLAMENT DE LA VALL. SEGLES XX i XXI

1960 1970 1980 1999 2001 2009

Gàtova 1150 829 648   502 471 448

Marines 675 872 1082 1348 1.396 1.771

Olocau 846 559 573 816 919 1.479

T. Vall 2.671 2.260 2.303 2.666 2.786 3.698
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MINISTERI D’AGRICULTURA. IRYDA

Relació de sol·licitants de la solució Marines

Alba Sánchez Francisco, Alba Sanchez Vicente, Alemán Alba Vicente, Bádenas Pérez Manuel, Cervera 

López Benjamin, Xervera Martinez Miguel, Cervera Panblanco José, Cuevas Huerta Adolfo, Diago Montes 

Federico, Durbán Huerta Pantaleón , Durbán Huerta Valeriano, Durbán López Vicente, Dus Valero Manuel, 

García Martinez José, García Valero Antonio, García Viana José, Gil Corachán Jaime, Grau Alcoverro Josá 

María, Guillén López Jesús, Huerta Durbán Manuel, Lacuerda Castelló Vicente, Lurbe Dus Carmen, Llovera 

Diago José, Madrid Martinez Juan, Madrid Martinez Manuel, Madrid Montes Isabel, Madrid Montes Manuel, 

Madrid Montes Rafael, Madrid Pamblanco Abelardo, Madrid Ramos Joaquina, Madrid Valero Juan Anto-

nio, Marín García Quintiliano, Martínez Madrid Francisco, Martinez Valero Adolfo, Montes Durbán Juan 

Bautista, Montes Durbán Joaquín, Montes Martinez Juan Vicente, Montes Platero Juan Bautista, Naranjo 

Naranjo Antonio, Otero Garcia Florentino, Rios De La Fuente Eugenio, Romero Diago Juan Jose, Romero 

Diago Manuel, San Durbán Eliseo, Sanz Durbán Vicente, Solaz Tortajada Javier, Sorino Soriano Grego-

rio, Torrico Guijarro Francisco Javier, Valeo Martinez José, Valero Viana Miguel, Viana Diago José, Viana 

Huerta Manuel (Pantorrilla), Viana Tarazón Francisco, Villanueva Cañigueral Francisco.
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8. Els llinatges compartits entre els tres pobles
Una vall tan tancada i aïllada, un mateix senyoriu administratiu al llarg dels segles i uns treballs compartits 

a l’hora de recollir les collites de garrofes, oli o vi, les trobades de jornalers a les masies del voltant, les 

partides de pilota i els balls de les festes, viatjar amb el mateix autobús de “La Gatovense” creaven una 

sèrie de lligams entre la gent de la Vall. Els cognoms dels primers repobladors -els Navarret, Navarré o 

Navarrete, els Sánchez, Romero, Navarro, Mañez, Berga, Martínez.., llinatges de 1611- els podem trobar 

ara als tres pobles. El trasllat de Marines, el 1967, la mobilitat actual dels joves a les discoteques de 

la comarca i l’arribada del turisme i els nous habitants de les urbanitzacions ens han aportat un nou 

model de poblament globalitzat on els vells cognoms tradicionals es troben compartits amb nous 

llinatges que han arribat i que ja formen part del veïnatge actual. 

Dibuix: la carrasca del cementeri de l’antic Marines, com a arbre genealògic.

Arbres genealògics dels Romero, Sánchez, Navarro, Mañez, Bernad, Arnal ...

Gràfic dels cognoms compartits entre els tres pobles:

UNA VALL i DUES LLENGÜES

El predomini d’uns llinatges aragonesos o valencians a cada lloc de la Vall a causa del repoblament 

donarà pas a unes tradicions diverses i a una divisió de llengües. Així, trobem que Gàtova queda 

amb un predomini de parlants aragonesos des del primer moment de 1611. A Marines i Olocau, en els 

primers temps estan prou igualats els originaris de les terres aragoneses i els de pobles valencians. Al 

llarg del segle XVII, veiem que llinatges de Gàtova, com els Sánchez i Romero, baixen a Marines, on 

també arriben els Domingo d’Alcubles, els Aliaga i els Arnau de Teresa de Bejís, que poblaran l’Olla 

i faran que predomine el parlar aragonès. El 1693, el rector Benet de Marines ja tradueix els pregons 

senyorials del valencià al castellà. A Olocau, l’arribada al llarg del segle dels Castelló de Benifaraig, els 

Ferrandis, Vidal, Badenes i Blay de Llíria, els Oltra i Agustí de l’Horta de València, farà que el valencià 

siga la llengua predominant i que els habitants queden integrats definitivament en la seua àrea cultural.
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9. Els llinatges històrics
QUADRE DE LA LLISTA DELS LLINATGES HISTÒRICS DE LA VALL

SEGLE XVII

Primera llista de llinatges nous arribats a la Vall, el 1610 i que estan presents a l’acte de possessió de l’XI 

Baró d’Olocau, Alonso II de Vilaragut i Pardo de la Casta, l’onze de gener de 1611.

Gàtova: 

Joan Sánchez, Justícia; Domingo Gorris, Jurat; Pedro Calbet, Majordom; Pedro Sànchez; Pasqual Ros; 

Miquel Sànchez; Francisco Oliver; Miquel Garcia; Miquel Gorris; Francisco Mancho; Joan Sànchez major 

y Marco Oliver, tots christians vells y nous pobladors y vassalls de dit lloch de Gatova.

Marines: 

Benito Hernándes, Justícia; Benito Calafe, Jurat; Sebastià León, Lloctinent de Justícia; Sebastià Mar-

tínes, Majordom; Baltazar Novella; Josep Calafe; Francisco Calafe; Llorens Calafe; Domingo Garcia; 

Jaume Bessante; Domingo Navarro y Pedro Diago, tots christians vells y nous pobladors y vassalls de 

dit lloch de Marines.

Olocau: 

Matheu Navarret, Justícia; Franco Cortes, Jurat; Miquel Merino, menor, Lloctinient de justícia; Jaume 

Polo, Mustasaf; Francesc Ximeno, Vehedor; Joan de Cortes; Miquel Martínez; Martí Pérez; Salvador Her-

nández; Joan Benito; Domingo Sebastián ; Pedro de Luna; Jayme Colas; Joan Colas; Vicente Vinyau; Pe-

dro Vinyau; Gaspar Salvador; Franco Blanch i Joan de Unyon, alcait, tots christians vells y nous pobladors 

y vassalls de dita vila per la expulsió dels moros feta per sa magestat en lo any de mil siscents y nou.
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EL PRIMER CONSELL DE GÀTOVA, MARINES I OLOCAU

En l’administració foral dels valencians, el Consell era el nom de l’organisme municipal encarregat de la 

comunitat. Estava presidit pel justícia –nom de l’alcalde segons els furs valencians- i l’acompanyaven 

els jurats. El document de l’11 de gener de 1611 ens mostra les primeres autoritats municipals dels 

nostres pobles. 

El justícia d’Olocau és Mateu Navarret, el de Marines és Benet Hernández i el de Gàtova, Joan Sánchez; tots 

ells són de famílies d’herbejants o pastors transhumants originaris de Camarena de la Sierra (Comunitat de 

Terol). Les relacions entre els senyors de la baronia i els moriscos amb la gent de Camarena venia de lluny. 

Documentalment, l’any 1513 ja trobem uns Navarret que baixen amb ramats a la baronia d’Olocau. 

Primer Consell de Gàtova 

Joan Sánchez, Justícia 

Domingo Gorris, Jurat

Pedro Calbet, Majordom

Primer Consell de Marines 

Benito Hernandes, Justícia

Benito Calafe, Jurat

Sebastià León, Lloctinent de Justícia

Sebastià Martínes, Majordom

Primer Consell d’Olocau

Mateu Navarret, Justícia

Franco Cortes, Jurat

Miquel Merino, menor, Lloctinent de Justícia 

Jaume Polo, Mostassaf*

Francesc Ximeno, Veedor*

*Mostassaf: Funcionari municipal que tenia al seu càrrec 

la vigilància del contrast del pesos i les mesures.

* Veedor: Funcionari municipal encarregat de jutjar 

les causes relatives a les aigües i danys dels ramats.

TRES GRUPS DE REPOBLADORS

El primer grup de repobladors són els aragonesos, format per llinatges originaris de la vila de Camarena 

de la Sierra, del Regne d’Aragó: els Navarret o Navarrete, Sánchez o Sanchis, Hernández, Ximeno o 

Gimeno, Corella, Polo, Ruvio, Más, Colàs, Pérez, Sebastián, Soriano, Mancho, Ros i Diago. Al llarg del segle 

XVII, però, veiem que molts d’aquests primers pobladors abandonen i van arribant-ne d’altres: els Iranzo, 

Tomás, Berga i Rodriguez, a Gatova; els Just, Salines, Aliaga, Rosaleny o Rozalen, Arnau, Dolz i Soler, a 

Marines; els Blay, Arambillaga,Vidal, Cubells, Sanchis, Tortaxada o Tortajada i els Dols o Dolz, a Olocau. 

A Gàtova, amb una creixença dels Sánchez i l’arribada també de Camarena, dels Romero, Pasqual o 

Pascual, Rodríguez i Sierra, el poblament aragonés s’estabilitza. Aquells primers repobladors deixaran la 

seua llengua i els seus llinatges, però també en bona part la seua gastronomia, la toponímia i tradicions. 
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Un segon grup repoblador està format per famílies valencianes procedents del Regne de València, 

moltes originàries de pobles veïns. És el cas de Miquel Merino, lloctinent del Justícia, a Olocau, el 1611, 

originari de Llíria i que es quedarà l’arrendament de l’alqueria morisca de la Garrofera (Marines). Els 

Merino, Calbet o Calvet, Bessantes, Beneyto, Ferrandis, Martínez, Oliver i Bosch són llinatges originaris 

de Llíria; els Faulí i Badenes, de la Pobla de Vallbona; els Manyeç o Máñez i els Colas vénen d’Altura; 

els Vidal, Agustí i Bernat, de l’Horta; els Calafe o Calaf, de la ciutat de València -família de pastissers- 

que s’estableixen un temps a Marines i després abandonen. Ells ens deixaran els costums i tradicions 

dels habitants cristians del Regne de València descendents dels repobladors de la conquesta de 1238. 

Finalment, un tercer grup, més minoritari, originaris de diferents llocs de fora del Regne. Entre ells 

trobem els biscaïns, -els bascs- i navarresos, que es dediquen a fer de llenyaters i fer carbó en les 

pinedes de la baronia o en el veí terme de Llíria. Són els Navarro de Marines de 1611; els Gorrís de 

Gàtova de 1611; a Olocau, els Arambillaga o Alambiaga de 1640, els Vidagany o Bidagain de 1646. 

Uns altres grups són els criats del comte Alonso de Vilaragut i del seu fill Jordi, els qual també reben 

terres i cases a Olocau, com Antoni Setcabeses o Sietecabezitas, originari de Madrid, o els infançons 

Rodríguez de Figueroa, de Salamanca, i els Pérez Cardona, valencians, i els fills i filles del darrer alcaid 

o procurador, Joan d’Unyon. Finalment trobem alguns fadrins catalans, com els Sánchez d’Albesa 

(Lleida), que abandonen Marines el 1660, o el Sanaguja (Lleida), establerts a Olocau el 1660.

Festa dels tres pobles-Antic Marines, 30 d’abril de 2011
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10. Celebrem el quatre-cents aniversari  
Celebrar, recordar, memoritzar el que ha estat la vida dels llinatges que han viscut en un territori és 

fer història. Una història que ens ajuda a comprendre el món en què ens toca viure. Que per primera 

vegada celebrem, els nostres pobles, la commemoració del repoblament, és una sort, perquè significa 

que sabem més del nostre passat i també perquè, tal volta, mai com ara el futur dels que habitem 

aquestes terres ha estat amb tants dubtes a l’hora d’assenyalar als seus habitants el camí a seguir. 

Solament quan mirem les hortes i els camps abandonats, fonts de tantes vides en tots aquests segles, 

ens adonem dels canvis que haurem de veure en el futur. Existeix un misteriós punt de trobada entre 

les generacions anteriors i la nostra. És com haver estat esperats a la terra. Les generacions anteriors 

esperaven acabar les seques amb l’arribada del Canal del Túria, el regadiu; ara que tenim el regadiu, 

veiem com els preus de les collites no animen els joves a viure del camp. L’agricultura familiar, que 

fou la raó de l’existència dels nostres pobles, està deixant d’existir. També els joves actuals esperen i 

creuen que el món necessita una nova forma de vida, que l’agricultura nostra ha de canviar. Esperem 

que el futur ens aporte noves propostes per al terreny agrari i forestal que representa el territori de la 

Vall. Tots sabem que és un espai de gran valor natural -que presenta un interessant patrimoni històric 

i és també un bé públic-, que haurà de donar vida als que l’habiten, i això ens demana el compromís i 

la participació de tots els que hi vivim. 

L’exposició ens ha mostrat les arrels que han configurat el pas de quatre-cents anys, però a l’home 

a més d’arrels també li cal l’arbrat on apareixeran els fruits. A les generacions actuals, que valoren 

l’adaptabilitat tant com la tradició, que busquen la creativitat i l’obertura d’horitzons, hauria d’agradar-

los saber que allò important no és saber d’on venim, solament, sinó cap a on anem, i hauran de 

reflexionar sobre quina classe de curiositat o imaginació tenen i com se’n faran servir per trobar el seu 

propi futur. 
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11. Els llinatges actuals 
del segle XXI
A partir de 1970, l’augment del parc de 

l’automòbil, entre els quals destaca el famós 

600, s’anava a configurar una altra forma de 

relació entre la ciutat i el camp i això anava 

a transformar la vida dels nostres pobles. 

Comencen a proliferar les visites de la gent 

de la ciutat als pobles els caps de setmana i la 

construcció de casetes i xalets als nuclis rurals.

Per una altra part, es produiria un augment 

demogràfic determinat per la mobilitat de les 

persones que representava l’automòbil. Això 

propicià el desplaçament dels habitants dels 

pobles a altres llocs de treball i altres oficis, 

i per altra banda va atraure molts residents 

urbans a quedar-se vivint en les urbanitzacions 

dels termes de Marines i Olocau. 

La construcció de l’autovia CV-35 a Llíria, la 

disponibilitat d’aigua i la contínua instal·lació 

de nous residents als termes d’Olocau i Ma-

rines contribueixen al fet que el creixement 

demogràfic siga constant actualment en 

aquestes localitats. 

IMMIGRANTS ESTRANGERS 
EMPADRONATS

Població total  Estrangers

GÀTOVA   448   9

MARINES   1.771  87

OLOCAU 1.479 184
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12. Antic Marines - la festa del 30 d’abril de 2011
400 anys de l’arribada del nous pobladors.
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Les relacions econòmiques entre 
la vila de Llíria i la Seu de València 
al segle XVII. Crisi i deute públic
Immaculada Llibrer i Escrig

La crisi bladera que va patir tot Europa des 

del 1629 fins al 1631 també va afectar la ciutat 

de Llíria, i aquesta va veure’s en la necessitat 

d’acudir al mercat financer per resoldre els 

problemes d’abastiment. De l’estudi i l’anàlisi de 

la informació custodiada a l’arxiu de la Seu de 

València, coneixem que la vila de Llíria va assumir 

l’adquisició dels queviures i, com la ciutat de 

València,1 va nomenar un Síndic, Pere Veses, amb 

la finalitat d’engegar i complir tot el procediment 

necessari per carregar un censal i aconseguir el 

finançament per a l’adquisició de blat.

Hi havia, en efecte, tot un procés que s’havia 

d’acomplir fins a obtindre de les autoritats el permís 

per a carregar un censal. En aquest procediment la 

vila estava sotmesa al Batle General i Governador 

Civil del Regne, dels que rebia l’autorització per 

por a endeutar-se. Una vegada finalitzat aquest 

procediment, la vila tenia accés al mercat financer, 

mercat que, com qualsevol altre, era un espai on es 

trobaven l’oferta (els inversors que volien obtindre 

guanys per als seus diners) i la demanda (és a dir, 

les entitats o individus que, tot necessitant recursos 

financers, estaven disposats a pagar per ells). A 

més a més, una part de la demanda estava formada 

per aquells antics deutors que volien millorar les 

condicions financeres a què estaven sotmesos. 

Aquest és el cas que presentem en aquest treball, 

que va succeir el 1683, quan la vila va realitzar un 

canvi de censal.

1. HISTÒRIA DEL CENSAL DES DEL 

CARREGAMENT FINS AL QUITAMENT

El 29 de juny del 1632, el notari Joan Barba 

deixava registre escrit de cinquanta manaments 

i empares de la cort del justícia civil i consell de 

la vila de Llíria, en relació a un sindicat fet a favor 

de Pere Veses, per a carregar-se a censal fins a la 

suma de 5.080 lliures amb la finalitat que aquesta 

quantitat es destinara a la compra de queviures.2

Uns quants dies després, el 13 de juliol, Josep 

Vidal, notari i escrivà de la batllia general de la 

ciutat de València i regne, comunicà que lo Batle 

General donà llicència a la dita vila de Llíria per 

a carregar-se a censal fins la quantitat de 5.080 

lliures. Encara que el permís va ser sobre la dita 

quantia, nosaltres únicament tenim notícia d’un 

censal que havia estat carregat per 3.000 lliures. 

De la resta, 2.080 lliures, desconeguem què va 

succeir, és probable fins i tot que es carregara 

un altre censal. El fet que la vila hagués decidit 

dividir la quantitat en dues parts més petites, 

és a dir, en dos productes financers diferents, 

pot ser indicatiu que la vila tingués l’estratègia 

d’optimitzar la captació dels recursos. Fins i tot, 

és possible que fóra més fàcil i més ràpid trobar 

inversors que estigueren disposats a carregar 

censals de 3.000 i de 2.080 lliures cada un, que 

una sola persona o entitat que tinguera a l’abast 

una quantitat de 5.080 lliures per invertir en 

censals.3
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Tornant de nou al censal al qual ens referim, 

coneixem que Pere Veses “en nom de síndic de dita 

Vila, preceint sindicat i llicència i demés identitats”, 

el 28 de setembre del 1633, va obtenir els diners 

que Llíria necessitava, d’un carregament a favor 

d’en Gaspar Tàrrega. Aquest censal meritava una 

renda anual de 3.000 sous, quantitat que havia de 

pagar-se mitjançant dos terminis, concretament el 

29 de setembre i el 29 de març, a raó de 1.500 sous 

en cada una d’aquestes dates.

Però, qui era aquest poderós creditor que 

havia prestat aquesta important quantitat a la 

vila de Llíria? Cal que fem una breu reconstrucció 

professional i familiar. Gaspar Tàrrega, senyor de 

Beniferri i regent de la Reial Audiència,4 era doctor 

en dret, exercia l’ofici d’advocat des del 1585, i va 

ingressar a la Audiència com a jutge de la Cort 

el 1613, i passà a les causes civils per privilegi de 

2 de setembre del 1617. Aquest important càrrec 

era el d’una mena de primer ministre de la més 

alta instància judicial valenciana, i que es feia 

càrrec d’una comissió temporal, la de la “visita 

d’amortització”. Algunes d’aquestes comissions de 

visita efectuades per l’esmentat Tàrrega es poden 

trobar a la Secció de Batllia de l’Arxiu del Regne de 

València (A, exped. 3.280).

El dit Gaspar Tàrrega va tindre dues filles, 

Catalina i Anna Maria, les quals va casar 

respectivament amb en Constantí Cernecio i en 

Francesc Cernecio, comte de Parcent. A cada 

una va entregar com a dot l’elevada quantitat de 

10.000 lliures. En Gaspar va morir l’any 1635, i en el 

seu testament instituí hereves les filles Anna Maria 

i Catalina, a cadascuna per mitat i volent que se 

succeïren la una a l’altra5. Anna Maria, comtessa 

de Parcent, va morir sense descendència (el 4 de 

novembre del 1668); d’aquesta manera els fills de 

Catalina –Emmanuel, Maria i Clàudia– van heretar 

tots els béns d’aquesta poderosa família. Calia, però, 

fer un acte de partició o divisió de l’herència per 

assignar a cadascú la part corresponent. Aquest 

transcendental document és en el lligall 2.495 de 

l’arxiu de la Seu: i conseqüència d’aquest acte, 

trobem que li és adjudicat a Emmanuel Cernecio, 

segon comte de Parcent, el censal de la Vila de 

Llíria. El nostre censal, però, encara passaria per 

altres mans: en col·locar en matrimoni la seua filla 

Lluïsa Teresa amb Joan Lluís Soler Marrades i Vich, 

comte de Sallent, Emmanuel Cernecio li assignà 

l’esmentat censal com a part del dot (segons cartes 

nupcials rebudes pel notari Francesc Ferrer el 26 

d’octubre del 1678). Finalment, cinc anys després, 

aquest comte de Sallent, beneficiari del censal, rep 

de la vila de Llíria el capital inicial amb el document 

de quitament signat l’any 1683.

No obstant això, aquest quitament no va 

suposar la fi de l’operació censalista de la vila, en 

realitat el quitament va ser conseqüència d’un 

nou carregament de censal. La Vila continuava 

endeutada, però s’havia produït un canvi del 

censalista6. És a dir, Llíria tornà de nou al mercat 

financer, i hi va trobar que l’il·lustre capítol de la 

Seu de Valencia oferia millors condicions que les 

aportades pel compte de Sallent.

 Aquest darrer censal, en benefici de la Seu 

de València, va restar vigent durant gairebé cent 

cinquanta anys, quan finalment es va signar el 

quitament en dos actes notarials, el primer rebut 

per Miquel Jeroni Monravà, notari del Consell de la 

Vila de Llíria, el 16 de gener del 1771, i el segon el 10 

de setembre del 1772. 

Cal, però, fer-nos una pregunta clau: per quina 

raó es va produir la cancel·lació del primer censal, 

que estava a favor del comte de Sallent, per 

aquest nou censal a favor de la Seu dins la seua 

administració de Dobles i Aniversaris?

2. CAUSES D’UN CANVI DE CENSAL: 

ESTRATÈGIES DAVANT LA CRISI?

Per conèixer les raons per les quals una vila 

com la de Llíria, en una època de crisi, s’endinsa en 

tot un procés administratiu complex de canvi de 

censal hem de tornar al document que es troba a la 

Seu de Valencia.7

La justificació la trobem en les paraules de Vicent 

Aparici, síndic de la vila de Llíria l’any 1683. Vicent, 

en un intent de proposar el millor, va dir que la 

dita vila respon a l’egregi comte de Sallent amb la 

quantitat de 3.000 sous. Aquesta quantitat és la renda 

produïda pel censal que va ser carregat per Pere 

Veses, cinquanta anys abans quan, en nom del síndic 

de dita vila, va fer el carregament a favor del lloable 

En Gaspar Tàrrega, regent de la Reial Cancelleria i 

que en aquest temps pertanyia a Joan Lluís Soler 

Marrades, lo egregi compte, per transportació. Per 

altra banda, –continuava afirmant el síndic local– 

“com que lo dit comte de Sallent” interposava un 

greuge contra la vila en produir-se un retard en les 

dates del pagament de les pensions del censal, cada 

greuge es tornava amb rapidesa en una execució. I 
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com que cada execució comportava l’embargament 

i, conseqüentment, el segrest per part de l’autoritat 

judicial dels béns propietat de la Vila, els problemes 

que s’esdevenien eren nombrosos per a l’administració 

de la comunitat de Llíria. Efectivament, cada vegada 

que en Joan Lluís Soler feia una execució, la Vila patia 

les costoses conseqüències que s’esdevenien pel 

procediment jurídic interposat contra aquesta. Totes 

aquestes situacions van comportar que el consell 

de la Vila, mitjançant el seu síndic, es plantejara 

possibles solucions per evitar la molèstia que el comte 

periòdicament li generava.

La millor eixida fou acudir de nou al mercat 

financer del crèdit per trobar solucions. D’aquesta 

manera van assabentar-se que el capítol de la Seu 

de València podia esmerçar-los les mateixes tres 

mil lliures a la mateixa renda anual de 3.000 sous 

però amb altres avantatges molt interessants: 

primerament el capítol es feia càrrec de les 

despeses que sofria la Vila a conseqüència del 

quitament i, a més a més, en segon lloc, el cabildo li 

donava a la Vila, per pacte, un mes d’espera (dins el 

qual no es produiria cap execució contra Llíria) en 

cadascuna de les dues pagues que a l’any havien 

de fer-se de la meitat de la renda.

El síndic de Llíria va entendre que el producte 

financer oferit per la Seu era molt més avantatjós 

per a la Vila. Si bé és cert que el tipus d’interès era 

el mateix en tots dos censals, els avantatges oferits 

pel capítol feien més atractiu el seu actiu financer. 

No obstant això, davant aquestes característiques, 

el síndic Aparisi havia de plantejar-se una altra 

qüestió: el benefici a obtindre d’aquests avantatges 

seria superior al cost de fer tot el procediment 

administratiu i notarial que implicava el canvi del 

censal? La resposta va ser, sens dubte, afirmativa, tan 

sols hi havia la novetat de mudar la persona a qui se 

li havien de fer els pagaments, tot canviant l’obligació 

en les mateixes tres mill lliures de carregament antic. 

Aparisi va sotmetre aquesta decisió al Consell 

General de la Vila de Llíria, format aleshores per 

Pere Portolés, justícia; Joan Calvo, fill de Pere Calvo, 

Isidre Gómez i Joan Agaró, jurats; Francesc Oliver, 

fill de Francesc, racional, i Vicent Aparisi, síndic, junt 

amb altres seixanta-quatre homes més, tots veïns de 

la vila.8 Finalment, amb el vistiplau del consell de la 

Vila, es va procedir al compliment de tot el procés 

administratiu necessari per fer el canvi en lo censal.

En aquest procés de canvi no era necessari 

ni decret ni llicència de la Vila, però sí que ho era 

obtindre dues opinions qualificades de persones 

independents que manifestaren la seua valoració 

professional en relació a aquesta operació. Per 

tant, Vicent Aparisi va requerir que dos notaris li 

donaren una sumària informació de testimonis a 

efecte de provar i verificar l’esmentada utilitat. Per 

aquesta raó consten en el lligall dos informes de 

notaris que els van emetre després d’analitzar les 

escriptures dels censals, els nous i els vells, i de tots 

els documents que els van aportar com a prova. 

Els dos notaris posen de manifest els avantatges 

d’aquesta operació financera. Com que el contingut 

d’aquestes declaracions és molt interessant per 

comprendre el canvi, i també pel seu valencià en 

aquesta època tardana, fem una breu transcripció:

Testimonis rebuts per el síndic de la Vila de Llíria d’en 

Sebastià Calderer, notari, i d’en Joan Siman, notari: 

14 d’agost 1683. Sebastiá Calderer, notari, 

habitador de València de 43 any d’edat. 

Testimoni donat per part d’instància demanada 

per Vicent Aparici, Síndic de la Vila de Llíria. 

En relació a lo contingut d’una escriptura de 

resquesta, per aquell en dit nom en lo dia de hui 

pessada. Lo qual jura al nostre Déu Jesucrist e 

diu veritat.

Sobre aquesta escriptura diu:

Havent vist i llegit el testimoni d’aquesta 

escriptura requesta i entés i considerat lo fet 

que en ella especifica, té ell testimoni per molt 

útil i beneficiós a la dita Vila de Llíria. El que 

per benefici i efectes expressats en aquesta 

escriptura es carregue un censal de propietat 

3.000 lliures, al for comú de un sou per lliura, 

així per que per aquest medi es redimeix la dita 

vila de la molèstia tan gran de les execucions 

que l’egregi comte de Sallent cita instant contra 

la dita Vila, per la solució o solucions del censal 

que li respon dita Vila.

Per obs de quitar lo qual ha de signar altre nou 

carregament de censal, com per en cada solució 

i paga del nou carregament te dita Vila per pacte 

un mes d’espera i sent en aquesta conformitat es 

indubtable la utilitat, tan evident.

Lo que diu saber como a notari per la pràctica i 

experiència que com a tal té en aquestes matèries.

El segon testimoni, del notari Joan Siman, és el següent:

Testimoni segon donat per Juan Siman, notari 

habitador de València, d’edat 38 anys, testimoni 
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produït e donat per part e a instància

Sobre aquesta escriptura diu: que del fet referit 

en dita escriptura en que se explicita i particular 

notícia i es en la manera següent: Ell té per 

testimoni que la dita vila de Llíria si efectua lo nou 

quitament i carregament de censal pagant un sou 

per lliura, la dita vila se redimeix de la molèstia tan 

gran de les execucions que contínuament l’egregi 

comte de Sellent està instant-la per la cobrança 

de la solució. I per evitar aquestes execucions la 

dita vila aconsegueix a més un mes d’espera dins 

lo qual no pot ser vexada en execució alguna.

I sent com és aquesta conformitat de molta 

utilitat, lo qual dic per el meu testimoni com a 

notari, per la pràctica i experiència que com a tal 

en sembla aquestes matèries.

Rebuts aquest dos testimonis, i amb el permís 

del consell de la vila, Vicent Aparisi va continuar 

el procediment establit. Va fer el pagament d’una 

provisió a la Cort Civil de València el 14 d’agost del 

1683, i va esperar el pronunciament de sentència. 

Fet que va esdevenir el 13 de setembre del 1683. 

Consta en 

lo llibre de Pleit, de la mà d’Emmanuel 

Mercader i Calatayud, doctor en dret, del 

consell de Sa Majestat e assessor ordinari 

de Josep Castellví i Aragó Marques de 

Villatorca, castellá de Castell d’Oriola i 

mestre de Camp d’un terç de la milícia 

efectiva de València, del consell de sa 

majestat e per tant Gran General Governador 

de la present ciutat e regne de Valencia, 

que la vila de Llíria va rebre justícia, tal i com 

apareix en la documentació que consta en l’arxiu 

de la Seu:

Vista una escriptura de requesta, vist los 

testimonis produïts e donats en la present 

causa, oïts totes les de posicions, davant del 

Nostre Senyor Déu, hagut acord, con ull i 

deliberació, es pronuncia sentència i es declara 

la dita requesta resta justificada fundada i 

acordada procedir i haver lloc de justícia. En 

conseqüència dona i concedeix permís i faculta 

plena i bastant poder a la dita Vila de Llíria, e o 

a son legítim síndic per a signar lo carregament 

del censal expressat en dita escriptura i amb els 

efectes expressats en aquella. I així mateix, per a 

firmar tots los actes que convindran, interposant 

dit acte en carregament i demés necessaris. 

Amb la autoritat i decret judicial del present 

tribunal, lo que declara el dit don Emmanuel 

Mercader, assessor, interposant en dit acte lo 

decret i autoritat del present tribunal.

Amb la sentència, Vicent Aparisi va obtindre el 

permís, formalment documentat en el decret, fet i 

proveït per un ajudant del General Governador de 

la Ciutat de València i Regne, decret que consta 

registrat el 14 d’agost del 1683 en el llibre de plets 

de la dita Cort.

Tot i que cal observar que es produeix una 

diferència de dates des que la sentència és 

emesa, el 13 de setembre del 1683, i el dia que es 

produeix el quitament del censal, el 14 d’agost del 

1683, trobem que la sentència, si bé és posterior, 

validava tots els actes esdevinguts el 14 d’agost, 

actes fets per Joan Simean, notari de València. 

3. LA SEU DE VALÈNCIA DES DEL PUNT DE

VISTA ADMINISTRATIU

La Seu de Valencia, des de la perspectiva 

econòmica, estava regida sota la direcció dels vint-

i-quatre canonges que, reunits en capítol, formaven 

un òrgan eclesiàstic independent amb la finalitat, 

entre d’altres, d’ajudar l’arquebisbe de València en 

les tasques d’organització i govern de la diòcesi.

La Seu, des d’un primer moment, va tindre com 

a objectiu que les seues pràctiques litúrgiques foren 

punt de referència per a altres esglésies de menor 

importància, i va esdevenir model i mare de les 

esglésies de tota la diòcesi. Amb el transcurs del temps 

i la voluntat dels bisbes, canonges i fidels, va anar 

creixent l’activitat que es realitzava dins els murs de la 

Seu i aquesta institució es va convertir en una unitat 

econòmica de dimensions encara poc conegudes. 

Els canonges, reunits en els capítols que 

periòdicament es convocaven, van anar regint el 

seu patrimoni i desenvolupant procediments de 

gestió i control intern així com les més innovadores 

tècniques comptables.

La Seu rebia rendes nombroses que fluïen 

de quasi tots els racons de la diòcesi. Aquestes 

rendes tenien diversos orígens: unes eren delmes 

de la diòcesi, altres rendes de censos emfitèutics, 

també rendes de censals, i quantitats rebudes 

dels lluïsmes de censals, donatius, caritats de les 

misses, i moltes altres. Per a l’explotació i la gestió 

del patrimoni i les rendes, la Seu va desenvolupar 
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un sistema administratiu que va esdevenir en 

complicada xarxa d’administracions independents. 

Les trenta-sis administracions que conformaven 

la Seu de València en el XVII es poden classificar en 

dos grans grups: les administracions creades sota 

la institució i manament del capítol de canonges, 

i les administracions instituïdes per fidels que 

abans de morir deixaven rendes, béns o diners a 

l’església de la Seu de València amb una finalitat 

concreta i amb una quantia molt elevada. Aquest 

últim grup d’administracions responien a la vida 

religiosa i espiritual dels fidels que, davant la mort i 

preparant-se per a ella, disposaven dels seus béns 

abans que arribara el moment que es decidira la 

destinació de la seua ànima.9

Dins del primer grup trobem, entre d’altres: 

l’Administració de Fàbrica, Administració 

de l’Almoina, Administració de Misses, 

Administració de Diner Menut, Administració de 

l’Armari, Administració de Dobles i Aniversaris, 

Administració Canonical, Administració de 

Tresoreria i Administració de la Sagristia. Aquesta 

darrera era com una supraadministració que 

rebia tots els comptes i diners de les altres que 

componien el conjunt econòmic de la Seu.10

Cada administració estava orientada a la 

gestió d’una àrea o parcel·la de negoci, amb uns 

ingressos i unes despeses molt específiques i en 

les quals no era permès el lliure transvasament 

de fons d’una administració a una altra. La gestió 

de cadascuna d’aquestes administracions estava 

sota la direcció d’un canonge que anava amb cura 

per al compliment de la normativa capitular. Totes 

les seccions estaven sota la direcció i control del 

capítol al qual, anualment, retien comptes.

El termini fixat per a exercir el càrrec 

d’administrador abastava tot un any, si bé no era 

l’any natural sinó tot un exercici econòmic que 

començava l’1 de maig i finalitzava el darrer dia 

del mes d’abril. Tancat l’any, i després d’elaborar 

els llibres de comptabilitat, era l’hora de rebre els 

comptes. Aquest era un procediment administratiu 

propi que donava lloc a un acte formal en el qual 

el magister de la Seu rebia els comptes de cada 

administrador. A més a més, prèviament dos 

canonges, amb el càrrec de racionals, feien auditoria 

dels resultats presentats i obtenien la liquidació 

anual per diferència entre la quantitat dels ingressos 

o rebudes i la quantitat de les despeses, pagaments 

o dattes. Aquest acte es feia davant d’un notari, i era 

signat per ell, que donava fe de l’entrega dels diners 

de la liquidació, aquest acte s’anomenava diffinicio.

Però, tornant al censal que ens ocupa en aquest 

article, hem d’explicar què és l’Administració de 

Dobles i Aniversaris, perquè aquesta és la que va 

lliurar els diners per al nou carregament del censal.

L’Administració de Dobles i Aniversaris tenia 

com a objectiu econòmic rebre els diners de tots 

aquells fidels que, abans de morir,11 acceptant 

la transitorietat de la vida, i considerant-la com 

un camí, un pas cap a l’eternitat, afrontaven 

la redacció del testament com una manera de 

solucionar els problemes materials i espirituals, 

i volent a més sol·licitar la intercessió dels sants 

deixaven unes rendes. Aquestes rendes tenien 

la finalitat de fer els pagaments necessaris per a 

la institució d’una Dobla o d’un Aniversari en la 

Seu de València. La Dobla era una missa votiva 

sota la invocació d’un sant, i se celebrava el dia 

de la festa d’aquest sant. La missa era dita per 

l’ànima de l’instituïdor o dels seus familiars. En les 

dobles es feien determinats tocs de campanes, 

sonava l’orgue, hi havia músics, cantors, flors, hi 

assitien preveres beneficiats, i a més a més es 

feien almoines per als pobres. Per altra banda, 

els Aniversaris eren misses fetes el dia de la mort 

de l’instituïdor per la seua ànima. En els llibres 

de comptes d’aquesta administració que hem 

consultat a l’arxiu de la catedral, en la cronologia 

esmentada del segle XVII, es rebien rendes de fins 

a 376 censals, amb les seues fadigues i lluïsmes.12

Ara bé, en el cas que un instituïdor deixara una 

quantitat de diners en efectiu, o bé, arribat el cas, 

alguns dels censals propietat de l’administració 

de Dobles i Aniversaris hagueren estat quitats, el 

capítol estava obligat a fer un altre censal amb 

aquests diners, amb la finalitat que les seues rendes 

s’aplicaren als pagaments de les celebracions per 

l’ànima de l’instituïdor. I aquest va ser el cas, sens 

dubte, de les 3.000 lliures que la vila de Llíria rep 

pel carregament del nou censal. 

Més concretament coneixem que procedien de la 

voluntat de Francesc Vicent Giner, mossèn Francesc 

Minyana i Joan Antoni del Mor, i que la renda anual dels 

3.000 sous pagada per la vila de Llíria es va destinar 

al pagament de les diverses celebracions anuals: la 

festivitat dels Desemparats, la de la Transfiguració del 

Nostre Senyor, la festivitat de sant Lluís Beltran, bisbe, i 

la festivitat de sant Francesc de Paula.
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4. CONCLUSIÓ

La vila de Llíria, representada pel seu consell, 

davant la necessitat de blat produïda per la crisi 

del sis-cents, va intervenir per aportar diverses 

solucions, una de les quals la trobem a l’arxiu de la 

Seu de València.

Els síndics anomenats per la vila engegaren 

el procés de carregament d’un primer censal i, 

posteriorment, per al canvi de censalista. Aquest 

procés es materialitzava en un tràmit administratiu pel 

qual la vila rebia el vistiplau del governador civil i del 

batle general per dur endavant l’endeutament públic.

La vila va acudir al mercat financer per 

aconseguir les quantitats necessàries, però les 

autoritats municipals eren conscients que sovint 

resultava difícil satisfer les pensions anuals, per 

això intentaven evitar les costoses despeses 

d’execucions que s’esdevenien si conjunturalment 

no es podien fer aquest pagaments.

D’altra banda, per a reforçar el mercat 

financer estaven les quantitats que les institucions 

eclesiàstiques rebien dels fidels, la qual cosa 

permetia tornar així aquestes quanties de nou a la 

circulació econòmica, fent possible l’estirada del 

consum tan necessària en períodes de crisi.

5. APÈNDIX DOCUMENTAL

Font: ACV, lligall núm. 2.495:2

Consell General de la Vila de Llíria, formada per veïns 

i habitadors en aquesta vila, reunida i congregada a 

l’aula capitular, i acta feta pel notari Vicent Marco, 

Representants de la universitat de Llíria: 

Pere Portolés, justícia de l’audiència 

ordinària en el present any a la Vila Llíria 

Joan Calvo, fill de Pere Calvo

Isidre Gomez

Joaquim Agaró jurat,

Francès Oliver, fill de Francès racional

Vincent Aparici síndic

Josep Exau, 

Francès Martí fill de Francès Martí,

Francès Lopiz,

Vicent Gil, Fill de Miquel Gil 

Josep Veces

Joan Francès Cit

Francès Oliver i de Portoles

Bartolomé Fombuena fill francès Fombuena

Miquel del Cit

Miquel Calvo fill de Jeroni Calvo 

Hilari Alcozer

Francés Aragó Serra anomenat menor,

Llorenç Gil,

Joan Portolés,

Baptista Cano fill de Fracès 

Aragó Serra anomenat el menor,

Josep Assensi, el major

Ludovico Martínez

Llorenç Garrigós,

Francès Alcozer,

Pere Joan Martínez

Josep Assensio, el menor

Josep Veces, fill de Josep

Baptista Santes,

Francés Calvo fill de Francès.

Michel Calvo, filius francisci

Gregori Asensi,

Pere Gil,

Joan Lleó

Joan baptista Rodilla

Miquel Soriano,

Jaume Torres, 

Gregori Lis

Baptista Niñerola,

Josep Furió

Josep Fombuena

Miquel Adrian

Jaume Santes

Josep Merenciano,

Josep Fornés

Andreu Cano

Joan de Gerp

Pere Vives

Pere Garzón,

Francés Cantó,

Mateu Oliver

Antoni Pérez,

Joan Navarro, conegut com menor

Francès Oliver, fill de Francès Sebastià

Josep Gregori

Sebastià Bellido

Mateu Collado,

Vidal Sornosa,

Miquel Menenciano,

Llorenç Garrigos 

Miquel Sabater, anomenat com menor

Marcel·lí Adrià

Gaspar Sancho

Baptista Alcozer

Pere Santes

Pere Alcozer

Josep Monrravà

Dominicus Ivañez

i Baptista Lopiz
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L’església de l’Assumpció de Llíria
Estudi arquitectònic
José Miguel Maícas Prats
Juan Alberto Perona Carrasco

L’església de la Mare de Déu de l’Assumpció 

es va construir en el que hui és la plaça Major, a 

la zona més important d’expansió de la vila en el 

segle XVII. En l’actualitat la plaça conserva gran 

part de la seua activitat i hi ha l’Ajuntament, el 

mercat i diversos establiments del sector terciari.

Esta plaça s’articula amb la resta del poble 

per mitjà d’importants carrers: Juan Izquierdo 

conduïx cap a l’estació de tren i a Benissanó; el de 

Sant Vicent cap a la zona escolar; i el carrer Major 

travessa tota la ciutat en direcció a Pedralba.

L’església contrasta amb els nous edificis erigits 

al seu voltant. Els materials utilitzats en els uns i els 

altres no tenen massa relació: la immensa façana 

de l’església realitzada en carreu contrasta amb les 

limítrofs, algunes de les quals mostren rajola cara 

vista o plaques de marbre. Segueix apreciant-se un 

equilibri ja que a la dreta de l’església està l’antiga 

Casa Consistorial, també realitzada en pedra, 

maçoneria en aquest cas i, a més, encara hi queden 

algunes cases anteriors a la guerra les façanes de 

les quals estan pintades amb calç, el que les acosta 

més a la tipologia de l’època. Les teulades d’estes 

mateixes cases, realitzades amb el mateix tipus de 

teules que l’església (teula àrab), i l’antic ajuntament 

suavitzen el contrast que es provocaria si l’únic 

edifici amb estos materials fóra l’església. 

L’església és l’edifici més gran de la plaça, 

però no el més alt. En el segle XVII les seues 

dimensions (majors que les de qualsevol altra casa) 

mostrarien l’esplendor de Déu però ara queda un 

poc amagada entre altres construccions. Una altra 

dissonància que apareix en la relació amb el seu 

entorn és la seua posició respecte de la plaça, una 

magnífica façana retaule hauria de ser el digne 

teló de fons d’una plaça i hauria de veure’s des de 

molt lluny, no hi ha cap carrer perpendicular a la 

façana, que està col·locada a la zona més estreta 

de la plaça. Als seus voltants hi ha unes immenses 

palmeres que dificulten la visió tant des de la plaça 

com des dels edificis de davant.

Hi ha diverses raons per les quals es va triar 

este emplaçament per a la construcció de la 

nova església. El poble estava creixent i l’església 

de la Sang es veia desbordada en els grans 

esdeveniments, s’hi necessitava una nova església. 

Recentment s’havia construït l’edifici consistorial i 

el poble creixia en direcció al turó de 

la Torreta i cap a l’actual carrer major; per tant, el 

lloc idoni era prop de l’edifici consistorial 

a la plaça Major i, així, la zona es convertiria 

en la més important del poble. 

Històricament la parròquia es va construir 

en un moment difícil per a la religió catòlica. La 

reforma havia debilitat l’hegemonia del catolicisme 

i provocat el cisma d’occident. Davant d’aquesta 

disjuntiva Roma va generar una resposta en sentit 

contari. Era el moment de recuperar-se, era el 

moment de la Contrareforma.
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L’origen remot de la Contrareforma cal 

buscar-lo en els segles precedents. En els XIV i 

XV l’església catòlica tenia diversos problemes 

interns, com ara la permanència dels papes a 

Avinyó, la divisió d’opinions per part de països 

europeus quant a l’acceptació d’Avinyó o Roma 

com a seu papal, la impossibilitat de reunir un 

concili ecumènic per a solucionar els problemes, 

la indisciplina i la deshonra de l’alt clergat, etc. 

Com a conseqüència, es va generar un moviment 

intern la idea bàsica del qual era la restauració de 

la forma de vida cristiana primitiva. Es va assistir 

a una renovació de la religió tradicional sobre 

la base de l’erasmisme, moviment humanista el 

desenvolupament ideològic del qual derivarà cap a 

la “Reforma Luterana”.

L’erasmisme va suposar una renovació radical 

de la religió a través de la crítica als excessos 

formalistes en les cerimònies i una valoració 

positiva de l’element interior de la reflexió religiosa. 

El conjunt va derivar en una crítica absoluta als 

principis i dogmes de l’església catòlica. Amb 

aquesta base, el luteranisme perseguia canviar 

radicalment els principis i els mitjans de la religió 

oficial i transformar les seues formes, abolint els 

seus dogmes i destronant el seu papa i jerarquia. 

L’església catòlica, davant de la difusió de les 

idees de la reforma i les seues derivacions, primer 

va contindre l’atac i posteriorment va passar a 

l’ofensiva. És el que històricament es coneix com 

“Contrareforma”, que va tindre la seua gènesi en el 

Concili de Trento durant els anys 1545-1563.

La Contrareforma se centra en quatre temes: 

La doctrina, la reestructuració eclesiàstica, amb 

la fundació de seminaris, la modificació dels 

ordes religiosos, fent-los tornar als seus orígens 

espirituals, i finalment la vigilància dels moviments 

espirituals, centrant-los en la vida piadosa i en una 

relació personal amb Crist.

En el camp intel·lectual es va desautoritzar 

la moral imperant durant el Renaixement, el 

racionalisme com a precursor de la reforma 

era contrari al nou caràcter de l’església, es va 

rebutjar l’antropocentrisme, ja que l’home no 

havia de ser la mesura de totes les coses, i per 

tant es va restaurar el teocentrisme, col·locant de 

nou Déu al centre de tot.

Les repercussions es van notar de la mateixa 

manera en el món de l’art, es van estipular uns 

cànons per a la iconografia catòlica que han 

perdurat fins als nostres dies, de tal manera que 

la imatgeria que reflectia la fe llavors reflecteix 

encara hui la imatge devota.

La reforma va rebutjar tant les imatges com 

les icones i la resposta que es va donar des de 

Roma va ser just la contrària, potenciar la part 

visual de la religió, tant en la decoració ornamental 

com en l’edificació; per tant, l’art va perseguir 

l’espectacularitat reforçant el ritu i el culte.

Si entenem el barroc com un llenguatge 

pedagògic, no importarà la forma dels caràcters 

sempre que el missatge es perceba amb claredat. 

Els hòmens de la Contrareforma, coneixedors 

profunds de l’ànima humana, van albirar aquestes 

condicions de lluita mental i, responent a ella, 

l’art religiós del Barroc es dirigeix especialment 

a l’emoció, a la representació mental de l’aparat 

escenogràfic i a la suggestió, valent-se dels tres 

grans trets de “repetició”, “afirmació” i “prestigi”. 

Aquest és el seu fi pragmàtic. 

Els artistes del XVII, sobretot els espanyols 

i els italians, on l’art té una funció religiosa 

molt marcada, van seguir les consignes de la 

Contrareforma sense cap oposición. Açò és, tal 

com apunta Emili Mâle, perquè tots els artistes, 

tant laics com clergues, estaven formats per 

l’ensenyament religiós, pels sermons, pels llibres 

de pietat, etc. Estaven en perfecta harmonia amb 

el pensament religiós del seu temps, del qual ells 

havien de ser fidels intèrprets.  

Els grans del segle XVII espanyol i entre ells 

el jesuïta Albiniano de Rojas (autor del plànol), 

Lleonart Esteve (que va dissenyar la façana) i 

Raimundo Capuz (escultor) estan íntimament 

lligats a l’església, al mateix temps que nombrosos 

hòmens d’esta són també artistes.

En l’arquitectura, sant Carles Borromeo va 

aplicar el decret tridentí en els seus escrits. Els 

edificis religiosos destinats al culte, així com 

els actes que s’hi realitzen, han de ser els més 

imponents i majestuosos. D’aquesta manera la 

seua esplendor i funció inspiraran i sotmetran els 

espectadors de forma subconscient.

La construcció de la Mare de Déu de 

l’Assumpció de Llíria respon, igual que la majoria 

d’esglésies barroques valencianes del segle XVII, 

a la política que el contrareformista Joan de 

Ribera va emprendre i que va suposar l’erecció 

de nombroses parròquies en tot l’àmbit geogràfic 
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i reuneix tots els detalls apuntats per Carles 

Borromeo.

No està construïda sobre una xicoteta elevació 

però sí que s’hi accedeix per mitjà d’una escala que 

hi condueix perquè puga dominar el seu entorn. La 

planta de l’església té forma de creu llatina.

La façana, per la seua banda, respon a una 

estructura formal evident: la façana-retaule, en 

este cas de tres carrers amb superposició d’ordres 

segons ascendim verticalment i amb fornícules 

per a les escultures; les columnes, frontons, 

entaulaments i la resta d’elements arquitectònics 

imposen una estructura a l’espai. El conjunt 

compon un gran aparell escenogràfic i allí també 

apareix la preocupació per commoure i impactar la 

imaginació, donant al mateix temps un comentari 

a la doctrina i fent més familiars, per la seua 

presència, les imatges dels sants protectors. En 

l’interior, l’altar major s’alça sobre unes grades i 

està col·locat en un presbiteri espaiós. 

Les dates més rellevants durant la seua 

construcció són les següents: El 8 de setembre 

de 1636, el Consell General determina construir el 

nou temple. S’aproven els plànols. El 29 de juny de 

1627, menys d’un any després, comença l’erecció 

del temple. Primerament es procedeix a rebaixar 

el terreny i es comença a obrir els fonaments. El 

10 d’agost de 1642 s’acaba l’obra del primer cos, 

el 21 de setembre del mateix any es trasllada el 

Santíssim Sagrament des de l’església de la Sang 

fins a la nova parròquia i es procedeix a la seua 

benedicció. Aleshores s’havia fet la pila baptismal 

però no es va poder col·locar en la seua ubicació 

definitiva fins que es van acabar les naus. L’any 

1655 continuen les obres del creuer. En 1670 es 

trasllada el Santíssim des del seu altar provisional 

a la capella major del creuer. El 19 de juny de 1674, 

s’acaba el magnífic retaule de l’altar major. En 1676 

es conclou la capella de la comunió i els altres 

altars. El 20 de setembre es trasllada el Santíssim 

Sagrament a la capella major. Al llarg de 1680 es 

van acabar i col·locar les imatges del retaule de 

l’altar major. El 23 de maig de 1681 es rep la butla 

pontifícia per a beneir termes i donar l’absolució de 

qualsevol excomunicació. 

En 1700 s’acaba totalment la façana. El 3 de 

novembre de 1715 comença la composició de 

les peces de l’òrgue. El 17 d’octubre de 1734 es 

procedeix al daurat del retaule de l’altar major. El 

19 de novembre de 1763 queda conclosa la nova i 

definitiva sagristia. El 21 d’agost de 1772 es llueix el 

temple parroquial. En 1832 es col·loca el mausoleu 

llaurat a Roma de SRA María Teresa de Silva i 

Palafox, marquesa d’Ariza, obra de José Álvarez 

Cubero. El 28 de juliol de 1936 se saqueja el temple 

i es crema tota la seua riquesa artística. Durant la 

guerra el temple perd la seua funció i fa de mercat 

i de presó. La restauració del temple comença en 

finalitzar la guerra. En 1940 es talla la imatge de la 

Mare de Déu de l’Assumpció. El 17 de novembre de 

1977 s’ubica el baldaquí procedent de la catedral 

de València, on es trobava des de l’any que Vicente 

Traver el va acabar, el 1940. El 15 d’agost de 1981 

s’instal·la l’orgue. 

EVOLUCIÓ FUNCIONAL I CIRCULACIONS

L’edifici, per ser una església, va ser construït 

per a donar culte a Déu. Fins al Concili Vaticà 

II, les misses es realitzaven en qualsevol altar i 

se’n podien celebrar diverses simultàniament. La 

sagristia tenia dues funcions: l’oficina, les reunions, 

etc. I, a més, era el distribuïdor de les distintes 

circulacions més privades (corredor a la casa 

parroquial, trasters i altres). En els primers temps 

un “corral” propietat de l’església la rodejava en 

quasi tot el perímetre (hui el corral ha quedat 

reduït considerablement i arriba només fins al 

creuer). Aquest espai que separava l’església de la 

muntanya donava il·luminació i ventilació a la zona 

oriental i també arreplegava les aigües pluvials.

El 15 de març de 1937 es va inaugurar el 

mercat en l’edifici de l’església de l’Assumpció. 

Per a habilitar este edifici es van haver de realitzar 

algunes modificacions. Es van obrir cinc grans 

finestrals, dos en la façana, un en cada un dels 

costats del creuer i un altre en el mur testera, 

perquè entrara més llum. Les botigues s’ubicaven 

als distints altars i a la nau central. La sagristia 
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es va transformar en traster i en la capella de la 

comunió es van guardar els carreus del mausoleu. 

El mercat no va tindre l’èxit que s’esperava, perquè 

molta gent es negava a comprar o vendre en una 

església. A més a més, per a entrar les mercaderies 

calia pujar una escala i açò suposava un gran esforç 

per als carros. 

Després del fracàs del mercat i davant de la 

contínua arribada de presos de guerra, l’església es 

va habilitar com a presó. Els presos es distribuïen 

en les naus, altars, capelles i circulacions més 

privades. Es va col·locar una reixa en el primer 

intercolumnat de la nau lateral dreta i en el seu 

interior s’habilità una garita per als carrabiners, que 

s’encarregaven de la vigilància.

En finalitzar la guerra l’església va recuperar 

la seua funció original. La sagristia, que s’usa ara 

només per a guardar els ornaments, va repartir les 

seues funcions amb la nova llar parroquial, edifici 

limítrof a l’església construït en 1987.

Atenent a la seua funció original, els espais 

creats en l’església s’interpreten segons les 

comodetes d’Alberti i el decor de Vitruvi.

Les comodetes són, segons Alberti, l’aptitud per 

a l’habitació, i estan estretament relacionades amb 

el decor natural. Hi ha dos aspectes que poden 

crear esta necessitat, la bellesa i la magnificència 

de l’edifici o la comoditat que s’hi dóna. Si les 

estances posseeixen aquestes dues qualitats, són 

perfectes per a l’“habitació”.

El decor, segons Vitruvi, és l’adequació a un fi. 

La funció defineix el decor i aquest es divideix en 

tres espècies: el decor natural, d’ús i cerimonial.

Tot edifici participa en menor o major grau dels 

tres estadis del decor. L’església de l’Assumpció 

és un edifici destinat al culte a Déu i en ell el decor 

ritual és el més important.

El decor natural és la capacitat d’un edifici per 

a proporcionar benestar i comoditat, en definitiva, 

fer l’edifici habitable. L’Assumpció ofereix una 

habitabilitat limitada, és un edifici creat perquè 

habite Déu i els seus àngels, no els hòmens. Les 

impressionants dimensions empetiteixen les 

persones, la llum ha d’invitar a l’oració i per això les 

finestres són escasses i no massa grans, l’ambient 

de penombra augmenta el misticisme de l’obra, 

les grans dimensions de l’edifici amplifiquen i 

repeteixen el so (hi ha eco).

El decor d’hàbits i costums implica una vida 

social de les persones que pretenen utilitzar 

l’edifici, açò és, la relació entre els individus en 

l’interior de la construcció. L’església pretén 

congregar fidels en el seu interior, obeeix a una 

funció social, els espais comuns (les naus) són 

amplis i inviten a un tracte més humà.

El decor ritual és de gran importància en una 

església. Una vegada concentrada la multitud, 

obeint a una funció social, s’entra en el ritu, la 

missa és un ritu, la funció principal de l’edifici 

és augmentar el tracte amb Déu, aconseguir la 

comunió amb Ell, arribar a un estadi de meditació 

i de claredat superiors. Per a això, els ritus que s’hi 

realitzen estan carregats de simbolismes. Tots els 

ornaments tenen com un significat ulterior que 

ajuda al fidel a aconseguir la salvació. 
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Des del punt de vista arquitectònic els espais 

aconseguits són imponents, i igual d’important és 

el camí que a ells porta la promenade architecturale

de Le Corbusier. En aproximar-nos a l’església se’ns 

presenta una successió d’espais de gran bellesa; 

en primer pla la plaça major, de forma 

acusadament trapezoïdal. Seguint l’aproximació, 

l’obra mateixa i com a preludi, una escalinata de 

pedra davall una immensa façana retaule de tres 

nivells. La porta d’accés totalment centrada 

entre imponents columnes dòriques, la façana 

repleta de fornícules i elements escultòrics 

molt treballats i d’extraordinària bellesa. 

Una vegada creuat el llindar, observem l’interior; 

tres immenses naus cobertes per mitjà d’una volta 

de canó i com a teló de fons el baldaquí 

que cobrix la taula de l’altar. Si continuem 

avançant, arribem al creuer i la vista es dirigeix 

immediatament cap a la cúpula i, una vegada 

aconseguit aquest punt, un gir de 360 graus 

ens permet admirar els espais laterals 

i el recorregut realitzat.

Aquests espais són un bon decorat per a 

les funcions de l’església. Com si d’un teatre es 

tractara, on es representa una obra teatral, així es 

distribueixen els espais de l’església. La zona de 

públic on la gent contempla l’espectacle equival 

a les naus. La central té una visió directa al fons 

d’escena, però en les naus laterals es dificulta 

la visió proporcionalment a la distància a l’altar, 

només són aptes per al públic el primer tram de 

volta i el transsepte. L’altar equival a l’escena, 

el lloc on es representa la funció, allí té lloc 

l’eucaristia, una zona elevada perquè es puga 

contemplar amb més claredat, darrere l’òrgan, 

a manera de teló. Per les portes que flanquegen 

l’òrgan, es pot accedir a les circulacions interiors, 

els personatges en escena poden aparéixer o 

desaparéixer segons siguen necessaris.

La capella de la comunió, un espai semblant 

al de l’església sencera però de reduïdes dimensions, 

s’utilitza quan la representació és menor, quan 

l’esdeveniment a representar no és 

d’una importància capital. És un lloc més acollidor, 

més il·luminat (encara que siga artificialment) 

i on la capacitat per al públic és menor. La sagristia, 

més acollidora que la capella, és on els personatges 

es preparen per a entrar en escena, es posen 

el vestit adequat i ixen a l’escena per a representar 

l’actuació.

MATERIALS

L’església de l’Assumpció està edificada 

fonamentalment amb pedra natural. La façana 

principal és de carreu i les laterals junt amb la 

posterior de maçoneria. Part de la pedra utilitzada 

en els murs de maçoneria és la que es va obtindre 

en el rebaix de la muntanya. Aqueix sistema obeeix 

a un criteri d’economia, ja que es rendibilitzen els 

materials obtinguts del solar, s’evita el transport 

de nous materials i desfer-se de les runes. Un altre 

avantatge de la utilització d’esta pedra respon 

a criteris d’estètica i de contrast, un material 

autòcton no destacarà com una taca, un pegot 

que no té res a veure amb la zona. L’única part 

realitzada en carreu és la façana, on s’havia de 

gastar gran part del pressupost, perquè a més 

de ser l’únic accés, la resta de les parets queden 

ocultes per la muntanya que envolta l’església. 

Característic del barroc és l’ocupació dels materials 

més nobles, pedra en aquest cas llaurada, en la 

façana, un intent de mostrar esplendor en un país 

empobrit. Els blocs de carreu i la pedra utilitzada 

en la façana pertanyen a alguna pedrera pròxima 

de major envergadura. Els blocs són grans i les 

imponents columnes tenen un fust monolític, la 

qual cosa obliga a buscar una pedrera capaç de 

proporcionar pedres de tals dimensions.

L’estructura està construïda en carreu 

de la mateixa manera que la façana, per a 

garantir majors resistències mecàniques que les 

aconseguides per una obra de pedra. Els pilars 

es presentaven en la part inferior revestits per 

plaques d’estuc imitant un aplacat marmori, no 

com hui que es troben completament descarnats. 

El carreu davall d’aquestes plaques es trobava amb 

desperfectes per la manera brusca amb què es 

van arrancar les plaques, que hi estaven fortament 

adherides. Hui queden quatre d’aquestes plaques 

en la part interior de l’accés, però estan pintades 

sobre la pedra. Sobre el pedestal de la pilastra 

trobem un fust revestit amb algeps que no deixa 

veure la fàbrica de pedra. Tant el fust de la pilastra 

com el seu entaulament es troben profusament 

decorats amb la tècnica de l’esgrafiat.

La volta, construïda amb materials ceràmics 

ocults de la mateixa manera que en les pilastres, 

els arcs formerets i els faixons sí que estan 

construïts en pedra. A ells s’adhereixen cassetons 

i motlures fets de pedra. Durant la guerra aquests 

van patir grans desperfectes i alguns van quedar 
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completament destruïts. Es van substituir per 

altres d’iguals però realitzats amb algeps, de més 

fàcil maneig, transport i col·locació, perquè la seua 

ubicació era realment complicada. Els nous motius 

es van fer a partir de grans motles, que encara es 

conserven.

El paviment original és tot de pedra, alternant-

se plaques blanques i negres que formen una 

retícula a manera de tauler d’escacs amb inclinació 

de quaranta-cinc graus. Les peces del paviment 

són de gran dimensió; s’estenen des de l’accés 

a l’altar major, les naus laterals i la capella. En 

la sagristia el paviment adopta formes sinuoses 

amb simetria biaxial, hui ocultes pel mobiliari. En 

l’actualitat segueix conservant-se tot el paviment 

original a excepció de la Capella de la Comunió i 

dels altars de les naus. Estos han vist substituït el 

seu paviment per un altre de taulells de xicotetes 

dimensions. Cada altar posseeix taulells de distinta 

grandària (40, 38, 35, 30 i 20 cm) i distintes 

tonalitats, sempre inclinats a quaranta-cinc graus. 

Aquest galimaties és per l’escassetat de materials 

i de pressupost per a la remodelació de l’església 

després dels avatars de la guerra civil. 

En la capella trobem dos tipus de taulells de 

reduïdes dimensions que conformen un paviment 

que tant en forma com en disposició contrasta amb 

l’original. El dibuix que forma és un marc negre 

sobre un fons blanc. Les parets estan recobertes 

amb plaques de marbre polit fins a l’altura de la 

volta. Tots estos materials doten l’església d’una 

agradable estètica pròpia de l’estil barroc. 

Els danys ocasionats en temps de guerra 

van requerir una gran reforma que va alterar els 

materials originals. Els retaules dels altars de fusta 

van ser cremats i en la reforma es van crear simples 

fornícules de rajola.  Els únics altars que es van 

tornar a realitzar en fusta són els de La Puríssima 

i La Trinitat i els retaules de sant Miquel  i de sant 

Vicent.

En 1977 es va produir el trasllat del baldaquí de 

la catedral de València a la ciutat de Llíria. S’havia 

fet en marbre rosat, negre, i els capitells daurats.

ESTRUCTURA I CONSTRUCCIÓ

Els treballs de rebaix de la muntanya i l’obertura 

de fonaments es van iniciar el 29 de juny de 

1627, prèvia expropiació o compra de diverses 

cases, com la de Miquel Calvo “ferrer de l’obra 

grossa”.  La cooperació del veïnat va ser decisiva 

tant en l’excavació com en el transport de runes. 

I així van desmuntar la part de la muntanya que 

pertanyia al solar, de manera que l’edifici final 

quedaria inserit en la muntanya.  Van començar a 

construir per la zona de l’altar, van continuar pel 

creuer i posteriorment la zona de les tres naus.  En 

una xicoteta zona del solar pròxima a la façana 

principal hi havia un pendent que descendia cap 

a la plaça.  Els constructors de l’església, no van 

omplir aquest “buit”, sinó que el van deixar com a 

zona d’evacuació d’aigües de pluja. Li van construir 

un sostre que suposava la continuïtat de la planta 

de l’església.

En el que es referix pròpiament a l’estructura, 

cal destacar que els tancaments exteriors de 

l’església no funcionen com a murs de càrrega, 

sinó que tota la càrrega es reparteix sobre quatre 

fileres de pilastres, només funcionen com a mur 

de càrrega el mur testera i els que separen l’altar 

major de la capella i de la sagristia. La façana 

principal està travada als murs longitudinals i la 

seua funció estructural és sostindre’s a si mateixa. 

Les dos fileres de pilastres centrals, que delimiten 

la nau principal, sustenten una volta de canó 

construïda amb plaques fines de pedra, la qual 

es recolza sobre els arcs faixons, els quals són 

al seu torn rebuts per cada parell de pilastres 

transversalment a la nau.

També les naus laterals estan cobertes per una 

volta de canó, recolzada per un costat sobre les 

pilastres que delimiten l’extrem de la nau central, 

i per l’altre sobre un arc longitudinal que és rebut 

per les pilastres dels extrems, adossades a la paret. 

Quant a les cobertes, la nau central baixa a dues 

aigües, i les laterals a una. El mode de construir-

Secció longitudinal que mostra la zona d’acumulació 

de pluvials
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les és el següent: uns fins barandats es recolzen 

sobre la volta separats per una xicoteta distància 

constant. Aquests barandats permetran passar 

de la forma corba de la volta a un pla amb una 

determinada inclinació que correspondrà a la de la 

coberta a construir. Sobre els esmentats plans es 

col·locaran les corresponents teules àrabs.

Quant a la construcció de la cúpula, cal dir que 

se sosté sobre quatre pilastres corresponents a 

la zona del creuer. Sobre estes descansen quatre 

arcs faixons: dos longitudinals i dos transversals. El 

següent pas és aconseguir una superfície cilíndrica 

que constituïsca el tambor. Quan es recolza aquest 

sobre els arcs anteriors, apareixen les denominades 

petxines. El tambor es cobreix amb una cúpula 

semiesfèrica construïda a partir de vuit nervis de 

pedra, rematat per la llanterna, la qual també és 

cilíndrica però de menor diàmetre que el tambor, 

evidentment. Falta per comentar que la llanterna 

igualment es cobreix amb una cúpula semiesfèrica, 

i que ambdues cúpules tenen una cobertura 

exterior de teula vidriada blava. La capella de la 

comunió, en el costat de l’Epístola, està coberta 

per la volta de canó i té una  cúpula més xicoteta, 

que s’alça sobre dos arcs torals de mig punt, 

utilitzant les petxines com a sistema de transició, 

i quedant dos trams corresponents a l’accés i a la 

zona de l’altar. L’esmentada cúpula s’alça sobre 

el tambor, però en aquest cas sense llanterna. La 

peculiaritat que té és que no dóna a l’exterior. 

Per a entendre-ho, hem de saber que la capella 

té també una planta superior. La cúpula s’ubica al 

centre d’aquesta estança i la divideix en dos. Es 

pot accedir a una d’aquestes dues meitats, però 

l’altra queda bloquejada per la cúpula. Aquesta 

habitació rep llum per mitjà de dues finestres que 

donen al costat nord. Aquesta llum es transmet a 

l’interior de la Capella de la Comunió a través de 

les finestres que hi ha en el tambor de la cúpula.

La sagristia està coberta per una volta de 

carpanel pel fet que té una altra habitació idèntica 

en un nivell superior.

En la façana hi havia projectades dues torres; 

una per al rellotge i una altra per a les campanes 

però no s’hi van construir, el rellotge es va col·locar 

a l’altura del tercer cos en el carrer esquerra i 

les campanes no es van col·locar i es va usar el 

campanar de l’església de la Sang.

Vista i esquema dels suports en la col·locació de les 

cobertes

Vista i esquema dels suports en la col·locació de les 

cobertes
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La curiositat constructiva més important es 

troba en la façana, que no és perpendicular a 

l’eix longitudinal de l’església sinó que segueix 

la línia traçada per les cases; açò ocasiona que 

el mur de la façana siga molt més gros en el seu 

extrem sud que en el nord, i provoca que l’altar 

de sant Antoni Abat siga molt menys profund que 

el seu equivalent en l’altre extrem del mur, la pila 

baptismal. Aquesta manca de perpendicularitat 

s’observa en la finestra oberta després de 

l’estàtua de sant Miquel en la qual la línia exterior 

i interior del buit de finestra no són paral·leles. 

L’explicació més probable és que, si la façana 

haguera estat perpendicular, l’escala d’accés 

hauria bloquejat gran part del carrer i obstruït 

la que en aquell temps era la principal via de la 

ciutat.

El baldaquí de la catedral de València havia 

de ser desmuntat i entregat a l’església que ho 

sol·licitara. Dues van ser les que ho van fer, la de 

Llíria i la de Xàtiva. Finalment va ser la parròquia de 

l’Assumpció la que el va obtindre. El seu altar major 

havia quedat buit i nu des de l’inici de la guerra i 

així es dignificaria.

En la col·locació del baldaquí van haver de 

desmuntar la barana de les escales d’accés, van 

construir una rampa i van introduir en l’església 

uns rails pels quals circularien les vagonetes que 

transportaven les peces. Abans de col·locar el 

baldaquí es van construir uns escalons sobre els 

quals s’assentaria tot el conjunt de l’altar. Les 

peces van ser encaixades amb grans grues, tot el 

transport i la instal·lació del baldaquí es va fer en 

36 hores, i per a això els rails i la zona de l’altar 

havien sigut condicionats amb anterioritat.

Les cobertes de l’església estan orientades per a 

evacuar pluvials en tres dels seus costats, quedant 

la façana lliure. L’evacuació topeta, doncs, amb un 

problema causat per la posició del solar incrustat 

en la falda de la muntanya, i el problema s’agreuja 

per les cases adossades a l’església. L’aigua de 

pluja discorre per les cobertes i d’aquestes passa 

a les cobertes de les cases veïnes, que són les 

encarregades de dirigir-les pels seus propis sistemes 

d’evacuació als albellons. La part posterior de 

l’església utilitza una xicoteta séquia perimetral 

situada al propi corral per a conduir estes aigües.

El corral de l’església té una amplària de quatre 

metres escasos i, per tant, la muntanya està molt 

prop de la paret de l’església. Durant molts anys els 

despreniments xocaven contra el mur de l’església, 

provocaven un gran estrèpit i danyaven la fàbrica 

de pedra. Cap al 1970 s’hi va construir un gros mur 

pegat a la muntanya (la meitat de la part posterior 

de l’església), i entre els dos murs es van col·locar 

moltes bigues per a falcar-ho tot. El 1999 es van 

adossar sobre la resta de la muntanya malles d’acer i 

es van recobrir amb formigó. A més, es van construir 

al corral sis columnes de formigó que subjecten un 

gran balcó, cosa que permet augmentar l’espai del 

carrer que per allí transcorre. Però també facilita que 

es tiren desperdicis al corral i, a més a més, tapa part 

de la llum que abans hi entrava.

Diferents etapes en la col·locació del baldaquí
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ESCALES I PROPORCIONS

Tot edifici religiós obeeix a dos tipus d’escala: la 

humana i la divina.

L’escala divina s’utilitza en l’interior de l’església, 

en la zona de culte. Grans naus sostingudes per 

immenses pilastres, grans voltes, en definitiva, 

amplis espais coberts en què ha de reunir-se molta 

gent per a retre culte. 

L’altra escala, la humana, és la zona privada i no 

està destinada al culte sinó a guardar ornaments, 

a reunir-se i a desplaçar-se per l’església sense 

interrompre el culte. Açò permet la reducció de 

les distintes peces: les circulacions són estretes i 

d’escassa altura i les habitacions es divideixen en 

espais més xicotets i amb voltes de carpanell, de 

menor altura,  la qual cosa possibilita la creació 

d’espais més acollidors.

Per l’observació de l’església en planta, es 

desprén que la figura inicial de desenvolupament 

era el quadrat. La capçalera i el transsepte, 

d’una banda, i les naus d’una altra, s’inscriuen en 

sengles quadrats, el primer es divideix al seu torn 

en dos rectangles equivalents, un d’ells correspon 

al conjunt format per l’altar, la capella de la 

comunió i la sagristia, mentres que la resta està 

format únicament pel transsepte. La capella i la 

sagristia tenen una relació d’ample i de llarg igual 

a arrel de dos.

Planta de cobertes i direcció d’evacuació

Tant la distribució de l’església com la seua 

estructura poden inserir-se en una retícula 

quadrada el mòdul de la qual és l’ample del pilar: 

així, l’intercolumni mesura dos mòduls, el creuer 

cinc i l’ample total onze. Aquesta retícula estableix 

una relació entre la nau central i les laterals de cinc 

a tres: aproximació a la secció àuria segons la sèrie 

de Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13… És important recalcar 

la igualtat de mesures del transsepte i de la nau 

central.

La composició de la façana està determinada 

per la façana retaule que se situa en el centre, 

l’amplària d’aquesta és 3n, l’amplària total és de 

7n, i queden als seus costats murs sense decoració 

d’una amplària de 2n; l’altura de la part massissa 

és de 4n per als murs i de 6n per al retaule. En la 

façana retaule les proporcions de cada un dels 

nivells es corresponen amb la secció àuria.

TIPOLOGIES

L’arxiprestal de Llíria va ser construïda durant 

la Contrareforma (com ja hem comentat). Això 

vol dir que hi ha un gran paregut amb la resta 

d’esglésies barroques de la Contrareforma perquè 

totes obeeixen als mateixos fins i el seu programa 

constructiu i funcional és molt semblant. El seu 

major paregut el guarda amb les esglésies del 

seu mateix tipus, que van ser construïdes a més 
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pels mateixos arquitectes: els Ambuesa. Aquestes 

esglésies són la del Carme i la de Sant Miquel 

dels Reis de València, la parroquial de Chelva i el  

monestir de Rubielos de Mora (Terol). 

Constructivament les similituds més importants 

són: la disposició en naus (una o tres), el transsepte 

(no emergent o molt poc emergent), la gran cúpula 

sobre petxines del creuer i la façana.

S’observa una similitud important en les dues 

plantes, encara que Sant Miquel només té una nau 

flanquejada per capelles intercomunicades que 

s’ubiquen entre els contraforts perforats. Ocorre 

igualment a l’església parroquial de Chelva, la Mare 

de Déu dels Àngels. També es pot apreciar que en 

ambdós plans l’altar major elevat sobre els fidels 

per a emfasitzar el punt focal en què es realitza 

el ritu de la missa. La diferència més important es 

troba en el primer tram de volta: en l’Assumpció es 

presenta amb altars mentres que en Sant Miquel 

ho fan dos torres campanar. L’església de Chelva 

es troba en el punt mitjà i té només un campanar 

(típic del barroc mediterrani, en oposició a aquelles 

comunes en el barroc restant, per exemple el 

francés, amb dues torres); en el projecte de la 

parroquial es van disposar dos torres com les de 

Sant Miquel.

L’últim cos s’assembla a un àtic de retaule 

constituït per tres parells de columnes 

salomòniques, rectes i helicoïdals, entorn d’un 

finestral amb intradós encaixat que suporta 

un frontó corbat partit. Flanquejant la façana 

apareixen les torres campanar. La superfície 

plana del mur crea forts contrastos amb la façana 

retaule. Els detalls arquitectònics, com capitells, 

entaulaments, columnes… també es repeteixen en 

totes les edificacions.

L’església de Chelva presenta una especial 

similitud en la nau central, encara que l’entaulament 

de les pilastres de la Mare de Déu dels Àngels 

està molt més recarregat ornamentalment. A Llíria 

també hi havia projectada una decoració semblant 

però va ser rebutjada perquè allí es crearien nius 

de pols i de feristeles. Les semblances s’observen 

en les petxines que sostenen la cúpula del creuer. 

Al centre de cadascuna està l’escut de la vila 

sostingut per àngels. En el cas de Chelva apareixen 

tres àngels i a Llíra només dos que, a més a més, 

són d’una grandària molt menor proporcionalment 

a l’escut.

El motiu decoratiu de l’esgrafiat es presenta 

en cúpules i fustos de pilastres de les distintes 

esglésies. La capella de Santa Bàrbara a Sant Joan 

de l’Hospital presenta en la seua volta i en la seua 

cúpula un esgrafiat de gran paregut al de la cúpula 

de l’Assumpció, tant en els colors utilitzats com en 

els motius representats.

Esquemes del desenvolupament de la planta
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L’itinerari al lloc d’Olla (Marines) vol aprofitar 

les commemoracions de l’expulsió dels moriscos 

i del repoblament posterior, tots dos fets del 

segle XVII. Desitgem que els infants i els joves 

del Camp de Túria descobrisquen què va 

representar tot allò per a la formació actual del 

poble valencià

L’itinerari també aprofita la diversitat del 

paisatge, la natura, el conjunt de rastres del 

llogaret, les formes de vida que han viscut allí, 

i l’estat actual on la natura va recuperant els 

espais colonitzats. Tot forma un conjunt que els 

educadors poden aprofitar dedicant la recerca 

segons allò que consideren més prioritari per als 

alumnes.

L’itinerari pot seguir-se partint de l’antic 

Marines, pel sender tradicional d’anar a Olla i  per 

les partides de los Panizares arribar al llogaret. 

Després podem retornar pel mateix camí o, si 

volem arribar a Olocau, prendre  la senda de la font 

de Belata, buscar el Collau del Castell del Real i 

d’allí a Olocau. També es pot fer en sentit contrari 

anant d’Olocau a Olla  i a l’antic Marines. Mirar la 

cartografia i documentar-se bé, a més a més de 

fer una visita prèvia sense alumnes, són condicions 

necessàries per a planificar educativament 

qualsevol itinerari.

Temes:

1. Representació gràfica de l’espai

2. Aproximació a la geografia

3. Aproximació a la vegetació

4. Aproximació a l’arquitectura

5. Aproximació a l’agricultura

6. Aproximació a la història. 

7. Rondalles i llegendes

8. Vocabulari

REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE L’ESPAI

Elaboració dels primers croquis d’un paisatge. 

Els perfils de les muntanyes de l’entorn. Mesurar 

espais utilitzant les passes, les mans, els peus.

Elaborar el plànol d’un espai del seu entorn 

(corral ramader, casetes, una illa de cases, la torre i 

la Casa Gran d’Olla).
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Representar gràficament l’itinerari fet a peu 

(de l’Antic Marines o d’Olocau a Olla), indicar les 

coses rellevants a l’esquerra i a la dreta del sender, 

indicant amb fletxes els canvis de direcció).

APROXIMACIÓ A LA GEOGRAFIA

Per entendre la configuració geogràfica de la 

Vall d’Olocau, Marines i Gàtova, s’ha de partir d’una 

explicació geològica i de l’evolució i de la formació 

del relleu. Aquest s’ha d’explicar des d’una 

perspectiva dinàmica.

Els passos a fer podrien ser els següents: 

Observació directa. Estudi dels tipus de roques 

que tenim més a prop. Veure la utilització de les 

roques en les construccions del poblat.

Fer referència (amb observació) al barranc 

d’Olla. Tipus de relleu o roques que hi arrossega el 

barranc: el gres o rodeno i les calcàries.

 Relacionar el relleu de la zona amb els següents 

aspectes: orientació, clima, vegetació, agricultura i 

ramaderia, població, hàbitat (casa).

APROXIMACIÓ A LA VEGETACIÓ

El sòl de rodeno, o millor dit silícia, adquireix 

una gran importància en la vegetació que 

trobarem a l’entorn d’Olla. Sobre els gresos roig 

triàsics, està l’alzina surera (Quercus suber) que 

en alguns racons comença a formar un bosc 

frondós, acompanyat de llidoners (Celtis australis) 

(lidonero), arborcers (Arbutus unedo) (arbozero) 

i el pi pinastre (P. Pinaster) o pi rodeno, que 

s’enfronta amb el pi bord o pi carrasc  (Pinus 

halepensis), el qual com les carrasques (Quercus 

ilex sub. rotundifolia) troba el seu hàbitat ideal 

sobre els terrenys de calcàries.

La degradació del bosc ha originat algunes 

contrades on els arbusts i les mates formen 

l’estrat més important de les zones conegudes 

com garrigues o matollars. A les zones calcàries 

trobem el romer (Rosmarinus officialis), el coscoll 

(Quercus coccifera), el llentiscle (Pistacia lentiscus), 

el margalló (Chamaerops humilis) i l’espart (Stipa 

tenacissima). En els sòls silicis són típiques les 

brolles o mates de bruc (Erica arborea) (pitorrera), 

cabeçuda (Lavandula stoechas) i les estepes 

(Cistus) com l’estepa blanca (Cistus albidus), negra 

( C. monspeliensis) o l’albada (Anthyllis cytisoides).

A les zones humides i als barrancs apareix el 

baladre (baladre) (Nerium oleander) de flors rosades, 

el tamarit (Tamarix gallica) de fullam finíssim, els 

joncs (Scirpus holoschoenus), els canyars (Arundo 

donax), la daurella (Ceterach offocinarum), la murta 

(Myrtus communis), el marfull (Viburnum timus) i 

l’aladern fals (Phillyrea media).

Entre les lianes que podem trobar en l’abandonada 

horta d’Olla i en altres indrests del bosc i del barranc 

trobem: L’heura (Hedera helix), lligabosc (Lonicera 

implexa), esbarzer (Rubus ulmifolius), aritjol (Smila(x 

aspera) i la  roja (Rubia peregrina).

APROXIMACIÓ A L’ARQUITECTURA

La torre d’Olla  i el seu albacar.

Les cases. La casa vista de fora. Observació de 

les façanes (materials amb els quals estan fetes). 

Veure quins elements són comuns i essencials 

a totes les cases. Elements per a l’observació: 

orientació, forma, color i mida.

Elements diferenciadors de la casa vista de 

fora: la porta, les brancades (brancà), finestres, 

teulades, terrat (terrau), escudellers (escullero) i 

altres detalls.

Comparar la forma de construcció de la 

Casa Gran amb les altres cases més populars. 

Diferències.

Elements d’aprofitament de l’aigua: la bassa, les 

séquies (ceicas).

APROXIMACIÓ A L’AGRICULTURA

Els conreus: secà i regadiu. El regadiu de 

l’horteta d’Olla. Sistema de regatge. D’on procedeix 

l’aigua. Distribució.

Tipus de conreus que es feien en aquesta horta. 

Hortalisses: penques (cardicos), fesols, cigrons, 

creïlles, tomaques, pèsols (pesoles), cols...  

 Arbres fruiters que trobem: pereres, 

pruneres, albercoquers (albercoques), magraners 

(mangranero), serveres o anzarollas -les sorolles-  a 

Olocau, codonyers (codoñate).

Arbres del secà: figueres, oliveres, garroferes, 

ametlers. Les figues blanquetes d’Olla eren famoses 

i molt millors –segons el Madoz- “compiten con los 

negros de Villar del Arzobispo.”
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Les parres de les hortes d’Olla, 

sostingudes en els ribassos: moscatell 

del terreny, moscatell vell, corintio, blanc de pansa 

sense pinyol, roig del tio Arnau, corintio major,

 roig de l’Hostal, blanc dels Navarro 

i monastrell. En el temps de la Candelera calia 

podar les parres...

Situació actual dels terrenys de l’horta i del 

secà. Quines terres i quins arbres encara es troben 

treballats? Causes de la situació actual. 

Rendibilitat, inestabilitat de la nostra agricultura 

actual.

APROXIMACIÓ A LA HISTÒRIA

Treballar i explorar les idees prèvies d’alguns 

alumnes sobre l’espai humanitzat d’Olla. L’alumne 

ha escoltat que hi ha coses del temps dels moros 

(els fossars, el Castell del Real, la Torre d’Olla), cal 

que prenga consciència dels coneixements que 

ja té, que els ordene i organitze i que nosaltres li 

mostrem el camí per posar aquests coneixements 

en relació amb el coneixement social del que ha 

estat la nostra història al Regne de València.

Com vivien els avantpassats en aquest lloc? 

Segur que han escoltat contalles i fets relacionats 

amb el llogaret d’Olla. De la lectura d’alguns texts, 

com aquell del diari El Fènix de 1845, podem 

entendre la vida dels darrers habitants i de bona 

part del segle XIX i part del XX.

El fris cronològic haurà de ser un instrument 

didàctic més utilitzat, per mitjà del qual l’alumne 

capte l’existència d’un abans i d’un després.

Ara, recordant enguany el 400 aniversari del 

repoblament de la Vall, podem treballar el tema 

plantejant-nos com els repobladors posarien en 

marxa la xarxa de l’aigua, el treball de l’horta i els 

conreus de secà, la utilització de la ramaderia com 

a font alimentària, l’ aportació d’adobs per a la 

terra, els recursos del bosc, etc. Aquesta manera de 

treballar la història que podríem anomenar “història 

de les coses” a partir d’una situació hipotètica, 

partint de les formes de regadiu, del funcionament 

de la bassa, de la distribució de l’aigua i el nombre 

de propietaris, la forma de les cases, els mitjans de 

transport, la fruita, la mel, el codonyat, les eines de 

treball, com l’aixada i el forcat (aladro)...

Cal insistir que és fonamental, en tota 

aquesta etapa del cicle mitjà o superior, dotar els 

alumnes d’uns hàbits i d’unes actituds davant els 

interrogants hipotètics d’un fets. Les possibilitats 

de l’anàlisi històrica d’un paisatge, dibuix de 

camp, quadern de recollida de dades i croquis 

(“quadern de camp”) és una eina necessària que 

haurem de mostrar com utilitzar (dibuixar perfils, 

fer el plànol d’un corral ramader, el d’una casa, el 

dibuix d’alguna façana o de la torre, els materials 

utilitzats en les construccions,  els models 

constructius, les entrevistes a testimonis, el recull 

de contalles i llegendes), tot això fent referència 

constant a l’entorn com un document històric, i 

és així com connectem amb la història local o la 

història de l’entorn.

DOCUMENTS

EL LLOC D’OLLA I EL REPOBLAMENT DEL

SEGLE XVII

El 18 juny de 1617

El llogaret d’Olla (Marines), que havia estat una 

de les alqueries més importants del terme general 
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del castell del Real de Vilaragut, nou anys després 

de l’expulsió segueix despoblada. Finalment, el 18 

de juny de 1617, Alonso de Vilaragut, baró i senyor 

de la Vall d’Olocau, l’arrenda amb l’horta per sis 

anys a Antonio Arnau,

“llaurador de Teresa de Bixix...que haja de 

edificar una casa i corral... i que haja de 

conservar la balsa i la céquia a ses despeses 

i  acepta per temps de 6 anys contadors 

del primer de passat 26 enant ab les parts 

següents ... el dit Arnau haja de donar al Sr. 

y lo arrendament cascú any quatre cafissos 

y la horta de lo que collirà en dita Olla y 

lo arrendament a part sent del delme y 

premícia... del secà a de parlar de set un...

Amb ell s’inicia un dels llinatges assenyalats de 

Marines i d’Olocau, on encara existeix. El document, 

a més a més, diu que D. Alonso de Vilaragut 

“anomena batlle del Justícia d’Olocau en l’Olla” 

el dit Antonio Arnau. Aquell nomenament és un 

intent d’animar-lo per tal que poble de més gent el 

lloc on ell és ara l’autoritat.(1) (Arxiu del Patriarca. 

València. Ram de Sapena número 20.270).

UNA DESCRIPCIÓ D’OLLA EN EL SEGLE XIX

En el setmanari romàntic El Fénix: Periódico 

ilustrado, literario y pintoresco de Valencia, el 21 de 

desembre de 1845, el periodista José Maria Zacarés 

escrivia  la següent descripció del lloc d’Olla:

“Se forma de ocho casas, colocadas en una 

pequeña llanura en el promedio del monte. La 

parte baja esta reducida a una huerta, formando 

bancalitos que se riegan con el agua de la 

celebre fuente del Zaragatillo, y las laderas y 

altos se hallan plantados de parrales, sostenidos 

por rodrigones y cuidados con el mayor esmero; 

de almendros, olivos, alcornoques, higueras 

y algún viñedo. Aquel rincón del mundo, sin 

otro camino que sendas por entre cumbres y 

precipicios, visitado sólo por cazadores y algún 

curioso, ofrece puntos de vista sumamente 

pintorescos. Y aquellas soledades han servido 

de refugio a algún proscrito que ha encontrado 

seguro asilo en las inmensas cuevas de aquella 

serranía, en nuestras discordias civiles.”

LES LLEGENDES

Les llegendes i les rondalles són en bona part 

una font per incitar a l’afecció lectora de xiquets 

i xiquetes. A partir d’aquest fet importantíssim, 

moltes altres coses es poden fer amb elles. 

L’explotació secundària pertany a diversos camps: 

a) Al camp de la plàstica, amb la realització 

de dibuixos i auques d’allò que s’ha contat; b) a 

l’expressió dramàtica, amb la representació per 

part dels infants del fet narrat; c) al de la música, 

cantant alguns dels poemes o cants que hi trobem 

inserits o creació del romanç; d) com a punt de 

partida per explicar molts dels temes que, en un 

primer moment ens poden semblar allunyats, 

les Ciències Socials, la Història, la Física, les 

Matemàtiques, etc.

Tot això i moltes altres coses es poden fer amb 

les llegendes i les rondalles. Tot depèn de la nostra 

capacitat engrescadora, de la presentació del tema 

i de la imaginació dels alumnes.

166



169168

MIRADES

LES LLEGENDES D’OLLA

Presentem algunes de les llegendes seleccionades del llibre inèdit Rondalles i llegendes de les 

muntanyes de Portaceli de Ferran Zurriaga, datat el 30 de març 2004.



169169

Ferran Zurriaga i Agustí
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VOCABULARI

ALBACAR: Recinte fortificat al voltant d’una torre.

ALJUB: Cisterna, dipòsit fet d’obra, cobert de volta, 

que serveix per arreplegar l’aigua de la pluja.

ASSUT: Parada de poca alçària que es fa en rius i 

barrancs, per recollir les aigües i fer-les pujar de 

nivell per omplir una bassa o encaminar-les cap 

a una séquia.

BARRANC: Curs d’aigua temporal, de règim 

irregular.

CARENA: En una muntanya o serra, línia divisòria 

de dos vessants.

CINGLE: Escaló de roca al pendent d’una 

muntanya. Escarpament vertical.

CRESTA: Part superior d’una muntanya.

ESCARPAT: Dit d’un pendent fortíssim.

ECOSISTEMA: Unitat funcional constituïda per un 

espai ocupat per una comunitat d’organismes 

mútuament condicionats que ocupen un 

territori definit.

FALDA: Part inferior d’una muntanya o serralada.

GARRIGA: Comunitat vegetal de plantes de fulla endu-

rida entre les quals predomina el coscoll o garric.

LLOMA: Muntanya de poca alçada i de forma 

planera.

MARGE O RIBÀS: Vora o límit d’una extensió 

superficial, que fa desnivell o graó i serveix per 

retindre el sòl per poder cultivar els pendents.

OMBRIA: Costera d’una muntanya, on no arriba 

molt el Sol i que resulta més humida.

PAISATGE: Porció d’espai caracteritzat per una 

sèrie d’elements geogràfics diferenciats.

PANORAMA: Vista d’un horitzó molt ample.

REGUERÓ: Depressió formada al sòl d’un terreny 

inclinat, per l’aigua de la pluja.

REPLÀ: Tros pla i horitzontal en un terreny que fa 

pendent.

SENDA: Camí estret per als caminants.

SOLANA: Terreny en pendent situat cara al migdia, 

on dóna molt el Sol.

TOSSAL O TOSSALET: Elevació del terreny no 

molt alta entre altres més altes.

ULLAL: Lloc on brolla aigua subterrània.

VEGETACIÓ: Conjunt de plantes que creixen en un 

espai determinat.

VESSANT: Costera
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EuroPa, EnTrE El somni i la rEaliTaT
Josep Maria Jordan Galduf

 

El catedràtic d’Economia Aplicada defuig el pessimisme i apel·la al 

consens per eixir de la crisi

Josep Maria Jordán Galduf afirma que per a eixir de la crisi actual 

cal passar pel projecte Europa, una realitat encara incompleta i 

que requereix el consens i la cooperació de tots els països que la 

componen. L’obra de Jordán Galduf, professor en la Universitat de 

València, és una reflexió sobre la crisi econòmica i els principals 

reptes de la Unió Europea que dóna resposta a preguntes com 

ara: què hi cal fer? com es poden adreçar els passos cap a una 

recuperació econòmica i una major esperança de futur? A parer de 

l’autor, el pessimisme és el fantasma que plana sobre Europa en 

l’actualitat i és per això que ell s’enfronta amb la problemàtica des 

d’una perspectiva optimista amb confiança en el futur.

Integrat per una introducció, tres capítols que fan un recorregut 

cronològic per l’Europa dels anys 2010, 2011 i 2012, i un epíleg, 

aquest llibre, editat per Saó Editorial, aborda qüestions com 

ara Europa i la pobresa, la recuperació de l’economia, el model 

productiu alemany i l’atur, entre molts altres.

Europa entre el somni i la realitat és un llibre que també està editat 

per Faximil Edicions Digitals en la seua versió electrònica i que 

es configura com la primera entrega del segell VLC/Europa per a 

la publicació de materials relacionats amb el procés d’integració 

europea.

“Europa no és un lloc, sinó una idea”. 

El llibre, editat amb la col·laboració de la Universitat de València, 

analitza, entre tantes dificultats econòmiques i socials, com hem 

viscut aquest trasbals 2010-2012 en els diversos àmbits de referència 

(internacional, estatal, valencià) i com s’hi ha tractat de respondre. 

L’obra està dividida en tres capítols, amb un epíleg final a tall de 

conclusió: “En el context de la crisi”, “Quines respostes, quines 

solucions”, “La via europea” i l’esmentat epíleg “Tres reptes de futur 

de la UE”, on posa damunt la taula els camins oberts no resolts a 

hores d’ara: la reforma institucional, el desenvolupament econòmic i 

l’ampliació de la UE. 

Jordán Galduf, però, es mostra optimista, la Unió té un gran futur si 

es projecta com una “Europa de les persones”

Com comenta Jordán, “Europa no ha deixat de ser un somni per 

a molts ciutadans des de fa molt de temps. Un somni d’unitat, 

de benestar, de pau, d’estabilitat, de llibertat, de democràcia, 

d’economia social de mercat. I aquest somni, fins i tot, ha inspirat 

un projecte europeu que té ja més de seixanta anys d’història. 

Un projecte que, en la pràctica, ha fet avançar molt la integració 

econòmica i social del continent”.
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A UN PAM DE LA INDEPENDÈNCIA
Vicent Partal

El país que volem és la crònica del procés que porta des de la 

gestació de l’Estatut de 2006 fins a la situació actual, amb el sobi-

ranisme en primer pla del debat a Catalunya. Partal, basant-se en 

la seva llarga experiència com a periodista internacional, també 

reflexiona sobre els diversos processos independentistes que s’han 

produït recentment arreu del món, com ara els països bàltics, els 

països dels Balcans, Escòcia i Quebec. I, en darrer terme, exposa el 

seu ideari sobre les característiques de la Catalunya independent 

que desitja i creu possible. La seva és una visió optimista i pràctica, 

convençuda que la independència de Catalunya no només és pos-

sible sinó que es produirà en el si de la Unió Europea.

El director de VilaWeb hi explica com s’ha arribat a la situació políti-

ca actual i quines són les claus per a fer possible la independència i 

també hi apunta com voldria que fos la nova república catalana.

El volum, de 318 pàgines, inclou també una selecció d’un cente-

nar dels editorials més importants publicats els darrers sis anys a 

VilaWeb. A través d’aquesta selecció, el lector pot observar com ha 

anat canviant el pols polític i ciutadà del país.

Segons Partal ‘és un bon moment per a fer la reflexió que proposa el 

llibre perquè no hem aconseguit encara la independència, però ja hi 

som tan a prop que cal començar a pensar en l’endemà, en com serà 

la república que crearem’.

El llibre és estructurat en tres parts. La primera, titulada ‘Com hem 

arribat fins aquí’, estableix com a factors fonamentals el final de 

la transició política, el canvi del sistema de partits al Principat i el 

creixement imparable de l’independentisme cívic i polític que hi ha 

arrossegat grups que no ho eren.

La segona part es titula ‘Dibuixant la independència’ i és una anàlisi 

de com s’han anat creant els pilars ideològics que han acabat fent 

esclatar l’independentisme. El capítol analitza tant els grans debats 

internacionals sobre l’autodeterminació, que els darrers anys han fet 

un impacte notable, com la construcció d’un ideari i un imaginari in-

dependentista dins el país. També s’hi refereix a la relació que hauria 

de tenir el Principat independent amb la resta del país.

Finalment, ‘El país que vull’ és un llarg capítol en què l’autor explicar, 

per primera vegada, com creu que s’hauria d’organitzar el nou país 

independent. Aquest és l’únic apartat que no inclou cap editorial ja 

publicat a VilaWeb. Per l’autor, ‘es tracta de fer un exercici tan com-

plet com siga possible d’imaginar com viurem en el nou estat’. I això 

perquè ‘jo sóc dels qui vull la independència però per fer un país 

diferent, i sobretot millor, que el que tenim’.

Vilaweb
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EN LES MARS PERDUDES
Raquel Ricart

Pot presentar-se una obra literària sense privar el lector potencial 

de la revelació que tota obra digna d’aqueix nom li té reservada? 

Una revelació singular, personal i, per tant, exclusiva? I si el lector ja 

coneix l’obra, si s’hi ha rendit a mesura que l’obra se li manifestava i 

se li lliurava, podem parlar encara de presentar-li-la? Trobe 

que no. En aquest cas, la cosa més raonable és, tal vegada, 

que el presentador es limite a compartir la seua lectura amb els 

altres lectors.

En les mars perdudes és la tercera novel·la, de caràcter diguem-

ne juvenil, escrita per Raquel Ricart. Aquesta novel·la i les dues 

anteriors tenen elements narratius temàtics i estilístics comuns. 

Totes tres projecten una mirada directa a sengles aspectes de la 

realitat que ens angoixen o ens preocupen. Totes tres són una 

aproximació a aquestes realitats amb el propòsits d’ajudar el lector 

–sobretot el lector adolescent, però no tan sols aquest lector– a 

reflexionar-hi, a situar-s’hi, a provar d’acceptar-les.

En les mars perdudes, simple en aparença, en el fons no ho és tant. 

Llegida atentament, podem veure-hi una síntesi, narrativa, temàtica, 

intencional, de les dues anteriors. Per això m’ha sorprès que alguns 

lectors confessen que l’han trobada menys emotiva. És l’emotivitat un 

criteri de valor literari, doncs? D’entrada, l’emotivitat és tan subjectiva 

i circumstancial (depèn de tantes variables i de tants inestables 

estats anímics!), que no crec que la qualitat literària d’una obra puga 

mesurar-se en graus d’emotivitat. I què vol dir més emotiva o menys? 

Una obra és més bona com més emotivitat desvetlla? Si més permesa 

una certa extrapolació, és que els serials emotius són la cúspide de 

la literatura? O que una havanera estovada i malenconiosa relega a 

l’ombra la millor de les sonates de Bach?

He dit que En les mars perdudes, com les dues novel·les juvenils 

precedents, era una mirada a un aspecte preocupant de la realitat. 

En efecte, en la primera novel·la, Van ploure estrelles, Raquel aborda 

l’enigma de la mort (d’una mort extrema, com és la mort prematura 

d’un infant). En la segona, El quadern d’Àngela, obre una finestra 

al paisatge de l’adopció, fet de clars-obscurs, i de retruc al 

de la diversitat cultural i dels valors. I en la tercera, o siga 

En les mars perdudes, ens projecta en l’uni-vers de la di-versitat

(no hi ha unitat sense diversitat), particularment, de la diversitat 

familiar en grau de ruptura –en aquest cas, per ‘l’aparició’, 

diguem-ho així, de l’homosexualitat.

Però també he dit que En les mars perdudes hi ha una síntesi 

d’ordre narratiu, temàtic, intencional, de les dues novel·les anteriors. 

M’explique.

D’ORDRE NARRATIU. En Van ploure estrelles la narració es trena 

i destrena des de fora, gràcies a això que en diuen un narrador 
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omniscient: un cronista que coneix els fets i les reaccions dels 

personatges i ens els confia. Podríem dir, doncs, que la narració és 

coneixement: el coneixement de la fabulació.

En El quadern d’Àngela l’experiència multiforme de l’adopció 

s’extrau d’un dietari, un dietari que és un relat, selectiu, en primera 

persona, de la protagonista; per tant, narrador i protagonista s’hi 

confonen –com s’hi confon la visió que la protagonista, o siga la 

narradora, té de si mateixa i dels altres personatges, fets a mesura 

seua. La narració és, doncs, vivència.

Ara, En les mars perdudes la narració naix del record, relativament 

llunyà, d’uns episodis de quan la narradora, i protagonista, era en 

plena adolescència. Ací, doncs, si narrador i personatge es confonen, 

la distància en el temps introdueix, vulgues no vulgues, un element 

que fa del narrador un observador extern, una espècie de cronista. La 

narració naix, doncs, d’una vivència recuperada amb el coneixement

del pas dels anys. En les mars perdudes se’ns presenta, per tant, com 

una síntesi narrativa de Van ploure i d’El quadern d’Àngela.

D’ORDRE TEMÀTIC. En Van ploure tenim l’enfocament d’una 

experiència d’ordre existencial com és la mort, percebuda, avui 

sobretot, com una angoixa uni-versal (o més aviat: di-versa), 

especialment si és prematura.

En El quadern d’Àngela la projecció és més d’índole social i, en 

alguns casos, d’índole íntima. No hi ha angoixa universal, sinó, més 

aviat, tràngol individual i necessitat d’ajustament sociocultural.

En les mars perdudes ens proposa un enquadrament d’índole social, 

familiar –i ací es toca amb El quadern d’Àngela–, però la irrupció de 

l’homosexualitat (causa de la ruptura familiar) hi introdueix un factor 

d’angoixa també existencial: la possibilitat de no nàixer, de no ésser –i 

és per ací que En les mars perdudes es toca amb Van ploure estrelles i 

que –també temàticament– sintetitza les dues novel·les precedents.

D’ORDRE INTENCIONAL. Com ja he dit, en totes tres novel·les, 

hi trobe un designi explícit de portar a la reflexió del lector 

les qüestions que s’hi examinen a través de l’experiència dels 

personatges de cada una, que acaben reconciliant-se amb la 

realitat, d’entrada trasbalsadora, hostil, i, finalment, vista com a 

indefugible, però que també és una realitat sense la qual el món no 

fóra com és, ni nosaltres fórem com som i que, per tant, no podem 

deixar d’acceptar, d’acoblar-nos-hi –o siga, no podem deixar de 

transformar-nos.

I si és cert que aqueixa realitat es presenta pel biaix de la ficció, no 

és fictícia, ni menys encara falsa, sinó feta de retalls, de detalls, que 

tots hem viscut d’una manera o altra i que lliguen la trama i l’ordit de 

cada una d’aquestes novel·les.

Però, a diferència de les altres dues novel·les anteriors, En les mars 

perdudes conté, a més a més, una projecció literària i és, per tant, 

doblement literatura: com a producte literari i com a incursió en la 

literatura anterior, que l’ha feta possible; i l’ha feta possible perquè 
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n’és un antecedent, un ‘avantpassat’. Dit altrament, En les mars 

perdudes és un tapís fet de matèria narrativa original i de matèria 

literària assimilada –des de Robinson Crusoe a El mag de Terramar 

i al monòleg Novecento, passant per Alícia en Terra de Meravelles

i L’Illa del Tresor, i amb integració d’obra pròpia anterior, com Van 

ploure estrelles– i de matèria literària evocada, com l’Odissea.

Per un altre costat, si l’obra literària assimilada contribueix a la 

trama d’En les mars perdudes amb la intervenció formal o irònica de 

personatges i accions de les obres esmentades, també caracteritza 

el gran viatge que és, en definitiva, En les mars perdudes.

I és que, efectivament, En les mars perdudes és un gran viatge, o 

millor encara: un viatge de viatges. Un viatge en què tothom i tot 

viatja: per mar, com el títol ja indica; però també per aire i per terra; 

un viatge físic, màgic, simbòlic i moral, tot alhora. (Fins i tot hi ha un 

viatge al diccionari: per a cercar-hi la definició de... ‘viatge’, just al 

primer paràgraf!)

Una bona part de la novel·la és un viatge marítim de fons; un viatge 

‘fìsic’ que possibilita o facilita a un dels personatges (la mare de la 

protagonista) el viatge ‘moral’ necessari perquè acabe acceptant la 

realitat adversa que li ha estat imposada; en unes altres paraules, el 

viatge físic és l’espill del viatge moral.

Sobreposat a aquest viatge n’hi ha un altre de màgic, amb ullera de 

llarga vista, en tres fases, i a tres illes literàries, que comença i acaba 

en el mateix lloc, i no perquè sí: en Terra de Meravelles. Un viatge 

que ajuda el personatge principal i narrador a reconciliar-se amb una 

realitat enemiga, amenaçadora de la pròpia existència; a reconciliar-

s’hi i a revalorar-la. També hi ha el viatge moral d’un tercer 

personatge (el del pare de la protagonista), consumat abans que la 

novel·la comence i evocat constantment de cap a cap de la narració, 

en particular a través de Novecento, un viatge literari i musical, 

sense principi ni fi, també de signe marítim (l’obra es descabdella 

en les mars perdudes!). És aquest viatge moral ja consumat, pels 

efectes i les seqüeles que té, que desencadena i justifica la novel·la: 

tant la trama que s’hi exposa com el viatge, o viatges, en què es 

desplega. I, en fi, encara hi ha un petit viatge, també marí, d’un 

personatge de complement (amic de la protagonista), que dóna 

relleu a l’obra infatigable d’Eros –trasbalsador de la realitat.

En les mars perdudes ens manifesta, en definitiva, que la vida és un 

viatge, un viatge en moltes dimensions: en la realitat i en la ficció, 

de la realitat a la ficció i viceversa –com ocorre en la novel·la–, del 

passat al present o del present al record –com el de la narradora i 

protagonista.

I és així que, tornant a les dues novel·les que precedeixen En les 

mars perdudes, podem veure com el viatge, una volta més, les 

relliga totes: en Van ploure estrelles Pau, el personatge central, fa un 

viatge a la Muntanya, on la maga li revela que ell, únicament ell, pot 

descobrir el sentit de la vida i de la mort; en El quadern d’Àngela, 
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la protagonista-narradora fa el viatge que la mena de l’abandó, 

que és mort, a l’afecte, que és vida, una vida di-versa en valors 

i manifestacions; i En les mars perdudes, Alícia, la protagonista 

referencial, fa el viatge a través del misteri de la vida: una vida que, 

si hagués seguit un altre curs, ella no hauria nascut mai (no nàixer és 

una mort en el llindar de la vida, que no deixa pas a la vida), i el fa –

el viatge– per un trenc (de la cama), per un ‘crec’ exterior, reflex del 

‘crec’ interior, del gran ‘crec’, el de veres, perquè “el nàixer ja és un 

gran plor”, com diu el cantant.

Igual que en Van ploure estrelles, en En les mars perdudes hi ha un 

viatge iniciàtic al cor de la realitat, tan prevista i tan imprevisible, 

que ens supera i ens precipita a l’abisme alhora que ens crida i ens 

obliga a transformar-nos si volem eixir-ne. Per això són viatges 

màgics. Acompanyant-los, un moment o altre, de llàgrimes de sant 

Llorenç, de pluja d’estels, que il·luminen el procés de transformació 

moral, el cel invita els personatges a veure-hi més enllà –o siga: més 

endins– del blau amb què s’abilla. En el primer viatge, el viatge de 

Pau, la mort força a descobrir la vida que palpita en el dolor; en el 

segon, el viatge conjunt i divers d’En les mars perdudes, l’existència 

es torna vida, quan els personatges moren, de grat o per força, a les 

convencions intangibles i quan accepten el cor de la realitat sense 

condicions –que és acceptar molt, perquè és estimar la realitat, 

d’entrada hostil, però que, una volta acceptada, els salva al caire 

d’una mort de veres, física o moral.

És en aquest punt (realitat?, ficció?) que la literatura deixa 

d’ésser lletra, una dansa de lletres, per sublimar-se en poesia, o 

siga en creació (‘poesia’ en grec significa l’acte de fer, creació), 

perquè tant crear és fer del no-res com tornar a la vida.

Jem Cabanes



176

Llibres

177

ELS POBLES EDETANS PARLEN ELS UNS DELS ALTRES
Joan Domíngues, Neus Domínguez, José Fornieles

“Els pobles edetans parlen els uns dels altres”, rememora aquell 

títol que l’insigne lingüista, Manuel Sanchis Guarner, va donar a la 

seua obra recopilatòria d’històries i frases fetes, al voltant de com 

es veuen uns pobles als altres: Els pobles valencians parlen els uns 

dels altres. Els autors, tots ells de Benaguasil, amb aquesta obra, que 

investiga un àmbit espacial més reduït que la de Sanchis Guarner, 

però que és igualment ambiciosa, tracten d’oferir-nos detall de tot el 

conjunt de tòpics, imatges i idees que la gent de la nostra comarca 

ha heretat i fa servir per encasellar el veïnat dels pobles del voltant. 

D’altra banda, aquesta publicació inclou un recull dels topònims 

majors amb la seua interpretació i dels gentilicis del Camp de Túria, 

així com una reflexió sobre el fet comarcal i les diverses subcomar-

ques que componen la nostra comarca o el territori edetà com ells la 

denominen.

Bloc per Riba-roja

“PARLEN ELS UNS DELS ALTRES”

L’Institut d’estudis comarcals del Camp de Túria edita un llibre sobre 

toponímia, tòpics, versets, cançonetes i poemes, dites i gentilicis 

entre més manies dels pobles del Camp de Túria. Els Pobles Edetans 

parlen els uns dels altres és un treball de no poc risc de Joan i Neus 

Domínguez, il·lustrat per Josep Fornieles. Un estudi de molt d’interés 

que, entre més apostes, prova de trobar una fórmula de consens, 

raonada i explicitada, a favor de la denominació ‘Els pobles edetans’. 

Il·lustracions dels pobles, a la manera dels naturalistes que fan estudi 

de camp, una proposta freinetista de recuperació d’espais i paisat-

ges rurals que van desapareixent, com molt del lèxic i les maneres 

de dir, de provocar-se, els uns veïns contra els altres. Un treball ex-

cels, que espera ara una resposta entusiasta i valenta dels pobletans, 

de cadascun dels habitadors d’aquests pobles edetans. Cap família 

noble sense, doncs.

Un altre encert del llibre, sens dubte, és la dedicatòria al professor 

Manuel Sanchis Guarner, Els pobles valencians parlen els uns dels al-

tres, i a Josep Maria Jordan, prohom sens dubte del concepte Camp 

de Túria. 

—Però, home, si li he dit quinze euros.

Serra, Bétera i Nàquera

tenen molt d’orgull.

Per la pansa, la figa

i l’espart que es cull.

Albert Dasí
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FAULES D’UN TEMPS
Carles Subiela

Per superar

moments extrems

d’arma homicida,

d’amor, de vida…

hem de contar

faules d’un temps. 

En l’univers
tan ple i divers
de l’autobús
hi ha mel en pots,
palla i pallús,
ous i cuixots.

En el Villar,
un llanterner
hi vol pujar
per a poder
anar d’un trot
a Burjassot.

L’autobús
d’Ademús
baixa ple
i no té
més bona oferta
que aconformar-se
i col·locar-se
dalt la coberta,
on hi ha sacs
de creïlles
i pinyacs
de bresquilles.

Al poc de moure
comença a ploure.
El nouvingut
veu un taüt
i dins s’ajoca
com una lloca.

L’home es convenç
en un instant
que és un complet
i tou estant,
no es banya gens
ni passa fred.

…

Hi ha aplaudiments
i reverències
per fer patents
les ocurrències
dels que desfilen
i dels que els miren.

En l’ambient
d’extraordinari
sabor agrari,
¿com ho van fent
aquells del matxo
més que borratxo?

Quan apareixen
allà al final,
tots aplaudeixen
l’original
pla amb què han resolt
el dit entort.

Per fer que vaja
el carro avant,
ells van tirant
amb molta fatxa
i dalt del carro
porten el matxo!

En la memòria
evocatòria
del poble encara
es té la imatge
còmica i clara
d’aquell passatge.

I en este escrit
complim el deure
d’haver transcrit
el que es va veure
com un llegat
que hem heretat.
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EL REPOBLAMENT DEL SEGLE XVII AL CAMP DE TÚRIA

Les cartes de població de Vilamarxant i d’Olocau.

MANUEL ARDIT LUCAS

Una substitució ètnica a dues velocitats: Vestigis onomàstics 

de la dicotomia temporal del repoblament cristià medieval i 

modern al Camp de Túria actual. 

JOAN J. ADRIÀ I MONTOLÍO

La repoblació a Serra després de l’expulsió dels moriscos 

(1609 -1759). 

JOAN FERRAN MARTÍNEZ I NAVARRO

Repoblament de Serra i Ria després 

de l’expulsió dels moriscos. 

POLICARP GARAY I MARTÍN

Quatre-cents anys fent poble. 

RICARD PÉREZ CASADO

La Vall d’Olocau, Marines i Gàtova i el 

seu repoblament el segle XVII. 

FERRAN ZURRIAGA I AGUSTÍ 

La Bétera de les 51 famílies. 

VICENT PARTAL I MONTESINOS

Construccions periurbanes de finals del s. XVI-principis del XVII. 

JOSEP MARIA BURRIEL ALBERICH

Monedes encunyades a València. 
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