
 1

1 

DE LA CONQUESTA DE JAUME I 

A L’INICI DELS TEMPS MODERNS 

 

La conquista del regne islàmic de València pel monarca aragonés Jaume I va 

suposar la incorporació de les terres valencianes en la civilització cristiana occidental. 

L’alqueria musulmana de l’Alcúdia, situada a la ribera del riu Xúquer, es converteix a 

partir de la donació reial de 1238 en un feu territorial d’un noble navarrés, Pere de 

Montagut. Premiava així el monarca la brillant actuació de Pere en la conquista de les 

terres al voltant de la plaça forta d’Alzira. 

Durant els anys immediatament posteriors a la conquista, l’Alcúdia va continuar 

habitada per musulmans, però arran de la revolta d’al-Azraq, iniciada el 1247, l’alqueria 

queda deshabitada per l’expulsió dels seus pobladors, els quals s’havien unit a la 

rebel·lió. 

 El 12 de gener de 1252, Pere de Montagut atorgava la Carta de Poblament de 

l’Alcúdia. Un total de 54 pobladors, alguns amb les seues famílies, van acceptar les 

condicions estipulades en la Carta i es van establir a l’antiga alqueria musulmana. 

Durant tota l’època medieval la vida quotidiana dels vassalls va estar regulada 

per les dues cartes de població atorgades pels senyors. La primera, la ja indicada de 

1252, i la segona del 14 de febrer de 1337 que variava algunes de les condicions de 

l’emfiteusi a favor dels senyors. 

Els esdeveniments històrics més significatius de l’Alcúdia medieval estan 

estretament lligats a la personalitat dels senyors i a les seues relacions amb la 

monarquia, a la qual demanaren nombrosos privilegis per a ells i per al seu senyoriu 

territorial i jurisdiccional. 

L’ascendent que Pelegrí de Montagut gaudia amb Jaume I per la seua ajuda en la 

campanya de Múrcia li suposarà el privilegi de l’any 1275, pel qual el rei incloïa 

l’Alcúdia en la confirmació de la cessió territorial, població que no s’esmentava en el 

document de la donació reial feta al pare de Pelegrí, Pere de Montagut, el 1238. 



 2

La defensa dels furs de València enfront dels d’Aragó per part de Pere de 

Montagut en la polèmica suscitada en el regne per aquest motiu, li suposarà tant el 

reconeixement d’Alfons IV com l’obtenció d’importants concessions reials. 

L'actuació de Pere de Vilanova en la Guerra de la Unió a favor de la causa reial 

des del seu important càrrec d’alcaid del castell de Xàtiva tindrà com a recompensa la 

concessió, per part de Pere IV, el 1349, de dos privilegis: el de la separació 

jurisdiccional de l’Alcúdia d’Alzira i el de la delimitació d’un terme propi d’aquella.  

Aprofitant les necessitats financeres de la monarquia per la revolta de Sardenya, 

Pere de Montagut Vilanova comprarà, el 22 de març de 1382, la jurisdicció suprema que 

la Corona tenia sobre l’Alcúdia, davant les protestes dels síndics de la vila reial 

d’Alzira, que confiava a poder-ne recuperar la jurisdicció sobre l’Alcúdia. 

Mentre que els nobles reuneixen privilegis dels monarques, els vassalls intenten 

redimir algunes càrregues feudals degudes als senyors, especialment les referides a 

prestacions personals, i ofereixen, a canvi de la redempció, censos en metàl·lic. Així se 

signa el 1399 un acord entre el senyor i els vassalls pel qual quedaven suprimits alguns 

drets servils als quals aquestos estaven obligats. 

El 10 de novembre de 1428, Alfons V signava un privilegi que autoritzava la 

celebració d’un mercat a l’Alcúdia, i el 31 d’octubre de 1433, Manuel de Montagut 

aconseguia el títol de vila per a la població, fins llavors lloc. 

A la fi del segle XV , l’Alcúdia era una pròspera població caracteritzada per una 

especial diversificació en les activitats econòmiques. Encara que existia una clara 

majoria d’agricultors, són els menestrals ocupats en el teixit de sedes i llanes els qui 

proporcionen una extraordinària vitalitat comercial a la vila. 

Però si des de 1252 fins al segle XVI  no es té notícia de cap contestació greu dels 

vassalls respecte als senyors a l’Alcúdia, el 1520, la influència des de la pròxima capital 

del regne de les idees revolucionàries del moviment social de la Germania marcarà el 

punt d’inflexió en més de 250 anys de relativa normalitat en les relacions entre senyors i 

vassalls. 
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1.1. CONQUESTA I POBLAMENT CRISTIÀ 

 

El primero desta familia que mereció el agrado del rey don Jayme el 

Conquistador por lo mucho que en la Conquista de este Reyno de Valencia le 

havía servido fue don Pedro de Montagudo, pues le hizo donación de los 

lugares de Carlet, Benimodol, Maçalet, Panquer, la alquería de La Alcudia y 

Alfarp con su castillo. 

 

Mossén Joan Garcia, capellà dels comtes de l’Alcúdia, 1693 

 

1.1.1. UN CAVALLER DEL REGNE DE NAVARRA : PERE DE MONTAGUT. 1238-C. 1255 

 

La conquesta cristiana del regne musulmà de València se situa dins la gran 

desintegració política en què es va veure submergit al-Àndalus sotmés al domini dels 

almohades. A més, hem de destacar com a element fonamental que agreujà la crisi 

l’absència al nord d’Àfrica d’un moviment de caràcter religiós que aconseguira unir els 

diversos regnes de taifes peninsulars.1 

Els regnes cristians hispànics, davant la debilitat almohade, no desaprofitaren 

l’ocasió. Així, els territoris integrats en la Corona d’Aragó es van comprometre en les 

Corts de Montsó de 1236 a realitzar una creuada per a ocupar el regne islàmic de 

València. El monarca catalanoaragonés Jaume I s’apassionà per l’empresa, encoratjat en 

bona mesura per l’entusiasme del noble aragonés Balasc d’Alagó, el qual va fer veure al 

rei que, després de les Balears, calia la conquesta de València. Balasc, que coneixia el 

territori que s’havia de conquerir, es mostrava entusiasta a referir al monarca les 

excel·lències de les terres valencianes. 

Per tal d’atraure creuats a l’empresa conqueridora, el 5 de febrer de 1237, Jaume 

I va aconseguir del papa Gregori IX diverses butles per les quals el pontífex concedia les 

mateixes indulgències als qui foren a la conquesta de València que als qui anaren a 

alliberar Jerusalem. 

                                                 
1 LÓPEZ ELUM , P. «La Conquesta». A Història del País Valencià. V. II, p. 57-59. 
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Un dels cavallers que va acudir a creuada va ser Pere de Montagut, el qual 

pertanyia a una de les cases nobiliàries més elevades del regne de Navarra, que 

s’estengué per França, Aragó i València, com diuen les cròniques: 

 

De los cavalleros Montaguts se hallan dos casas principales en Cataluña […] Otra huvo 

en Navarra de grande calidad, que más ha de quatrocientos años que eran en ella los cavalleros 

Montaguts. Ricos hombres, señores y senescales, y una de las primeras casas de toda Navarra. El 

apellido le tomaron del solar que tenían en aquel Reyno, donde se estendieron a Francia, Aragón 

y Valencia. […]. Crecieron tanto en Aragón los de esta familia que quando vino el rey don Jayme 

a la conquista deste Reyno de Valencia se hallava obispo de Çaragoza don Bernardo de 

Montagut, y dize la historia del rey que le acompañó con ciento y cinquenta cavalleros de su 

sangre y nombre, y se hecha bien de ver que fueron muchos en número, pues ganada la ciudad de 

Valencia, les hizo merced a solos ellos de toda la calle que ahora llaman del Trinquete de 

Cavalleros […]. Y hasta nuestros tiempos permaneció con nombre del comendador Montagudo 

la casa que oy es de don Gerónimo Ferrer.2 

 

De Pere de Montagut en podem entreveure alguns dels trets de la seua 

apassionant personalitat a través del seu testament, amb data 15 de febrer de 1255.3 Pere 

era originari de la regió de Bascònia, denominació geogràfica que feia referència al 

territori antigament poblat pels bascons i localitzat entre els rius Gàllego i Ega, fins a La 

Rioja, la vall del Jalón i el nord d’Aragó. Les possessions dels Montagut a Bascònia 

eren les terres i fortaleses de Montagut, Fresneda i Montinelos. Hem de destacar 

l’estreta relació que Pere de Montagut va tindre amb el poderós orde militar del Temple, 

al qual va concedir abundants donacions, a més d’ordenar la seua sepultura a la casa 

d’aquest orde a València. Els templers, al costat dels cavallers de Calatrava i de Sant 

Joan de l’Hospital, foren els tres ordes militars més representatius de la conquesta de 

València. 

Segons diu el Llibre del Repartiment, Pere de Montagut era germà del bisbe de 

Saragossa. Igualment són certes les bones relacions del cavaller navarrés amb el bisbe 

de València, Andreu d’Albalat, al qual, entre altres, va nomenar marmessor de la seua 

última voluntat. Pere es va casar amb Candor, de la qual li van sobreviure quatre fills: 

                                                 
2 GARCIA, Joan. Genealogía de los condes de l’Alcúdia, Biblioteca de Catalunya, ms. 3.483, f. 51r-52r. 2 de maig de 1693. 
3 AMA, Pergamins. 
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Peregrí, Bernat, Pere i una filla de la qual desconeixem el nom. Així mateix, va 

reconéixer tres fills bastards: Miquel, Maria i Guillem. 

La vida de Pere de Montagut va abundar en esdeveniments violents —com 

corresponia a un guerrer medieval—, entre els quals trobem incendis, violacions, 

robaments, etc. Els seus dominis territorials arribaren a conformar grans extensions: a 

més de les citades possessions a Bascònia, era senyor de l’alqueria de Marchena, al 

terme de Llorca, i posseïa terres a Aragó i a València; Jaume I li havia fet importants 

donacions. En el seu testament, Pere va distribuir els senyorius entre els fills legítims i 

un bastard, Guillem, el qual rebria els territoris d’Aragó i la torre d’Aledua. Pelegrí, el 

major, rebé les terres del regne de València, és a dir, Carlet, l’Alcúdia, Batallan, 

Benihabib i Alfarb. A Bernat li correspon la mitat de l’alqueria de Marchena, a Múrcia, i 

les possessions a Bascònia: els castells de Montagut, Fresneda i Montinelos. Finalment, 

a Pere li és concedit l’altra mitat de l’alqueria murciana de Marchena. 

El monarca, el 5 de juny de 1238, abans de la presa de València, va premiar els 

servicis prestats a la Corona per Pere de Montagut amb les alqueries de Carlet i 

d’Alfarb. El document original diu: «A Pere de Montagut, germà del bisbe de Saragossa, 

les alqueries de Serra, Carlet i d’Alfarb que estan en la vall d’Alcalà, i les cases d’Alý 

Alpeguí, amb forns i molins. 5 de juny de 1238.»4 

Dins el terme de Carlet s’incloïen les alqueries de l’Alcúdia —de l’àrab al-

Kudiya, ‘l’elevació’— Benahahib i Batallan. El senyoriu valencià de Pere de Montagut 

quedava així inclòs dins la comarca natural de la Ribera del Xúquer, al terme d’Alzira, 

plaça forta estratègica a la qual Jaume I havia concedit, l’any 1249, un espai 

jurisdiccional des de Cullera fins a Montroi5 i la potestat d’amollonar el terme.6 El 

senyoriu dels Montagut abraçava un àrea propícia a l’assentament humà i amb bona 

productivitat econòmica. 

La conquesta cristiana de València va significar la implantació en els nous 

territoris ocupats de l’anomenat «feudalisme d’importació»,7 un sistema que va imposar 

un orde sociopolític feudal als musulmans sotmesos, els quals desconeixien quin era 

aqueix sistema. Els dos protagonistes de la primera etapa de repoblació foren el poble 

                                                 
4 FERRANDO Antoni [ed.]. Llibre del Repartiment de València. Paterna, 1978. 
5 AHN, Consells, llig. 22.166. 1249, juliol, 29. València. 
6 ARV, Processos, part III , núm. 7.147. 1249, agost, 2. València. 
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musulmà i les forces cristianes vencedores. En aquest període es va seguir una política 

de tolerància respecte a l’islam, en part forçada per la necessitat de mantindre en 

explotació les terres conquerides. Una gran part de la població musulmana va acceptar 

la rendició per la signatura de pactes, cosa que va permetre la seua permanència i la 

conservació de les seues cases i terres. Aquells musulmans que es resistiren foren 

expulsats.8 

En la Carta de poblament de l’Alcúdia trobem una referència a l’època anterior a 

la repoblació cristiana i immediatament posterior a la conquesta. Durant aquest temps 

l’Alcúdia va romandre poblada de musulmans, els quals havien pactat amb Pere de 

Montagut la continuïtat a l’alqueria. El senyor, per part seua, s’havia reservat un conjunt 

de terres al costat del castell, la denominada «reserva senyorial». Igualment, quan va fer 

la repoblació de les alqueries de Carlet, va conservar «tots els seus termes i drets, així 

com en temps dels sarraïns tenien per costum tenir millor i sense condicions».9 I l’any 

1241, quan era l’Alcúdia poblada per musulmans, Pere de Montagut va acordar amb el 

bisbe de València satisfer el delme a l’Església, tant el dels fruits de l’Alcúdia com de 

Carlet i Alfarb.10 

Cap al 1243, la frontera amb els territoris de l’islam no conquerits va restar 

establida al riu Xúquer, a l’altura d’Alzira. Cap a l’est, les hosts cristianes ocuparen 

prompte Cullera, però a l’oest d’Alzira restava Tous per conquistar, amb el seu poderós 

castell i l’alqueria de Terrabona, ambdós dependents de l’alcaid musulmà de Xàtiva.11 

Els sarraïns de Tous i Terrabona no dubtaren a organitzar continus atacs contra les 

forces cristianes.12 

La rebel·lió musulmana encapçalada per al-Azraq, iniciada el 1247, va forçar un 

canvi fonamental en l’organització del poblament. La derrota d’aquesta revolta el 1248 

va tindre un efecte decisiu en la zona d’Alzira, tant en la demografia com en l’estructura 

de la propietat.13 En efecte, des d’abril de 1248 es va produir un èxode incessant de la 

població musulmana motivat pel decret d’expulsió promulgat pel rei Jaume I. Amb 

                                                                                                                                               
7 GLICK , T. F. «L’Alta Edat Mitjana». A Història del País Valencià. València, 1992, p. 73. 
8 SÁNCHEZ ADELL, J. «Las Cartas Pueblas de Castellón». A En torno al 750 Aniversario, 1989, v. 2, p. 196. 
9 FURIÓ, A.; GARCÍA, F. La Carta de poblament de L’Alcúdia (1252), 1981. [Inèdit.] 
10 BURNS, R. I. Colonialisme medieval. València, 1987, p. 159. 
11 GUICHARD, P. «La conquista militar y la estructuración política del Reino». A Nuestra Historia, 180, v. 3, p. 21. 
12 SANCHIS GUARNER, M. «Època Musulmana». A Història del País Valencià, Barcelona, 1975, p. 329. 
13 Sobre aquest impacte a Alzira, PERIS ALBENTOSA, T. «Evolució patrimonial i conflictivitat social. L’exemple de la comunitat 
mudèjar-morisca a Alzira (1242-1614)». A Sharq Al-Andalus, 8 (1991), p. 164. 
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aquest fet el moviment repoblador es va veure afavorit, ja que calia reemplaçar, com 

més prompte millor, la població exiliada.14 Els musulmans de l’Alcúdia que 

presumiblement havien participat en la rebel·lió van ser foragitats de les seues terres, i 

Pere de Montagut va haver d’emprendre la tasca repobladora mirant de fer arribar 

pobladors cristians. Després de la derrota de la rebel·lió, sabem que el 29 de juny de 

1248 van concedir a Guillem de Martorell cases a Alzira i tres jovades de terra a 

l’Alcúdia, «quae est alqueria in termino de Algecira.»15 Altres pobladors que 

s’establiren a les alqueries de Carlet abans de 1252 foren Pere Siest i Doménec 

d’Araost. 

L’ocupació musulmana de les terres valencianes s’havia vist assegurada per 

l’existència de castells i d’unes disperses i no molt grans entitats de població rural 

anomenades alqueries. D’una ciutat més o menys important depenien uns castells i un 

conjunt d’alqueries, les quals també eren dependents d’aquestos.16 L’alqueria era, 

finalment, l’habitacle d’un grup clànic dedicat a l’explotació de la terra, el qual no 

estava limitat per cap frontera fixa. Per la seua banda, el castell musulmà tenia el 

caràcter d’element de guarda i vigilància de les vies de comunicació, en el qual la 

població buscava refugi en cas de perill. 

L’alqueria musulmana va constituir un espai social poc comprensible per als 

conqueridors cristians. Aquestos acostumaven a fixar límits als dominis jurisdiccionals i 

desitjaven identificar cada territori amb el corresponent propietari. Quan els cristians 

substituïren els pobladors musulmans de les alqueries, aquestes es constituïren en les 

unitats bàsiques sociogeogràfiques del paisatge humà valencià, esdevingueren 

comunitats de llauradors lliures propietaris de les seues cases i terres.17 Els conqueridors 

cristians aplicaren el nom d’alqueria a 

 

tots els poblats rurals als que no reconeixien la qualitat de castell o de vila, és a dir, a 

tots els que depenien d’un centre fortificat i formaven part del seu terme. El fet que algunes 

                                                 
14 GLICK , T. F. Op. cit., p. 74. 
15 AHN, Consells, llig. 22.166. 
16 SÁNCHEZ ADELL, J. Op. cit., p. 194. 
17 GUICHARD, P.; BAZZANA , A. «La sociedad musulmana valenciana en vísperas de la conquista cristiana». A Nuestra Historia, v. 
2, p. 270. 
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d’elles podien ser fortificades o tenien una torre no pareix haver influït sobre la seua 

denominació.18 

 

Els nous governants van considerar que l’ocupació de la terra s’havia de realitzar 

per unitats familiars no clàniques. D’aquesta manera, alqueries que durant l’ocupació 

musulmana no havien estat dividides, els cristians les parcel·laren segons el seu criteri.19 

Així mateix, com que els castells eren considerats en la societat cristiana com a 

elements clau del control feudal, centres administratius o de defensa, els antics hisn o 

fortaleses musulmanes foren convertits en fortaleses reials o senyorials.20 

 

1.1.2. EL POBLAMENT CRISTIÀ DE L’A LCÚDIA  

 

Després de l’expulsió dels musulmans de les alqueries de Carlet, Pere de 

Montagut es va veure en la necessitat de trobar pobladors cristians per a repoblar 

aqueixes terres. Va encarregar l’empresa repobladora a un clergue parent o amic seu, 

Joan de Campol, rector de l’església de Sant Andreu de València, el qual s’encarregaria 

d’acordar amb els repobladors les condicions de l’establiment.21 

Hem indicat l’existència d’uns pobladors que arribaren abans del gener de 1252 

—Pere Siest i Domènec Araost—, als quals se’ls exceptua de les condicions de la Carta 

de poblament. La divisió del territori va ser realitzada pel lokator Joan de Campol amb 

el consentiment de Pere Mir, el primer nom de la llista de repobladors, i un tal Pujalt, 

probablement també un poblador més antic.22 

El dia 17 de gener de 1252 es va atorgar la Carta de poblament de l’alqueria de 

l’Alcúdia. Aquest document establia les condicions amb les quals el senyor d’un 

territori el donava a habitar a un grup de nous habitants cristians. La Carta de poblament 

es constituïa així en l’instrument jurídic per mitjà del qual es va dur a terme la 

repoblació. És, en definitiva, l’acta de naixement de l’Alcúdia dins la civilització 

cristiana occidental. 

                                                 
18 Ibídem, p. 270. 
19 GLICK , T. F. Op. cit., p. 77. 
20 Ibidem, p. 78. 
21 GUINOT, E. «La Carta de Poblament de l’Alcúdia i la colonització del seu terme durant el segle XIII ». A Carta de poblament de 
l’Alcúdia (1252). L’Alcúdia: Associació Cultural del 750 Aniversari de la Carta de Poblament, 2001, p. 13-28. 
22 FURIÓ, A.; GARCÍA, F. Op. cit. 
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Els pobladors acudiren de diverses parts dels territoris de la Corona d’Aragó amb 

el propòsit de construir una societat nova i de crear la seua pròpia història totalment 

diferenciada del món islàmic.23 

La Carta de poblament de l’Alcúdia s’inicia amb la declaració de Pere de 

Montagut de la motivació última que el mou a poblar les seues alqueries: la de reduir-les 

a la religió cristiana per major glòria de Déu i augment de la fe catòlica. El total de 

pobladors que acudiren va ser 54.24 

El senyor continuava reservant-se per a la seua explotació directa el conjunt de 

terres al voltant del castell25 a la partida denominada actualment el Castellet. La 

quantitat total de fanecades fou aproximadament 500.26 

Primerament, el senyor havia d’entregar als pobladors cases on habitar i terres 

per a desenvolupar el seu treball. Cada poblador va rebre una casa i quatre jovades de 

terra (144 fanecades), de les quals, dues jovades serien de regadiu i dues més de secà. A 

més, el senyor va concedir 72 fanecades al conjunt de pobladors per a horts, i les va 

concedir franques, sense que n’hagueren de pagar res. 

L’elevada quantitat de fanecades rebudes per cada poblador estava en funció de 

les tècniques de conreu extensives que predominaven tant en el regadiu com en el secà, 

el blat i la vinya. Les cases i les terres eren cedides amb drets d’aigua i amb plena 

facultat de poder vendre-les i donar-les a qui volgueren, a excepció de cavallers i 

d’eclesiàstics.  

El cens que els pobladors havien de pagar per la casa i les terres rebudes era de 

20 sous i una gallina per Nadal. Aquest és un cens que no sembla abusiu, encara que per 

al camperol suposava «la necessària comercialització dels excedents al mercat local o al 

de la vila propera més important, Alzira, per fer efectiva la contribució.»27 A més, 

havien de satisfer el delme i la primícia al capítol de la Seu de València. 

                                                 
23 BURNS, R. I. Moros, cristians i jueus en el Regne croat de València. València, 1987, p. 31. 
24 Segons FURIÓ, A.; GARCÍA, F. Op. cit., la immensa majoria dels pobladors procedien del Principat de Catalunya, i fins i tot gosen 
localitzar el seu origen a l’Empordà, a jutjar —segons els autors— per la presència de cognoms encapçalats per l’article salat sa. 
25 El desaparegut castell de l’Alcúdia s’alçava enfront de l’entrada del cementeri actual. 
26 Ha cridat l’atenció dels historiadors la presència d’aquesta important reserva senyorial a l’Alcúdia, quan allò normal és que fóra 
quasi inexistent. A aquest respecte sabem que, encara que la Carta de poblament no ho especifica, els vassalls de l’Alcúdia havien 
de satisfer al senyor el denominat dret de jova, que consistia en la obligació feudal imposada a un camperol de llaurar la terra 
senyorial durant un dia amb un parell de mules o bous. D’aquesta manera, la reserva senyorial dels Montagut seria treballada 
debades pels alcudiencs, els quals no s’aconseguiren alliberar d’aquesta servitud fins a l’any 1399. (V. VALLÉS BORRÀS, V. «El dret 
de jova al senyoriu de l’Alcúdia». A Programa de Festes Majors, 1988, p. 157-160). 
27 FURIÓ, A.; GARCÍA, F. Op. cit. 
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El senyor els concedia igualment, i sense que per això hagueren de pagar cap 

cens, les pastures o herbatges, la llenya i la casera, elements complementaris de 

l’economia camperola. El senyor, d’entrada, rebria per l’establiment 540 sous, és a dir, 

10 sous per cada poblador, a manera de compensació per totes les franqueses i 

exempcions concedides. 

Entre els drets que es reservava el senyor, en primer lloc destaca el monopoli de 

forns i de molins, que constituïen elements essencials en l’economia agrària medieval, 

per la utilització dels quals els vassalls estaven obligats a entregar al senyor un cens en 

diners o en espècie. 

Amb l’emfiteusi, el senyor es reservava el domini eminent sobre el territori i 

cedia el domini útil als camperols.28 Entre ells, havien de satisfer al senyor una part de 

l’import de la venda i les particions de les terres i de les cases, el denominat «dret de 

lluïsme», que a l’Alcúdia s’establí en un 5%. Del dret de fadiga, que consistia en la 

prelació del senyor en una venda davant un tercer, Pere de Montagut els en va eximir. 

Per l’host i cavalcada, els vassalls estaven obligats a integrar-se en les 

expedicions militars del senyor. I finalment, Pere de Montagut es va reservar la 

jurisdicció civil i criminal, encara que va permetre que els pobladors triaren un justícia 

per a jutjar ara les causes civils, ara les criminals. 

 

Llinatge de montagut. Anys 1238 – c. 1343 
 

Anys Senyor 
1238-c. 1255  I. Pere de Montagut amb Candor 
c. 1255-c. 1288 II. Pelegrí de Montagut amb Toda Roderic 
c. 1288-c.. 1312 III  Pere de Montagut amb Toda Enyégueç 
c. 1312-c. 1343 IV . Pere de Montagut 

(Sense descendència, hereta el seu nebot Pere, fill de la seua germana Elvira i de Vidal 
de Vilanova) 

 

1.2 . ELS MONTAGUT, SENYORS DE L’ALCÚDIA 

 

                                                 
28 E. Guinot defineix l’emfiteusi com «el reconeixement d’uns drets compartits sobre les explotacions agràries i alguns altres béns 
immobles entre el senyor feudal d’un lloc i l’usufructuari, un camperol normalment, podent restar obligat aquest al pagament d’una 
part de la seua producció via una renda o cens a canvi de l’usdefruit perpetu de la terra o bé en qüestió, amb dret d’herència i 
compra-venda.» (GUINOT RODRÍGUEZ, E. «L’emfiteusi i l’explotació de la terra al senyoriu de l’orde de Montesa. Sueca a inicis del 
segle XIV ». A Anàlisi Local i història comarcal. La Ribera del Xúquer (s. XIV-XX). Alzira, 1990, p. 15). 
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Y finalmente, fuera nunca acabar si huviera de referir las muchas 

azañas y servicios que los de esta esclarecida familia tiene hechos a sus reyes, 

assí en campaña como en lo doméstico de sus palacios. 

 

Mossén Joan Garcia, capellà dels comtes de l’Alcúdia, 1693 

 

1.2.1. UNA POLÈMICA DONACIÓ REIAL: PELEGRÍ DE MONTAGUT. C. 1255-C. 1288 

 

A Pere de Montagut li va succeir el seu primogènit Pelegrí, que es casà amb 

Toda Roderic, amb la qual tingué quatre fills: Bernat, Pere, Pere Ferran i Candor. 

Pelegrí havia participat en la conquesta al costat de son pare i per voluntat d’aquest rep 

Carlet, l’Alcúdia, Benihabib, Batallan i Alfarb. Pareix ser que, com que en la donació 

reial a Pere de Montagut no es detallava el nom de les alqueries de Carlet, entre les 

quals es trobava l’Alcúdia, Pelegrí, astutament, va aprofitar l’ascendent que gaudia amb 

el rei en Jaume, al qual havia servit l’any 1272 en la frontera de Múrcia,29 per a obtindre 

un nou privilegi de donació. L’excusa de la súplica va ser que havia perdut el privilegi 

donat pel monarca a son pare. Sembla un poc sospitosa la raó esgrimida, i pareix més bé 

que la petició estava relacionada amb les reclamacions que la vila d’Alzira havia fet a 

Pelegrí referents a la jurisdicció de l’Alcúdia, i la necessitat que tenia el noble de 

mostrar un document que provara la possessió d’aquest lloc. Jaume I va expedir el 

privilegi que el noble li demanava el 22 de desembre de 1275, en el qual el monarca 

refereix com 

 

havent-nos representat per vós, Pelegrí de Montagut, que vós haveu perdut el document 

de les donacions que férem a Pere de Montagut, el vostre pare difunt, dels castells i de les viles 

de Carlet i Alahip, i del lloc anomenat l’Alcúdia […], per aquest document, el qual ha de valer 

perpètuament, donem i concedim a vós, dit Pelegrí de Montagut, i a vostres successors, per 

heretat pròpia, franca i lliure els dits castells i viles de Carlet i d’Alahip, i el lloc anomenat 

l’Alcúdia.30 

 

                                                 
29 «En el año 1272, Pelegrín de Montagudo estava en la frontera de Murcia por capitán dunas compañías para defender el Reyno de 
Valencia del exército de moros que se dezía se juntava en Granada para entrar por Murcia.» [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, 
e.2.1, llibre 4, f. 206.] 
30 ACA, Cancelleria Reial, núm. 20, f. 308 [Document original en llengua llatina.] 1275, desembre, 22. València. 
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El rei, a més, li concedia la possibilitat que, si de cas no quedara cap descendent 

dels Montagut, Pelegrí o qualsevol dels seus successors pogueren donar o vendre el 

senyoriu a qui volgueren, a condició que els nous propietaris tingueren la residència 

personal en aqueixos castells, viles i lloc. 

Aquest document, cabdal en la conformació jurisdiccional de la baronia de 

l’Alcúdia, tindrà al llarg del segles una importància destacada i serà utilitzat tant per a 

fer valdre els drets dels Montagut sobre les poblacions que es mencionen al privilegi 

com per a justificar, per part dels alcudiencs, l’origen fraudulent del domini dels 

Montagut sobre l’Alcúdia. En la lluita antifeudal iniciada a la fi del segle XVII , el poble 

afirmarà que Pelegrí va enganyar el rei en Jaume quan aconseguí incloure dins el 

senyoriu un lloc, l’Alcúdia, que segons els alcudiencs, pertanyia a la vila d’Alzira, i per 

tant al patrimoni reial. 

 

1.2.2. PRIMERA SEPARACIÓ ENTRE L’A LCÚDIA I CARLET: PERE DE MONTAGUT. C. 1288-C. 

1312 

 

L’hereu de Pelegrí va ser Pere de Montagut, el qual es va casar amb Toda 

Enyégueç i tingueren cinc fills: Pere, Pelegrí, Elvira, Teresa i Brisenda. Pere, en heretar 

el senyoriu l’any 1288, i en haver estat nomenat tutor dels seus germans pel justícia 

d’Alzira, Simó d’Arnedo, segons les disposicions forals, va haver de fer inventari de les 

possessions paternes a Alfarb i a l’Alcúdia, sobre les quals sembla que hi tenien algun 

dret els seus germans, però no sobre Carlet, que passava a ser patrimoni del 

primogènit.31  

Inventarien a Alfarb una torre proveïda de fletxes, ballestes, gerres per a l’oli i 

per al vi, a més d’un molí i d’aproximadament 35 cases de sarraïns que pagaven 1/3 part 

de les collites. A l’Alcúdia hi havia 56 heretats (recordem que foren 54 els pobladors de 

1252) i el cens total de les terres sumava 27,8 lliures. El senyor rebia 86 gallines de les 

cases, 18 sous del forn i 18 més de la carnisseria; al castell es guardaven 6 gerres grans 

per al vi. Igualment, indiquen l’existència d’un llibre en el qual estaven escrits els noms 

de tots els habitants de l’Alcúdia que hi posseïen heretats, cases i el cens que pagava 
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cada u. Sembla, segons aquestes dades, que des de 1252 s’havien produït poc canvis al 

senyoriu alcudienc dels Montagut. 

Pere de Montagut va atorgar testament el 3 de juliol de 131232 i un codicil el 9 

d’aqueix mes33 en què nomenava marmessors Gonçal Garcia i Vidal de Vilanova, espòs 

de la seua filla Elvira, ambdós consellers del rei Jaume II d’Aragó; a més, també 

mencionava la seua esposa Toda Enyégueç, la qual havia aportat 1.500 lliures de dot. 

Volia ser soterrat al monestir de Sant Francesc de València, a una capella amb la 

invocació de Santa Maria. Fundava un benefici a l’església de Carlet, a la qual assignava 

15 lliures de renda i ordenava que hi foren traslladats les restes mortals dels seus 

avantpassats.34 Deixava també llegats a les filles per al dot35 i donava Carlet, Benimodo 

i Massalet al seu fill Pelegrí, amb un valor de 5.000 lliures, per al seu matrimoni amb 

Castellana Roderic. Pere, un altre dels fills, rebia l’Alcúdia, «l’alqueria dels ulls» 

(Ressalany), el lloc de la Pobla, al terme d’Alzira, i Alfarb. Així mateix, el testador 

manifestava la voluntat de millorar dos néts seus, Arnau de Sesposses, fill de Teresa, i 

Pere de Vilanova, fill d’Elvira, els quals haurien de rebre a la mort del seu oncle Pere 

Ressalany i l’Alcúdia, respectivament.  

 

1.2.3. DEFENSA DELS FURS DE VALÈNCIA : PERE DE MONTAGUT. C. 1313-C. 1343 

 

Condicionat per les disposicions testamentàries de son pare respecte a la 

successió, Pere de Montagut prengué possessió de l’Alcúdia, Ressalany, la Pobla i 

Alfarb, mentre que el seu germà Pelegrí heretà Carlet. El nou senyor de l’Alcúdia va ser 

denunciat per sa mare mateixa, Toda, en la Cort de la Governació per no haver-li satisfet 

les 1.500 lliures del dot, així com el seu espòs havia ordenat.36 Sembla que Toda va 

guanyar el plet, i encara que no li tornaren el dot, va aconseguir ser nomenada 

usufructuària d’algunes de les possessions del seu marit, entre aquestes l’Alcúdia, a fi de 

                                                                                                                                               
31 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159, f. 87r-88v. (Agraïm a Josep Torró l’ajuda prestada en la transcripció d’aquest 
document.) 
32 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
33 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159. 
34 L’església de Carlet, la qual estava dedicada a Santa Maria, rebria 200 sous per a llibres missals i ornaments sagrats. [Loc. cit.] 
35 A Teresa 30.000 sous, a Brisenda i Elvira solament 100 sous, perquè ja els havia donat 12.000 sous en les cartes dotals. Brisenda 
es va casar amb Guillem de Bellvís i Elvira amb Vidal de Vilanova. [Loc. cit.] 
36 ADV, Fons Duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 4. 1312, setembre, 8. 
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compensar-ne la pèrdua. El seu fill Pere, forçat un poc per les circumstàncies, es posà al 

servici del rei Alfons IV d’Aragó, molt necessitat de nobles fidels en 

 

las grandes revueltas en el Reyno de Valencia sobre querer unos vivir a fuero de 

Aragón, como lo tenían concedido desde la conquista, y otros a fueros de Valencia, por lo que 

estava el Reyno hecho una Babilonia. Estavan pobladas a fueros de Aragón, entre otros, los 

pueblos de Carlet, La Alcudia y sus aldeas. Y el rey, que deseava reducirlo todo al fuero de 

Valencia, se valió de Pedro de Montagudo y de Pelegrín, su hijo, señores de dichos pueblos, para 

que por su medio se concertaran todos los del Reyno. Y vinieron en ello, como con todo efeto le 

sirvieron assí en renunciar al fuero de Aragón, como en traer los otros a lo mesmo. Por donde 

tuvo el rey Cortes en el año 1329 y se tomó el asiento necesario haziendo a todos merced de 

cierta jurisdicción en sus lugares, y a los Montagudos se las dobló en el año siguiente, dándoles, 

en todas las penas toda la parte que como a rey le pertenecía, cierta jurisdición en la civil y 

criminal, y muchas franquezas a sus vasallos, como son de leva, peage, portazgos, ribaje, 

mesurage y otros.37 

 

Sembla una contradicció el que diu la crònica i el que reflecteix el text de la 

Carta de poblament que, d’altra banda, no és l’original, sinó una còpia feta a Alzira el 

1315 en què es declara inequívocament que l’Alcúdia estava poblada a fur de València: 

 

Adhuc etiam, promitimus vobis et convenimus et dictis populatoribus et eorum 

successoribus per vos introductis semper domos, ortos et hereditates salvare, facere, habere, 

tenere in sana pace et posidere ad forum Valentie.38 

 

El 23 de desembre de 1330, el rei Alfons IV, en reconeixement a Pere de 

Montagut, el qual havia «treballat molt en reduhir-los [els nobles] a la voluntat de sa 

magestat»,39 li concedí, a més de «la mitat de les calonies y penes pecuniàries que les 

persones generoses tenen segons fur de València, l’altra mitat de dites penes y 

calonies»40 que procedien de l’exercici de la jurisdicció civil i criminal a l’Alcúdia, 

Alfarb i Ressalany, és a dir, que el senyor de la vila passava a cobrar l’import de la pena 

                                                 
37 GARCIA, Joan. Op. cit., f. 52r-52v. 
38 ARV, Pergamins. Processos, parts I, II i III , núm. 139. 
39 ARV, Reial Audiència. Processos, part I, lletra S, núm. 3.795. També a l’ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
40 Amb aquest fur «fonch otorgada als prelats, persones eclesiàstiques, richshòmens, cavallers, persones generoses, ciutadans e 
hòmens de viles qui no tenien mer imperi, jurisdicció civil y criminal, exersisi e conexensa d’aquella, e totes calonies, e penes civils 
e criminals e drets d’aquelles en los llochs hon trobarien quinse casades de cristians vells y set casades de moros.» [Loc. cit.] 
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pecuniària en què es commutava, en certs casos, la condemna a mort del delinqüent. En 

definitiva, el monarca concedia al senyor de l’Alcúdia —i també al seu germà Pelegrí, 

senyor de Carlet—41 la jurisdicció denominada «alfonsina», per la qual el rei es 

reservava el mer imperi que comprenia «la conexença de pena de mort natural y civil, 

mutilació de membres e altra qualsevol pena corporal», i concedia a Pere de Montagut la 

jurisdicció criminal per a jutjar tots els crims i delictes, a excepció dels casos esmentats 

de pena de mort i amputació de membres.42 A més, el rei Alfons atorgà un privilegi als 

habitants de l’Alcúdia i del seu terme que els eximia d’alguns impostos com 

 

lleuda, peatge, portatge, pes, mesuratge, usatge, pasatge e de tota altra imposició 

qualsevol e costumes velles e novelles, statuhides e statuhidores, e de qualsevol altres drets que 

dir e nomenar se puxen per qualsevol nom, manera o rahó. Enaxí que de les coses, béns e 

mercaderies llurs, les quals compraran o vendran o ab si portaran o portar faran, no pagassen ne 

paguar fossen tenguts alguna cosa de les coses damunt dites, axí per mar com per terra, com 

encara per aygües dolces.43 

 

De més a més, el senyor de l’Alcúdia va demanar a Pere IV que li confirmara el 

privilegi que li havia atorgat a son pare. El monarca ho va fer el 2 de gener de 1338,44 i 

reconegué també el gran sacrifici de Pere de Montagut quan va abandonar el fur 

d’Aragó, el qual comportava molts avantatges per als senyors, i es va adherir al fur de 

València, així com era la voluntat règia. El rei volia, per damunt de tot, que la mare de 

Montagut, Toda, que per les raons ja mencionades havia estat nomenada usufructuària 

de les rendes de l’Alcúdia, rebera des d’aquell moment aqueixes calonies i penes 

pecuniàries, i que, després de la seua mort, recaigueren en el seu fill Pere. 

L’any 1324, quan Toda era senyora en usdefruit de l’Alcúdia, va pledejar contra 

el justícia de la vila d’Alzira per un conflicte jurisdiccional en el qual van participar a 

                                                 
41 El rei Alfons va atorgar «per causa justa rahonable e necessària a·n Peregrí de Montagut, senyor que era ladonchs de Carlet, 
Benimodol e Mazalet e Xunque, en recompensació de les llibertats que lo dit Pelegrí e vassalls seus havien per fur d’Aragó e per 
dar unitat en lo dit regne, com per ço com alguns barons e cavallers volien tenir los furs d’Aragó e altres, on se seguia gran 
discòrdia en lo regne, e reputant lo dit senyor la reducció al fur d’Aragó e unir al fur de València ésser gran benefici.» [ARV, Reial 
Cancelleria, 654, f. 66. Còpia del privilegi a l’ARV, Justícia Civil, Manaments i Empars. Any 1610, llibre 5, mà 49, f. 29. 1330, 
desembre, 23.] 
42 Sobre la jurisdicció alfonsina, mer i mixt imperi i altres aspectes referents a la jurisdicció reial i senyorial, v. GIMÉNEZ CHORNET, 
V. «De la potestat jurisdiccional reial a la potestat jurisdiccional senyorial a la Ribera». A Assemblea de la Ribera. Sumacàrcer. 
[En premsa.] 
43 CORTÉS, J. «Formularium diversorum instrumentorum». Un formulari notarial valencià del segle XV. Sueca, 1986, p.228. 
44 AHN, Consells, llig. 22.166. 
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més de Toda els senyors de Pardines i Alcocer, llocs que eren també de l’àmbit legal 

d’aqueix justícia.45 

En morir Toda, el seu fill Pere va prendre de facto possessió de l’Alcúdia i es va 

veure forçat a signar un compromís amb els vassalls per a evitar alguns enfrontaments. 

Sa mare havia posat demandes contra alguns vassalls del poble que havien venut o partit 

les cases i les terres sense la llicència senyorial preceptiva, la qual cosa significava caure 

en comís, o el que és el mateix, la pèrdua dels béns. D’aquestes demandes, la senyora 

n’havia obtingut sentències favorables. Tanmateix, Pere, que no desitjava posar-les en 

execució, havia arribat a un acord amb els seus vassalls, el qual era realment un nou 

establiment general, una nova carta de poblament. 

Així, el 14 de febrer de 1337, Pere de Montagut establia de nou totes les cases i 

les terres de l’Alcúdia a un total de 169 pobladors, encapçalats per Bernat Llíbia, 

justícia, Esteve Caro i Pere de Boïls, jurats.46 Quedava clar, abans de tot, que la 

concòrdia havia estat possible perquè els vassalls havien oferit al senyor la donació, a 

canvi del perdó, del doble de lluïsme que pagaven de les vendes i transmissions, a més 

de l’observació, des d’aquell moment, de la fadiga, de la qual estaven exempts per la 

Carta de poblament de 1252. De cada casa donarien com sempre una gallina per Nadal. 

Per cada jovada de regadiu pagarien 10 sous, mentre que de les terres de secà no 

pagarien com fins llavors en diners, sinó en espècie: 1/11 part de la collita del blat trillat 

a l’era i també del raïm a les vinyes. Aqueixes terres serien franques el primer any. El 

senyor confirmava als vassalls les 2 jovades i 9 fanecades de terra comunal franques i 

lliures per a horts, i el que pogueren tindre sense pagar cens almàsseres, fer ús dels prats 

i poder fer llenya al terme. El senyor retenia com a monopoli els forns i els molins, 

l’host i cavalcada i totes les causes civils i criminals, i obligava els vassalls a tindre la 

residència personal a l’Alcúdia. 

Coneixem dos testaments atorgats per Pere de Montagut. El primer és datat el 25 

de juliol de 1343 a Xàtiva,47 quan Pere era aleshores alcaid del formidable castell 

d’aquesta ciutat. Reservava per la seua ànima 2.500 lliures, una quantitat considerable, 

de les quals 200 volia que serviren per a la construcció d’un hospital per a pobres a 

                                                 
45 AMA, Pergamins Comuns, 011/8. 1324, juny, 23. Alzira. 
46 ARV, Justícia Civil, Manaments i Empars. Any 1684, llibre 1, mà 10, f. 14r-21v. 
47 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159 
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l’Alcúdia, «ad opus ospitalis construendi seu edificandi in dicto loco de la Alcudia», al 

qual dotà amb una renda de 50 lliures. Declarava que part de la renda de l’Alcúdia 

estava hipotecada per préstecs que sumaven 325 lliures. Per tant, donava facultat als 

creditors a fi que posaren un col·lector a l’Alcúdia per a cobrar els interessos amb el 

permís de Guillem Vidal, batle del lloc. No menciona l’esposa ni els fills, ni tampoc 

hereus, perquè segons les disposicions de son pare, com ja hem vist, l’Alcúdia 

corresponia després de la seua mort al fill de la seua germana Elvira. 

L’altre testament va ser escrit a Alzira i data del 12 de març de 1353.48 Pere 

declarava la voluntat que actuaren com a marmessors Gonçal Garcia, senyor de 

Moixent, i Alfons Martí d’Alberó, cavaller. Contravenint les disposicions de son pare, 

deixava Ressalany a Pere, fill del seu germà Pelegrí, senyor de Carlet, encara que si Pere 

moria sense fills havia de tornar a ser propietat de Joan de Bellvís, el seu nebot i a qui 

corresponia de dret. 

 

1.3. VIDAL DE VILANOVA INICIA UN NOU LLINATGE 

 

Una nieta del mesmo Pelegrín de Montagudo, hija de Pedro, su hijo 

primogénito de Doña Toda Enríquez, fue casada con Mossén Vidal de 

Vilanova, del Consejo del rey don Pedro, y su camarero y comendador mayor 

de Montalván en Aragón, el qual vino a posseher toda la herencia. 

 

Cronista anònim, c.1638 

 

1.3.1. UN DIPLOMÀTIC BRILLANT : VIDAL DE VILANOVA  

 

Elvira, filla de Pere de Montagut i Toda, i germana de Pere, senyor de l’Alcúdia 

mort sense descendència, s’havia casat amb Vidal de Vilanova, un dels personatges més 

influents de la cort del rei d’Aragó. Segons els genealogistes, els Vilanova vénen de 

França, de la casa del marqués de Trans, i «entraron en Espanya essos cavalleros quando 

la recuperación de Catalunya, donde quedaron heredados por merced y gratificación de 

                                                 
48 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
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los emperadores Carlo Magno y Luys, su hijo.»49 Dues cases d’aquest llinatge estaren 

establides al Principat, una a Barcelona i l’altra al Penedés. Beltran de Vilanova 

participà en la conquista de València i després «fue inbiado por embaxador de la reyna 

de Castilla a su padre el rey don Jayme a tratar de la conquista del Reyno de Murcia.» 

Un dels descendents de Beltran va ser Ramon de Vilanova, cambrer i conseller de 

Jaume II d’Aragó, el qual va tindre una participació destacada quan sufocà 

 

las grandes discordias en el año 1293 entre el rey y algunos de los ricos hombres de 

Aragón que se salieron de su servicio. Y haviendo hecho dicho Ramón de Vilanova muchos 

buenos officios, por concordarlos al fin tuvo effecto la concordia. Y dando el rey en prendas de 

cumplirla algunos castillos, se le encomendó el de Morella. Tras esto, en el anyo siguiente 1294, 

fue embaxador en Sicilia por el rey para dar accento en las pretenciones que los reyes de Nápoles 

tenían sobre aquel reyno contra la reyna donya Gostança y el rey don Fedrique su hijo. Y, al fin, 

le sirvió con mucho nombre en la guerra que hizo de Castilla por el Reyno de Murcia en el anyo 

1296.50 

 

En el seu codicil de l’any 1299,51 Ramon de Vilanova nomenava hereu el seu fill 

Vidal, a qui havia casat amb Elvira de Montagut, filla del senyor de l’Alcúdia, i llavors 

senyora d’Anna.52 Vidal de Vilanova succeí son pare en la confiança del rei Jaume II, el 

qual 

 

le hizo de su Consejo y por su medio negoció con la Sede apostólica la absolución de la 

censura en que el Papa tenía atados a él y a los demás reyes de Espanya por la retención y 

represalia de los bienes que havían sido en sus reynos de la religión de los templarios. 

Assimesmo, alcançó dicho Vilanova del Papa que se fundasse la nueva religión de cavalleros 

militares en el Reyno de Valencia debaxo el nombre de Nuestra Senyora de Muntessa y que se 

les aplicassen los dichos bienes.53 En el anyo 1309 le embió con embaxada a la Senyoría de Pisa 

y en el anyo 1306 a dar la obediencia juntamente con el obispo de Barcelona al Papa Joan 22, 

nuevamente electos, y los homenages por el Reyno de Córcega y Cerdenya. En esta mesma 

                                                 
49 Loc. cit. 
50 Jaume II anomena en un privilegi Ramon de Vilanova com a conseller reial i majordom de la reina. [Loc. cit.] 
51 En el codicil, Ramon confessa tindre una barca al riu Llobregat amb funcions de transbordador. [ADV, Fons duquessa 
d’Almodóvar, e.2.1, caixa 1.] 
52 Com a senyora d’Anna apareix en un document de concòrdia sobre un censal carregat sobre aquest lloc. [ARV, Processos de 
Madrid, lletra A, núm. 159.] 
53 El pontífex, a instància del rei d’Aragó, concedí a Vidal de Vilanova la comanda de Montalbà. [ADV, Fons duquessa 
d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4.] 
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jornada llegó muy encargado de procurar con el Pontífice algún buen medio de paz entre su 

hermano el rey Fedrique de Sicilia y el rey Roberto de Nápoles.  

Y como se huviessen assentado trehuas entre ellos hasta el anyo 1318 (en que havían de 

venir los reyes a consertarse delante el Papa por sus personas o de sus embaxadores) fue el 

mesmo Vidal de Vilanova el que acudió por el rey de Aragón quando se desembarcó en Marcella 

la reyna Doña María, hija del rey de Chipre que venía a casar con el rey don Jayme en el anyo 

1315. Vidal de Vilanova partió en nombre del rey a recebirla y traherla en la rota que recibió el 

anyo 1322 el emperador de Alemanya en que fue presso. Se sirvió el rey don Jayme del para 

imbiar a darle el pésame por lo mucho que era grato a todos los príncipes. 

En el anyo 1323 fue a Roma con embaxada particular al Sumo Pontífice en que 

supplicava el rey don Jayme Su Santidad se abstuviese de favorecer a las senyorías de Génova y 

Pisa, que con una armada estorbavan la conquista de Cerdenya en que quedava occupado el 

infante don Alfonso, su hijo.54 

 

Amb Alfons IV, Vidal va continuar mantenint la confiança reial, 

 

y assí, aquella grande contienda que tuvo el nuevo rey con los senyores valencianos que 

stavan desde la conquista y población a fuero de Aragón y no querían vivir al de Valencia como 

mandava el rey, haviéndolo dexado en manos de 13 personas de calidad que lo compusiessen, fue 

uno dellos dicho Vidal de Vilanova en el año 1329. 

 

Vidal es va veure immers en les intrigues cortesanes de la segona esposa 

d’Alfons IV, Elionor de Castella, amb Pere, fill primogènit de la primera esposa del 

monarca i hereu de la Corona, ja que 

 

la reyna, con codicia de dexar ricamente heredados a sus hijos los infantes don Fernando 

y don Joan, que eran nacidos en Valencia, procurava con el rey les diesse grandes heredamientos 

en el Reyno, como en effecto lo hizo. Mas siendo esto en notorio agravio de los fueros y del 

heredero universal que lo era el infante don Pedro, Vidal de Vilanova, con otros dos, valieron al 

dicho infante primogénito en defendelle su Real Patrimonio e impedir que no tuviessen effecto 

las donaciones del padre en el anyo 1333. 

 

                                                 
54 Loc. cit. 
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Vidal de Vilanova va atorgar testament el 8 de juny de 1327 a Barcelona55 quan 

va ingressar en l’orde de Sant Jaume, i encara va viure fins a 1343.56 Hi manifestava que 

Arnau de Soler, mestre de l’orde de Muntesa, en atenció als servicis que Vidal havia 

prestat en la fundació d’aquesta congregació, li havia concedit el 22 de març de 1320 la 

comanda de Montcada —que havia pertangut al Temple—, i els llocs de Carpesa, 

Borbotó, Massarrojos i Binata. I ara volia que en la seua mort aquestos territoris 

pertanyeren al seu fill Pere. Concedia en usdefruit a la seua esposa Elvira les alqueries 

de Sagra i Atzenet, al terme de Dénia. Deixava de legítima 1.500 lliures a la seua filla 

Toda, i a les altres, Agnés, Sibil·la i Constança, una unça d’or, perquè ja les havia dotat 

per a maridar o per a ingressar en un convent. Esmenta, a més, un altre fill, Vidal, 

canonge de la Seu de València,57 i els seus néts Vidal, fill de Ramon, i Bernat de 

Vilaragut. 

 

Llinatge de Vilanova. Anys c. 1343-1516 
 

Anys Senyor 
 Elvira de Montagut, germana del senyor de l’Alcúdia, 

amb Vidal de Vilanova, comanador de Montalbà 
c. 1343-c. 1363 V. Pere de Vilanova Montagut, 

amb Violant Carroç, filla del senyor de Rebollet 
c. 1363-c. 1425 VI. Pere Galceran de Montagut Vilanova, 

amb Castellana d’Esllava , filla del senyor de Càrcer 
c. 1425-c. 1453 VII . Manuel de Montagut Vilanova, 

amb Constança Cruïlles, filla del senyor de Colonge 
c. 1453-1486 VIII . Joan de Montagut Vilanova, 

amb Elvira de Ribelles senyora d’Alcàntera, Càrcer, Antella i Beneixida 
1486-1516 IX . Pere de Montagut Vilanova, 

amb Anna Isabel de Castellví, filla del senyor de Carlet 
(Sense descendència, hereta el seu nebot Joan, fill del seu germà Gaspar) 

 

1.3.2. SEGREGACIÓ TERRITORIAL I JURISDICCIONAL D’A LZIRA : PERE DE VILANOVA. 1343-

C. 1362 

 

Pere, fill primogènit d’Elvira de Montagut i Vidal de Vilanova, es va casar amb 

Violant Carròs, filla del senyor de Rebollet. En les capitulacions matrimonials del 9 de 

juliol de 1337, Pere va rebre de son pare les alqueries del terme de Dénia, Sagra i 

                                                 
55 AMA, Pergamins. 
56 Inventari fet per Pere de Vilanova dels béns de son pare Vidal a la mort d’aquest. [AMC, Fons comte de Carlet.] 
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Atzenet.58 A la mort del seu oncle, el senyor de l’Alcúdia prenia possessió d’aquesta 

baronia el 26 de maig de 1344, com havia estipulat el seu avi en el testament. En reunir-

se la majoria del vassalls (un total de 152), encapçalats per Doménec Llíbia, justícia, i 

els jurats (només es llig el nom d’un dels dos, Esteve Magraner), Pere de Montagut es 

presentava davant l’assemblea amb aquestes paraules: 

 

Sàpien tots com jo, Pere de Vilanova, fill de l’honorable Vidal de Vilanova, comanador 

major de Montalbà i hereu universal dels béns que pertanyeren a Pere de Montagut, el meu avi ja 

difunt, i tenint en compte que vosaltres m’haveu de jurar com a senyor vostre d’aquest lloc, llegat 

a mi per Pere de Montagut, i m’haveu de prestar jurament de fidelitat; així mateix, tenint en 

compte que vos he de ratificar i confirmar a tots els furs de València i tots els privilegis, 

franqueses, llibertats i immunitats, els quals a vosaltres i a la universitat vos foren atorgats per 

Pere de Montagut i els seus avantpassats; jo, amb l’acceptació de la vostra súplica i el desig de 

continuar afavorint-vos, lloe, aprove, ratifique i confirme els furs de València i tots els privilegis, 

franqueses, llibertats i immunitats que tingueu concedits per Pere de Montagut i els seus 

avantpassats.59 

 

Pere, complint l’última voluntat del seu avi, va emprar una considerable suma de 

diners en la construcció d’un hospital a l’Alcúdia. 60  

El 1346 «començó a forjarse aquella Unión fomentada por los infantes contra el 

rey don Pedro, que la juraron la mayor parte de los aragoneses y valencianos con capa de 

defender sus fueros.» La Unió intentava imposar en la Corona un marc institucional que 

limitara l’autoritarisme monàrquic i que, a la fi, desembocà en una guerra civil.61 

Juntament amb la revolta, en la primavera de 1348 feia aparició la pesta, epidèmia 

d’enormes proporcions. El senyor de l’Alcúdia va defendre els privilegis reials i «en 

aquella batalla que se dieron en el anyo 1348 cerca de Carcaxent, en este Reyno, si bien 

fueron vencidos los del Rey […] Pedro de Vilanova lleva la bandera real.» Amb la 

                                                                                                                                               
57 Vidal va reclamar certes quantitats de l’herència de son pare al seu germà Pere. El bisbe de València dictà una sentècia arbitral el 
27 de setembre de 1353. [ARV, Protocols, 1.969/Notari: Blai Roures.] 
58 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
59 AMA, Pergamins. Document original en llengua llatina. 
60 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 4. 
61 «La Unió constituí un intent, al capdavall fracassat, d’imposar a la Corona unes limitacions institucionals del poder monàrquic, 
llavors en plena evolució vers l’autoritarisme, que desembocà en una violenta guerra civil en dividir-se les forces socials del regne: 
les capes ciudadanes —burgesos i mnestrals— de la capital, recolzades per una gran part dels municipis del país, protagonitzen el 
moviment, enfront de la noblesa territorial i d’un sector de les viles del reialenc, adherides a la causa del sobirà.» RUBIO VELA, A.; 
RODRIGO LIZONDO, M. «El problema frumentari a València i la crisi de la Unió (1340-1348)». A Homenatge al doctor Sebastià 
Garcia Martínez. València: Generalitat Valenciana, 1998, v. I, p. 89. 
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confiança del monarca «en el año 1349, mossén Pedro de Vilanova era alcayde del 

castillo de Xátiva y tenía presso y a su cargo al infante don Jayme, hijo de don Jayme, 

rey que fue de Mallorca.»62 

La vila d’Alzira va prendre partit pels de la Unió, i per a fortificar millor la vila 

ordenaren als de l’Alcúdia que «anassen a obrar en les sobres dels murs de la dita vila 

d’Algezira». Però els alcudiencs respongueren que «allò ells no farien si donchs no·ls ho 

manava lur senyor». Aleshores, «lo dit honrat en Pere de Vilanova, estant en lo castell 

de Xàtiva, certificat de les dites coses, anà a la dita vila d’Algezira e aquí parlà ab los 

bons hòmens d’aquella per lo dit fet»63 i els instà a tornar a l’obediència reial. Poc 

després, en conéixer la lleialtat de Pere de Vilanova pel monarca, els alzirenys feren una 

incursió al seu senyoriu de l’Alcúdia i li cremaren 

 

lo seu alberch […] que havia en la pobla del dit loch de l’Alcúdia e talada la vinya. E 

ultra allò, la host de la dita vila d’Algezira, ensemps ab los […] de la Unió, era anada en lo dit 

temps de la Unió a Alcúdia, qui públicament era del dit mossén Pere de Vilanova ladonchs, e li 

havien cremat lo dit loch e se n’havien portada roba e fets alcuns mals, que lo dit honrat Pere de 

Vilanova no havia bon voler ne bon cor vers la universitat ne singulars de la dita vila d’Algezira 

[…]. Pere de Vilanova, per vengar-se dels dits hòmens e universitat d’Algezira dels dits mals que 

fets li havien fet, havia impetrada e impetrà la comissió del senyor rey contra los de la dita vila 

d’Algezira e per haver d’aquells promtament que lo dit loch de l’Alcúdia fos separat del terme de 

la dita vila, separat e amollonat, axí com fou fet.64 

 

La recompensa del rei en Pere a la fidelitat de Pere de Vilanova, senyor de 

l’Alcúdia, foren dos privilegis. Amb el primer, datat el 14 de juliol de 1348, li concedia 

els drets de cena, terç-delme, morabatí i el mixt imperi del lloc d’Anna.65 Amb l’altre 

privilegi, del 20 de febrer de 1349,66 el monarca establia la separació jurisdiccional de 

l’Alcúdia de la vila d’Alzira, i concedia el mer i mixt imperi i l’alta jurisdicció de 

l’Alcúdia al portaveu general governador del regne, justificant-ho en el fet que el justícia 

d’Alzira no actuava amb rectitud a l’Alcúdia, i que per aquesta raó es produïen continus 

                                                 
62 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
63 Declaració de Bartomeu de Ripoll, veí d’Alzira. [ARV, Governació, 2.790; 1380, maig, 18.] 
64 Declaració de Bernat Fuster, notari d’Alzira. [ARV, Governació, 2.790; 1380, maig, 25.] 
65 Loc. cit. 
66 ARV, Reial Cancelleria, 496, f. 133r-137v. 
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escàndols. Alhora, concedia a la nostra vila terme propi fitat amb mollons. Així ho 

refereix la crònica: 

 

La justicia de la villa de Alcira, con el pretexto de el mero imperio y jurisdición alta que 

Su Magestad tenía en ella y estar dicho lugar de Alcudia dentro de los términos de Alcira, y con 

ocasión de dicho mero imperio que dicha justicia de la villa de Alcira tiene en la de Alcudia se 

portaba demasiadamente rigurosa contra algunos delinqüentes de la expressada villa y se le 

seguían algunos perjuicios, assí a el dicho Pedro de Vilanova como también a los demás 

habitadores de el lugar de Alcudia, y se originaban algunas contiendas entre uno y otro lugar y 

sus habitantes, y queriendo Su Magestad obviarlo y que se mantuviese paz y concordia entre el 

dicho lugar de Alcira y el de el Alcudia, y en atención a que dicho Vilanova se havía convenido 

con la justicia y jurados de el lugar de Alcira, la qual lo havía tenido a bien y consentía por su 

syndico y procurador en virtud de poder especial […], y de él constaba consentir expressamente 

dicho procurador en todo lo que este privilegio contiene, [el monarca] eximió y excluyó para 

siempre dicho lugar de el Alcudia y todos sus habitadores y sus términos y pertenencias de todo 

el derecho y omnímoda jurisdición, mero y mixto imperio y otra qualquiera de el distrito y 

jurisdicción de la justicia, oficiales y jurados y universidad de dicha villa de Alcira y lo sujetó 

perpetuamente en quanto al mero y mixto imperio y otra jurisdicción que no le compitiese a 

dicho Pedro de Vilanova de uso, fuero o por privilegio al procurador general de dicho Reyno de 

Valencia o su theniente.67 

 

Per a complir allò que el rei desitjava, i que ho havia fet saber a la vila d’Alzira 

el 23 d’abril, aquesta va convocar el Consell General presidit pel lloctinent de justícia, 

Nicolau Borsera, i el jurats Pere Clariana, Marc d’Esparsa, Bernat de Comadolvís i Pere 

Galindo. El Govern Municipal d’Alzira era refractari a desprendre’s d’una part de la 

jurisdicció i encara menys a perdre una porció de terme.68 Però el temps no estava per a 

protestes, ja que era recent la repressió dels unionistes. Alzira va declinar fer cap 

reclamació i, obeint el desig del rei, va elegir el jurat Pere Clariana per a posar en 

execució el privilegi reial.69 

                                                 
67 AHN, Consells, llig. 6.833; 1733, juliol 12. 
68 Els d’Alzira lamentaren en gran manera la separació de l’Alcúdia del seu terme i deien que «per privilegi real era que la dita vila 
[Alzira] ne alcuna part d’aquella no podia ésser separada de la Corona real […] perquè lo dit loch de la Alcúdia y era part del terme 
de la dita vila e no podia ésser ni pot ésser separada de la dita vila.» De manera que «quant foren possats los mollons entre la dita 
vila e lo dit loch de la Alcúdia, ell testimoni hoý a moltes gents de la dita vila murmurar dients que fou criminal feyt.» Declaració 
d’Antoni Mantero, llaurador d’Alzira. [ARV, Governació, 2.790.] 
69 «Petro de Vilanova, domino loci de la Alcudia nunch termini loci d’algezira de jusrisdiccione omnimoda et mero et mixto impero 
dicti loci et delimitando et dando limites et terminum certum et per se distinctum et determinandum loco predicto de la Alcudia.» 
[ARV, Reial Cancelleria, 496, f. 133r-137v.] 
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L’acte de desmembrament del terme de l’Alcúdia del general d’Alzira es va 

produir el 21 de juliol de 1349, data cabdal en la història de la nostra vila en què 

s’establiren les fites del terme alcudienc. Aquest dia 

 

los dits Gonçalo Çoriguo y Pere Enyech, commissaris, manaren que los mollons antichs 

que eren dellà riu Sech, entre los térmens de la dita vila d’Alzira y del dit lloch de la Alcúdia, 

fossen refets y reparats de nou a messions del dit Pere Vilanova. Y també manaren posar un 

molló en la era del riu Sech, entre·l camp de Nicholau Poch que stà en terme de la Alcúdia y un 

altre camp que és de Guadaçuar que està en terme d’Alsira. Anant y devès lo molí que és en 

terme de la dita vila d’Alsira, prop de dit molí manaren fos posat altre molló que està prop del 

camí que va de dita vila a Carlet. Y del dit molló anant devès la cèquia del senyor rey, a fita 

cuberta possaren altre molló en la vora de la cèquia Real. Y del dit molló anant pla vora de la 

cèquia possaren altre molló prop del pont y camí que va de dita vila al dit lloch de la Alcúdia. Y 

anant per dita vora senyalaren altre molló prop del pont del camí que va a dit lloch de la Alcúdia 

a Cabanes. Y de dit molló a fita cuberta anant avant en un toçalet o altura fonch posat altre molló. 

Y anant avant a fita cuberta fonch posat altre molló en un altre toçalet a altura qu·és en terme de 

la dita vila. Y anant per lo camí Vell que partix de Guadaçuar y va a fenir als estalladors de 

Montartal que són en la cèquia Real, prop de dit lloch de Montartal, possaren altre molló en lo dit 

camí. Y anant per dit camí a fita cuberta possaren altre molló en la vora de la cèquia Real. Y 

travesant la dita cèquia a fita cuberta possaren altre molló. Y anant de dit molló devès lo terme de 

Ressalany posaren altre molló en la çenda o camí que va del dit lloch de la Alcúdia a Ressalany. 

Y anant de dit molló als camps dits de Realama posaren altre molló, lo qual comensa a partir al 

terme de Ressalany [a] la Alcúdia. Y de dit molló segueixen per lo dit terme de la Alcúdia prop 

d’un pou que està del camí de Ressalany que·s va a Carlet, prop dels quals camí y pou fonch 

posat altre molló. Y de dit molló a fita cuberta devès la muntanya al Cabeçol, anant al camp 

apellat del Tramuçar, lo qual està dins del terme de dit lloch de la Alcúdia, alt en lo Cabeçol, 

possaren lo darrer molló, com d’allí avant prosegueix la muntanya devès los vèrtens de la font de 

la Garrofera. 

 

Pere de Vilanova va reclamar Carlet, Benimodo i Massalet com a senyorius que 

li pertanyien de dret, els quals des de feia un temps detenia il·legalment el seu parent 

Ferran de Montagut. Ja hem dit com Carlet i les seues alqueries de Benimodo i Massalet 

havien estat donades per Pere de Montagut al seu fill Pelegrí el 1312, juntament amb 

5.000 lliures, però a condició que, si Pelegrí moria sense fills mascles, aqueixos llocs i 

les 5.000 lliures, les quals serien pagades per la seua vídua Toda Enyégueç a Pelegrí 

després de la mort de son pare, tornarien a l’altre fill, Pere, i Pelegrí rebria solament la 
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legítima.70 El pare d’ambdós va establir que si algun dels seus fills s’oposava a allò que 

ell ordenava, pledejara amb sa mare Toda o li fera algun greuge «fos privat dels seus 

béns», i rebria solament la legítima. Pelegrí va rebre l’herència i va ser senyor de Carlet 

durant un any, però després, en declarar públicament que no acceptava les disposicions 

testamentàries de son pare i pledejar amb sa mare Toda,71 a la qual ocasionà «molts y 

diversos greuges e enuigs», va ser privat de jure del senyoriu, encara que no de facto, ja 

que el seu germà Pere, que no tenia fills, no gosà arravatar-li els territoris. Pelegrí, en el 

seu testament, deixà hereu el seu fill Ferran de Montagut que de facto i no de jure es 

nomenà senyor de Carlet, Benimodo i Massalet. 

A Pere de Vilanova, com a hereu de Pere de Montagut, li corresponia la baronia 

de Carlet. El de Vilanova, emparant-se en la protecció reial, reclamà a Ferran els 

territoris que ocupava, primerament el castell de Carlet. Ferran va fer tot el possible per 

a retindre el senyoriu, però a la fi entregà el castell de Carlet a Pere de Vilanova el 22 de 

desembre de 1352, a condició que aquest confirmara l’alcaidia de la fortalesa a Bernat 

Sanç de Boïl, fidel de Ferran. A més, Pere va haver de donar a Ferran les 5.000 lliures 

que corresponien al seu pare Pelegrí per la legítima, i també li hagué de donar les rendes 

del lloc d’Anna.72 D’aquesta manera, tornaren a estar units per un temps els senyorius 

de Carlet i de l’Alcúdia. 

Pere de Vilanova va atorgar un primer testament el 29 d’abril de 1353,73 del qual 

es coneix poc més que la data, i l’últim el 6 de juliol de 1362 a Rugat.74 En aquest deixa 

a Galceran (després anomenat Pere), fill primogènit, l’Alcúdia i la Pobla, senyorius 

sobre els quals confessa haver carregat 25 lliures per a satisfer la renda de l’hospital 

alcudienc fundat pel seu avi. Institueix el vincle de l’Alcúdia i estipula que els senyors 

d’aquest lloc han d’anteposar el cognom Montagut a qualsevol altre. Llega Carlet, 

Benimodo i Massalet al seu fill Vidal i finalment dóna el lloc d’Anna a la seua esposa 

                                                 
70 Ferran de Montagut, durant el temps que detingué el senyoriu de Carlet, carregà sobre Massalet, el 19 de juliol de 1349, un censal 
de 300 sous d’interés anual a favor d’Antoni Romeu, el qual posà plet contra Pere de Vilanova per no voler-li pagar la renda, el 
qual al·legà que Ferran no era senyor legítim per a realitzar el carregament de censal. [AMC, Fons comtes de Carlet; 1356, juny, 
22.] 
71 Pelegrí «pledejà ab la dita na Thoda, muller del dit testador e mare del dit en Pelegrí, per rahó del dit donatge a aquella feyt per lo 
dit testador e administració dels dits béns del dit donatge.» [ARV, Justícia civil, 619, mà 23, f. 4.] 
72 ARV, Justícia civil, 619, mà 23, f. 4. 
73 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 4. 
74 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159. 
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Violant en usdefruit; després, que el reba el senyor de l’Alcúdia. Violant Carròs va 

atorgar el seu testament al castell de l’Alcúdia el 19 d’abril de 1393.75 

 

1.3.3. LA COMPRA DE LA JURISDICCIÓ SUPREMA: PERE DE MONTAGUT VILANOVA . C. 

1362-C. 1425 

 

Galceran de Vilanova, en heretar el senyoriu de l’Alcúdia, es va canviar el nom i 

cognom i va passar a anomenar-se Pere de Montagut. Es va casar amb Castellana 

d’Eslava, filla del senyor de Càrcer. Violant Carròs, mare de Pere, li havia fet donació 

en contemplació de matrimoni de 2.000 florins d’or.76 Tingueren cinc fills: Manuel, el 

primogènit, Galceran —també anomenat Pelegrí—,77 Elvira, Carrossa78 i Joan.79 Pere va 

ser nomenat pel rei d’Aragó alcaid de les fortaleses d’Atenes i Neopàtria, i després 

governador de Logudur a Sardenya. Va gaudir sempre del favor reial. 

Les relacions dels Montagut amb la vila d’Alzira seguien tenses. El 1380, 

aquesta vila presentà demanda en el Tribunal de la Governació contra el senyor de 

l’Alcúdia. Alzira no havia assumit l’escissió del seu terme ni l’exempció jurisdiccional 

del mer i mixt imperi concedida pel monarca a Pere de Vilanova, ja que considerava 

l’Alcúdia «carrer i terme d’Alzira», i per tant, no podia tindre territori propi.80 Pere de 

Montagut va voler acabar de manera definitiva amb les ingerències jurisdiccionals 

d’Alzira, els oficials reials de la qual intentaven intervindre en casos judicials de 

l’Alcúdia que pertanyien al mer i mixt imperi i a la jurisdicció suprema. Aprofitant les 

dificultats financeres de la Corona per la rebel·lió suscitada a Sardenya, Pere va 

aconseguir del rei Pere IV d’Aragó, el 22 de març de 1382, la ratificació de la concessió 

del mer i mixt imperi i l’alta jurisdicció de l’Alcúdia. Va oferir al monarca la quantitat 

                                                 
75 Allà ordena la fundació d’un benifet eclesiàstic a la catedral de València perquè siguen dites misses per la seua anima. [ADV, 
Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 3.] 
76 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
77 Es va casar amb Violant Sant Feliu, la qual aportà 7.000 sous, una alqueria i terres a Morvedre en la constitució dotal. Foren els 
pares de Ramon de Montagut els qui, el 1492, van fundar la capella de la Mare de Déu de l’Oreto. [Loc. cit.] 
78 Es va casar amb Giner Rabassa de Perellós. [Loc. cit.] 
79 Va atorgar testament a l’Alcúdia el 19 de febrer de 1467. Casat però sense descendència, va nomenar hereua la seua esposa 
Juliana, la qual tenia un fill, Termes, d’un anterior matrimoni. Manà en el testament distribuir 125 lliures entre totes les donzelles 
de l’Alcúdia com a ajuda als seus dots. A més, volgué que la vila fóra «exempta d’aquelles 42 liures, 10 sous de renda que cascun 
any respon en censals, ab pacte que cascun mes sien tenguts celebrar un aniversari per la ànima del dit testador y dels seus en la 
iglésia d’Alcúdia.» Donà al seu fillastre Termes 200 lliures i la casa de l’Alcúdia, en el carrer de «lo Poador». [Loc. cit.] 
80 Loc. cit. 
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d’11.000 sous de Barcelona81 per la compra d’aqueixos drets i la seguretat que Alzira no 

intervindria més en la jurisdicció del seu senyoriu. Aqueix dia, al palau episcopal de 

València, el monarca va signar el document en què primerament va voler fer un 

agraïment públic dels servicis prestats a la Corona per Pere de Vilanova, pare del senyor 

de l’Alcúdia: 

 

Reconeixent els molts servicis que el difunt Pere de Vilanova, senyor del lloc de 

l’Alcúdia, ens va prestar, i en especial el servici molt lleial quan certes persones ens ocasionaren 

grans ofenses [Guerra de la Unió], per la qual cosa va gastar gran sumes monetàries ell i els seus 

hòmens, per la seua actuació vam concedir al lloc de l’Alcúdia i a tots els seus habitants, que 

llavors estava dins el terme de la vila d’Alzira —i sobre la qual vila i els seus habitants exercim 

el mer imperi i l’alta jurisdicció—, un privilegi per mitjà del qual els eximíem del dret i 

jurisdicció del mer i mixt imperi i de qualsevol altre i de tota subjecció al justícia, oficials i jurats 

de la vila d’Alzira.82 

 

El monarca reconeixia la necessitat de diners 

 

per la restauració del regne de Sardenya, on, després la rebel·lió del jutge Arborea, i 

estant en extrema necessitat, amb deliberació del Gran Consell decidírem enviar una flota de 

galeres i hòmens armats. Tanmateix, no disposàvem de mitjans suficients ni amb la nostra 

hisenda, ni amb les joies ni donacions dels nostres fidels súbdits. La solució ha estat vendre el 

nostre patrimoni, i d’aquesta manera aconseguir grans sumes. Després d’una seriosa deliberació, 

venem i concedim a vós, Pere de Montagut, donzell, fill del difunt Pere de Vilanova, senyor del 

lloc de l’Alcúdia, i als vostres successors, el mer i mixt imperi i l’alta jurisdicció, i qualsevol altra 

de qualsevol naturalesa que siga de la nostra pertinença i que exercim per nós i els nostres 

oficials, i que ens pertany segons furs, usos i costums al lloc de la Alcúdia i al seu terme, i sobre 

els hòmens i les dones de qualsevol llei, estat i condició. 

 

El monarca referia les atribucions que el mer i mixt imperi i l’alta jurisdicció 

conferia: 

 

I que aquest mer i mixt imperi i alta jurisdicció pugueu usar-los i exercir-los lliurement. 

I perquè aquestos siguen notoris a tots, pugueu erigir sempre que vulgueu en aquest lloc i el seu 

                                                 
81 ACA, Cancelleria. Cartes Reials de Pere III, núm. 6.780. A l’ARV, Reial Cancelleria, 496, f. 124r-132r. 
82 Document original en llengua llatina. 
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terme forques i mitges forques, perxes i altres signes del mer i mixt imperi. I pugueu executar la 

justícia i penjar els hòmens facinerosos, de manera que muiren de manera natural o d’altra 

manera, o condemnar-los a mort, o desterrar-los, o tallar-los les mans, els peus, les orelles o 

altres membres, o flagel·lar-los, empresonar-los, aplicar turments o absoldre’ls […]. I en aquesta 

venda resten inclosos no només els crims futurs, sinó també els comesos que estan en via de 

sentència […], de forma que tots els habitants que allí muiren i sobre els quals nós tenim ara el 

mer i mixt imperi i l’alta jurisdicció i altres drets passen ara a vós, Pere, i als vostres successors i 

als oficials vostres, davant els quals els residents han de comparéixer i han de ser tractats segons 

el dret, fur, usos i costums anteriors. 

 

El rei declarava que el preu de la venda eren 11.000 sous de Barcelona, els quals 

havia rebut del tresorer reial Pere del Valle i que serien usats en la reducció de l’illa de 

Sardenya. 

El 15 d’abril del mateix any —1382—,83 el rei i el senyor de l’Alcúdia signaven 

el pacte de retrovenda en aquestos termes: 

 

Sàpien tots com jo, Pere de Montagut, donzell, en solemne i ferma capitulació, promet a 

vós, sereníssim i magnífic príncep i senyor meu en Pere, per la gràcia de Déu rei d’Aragó, 

València, etc., que vós o qualsevol dels vostres successors que em torne aquells 11.000 sous de 

Barcelona que jo vos vaig entregar pel preu de la venda que em féreu del mer i mixt imperi i 

l’alta jurisdicció i qualsevol altra que tingueu i que vos pertany segons els furs, usos i costums al 

meu lloc de l’Alcúdia i al seu terme, territori i pertinences, i sobre els hòmens i dones de 

qualsevol llei, estat o condició que viuen en aquest terme, segons consta per l’instrument públic 

donat a València, al palau episcopal, el dia 22 de març de 1382, jo de seguida vos tornaré el mer 

i mixt imperi i l’alta jurisdicció i totes les accions i drets que em pertanyen, i vos tornaré 

igualment l’instrument d’aquesta venda, de manera que fins llavors siga com una cosa no venuda. 

Si pel contrari vós o els vostres successors no em torneu aqueixa quantitat, que siga ferma la 

venda. 

 

El 18 de setembre de 1382, el síndic d’Alzira va presentar la protesta de la vila 

davant el rei per aquesta venda, i gosà demanar al monarca que la revocara: 

 

Et açò vós, senyor, ab humil e deguda rererència, parlant no havets pogut fer en 

perjudici de la vostra Corona Real e de la universitat de la dita vila, e dels privilegis a aquella 

                                                 
83 Loc. cit. 
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atorgats per vós, senyor, confermats e jurats. E los quals vós, senyor, no ignorats, per los quals 

appar que lo dit mer imperi, vós, senyor, no havets pogut en tot o en partida separar ni segregar 

de la dita vostra Corona e de la comunió de la dita universitat. Per tal, senyor, lo dit síndich, 

lisència e venda de vós, senyor, obtenguda, diu en tant quant és perjudici a vós senyor e a la dita 

universitat, que no consent ni consentia ni entén tacite vel expresse en la dita venda del dit mer 

imperi, ans requir que aquella, en tant quant de feyt és feyta contra los dits privilegis e bona rahó, 

sia desfeyt per vós, senyor, revocada, restituint e reduint de feyt lo dit mer imperi a la dita vostra 

Corona e a la dita comunió de la dita universitat com axí·s deja fer per justícia, demanant de les 

dites coses carta pública, açò en lo dit nom ésser feta.84 

 

La protesta, però, no va ser estimada. 

La concessió del mer i mixt imperi i l’alta jurisdicció constitueix una de les fites 

decisives en la conformació del senyoriu dels Montagut a l’Alcúdia. La potestat de jutjar 

i condemnar fins a la pena de mort representava una arma poderosa a emprar en 

qualsevol confrontació amb els vassalls motivades, especialment, en les causes judicials 

instades per aquestos davant les abusives exaccions senyorials. La imparcialitat de la 

justícia quedava en entredit per la possible parcialitat dels funcionaris judicials 

nomenats pel senyor. 

El monarca Martí I va ser un ferm partidari de reincorporar els territoris i les 

jurisdiccions del Patrimoni Reial alienades pels seus avantpassats a favor de persones 

particulars al regne de València. En aquest sentit es defineix una carta reial del 17 

d’agost de 1400 en la qual el rei Martí concedeix llicència plena als habitants de les 

poblacions alienades per la Corona perquè pugueren redimir o pagar el preu satisfet per 

aqueixa venda de la manera que volgueren, i així poder retornar al Patrimoni Reial.85 

Aprofitant la disposició del monarca, la vila d’Alzira, en les Corts de València de l’any 

1403, hi presentà una reclamació perquè el mer i mixt imperi de l’Alcúdia tornara de 

nou al Patrimoni, al·legant que la venda feta de la jurisdicció havia estat revocada pel 

mateix rei Pere IV uns mesos després d’aprovada: 

 

Ítem, senyor, com lo senyor rey en Pere, de loable memòria, haja venut lo mer imperi 

dels habitadors en lo loch de la Alcúdia, situat en terme de la vila d’Algezira [...], al noble en 

Pere de Muntagut, senyor del dit loch per cert preu, la qual cosa, salvant la sua excel·lència e 

                                                 
84 AHN, Consells, llig. 22.166. 
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senyoria vostra, sia contra furs e privilegis del regne de València, e per tal, lo síndich de la dita 

vila, en tant quant era prejudici de la real Corona, e de la dita universitat de la dita vila, e dels 

privilegis d’aquells atorgats, e per aquell senyor confermats e jurats, los quals lo dit senyor no 

ignorava, lo dit senyor revocà e hac per revocada la dita venda e anul·là aquella segons consta 

per pública carta feta en València en poder e mà de Bernat Miquel, del dit senyor rey secretari, 

sots kalendari de XVIII  dies de setembre de l'any de la nativitat de nostre Senyor mil trehents 

huytanta-dos, de la qual fan prompta fe [com] largament és contengut. 

E com aprés la dita revocació feta per lo dit senyor rey de la dita venda e alienació al del 

dit mer imperi, lo dit noble haja usat e use d’aquella en derogació dels dits furs e privilegis e en 

evident dan e prejuhí de la real Corona e del comú de la universitat de la dita vila, per tal les 

ciutats e viles reyals del dit regne humilment supliquen sia mercé de vós, senyor, restituir lo dit 

mer imperi e jurisdicció de fet a la dita real Corona e comunió de la dita universitat de la dita vila 

d'Algezira, e manar al dit noble en Pere de Montagut d’ací avant no use del dit mer imperi e 

jurisdicció, ans aquell lexe usar a la dita universitat d'Algezira si e segons ans de la dita venda e 

alienació fer-se solia e acostumat havia.  

E lo senyor rey és appellat fer-hi justícia.86 

 

Martí I, seguint l’acord de les Corts, trameté a diversos nobles, entre ells Pere de 

Montagut, una missiva amb la qual els n’informava de la intenció sobre la redempció de 

la jurisdicció dels senyorius dels aristòcrates. El rei afirmava que 

 

en nostre consell havem provehit que del do a nós feyt per la Cort per nós pròximament 

celebrada en aquest regne a obs de quitar nostre patrimoni, sien de fet quitades de vosaltres per lo 

feel de la nostra tresoreria en Guillem Ferrer, procurador per nós a quitar lo dit patrimoni, 

principalment diputat les coses p[at]rimonials davall scrites: […] de vós, dit en Pere de 

Montagut, la jurisdicció que havem en lo dit loch de la Alcúdia, la qual per lo dit pare nostre 

migençant carta de gràcia vos fonch venuda per preu de XI mília sous.87 

 

El procurador patrimonial havia oferit pagar a cada noble les quantitats gastades 

per aquestos en la compra de la jurisdicció dels seus senyorius, i el monarca establia un 

termini perquè 

 

                                                                                                                                               
85 Loc. cit. 
86 ARV, Reial Cancelleria, 654. 
87 ARV, Reial Cancelleria, 2.212. 
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congregats devant nós o nostre tresorer ací en la ciutat de València per nostres 

procuradors ab poder bastant de rebre los dits preus e de fer a nós revenda e restituir les cartes o 

títols e altres coses degudes a la luïció dessusdita, en altra manera, vos certificam que nós, passat 

lo dit termini, procehirem a recuperació de les dites coses patrimonials [en] la vostra absència o 

dels dits vostres procuradors, en alguna manera no contrastant. 

 

Tot i això, pareix que Pere de Montagut no va haver de tornar la jurisdicció 

suprema al monarca, ja que per un privilegi del rei Martí del 25 de febrer de 1409 li va 

ser confirmada aqueixa potestat.88 

Al senyoriu de l’Alcúdia, i en general a tot el regne, se seguiren uns anys de 

males collites, la qual cosa provocà un carregament de censals per tal d’avituallar 

d’aliments la població. El 1379, el síndic de l’Alcúdia, Vicent Uguet, carregà a Ramon 

Bonet, tintorer de València, un censal de 350 lliures amb un interés de 25 lliures 

anuals.89 I el 1404, Pere de Montagut, junt amb el síndic de l’Alcúdia, carregaren a 

Manuel Díez de Vilanova un censal de capital de 900 lliures amb un interés anual de 72 

lliures.90 És l’inici d’un procés d’endeutament municipal que repercutirà d’una manera 

decisiva en el desenvolupament econòmic de l’Alcúdia fins al segle XVIII . 

A més dels drets emfitèutics establits en les cartes de població de 1252 i 1337, 

els vassalls de l’Alcúdia estaven obligats a satisfer al senyor una sèrie d’obligacions 

personals que consideraven intolerables i de les quals tractaren d’alliberar-se. El 8 de 

desembre de 1393, els vassalls de l’Alcúdia i de la Pobla (poblat al voltant del castell), 

reunits en Consell General a l’església de Sant Andreu, amb la presidència de Berenguer 

Agustí, justícia, Bernat Magraner i Doménec Quadres, jurats, acordaren carregar un 

censal a favor del senyor, Pere de Montagut, de 33 lliures anuals i restar lliures de la 

majoria de les prestacions personals degudes al senyor. Eren aquestes 

 

 peyta, subsidio, tallia, questia, monedatico, exercitu et cavalcata, et redemptionibus 

eorumdem custodia, et armis contributione militie confectione, et reparatione oppidum murorum 

vallorum et mudacione eorum et aliorum quorumcumque sisa, elemosina, impossitione mutuo 

                                                 
88 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
89 Loc. cit.; 1379, maig, 1. València. 
90 Loc. cit.; 1404, febrer, 20. València. 
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dono, servitio ac quovis alio genere oneris et servitutis et alia qualibet exaccione regali 

dominicali et vicinali, ordinaria et extraordinaria. 91 

 

Eren obligacions que es referien a la participació obligatòria dels vassalls en les 

expedicions militars del senyor, o la satisfacció en diners en cas de no voler participar-

hi. La contribució per a mantindre els guerrers i cavallers al castell; la reparació de les 

fortificacions de la població i del castell quan foren necessàries, l’obligació d’abastar la 

taula senyorial quan el senyor s’aposentara al senyoriu, totes considerades obligacions 

subjectes a l’arbitrarietat senyorial. Pere de Montagut acceptà l’acord a fi d’evitar la 

fugida dels vassalls a llocs amb unes condicions de vida més bones. 

En aquesta línia de redempció de càrregues feudals s’inscriu un altre acte de 

concòrdia entre Pere de Montagut i els vassalls de l’Alcúdia, el 23 de setembre de 1399, 

en el qual, entre altres drets, es va redimir el denominat «dret de jova».92 Es tracta del 

primer document conegut de concòrdia entre el senyor i els vassalls redactat en la nostra 

llengua. Pere de Montagut reconeix els servicis prestats pels seus vassalls —que no 

especifica— i ell, en contrapartida, els concedeix certs beneficis, el primer dels quals és 

el perdó de totes les penes en què hagen concorregut per contravindre el contracte 

emfitèutic. Diu així: 

 

Carta feyta del senyor als vassalls d’absolució en diffinició de tots crims, e relexació e 

donació de tots comissos en sopliment de totes cartes d’atorgament feyt que no sien tenguts 

d’obrar sens loguer. 

Coneixerau tots hòmens lo present contracte oÿdors e legidors que nós, en Pere de 

Montagut, senyor del loch de la Alcúdia, attenent e regonexén molts agradables servirs per los 

vassalls nostres del dit loch a nós feyts, et Déus volent faedors, volents nós haver envès aquells 

graciosament per tenor d’aquesta present pública carta —en per tots temps valedora, e en alcuna 

cosa no revocadora—, de certa sciència, ab bon corage nostre, absolvem, diffinim, remetem, 

relexam e encara perdonam generalment e spesial a tots los hòmens e fembres havitants en lo dit 

loch nostre de qualsevulla condició, ley, e edat e linatge sien —axí com si nomenadament tots los 

vassalls nostres e cascun singul·lar del dit loch en la present carta fosen nomenats, specificats de 

nom a nom—, totes accions, qüestions, peticions e demandes, i totes penes, calonies civils e 

criminals, e altres qualsevulla les quals fosen feytes axí a instància de part com en altra manera 

                                                 
91 AMA, Pergamins; 1393, desembre, 8. L’Alcúdia. 
92 ARV, Pergamins. Processos, parts I, II i III , núm. 140. 
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contra la dita universitat e singulars d’aquella, e los béns d’aquells no·s poguessen fer, proposar 

ne moure entrò fins al dia de la beneventurada Madona Sancta Maria del mes d’agost pus 

propasat, inclús aquell. 

Dementres, emperò, que los dits vassalls nostres o alcun singular d’aquells no sien o 

fossen traÿdors, o contra la nostra persona, o de nostra muller o de fills nostres, alcun crim feyt o 

comés hauran, enaxí que en los damunt dits crims, excessos o delictes, o culpes o negligències, o 

altres quant se vulla, pensats o no pensats, quant se vulla sien greus e enormes, exceptats en los 

damunt dits contra nós, muller e fills nostres, no sien stats, jacsesia los dits crims o delictes en la 

present carta nomenadament no sien dits, expresats ne nomenats, los quals, emperò, volem que 

valla aytant com si ací fosen dits e nomenats cascú per si, e sien en colpa tota la dita universitat o 

qualsevulla singular d’aquella. 

E los dits crims e delictes sien certs o incerts, e les damunt dites penes sien de quarts e 

reclams d’obligacions, o de condempnacions, o d’altres qualsevol on haja procés o processos 

començat o començats, o no, de les dites coses, volem d’oy avant que tota la dita universitat o 

qualsevulla singular d’aquella no puxen generalment ne singular ésser per les dites coses presos, 

arestats, detenguts, embargats ne en denguna manera convenguts en juhí ne fora juhí, ne en 

alcuna pena o penes ésser condempnats, ans de nostre plan voler volem que tota la universitat e 

cascun singular d’aquella sia e sien quitis, liures e immunes, e en per tots temps absolts de totes 

les coses damunt dites, exceptats los damunt dits casos. 

 

Pere perdona els vassalls el comís, és a dir, l’incompliment d’alguna de les 

clàusules del contracte emfitèutic, la qual cosa permetia l’assimilació del domini útil 

amb el directe per part del senyor i significava l’expulsió de l’emfiteuta de la terra o de 

la casa: 

 

E encara, donam, remetem e perdonam a tota la dita universitat e a cascun singular 

d’aquella tots comissos a nós e als nostres pertanyents o pertànyer devents en totes e sengles 

cases, habitacions, posesions e terres plantades o per plantar dins lo nostre terme de la Alcúdia 

situades, posades, feytes o edificades, axí aquelles que són a cens com aquelles que són a certa 

part de fruyts d’aquén exints, la qual gràcia o gràcies, donació, remissió e relexació de comís o 

comissos per nós feyta o feytes a la dita universitat e a cascun singular d’aquella, sia e sien de tot 

lo temps passat entrò fins al dit dia de madona senta Maria d’agost pus prop passat, salvant, 

emperò, a nós e als nostres tots los loÿsmes, si alcunts ne són deguts. 
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El senyor donava com a legals tots els contractes que s’havien fet entre els 

vassalls, en els quals era necessària la seua autorització i, tanmateix, no l’havien 

demanada: 

 

E encara més, volem e atorgam per nós e per tots los nostres successors que en tots e 

sengles contractes, axí de vendes, alienacions, particions e cambis feyts en tot lo temps passat 

fins al dit dia de Madona Sancta Maria d’agost per la dita universitat o per qualsevulla singulars 

d’aquella, en los quals ferma nostra sia o fos necesària, axí per rahó de loïsme com de fadiga com 

per altra qualsevulla cosa, e en los dits contractes ferma nostra o de procurador nostre apposada o 

scrita no és, per la present pública carta, en per tots temps valedora, volem e atorgam que en 

qualsevulla dels dits contractes la ferma nostra o de procurador nostre, defalints los dits 

contractes, sien axí perpètuament valedors com si en cascú d’aquells fos largament scrita o 

recomptada. 

E axí volem e atorgam per nós e per tots los nostres succecors d’ací avant, per rahó de 

les dites ferma o fermes en los dits contractes defalints no puixam posar ne moure pleyt, qüestió o 

demanda en denguna manera, ans volem que la dita universitat e los singulars d’aquella sien 

absolts, definits de totes qüestions e demandes. 

 

Admetia com a autèntics els establiments de noves terres fets sense la seua 

llicència: 

 

E encara més, volem e atorgam per nós e per tots los nostres succeçors presents e 

sdevenidors que totes les cases, posesions e terres plantades, per plantar, de la qual o de les quals 

carta o cartes de stabliment, o del primer o novel acapte [haver], o de mostrar la dita universitat e 

singulars d’aquella no tendran ni haver o mostrat poran, de certa sciència, volem que la present 

pública carta, en per tots temps en totes coses e per totes valedora, sia e valga per supliment [e] 

defaliment de tots contractes e·stabliment de novell acapte de totes les dites cases, terres e 

posesions, remetent e relexant tot dret de comís que a nós o als nostres se pertanga per rahó del 

defaliment de cartes o de qualsevulla altra manera.  

Volem e manam per nós e per tots los nostres que tota la dita universitat e singulars 

d’aquella, los quals per nomenats, specificats e declarats ací haver volem, axí com si de nom a 

nom hi fossen scrits, sien e romaneguen absolts de tot dret de comís, enaxí que d’ací avant tots 

los dits vasalls meus e cascun singular d’aquells tinguen, poseÿxquen ells e tots los seus 

succecors totes les dites cases e posesions ab tots los seus milloraments feyts e fahedors, e aquells 

puixen vendre, alienar, dar e cambiar a totes les sues voluntats fahedores, salvant, emperò, a nós 

e als nostres succeçors tot lo cens sobre les dites cases, domicillis, habitacions e posesions 
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carregats, e totes les parts dels fruyts sobre algunes posesions a nós pertanyents, loïsmes, 

fadigues e tots altres drets emphitèotichs segons fur de València.  

Prometem e en fe bona atorgam la damunt dita confirmació, ratificació, absolució e 

definició e de totes les dites cases e posesions haver proferan en per tots temps, e contra aquella 

no venir ni altres fer venir per denguna manera. 

 

Finalment, el senyor desterrava el dret de jova al seu senyoriu, el qual consistia a 

oferir els vassalls al senyor uns quants jornals de treball debades: 

 

Encara més, volem e atorgam per nós e per tots los succeçors nostres que del present dia 

avant los dits vassalls nostres ni alcú d’aquells no sien tenguts de fer o hobrar alcun diornal o 

jornal en lo nostre alberch, en lo qual nós de present stam e habitam, dins lo loch de la Bobla 

[sic], dins terme del dit nostre loch de la Alcúdia edificat e feyt, ni en los valls d’aquell. E posat 

cars que algú o alguns de vosaltres, dits vassalls nostres, féssets alcuns jornàs o diürnals a nós o 

als nostres succeçors en lo dit alberch e habitació e valls d’aquell, que nós e los nostres succeçors 

siam tenguts pagar e satisfer aquell o aquells que los dits jornals o diürnals en lo dit alberch e 

habitació e valls d’aquell feyts e hobrats hauran. 

 

El 1418 trobem Pere en un plet per raó d’un censal amb Gabriel Palomar, doctor 

en lleis, i el notari Joan Gamiça.93 L’any 1425, el rei Alfons V va consultar amb Pere de 

Montagut la concòrdia signada amb el rei de Castella «sobre la liberació de l’infant 

Enrich, nostre car e molt amat frare», perquè el senyor de l’Alcúdia l’ajudara en 

l’alliberament de l’infant.94  

El 25 de setembre d’aqueix any, al castell de l’Alcúdia, Pere de Montagut 

ordenava les últimes voluntats en un codicil.95 Volia ser soterrat a l’església de 

l’Alcúdia, però al cap d’un any el seu cos havia de ser traslladat a la capella dels 

Ribelles, al monestir de Sant Francesc de València. Per la seua ànima deixava 500 

lliures. A la seua filla Elvira li llegava 2.000 lliures per al dot i va donar als seus fills 

Joan i Pelegrí unes altres quantitats. Va deixar com a hereu universal el primogènit, 

Manuel, al qual va atorgar en les capitulacions matrimonials 5.500 lliures. Finalment, 

recordava com va instituir un benifet a l’església de l’Alcúdia amb la invocació de sant 

                                                 
93 ARV, Justícia civil, 3.281, mà 12, f. 44; 1418, abril, 12. 
94 APPV, Protocols, 22.350/Notari: Joan Ferrer; 1425, octubre, 6. 
95 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
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Andreu, i ara volia que el seu hereu el consignara amb una renda de 17 lliures i 10 sous 

per a misses per la salvació de la seua ànima. 

 

1.4. DELS TEMPS MEDIEVALS A L’INICI DE LA MODERNITAT 

 

Seran al dit noble don Pedro de Muntagut e als seus, bons, faels e 

leals vassalls segons fur del present regne de València com a lur natural 

senyor de la dita vila e baronia de l’Alcúdia, e li repondran cascuns anys de 

totes les rendes, drets, regualies, fruyts e priminences de totes altres utilitat a 

senyor pertanyents. 

 

Vassalls de l’Alcúdia, 1486 

 

1.4.1. L’ ATORGAMENT DEL TÍTOL DE VILA A L ’A LCÚDIA : MANUEL DE MONTAGUT 

VILANOVA . C. 1425-C. 1453 

 

Manuel de Montagut, hereu de la baronia de l’Alcúdia, es va casar amb 

Constança Cruïlles; se signaren les capitulacions matrimonials l’11 d’abril de 1410.96 

Constança era filla de Bernat de Cruïlles, senyor de la vila de Colonge a Girona, el qual 

va dotar la seua filla amb 2.750 lliures. El senyor de l’Alcúdia va fer donació al seu fill 

Manuel de 550 lliures de renda a l’any. El matrimoni va tindre una descendència 

abundant: Joan, Isabel, Elionor, Beatriu, Violant, Ramon, Galceran, Pere i Aldonça. 

Manuel va ser un cortesà influent d’Alfons V el Magnànim i passà bona part de 

la seua vida a Nàpols. Les seues filles Isabel, Elionor i Beatriu eren dames de l’esposa 

del Magnànim, la reina Maria de Castella, de la qual reberen un nombrós llegat en el seu 

testament.97 La posició privilegiada de Manuel a la cort va proporcionar considerables 

beneficis al seu senyoriu. 

En superar-se les crisis demogràfiques i socials, la població de l’Alcúdia va 

créixer i, com que el poble estava estratègicament situat, hom va veure la utilitat 

d’instaurar un mercat per a comercialitzar els productes excedents i atraure els 

                                                 
96 Loc. cit. 
97 «Ítem, legam a les nobles na Ysabel, na Elienor e na Beatriu de Montagut, germanes, donzelles, criades nostres, filles del noble 
en Manuel de Montagut, deu mília floryns d’or.» [ARV, Reial Cancelleria, 472.] 
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mercaders. Manuel suplicà al monarca la concessió d’un privilegi per a realitzar un 

mercat setmanal, la qual cosa li va ser concedida el 10 de novembre de 1428. El rei 

Alfons 

 

en atenció als molts servicis que ens ha prestat el nostre noble i estimat Manuel de 

Montagut, pel tenor d’aquest privilegi, valedor per a sempre, concedim a vós i als habitants del 

vostre lloc de l’Alcúdia poder celebrar sempre un mercat el dilluns de cada setmana, de manera 

que tots els que hi acudisquen amb les seues mercaderies siguen lliures i segurs, i que tant en la 

vinguda com en l’estada i la tornada estiguen protegits amb la nostra especial preservació i 

salvaguarda, de manera que ningú puga ser detingut ni les seues mercaderies retingudes, a 

excepció que per crims o deutes foren requerits judicialment. D’aquest privilegi excloem els 

traïdors, falsificadors de moneda, violadors, assaltadors de camins, sodomites, homicides i els qui 

cometeren crim de lesa majestat. Manem, igualment, que tots els oficials del regne de València 

complisquen i observen el contingut d’aquest privilegi a pena d’encórrer en la nostra ira i multa 

de 1.000 florins d’or d’Aragó.98 

 

L’altre privilegi va ser atorgat el 30 d’octubre de 1433 per Joan, rei de Navarra, 

lloctinent general del regne de València, pel qual el lloc de l’Alcúdia era promogut a 

vila amb la concessió dels honors i dels privilegis que aquest títol comportava. El 

creixement demogràfic de l’Alcúdia havia fet possible l’ascensió de categoria: 

 

quod dictus locus est statum populosus et notabilius hominibus decoratus, presentes 

igitur privilegii tenore cunctis temporibus valituri auctoritate dicti officii locumtenentis, quo 

fungimur in hac parte ordinamus que dictus locus de la Alcudia sit et nominetur quomodo villa de 

la Alcudia.99 

 

Encara que Manuel havia mostrat aquest privilegi al justícia d’Alzira, aquest 

continuava anomenant en els documents i lletres l’Alcúdia com a lloc. Manuel de 

Montagut protestà sobre aquest fet i el 30 d’agost de 1436 el rei de Navarra amonestava 

severament el justícia d’Alzira pel seu comportament i l’instava a corregir-lo a pena de 

500 florins d’or. Al nom d’«Alcúdia» s’havia d’anteposar sempre el títol de vila: 

 

                                                 
98 ARV, Reial Cancelleria, 256; 1428, novembre, 10. Morvedre. Document original en llengua llatina. 
99 Loc. cit., 64; 1433, octubre, 30. Calataiud. 



 38

vos tamen, dictus justicia Algezire, dicto privilegio non obstante quod in sui originali 

forma ut aseritur vobis extitit presentatum nitimini cotidie dictam villam de la Alcudia in vestris 

literis perjudicare nollendo villam eandem que nunch villa ut quod dicitur est, sed ut provus 

locum de la Alcudia nominate, de quo non modicum admiramur. 100 

 

El notari Joan Ferrer, procurador de Manuel de Montagut, havia hagut de 

comparéixer davant el batle general del regne per a protestar sobre la inobservança dels 

oficials reials del privilegi atorgat pel rei Alfons IV al senyor de l’Alcúdia, pel qual 

havia fet 

 

franchs, quitis e inmunes tots los habitants o habitadors en lo dit loch e qualsevol 

d’aquells, axí cristians com moros, ab tots los béns, robes e mercaderies d’aquells per tots los 

seus regnes, terres e lochs de tota leuda, peatge, pes mesuratge, passatge, portatge e usatge e de 

tot altre qualsevol vittigal imposició e consuetut vells e novells, statuhits e statuhides.101 

 

Tot pareix que va ser un malentés. En les últimes Corts, el monarca havia 

demanat al batle general que fera presentar en la Batlia els privilegis pels quals pretenien 

algunes poblacions estar exemptes de certs impostos reials. Com que Manuel de 

Montagut va provar la dispensa, el batle va ordenar que fóra mantingut en el privilegi i li 

tornaren totes les quantitats que a causa dels impostos havien pagat els habitants de 

l’Alcúdia. 

En l’àmbit territorial, com que Manuel tenia necessitat de moneda, va vendre el 

1425 «la heretat dit “lo Mas”», al terme de l’Alcúdia, a Joan Canyateras i a Clara, la 

seua muller, i els la va donar franca de cens.102 

Igualment, l’any 1427, el senyor de l’Alcúdia va pledejar en la Cort de la 

Governació contra Joan Ferrandis d’Herèdia, senyor d’Alàsquer, i amb Joan Ferrandis 

de los Arcos, senyor de Massalavés, sobre una sèquia del «riu dels Ulls» de què es 

nodria un molí a Alàsquer i que passava després pel terme de Ressalany. Els d’Alàsquer 

                                                 
100 Loc. cit., 265; 1436, agost, 30. Alcanyís. 
101 ARV, Batlia, llibre 1.147, mà 2, f. 204r-204v; 1430, juliol, 14. València. 
102 Declaració d’Onofre Boronat, llaurador. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.5.1, llibre 156/Notari: Pau Galceran; 1578, 
setembre, 24.] 



 39

havien alçat la paret de la sèquia i havien minvat el cabal que arribava a l’horta de 

Ressalany. Manuel de Montagut no va dubtar a fer-la enderrocar.103 

El 23 de novembre de 1453, «en lo castell del lloch de la Pobla de la dita vila de 

la Alcúdia»,104 Manuel de Montagut va dictar el seu testament al notari Llorenç Garcia. 

Nomenava marmessors el seu hereu Joan i Bartomeu Claramunt, vicari perpetu de 

l’Alcúdia. Volia ser sepultat al monestir de Sant Francesc de València, i deixava per la 

seua ànima 100 lliures, de les quals volia que «sia comprada la roba que és necessària al 

spital de la dita vila de la Alcúdia e feta una gonella a la dona o spitalera del dit 

hospital.» A més, volia que dels seus béns 

 

sien donats als moros de Raçalany quaranta-cinch liures de la dita moneda per aquelles 

quaranta-cinch lliures que yo prengué de les cabres que d’aquell foren presses en una cavalcada 

en lo temps de la guerra de Castella. E aquelles dites quaranta-cinch lliures vull e man entre los 

dits moros ésser dividides e partides per los alamins del dit lloch, ço és, a cascú segons la part a 

aquell contingent o pertanyent. 

 

Així mateix, dictava que si hi haguera algú més de l’Alcúdia perjudicat per 

aquesta cavalcada, també se li pagara el degut.105 A cada una de les filles entregava 20 

lliures i nomenava hereu universal el seu primogènit Joan. 

 

1.4.2. L’ ENFRONTAMENT DELS MONTAGUT AMB ELS CASTELLVÍ: JOAN DE MONTAGUT 

VILANOVA . C. 1453-1486 

 

Joan de Montagut es va casar amb una parenta seua, Elvira de Ribelles, filla 

d’Elionor de Vilanova i d’Antoni Pons de Ribelles. Elionor descendia de Vidal, fill de 

Pere de Vilanova i de Violant Carròs. Elvira era viuda del seu primer espòs, Gutierres 

de Sandoval, i era senyora d’Alcàntera, Càrcer, Antella i Beneixida; tenia dos fills 

                                                 
103 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
104 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159. 
105 Durant la guerra amb Castella, «los hòmens del dit loch de la Alcúdia ab sos béns mobles e semovents, mullers e fills […] se 
recollien e·s salvaven dins la fortalea de la dita vila d’Algezira.» Declaració de Pere Verdú, llaurador d’Alzira. [ARV, Governació, 
2.790, f. 50-78v.] 
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d’aquest primer matrimoni, Miquel Joan106 i Beatriu.107 Elvira pertanyia al noble 

llinatge dels Ribelles, el qual 

 

es tan antiguo como la misma conquista de Catalunya, porque Gisberto de Ribellas fue 

uno de los nueve esclarecidos capitanes que después de la pérdida de Espanya entraron con 

Auger de Catalén y otros senyores franceses a la recuperación de Catalunya.108 

 

A més de llinatge, Elvira posseïa una fortuna considerable, i aportà de dot la 

quantitat exorbitant de 5.000 lliures, tret dels fruits i drets de les poblacions d’Alcàntera, 

Càrcer, Antella i Beneixida.109 A banda d’aquesta quantitat s’havien de pagar 241 lliures 

dels interessos dels censals carregats sobre aqueixos llocs. Per part seua, Joan de 

Montagut va rebre de son pare Ressalany, llevat de 100 lliures carregades sobre aquest 

lloc per Violant de Sant Feliu, esposa del seu oncle Galceran de Montagut. A més 

heretava l’Alcúdia i la Pobla, a excepció de 2.000 lliures carregades sobre aquestes 

poblacions per Lluís de Vilanova, marit de sa tia Violant de Montagut. Manuel de 

Montagut es comprometia a liquidar aquestos censals i deixar el senyoriu lliure de 

deutes. Joan de Montagut i Elvira de Ribelles tingueren set fills: Pere, Gaspar, Baltasar, 

Margalida, Ribelles, Beatriu i Montaguda. 

Joan de Montagut i els seus germans Ramon, Galceran i Pere participaren 

activament en les endèmiques bandositats nobiliàries al regne de València, per la qual 

cosa foren processats, encara que reberen el perdó d’Alfons V.110 Joan va residir a 

Nàpols, pareix que entre els anys 1456 i 1460. 

El rei Joan II va confirmar el 1476 a Joan de Montagut un privilegi d’Alfons V 

concedit al senyor de l’Alcúdia en què li donava la facultat d’imposar un diner per cada 

lliura de carn venuda a la vila. La recaptació d’aquesta imposició havia de servir per a 

les obres al campanar, per a les muralles i portals i altres obres necessàries a la vila.111 

                                                 
106 S’intitulava «senyor de la casa de Çorita en lo regne de Castella». [APPV, Protocols, 23.875/Notari: Joan Pau; 1483, juny, 28.] 
107 Es va casar amb Lluís d’Íxer, segons capitulacions matrimonials del 7 de febrer de 1480 i va rebre un dot de 50.000 sous en 
censals. [APPV, Protocols, 16.828/Notari: Jaume Ferrando.] 
108 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
109 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159; 1453, abril, 6. 
110 Pareix ser que estigueren implicats en el rapte de Violant Mercader, filla de Joan Mercader, doctor en lleis. [ARV, Reial 
Cancelleria, 259, f. 40v-41r; 1456, abril, 13.] 
111 ARV, Reial Cancelleria, 297; 1476, juliol, 23. Estella. 
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En aquest període l’Alcúdia experimentà una considerable expansió econòmica i 

demogràfica, amb el desenvolupament de les manufactures i l’arribada de menestrals.112 

El senyor, encara que gaudia de la jurisdicció suprema, va continuar tenint 

problemes amb el justícia d’Alzira. El 1481, el governador de València es resistia a 

reconéixer aquesta jurisdicció i afirmava que «per lo justícia d’aqueix dit loch de la 

Alcúdia sia stada pronunciada sentència contra ell dit Bernat Aymerich, ab la qual se diu 

aquell seria stat condempnat a pena de mort, lo que és cosa de grandíssima 

admiració.»113 El 1485, Bartomeu Palomar, veí d’Algemesí i acusat per Ramon 

Vilabella de l’impagament d’un deute davant el justícia d’Alcúdia, declarava davant el 

governador de València que els oficials de justícia de barons no podien jutjar vassalls de 

reialenc (Algemesí) i demanava que intervinguera el justícia d’Alzira. El governador li 

denegà la petició i va manar que el justícia de l’Alcúdia prosseguira la causa.114 

No obstant, l’enfrontament de l’Alcúdia amb Alzira vindria llavors ocasionat pel 

vessant impositiu més que no el jurisdiccional. El 25 d’agost de 1457, el notari 

Bartomeu Batalla, procurador dels veïns cristians de l’Alcúdia i els mudèjars de 

Ressalany, compareix davant Jaume Romeu, conseller del rei, i el justícia i els jurats 

d’Alzira afirmant que aquestes poblacions pagaven antigament la cisa de la mòlta, és a 

dir, 4 sous per cada cafís de forment, però que aqueixa imposició va ser abolida i des 

d’aquell moment «els vehins de la dita vila són franchs e liures de pagar mòlta 

alguna.»115 Tanmateix, Alzira havia establit l’impost de la peita de manera general, tant 

als veïns de la seua vila com als terratinents d’altres pobles del seu terme. Bartomeu 

Batalla ho considerava injust «perquè les peytes e càrrechs dels terratinents no puixen ne 

degen éser eguals als càrrechs dels vehins propis e formats de cascuna universitat.» El 

síndic d’Alzira, Miquel d’Aranda presentà una carta del rei, el 21 de gener de 1460, en 

què facultava la vila per a imposar peita. Però el 13 de maig de 1460, Bartomeu Batalla 

en va presentar una altra que ordenava acabar el plet i tornar les propietats embargades 

als de l’Alcúdia a causa de l’impost. 

                                                 
112 Alguns paraires de la ciutat de València s’establiren a l’Alcúdia. [APPV, Protocols, 25.104/Notari: Francesc Pérez; 1481, març, 
28.] 
113 ARV, Governació, 2.359, mà 12, f. 2; 1481, abril, 2. 
114 ARV, Governació, 2.376, mà 24, f. 151; 1485, octubre, 1. 
115 ARV, Governació, 2.289, mà 18, f. 47; 1457, agost, 25. Aquest procés ha estat estudiat per RUZAFA GARCÍA, M.«Problemas 
impositivos entre Alzira y algunos señoríos colindantes (1457-1460)». A Anàlisi Local i història comarcal. La Ribera del Xúquer 
(ss XIV-XX), Alzira, 1990, p. 25-32. 
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El temps de Joan de Montagut com a senyor de la baronia de l’Alcúdia ve marcat 

pels enfrontaments que tingué amb la baronia de Carlet. Com ja hem indicat, Pere de 

Montagut, senyor de Carlet i l’Alcúdia, va dividir el senyoriu i va deixar Carlet, 

Benimodo i Massalet al segon fill, Pelegrí, casat amb Castellana Roderic. Poc després, 

Pelegrí va contravindre certes disposicions testamentàries de son pare. Aquest 

 

lexà dona poderosa e usufructuària de tots sos béns la dona na Thoda Enyégueç, muller 

sua, per lo temps de la vida d’aquella, disponent e ordenant que si alcun dels dits fills d’aquell 

contra la ordenació del dit testament venia, o a la dita muller sua alcun enuig o greuge faria, o als 

manaments d’aquella star no volria, que aquell qui açò faria o fer acceptaria fos privat dels seus 

béns a aquell lexats.116 Pelegrí pledejà ab la dita na Thoda, muller del dit testador e mare del dit 

en Pelegrí, per rahó del dit donatge a aquella feyt per lo dit testador e administració dels dits béns 

del dit donatge. 

 

I així va perdre el senyoriu de Carlet, el qual tindria d’haver tornat al seu germà 

Pere, senyor de l’Alcúdia. Tot i això, Pelegrí va continuar com a senyor de Carlet, 

pareix ser que amb el consentiment del seu germà Pere, que va voler fer «partició entre 

los térmens de la Alcúdia e dels dits castell e lochs de Carlet, Benimodol e Mazalet, 

fahent mollons e altres fites.» A la mort de Pelegrí, el seu fill Ferran detingué per un 

temps aqueix senyoriu fins que Pere de Vilanova, hereu de Pere de Montagut, a qui 

Pelegrí hauria d’haver lliurat Carlet, posà una demanda i va reclamar Carlet contra 

Ferran de Montagut. Aquest 

 

haüt consell e delliberació ab solempnes juristes e advocats d’aquell en e sobre les dites 

coses, atrobà que per justícia no podia defendre les coses d’aquell per lo dit en Pere de Vilanova 

demanades, e que la demanda feta per lo dit en Pere de Vilanova era en dret e en justícia. 

 

Hagué d’entregar Carlet, Benimodo i Massalet a Pere de Vilanova.117 Aquest va 

separar de nou l’Alcúdia i Carlet i va deixar aquest lloc al seu fill Vidal,118 el qual va 

vendre, l’any 1374, Carlet, Benimodo i Massalet a la ciutat de València i del cobrament 

                                                 
116 ARV, Justícia Civil, 619, mà 23, f. 4; 1391, juny, 6. 
117 Pere de Vilanova va compensar Ferran de Montagut amb les 5.000 lliures de la legítima que li corresponien a son pare Pelegrí, 
pero a més va haver de pagar 15.000 lliures per a redimir tots els censals que Ferran havia carregat sobre Carlet. Per a aconseguir 
una quantitat tan elevada, Pere va haver de vendre Alcàntera, Sellent i certes rendes sobre Montcada. [Loc. cit.] 
118 Vidal es va casar amb Joana de Vilanova. 
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d’açò comprà la baronia de Pego.119 En efecte, al Consell General de València del 14 

d’agost de 1374, davant la gran carestia de cereals per a avituallar la ciutat, es determinà 

que 

 

los dits honrrats jurats, que com és per llur offisi e encara per ordenació expressa feta 

per lo Consell de la dita ciutat selebrat a nou dies del propassat mes de juny de l’any present, ab 

consell de llurs prohòmens, haguessen pensades e tractades moltes vies e maneres per les quals 

ab ajuda de nostre Senyor pogués ésser provehit en la necessitat de fam per faltar de blats, que és 

perjudicial huhi en la dita ciutat […], no fos stada atrobada pus convenient ab menor dany de la 

dita ciutat ha haver moneda com comprar e revendre lo castell loch de Carlet ab ses alqueries e 

pertinències en aquesta manera: que el honrrat mossén Vidal de Vilanova, menor de dies, senyor 

dels dits castell e llochs, venia aquells, ço és, lo terç del delme e morabatí d’aquells, e a l’honrrat 

mossén Gonsalbo de Castellvís, per preu de tres mília lliures, les quals prengués la ciutat e 

tingués e se’n servís al temps desús contengut, e lo romanent dels dits castell e lloch venés a la 

dita ciutat per preu de set mília lliures, los quals dos preus, que són en suma de vint mília liures, 

la ciutat, e los jurats, e síndics, e certes persones d’aquella e per aquella asegurasen pagar al dit 

mossén Vidal a setze messos aprés que la posessió de dites cosses seria liurada als dits 

compradors. E que la dita ciutat revenés al dit mossén Gonsalbo los dits castell e loch, ab ses 

alqueries e pertinències, exceptats los dits terç delme e morabatí per preu de quatorze mília 

liures, les quals ensemps ab les dites tres mília liures del preu de dit terç delme e morabatí lo dit 

mossén Gosalbo pagàs de continent a la dita ciutat d’aquesta manera, ço és, quatre mília lliures 

en censal que ell havia sobre la dita ciutat del qual a aquella fes venda eo franquiment, e tot lo 

romanent en dinés o moneda de continent o dins breus dies e temps, enaxí que la ciutat, al terme 

de la paga de les dites vint mília lliures, pogués fer paga porrata d’aquelles al dit mossén Vidal 

per via de venda de censal mort e per les dites quatre mília liures, a rahó de dotze mília sous de 

preu per mil sous censals.120 

 

La venda de Carlet es va signar el 18 d’agost de 1374. El 15 de gener de 1376, 

Gonçal de Castellví donava als jurats i al síndic de València 180 lliures d’aquelles 2.000 

que València devia a Vidal de Vilanova del preu de Carlet i les seues alqueries. El 4 de 

febrer de 1379, el Consell de València reconeixia que la ciutat encara devia a Vidal de 

Vilanova 20.000 lliures del preu del senyoriu de Carlet, el qual havia estat revenut a 

Gonçal de Castellví a un preu més baix a causa de la necessitat de diners que tenia 

                                                 
119 El 29 de març de 1394, Vidal de Vilanova era ja senyor de Pego. [ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra S, núm. 267.] 
120 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159. (Còpia feta el 15 de setembre de 1593). 
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València per a comprar cereals. Ara havien de pagar a Vidal per mitjà d’un carregament 

de censal i posaven com a garantia els béns de la ciutat. 

El 7 de juny de 1391, Pere, fill de Ferran de Montagut, va reclamar Carlet com a 

vertader senyor en contra dels Castellví, a qui la ciutat de València havia venut el 

senyoriu, la qual cosa Pere considerava il·legal: 

 

E com lo dia de dichous, que era comptat lo sisén dia del present mes e any, per en 

Jaume Desplà, notari, dient-se procurador de l’honrrat en Pere de Montagut, donzell, fill y hereu 

qui s’aferma de l’honrrat en Ferrando de Montagut, sia estada propossada demanda contra lo dit 

honrrat mossén Lluís de Castellví, principal del dit en Jaume de Vallseguer, axí com a possehidor 

del dit castell e loch de Carlet e dels dits llochs e alqueries de Benimodol e Mazalet, devant lo 

honorat en Pere Fabra, justícia de la dita ciutat de València en lo civil.121 

 

Lluís de Castellví, que aleshores detenia el senyoriu de Carlet, va haver de 

recórrer als jurats de València, els quals havien promés quan feren el tracte protegir els 

Castellví davant qualsevol plet que la venda de Carlet ocasionara. Van fer declarar 

igualment a Vidal de Vilanova per quant havia venut el senyoriu, a excepció del terç-

delme, que es va reservar la ciutat de València. Vidal va prendre el càrrec del litigi i 

assegurà que la venda havia estat legal. Després, el 1404, s’arribà a un compromís pel 

casament de Galceran Manuel de Montagut, fill de Pelegrí i Guillamoneta d’Alfaro i nét 

de Pelegrí de Montagut i Castellana Roderic, amb Damiata de Castellví, germana del 

senyor de Carlet, Galceran de Castellví. Els Montagut vengueren als Castellví 13.000 

sous en contemplació de matrimoni de Galceran Manuel pel preu d’un 

 

hereditamentum quod est cavalleria anticha et seu omnes illos casats sive vasallos 

crisitanorum et sarracenorum cum illorum domibus et hereditatibus quos et quos ego, dictum 

Peregrinus de Monteaccuto habeo et posideo in loco de Carlet et in alcharea de Benimodol, de 

termino seu territorio dicti loci.122  

 

Heretat que encara els quedava en Carlet i que passava a possessió dels Castellví, 

els quals des d’aquell moment tingueren el ple patrimoni d’aquest senyoriu. 

                                                 
121 Loc. cit. 
122 APPV, Protocols, 174/Notari: Jaume Mestre; 1407, març, 22. 
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Huitanta-sis anys després de la venda de Carlet als Castellví, Joan de Montagut, 

senyor de l’Alcúdia, va reclamar Carlet per ser descendent de Pere de Vilanova i 

presentà el 1460 una demanda en la Cort de la Governació, per la qual pretenia 

 

succehir en Carlet, Benimodol y Maçalet, per los vincles apposats en lo últim testament 

del quondam Pere de Vilanova, senyor de dita vila de la Alcúdia y Carlet, Benimodol y Maçalet, 

com a descendent d’aquell, per ser mort Vidal de Vilanova, fill de Pere, testador sens fills 

mascles, etc., en lo qual se declara com se veneren dits llochs y del preu se comprà la vila de 

Pego, la vall de Laguar y Xaló y també es declara la successió dels senyors de la Alcúdia d’uns 

en altres, per cridar lo vinculador línea masculina y no femenina.123 

 

El Tribunal de la Governació sembla que desestimà la demanda de Joan de 

Montagut, segurament pel fet que ja havia prescrit el temps de reclamació, i van 

confirmar, de nou, els Castellví en la baronia de Carlet. 

L’enfrontament de l’Alcúdia amb Carlet ressorgí vint anys després, aquesta 

vegada ocasionat per la partició de l’aigua de la sèquia de Llombai. Va haver 

d’intervindre el rei Ferran el Catòlic, el qual, el 9 d’agost de 1479, va designar Joan de 

Gallach i Miquel Dalmau per a jutjar el cas.124 Els ànims estaven exaltats i els dos 

pobles es preparaven per a la lluita. En aquest sentit, el senyor de l’Alcúdia va comprar 

al febrer de 1480 a l’armer Joan Faura, «50 cuyraces e certs cabacets vanyers, cuxots i 

altres armes» per a distribuir-les entre els seus vassalls.125 Pel maig de 1481, el monarca 

nomenava uns altres jutges per al cas, Daniel de l’Ort i Pere Miquel.126 Pel gener de 

1482, el governador comunicava que els Castellví havien recusat els assessors d’aqueix 

plet, especialment el notari Pere Navarro.127 Al juny de 1483, Ferran el Catòlic ordenava 

al governador que posara fi als escàndols que per les dissensions de l’aigua se 

succeïen.128 La solució al plet no arribarà fins a l’any 1499, quan era senyor de l’Alcúdia 

el fill de Joan de Montagut, Pere. 

                                                 
123 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. No hem trobat aquest procés en la secció de Governació de l’ARV. 
124 ARV, Reial Cancelleria, 126, f. 108; 1479, agost, 9. Saragossa. 
125 APPV, Protocols, 16.828/Notari: Jaume Ferrando; 1480, febrer, 11. 
126 ARV, Reial Cancelleria, 129, f. 77v. 
127 ARV, Reial Cancelleria, 130, f. 135; 1482, gener, 2. Sogorb. 
128 ARV, Reial Cancelleria, 131, f. 109; 1483, juny, 22. Ojos Huetar (Granada). 
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No tenim referències del testament de Joan de Montagut, mort el 1486, en canvi 

coneixem el de la seua esposa Elvira de Ribelles,129 el qual el va dictar el 15 de 

desembre de 1477, encara que viuria fins a l’1 de maig de 1481. Elvira volia ser 

soterrada al monestir de Sant Francesc de València amb l’hàbit del sant. Deixava 100 

lliures per a la sepultura i volia que foren celebrades 1.000 misses. A més, els 

marmessors havien de fer «pintar en una taula honradament la imatge del gloriós 

archàngel sent Miquell y construyr un altar en dit monestir.»130 També deixava llegats 

als monestirs de Porta Coeli, Santa Clara de Gandia i la Trinitat de València; a Antoni 

Garguet, batle de l’Alcúdia, li entregava una «gramalla e capiró negre». Al seus fills: a 

Montagut un diamant, a Baltasar 300 timbres d’or per a la compra de llibres, a Ribelles 

50 lliures en un violari, a Beatriu, filla del primer matrimoni, 200 lliures de renda en 

censals i dues esclaves; a Miquel Joan, també fill del primer matrimoni, li deixava 1.250 

lliures en censals; a Montaguda 1.250 lliures per al matrimoni. Així mateix, a Beatriu i a 

Montaguda els donava tota la roba que «guarda en una caixa plana que stà en lo dit 

castell de la dita vila de la Alcúdia.» 

Tots els altres béns els deixà al seu fill Gaspar, el qual havia de prendre el «nom 

e armes de Ribelles». Demanava també que el seu espòs Joan no demanara res a Gaspar 

de l’herència, ja que no li devia res. Elvira va voler que aquest fill fóra l’hereu de la 

fortuna dels Ribelles i que anteposara aquest cognom al de Montagut, el del seu pare. 

Gaspar es va casar amb Isabel Valero, filla de Joan Valero, de València i doctor en lleis, 

la qual va aportar de dot 4.000 lliures segons les capitulacions matrimonials del 20 de 

juny de 1484.131 

Gaspar i son pare, Joan de Montagut, van tindre diferències respecte a l’herència 

d’Elvira de Ribelles. Gaspar li va demanar els interessos dels censals que foren carregats 

per Joan sobre la vila de l’Alcúdia i Ressalany, i uns altres que sumaven 225 lliures, 

però Joan es va negar a satisfer-li’ls. Finalment, arribaren a un acord pare i fill per la 

mediació d’Antoni Joan, senyor de Tous, i Andreu Sart, doctor en lleis.132 

 

                                                 
129 APPV, Protocols, 18.557/Notari: Jaume Ferrando. 1477, desembre 15. València. 
130 Elvira de Ribelles va atorgar un codicil el 16 de gener de 1481, en què segurament ordenaria fundar un benefici a la catedral de 
València, a la capella de Sant Miquel. El 24 de desembre de 1481, el rei Ferran el Catòlic donà llicència a Gaspar de Ribelles per a 
la fundació, la qual tindria una renda de 20 lliures anuals. [ARV, Reial Cancelleria, 305, f. 63v-65r.] 
131 APPV, Protocols, 25.106/Notari: Francesc Pérez. 
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1.4.3. ARRIBA LA PAU AMB EL SENYOR DE CARLET. PERE DE MONTAGUT VILANOVA . 

1486-1516 

 

Pere, fill primogènit de Joan de Montagut i Elvira de Ribelles, va heretar 

l’Alcúdia a la mort de son pare pel febrer de 1486. El 6 de març d’aqueix any va signar 

les capitulacions matrimonials amb Anna Isabel de Castellví, filla dels senyors de 

Carlet, Gaspar de Castellví i Magdalena de Vich.133 Aquest era un matrimoni acordat 

per son pare Joan per tal d’iniciar la pau amb els senyors de Carlet; encara que 

l’assumpte de l’aigua de rec no s’havia solucionat, almenys s’oblidaria el tema de la 

demanda sobre la possessió del senyoriu de Carlet pels Montagut. Anna Isabel va 

aportar de dot la xifra gens menyspreable de 4.750 lliures. La promesa tenia només 

dotze anys i fins als quinze no es consumaria el matrimoni. A més, es va concertar que 

per a assegurar el dot els vassalls de l’Alcúdia i Ressalany prestarien jurament i 

homenatge a Anna Isabel, després de fer-ho a Pere, i que fóra Gaspar de Castellví qui, 

en nom d’aquell, rebera el jurament de fidelitat i homenatge. 

Així, seguint l’acord de les capitulacions matrimonials, l’11 de juliol de 1486, 

Gaspar de Castellví va prendre possessió de la vila de l’Alcúdia i els llocs de la Pobla i 

Ressalany en nom de Pere de Montagut.134 Es tracta d’un document extraordinari, 

redactat en valencià i que servirà de model per a les successives preses de possessió dels 

senyors a l’Alcúdia. Gaspar arribà a l’Alcúdia amb el notari Francesc Pérez i ordenà al 

batle i als jurats «convocar e ajustar los vasalls e habitadors de la dita vila de l’Alcúdia 

en la sglésia de la dita vila, segons lo costum e pràctica de la dita vila.» Els oficials ho 

feren així i van ordenar al pregoner Roderic Vallvert convocar els veïns a l’església de 

Sant Andreu, a la qual accedí Gaspar amb el notari, on ja es trobaven reunits Antoni 

Garget, batle, Bernat Magraner, justícia, Joan Magraner i Pere Miquel, jurats, Ferrer 

Vallés, mustassaf, i la major part dels vassalls. Gaspar va parlar en l’assemblea com 

venia ell per procurador de Pere de Montagut i que 

 

                                                                                                                                               
132 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4, f. 497r-497v; 1484, desembre 11. 
133 APPV, Protocols, 25.119/Notari: Francesc Pérez. 
134 Loc. cit.. 
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en lo dit nom de procurador del dit don Pedro de Muntagut los [...] notificava que ell era 

vengut per a que metessen a aquell en lo dit nom en real e actual possessió de la dita vila de 

l´Alcúdia e terme d’aquella […], e li fessen y prestassen los sagraments de fealtat y homanatge 

que fer y prestar eren tenguts e obligats e havien prestat al dit noble don Johan de Montagut, pare 

del dit don Pedro. 

 

Els oficials municipals i els vassalls li respongueren que estaven «prests y 

apparellats d’obeyr los manaments del dit noble don Gaspar de Castellví», i aquest els 

manà que  

 

d’esí avant responguessen, paguassen e integrassen a ell dit noble don Pedro de 

Muntagut les rendes, drets, fruyts e emoluments, obvencions e sdeveniments que pendre, paguar 

e integrar acostumat havien al dit noble don Johan de Muntagut, senyor de la dita vila de 

l´Alcúdia. 

 

Després els oficials i els vassalls juraren 

 

ser al dit noble don Pedro de Muntagut e als seus bons, faels e leals vassalls segons fur 

del present regne de València, com a lur natural senyor de la dita vila e baronia de l’Alcúdia. E li 

respondran cascuns anys de totes les rendes, drets, regualies, fruyts e priminències de totes altres 

utilitats a senyor pertanyents com al [seu] senyor, si nostre Senyor Déu los ajuda.  

 

A continuació, 

 

possat per lo dit noble don Gaspar de Castellví lo dit libre misall devant lo altar major 

de la dita sglésia, agenolat en terra e possades les sues mans sobre lo dit libre misal, en nom del 

dit noble don Pedro de Muntagut e dels seus jurà a nostre Senyor Déu, e als sants evangelis 

d’aquell, lo dit don Pedro de Muntagut e los seus los seran bons senyors e·ls observaran furs y 

privilegis, usos y bons constums de la dita vila de l’Alcúdia. 

 

En senyal de la possessió, Gaspar 

 

manà ab alta e intel·ligible veu axí al batle, justícia, jurats, mustaçaf, com a altres 

qualsevol officials de la dita vil·la de l’Alcúdia, que d’aquí avant no usassen de lurs officis ni 

exercissen les jurisdicions d’aquells sots pena de faeltat, los quals officials, hoÿdes les paraules 
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del dit noble don Gaspar de Castellví, en lo dit nom e·n presència d’ells proferides, dixeren que·s 

tenien per revocats de lurs officis y eren contents de més no usar d’aquells. 

 

Després va ser suplicat a Gaspar pels  

 

vasalls que allí eren congregats y ajustats li plagués, per no restar la dita vila de 

l’Alcúdia [dels] seus Govern e officials e persones qui regissen e administrassen la dita 

universitat, novament crear officials qui per aquells fos regida la dita vila e administrada 

justament. 

 

Gaspar ratificà tots els oficials municipals en els seus oficis. 

Fora de l’església va continuar la cerimònia i 

 

en senyal de la dita possessió de jurisdicció civil e criminal, mer e mixte imperi de la 

dita vila e baronia de l’Alcúdia, lo dit noble don Gaspar de Castellví en lo nom qui desús per lo 

dit en Rodrigo Vallvert, misatgé de la dita vila, manà e féu penjar una rama d’arbre en una 

finestra d’una cassa de la dita vila. E pengada aquella, provehí e manà ésser feta la crida del tenor 

següent: 

«Ara hojats que·s fa a saber. Lo molt noble don Gaspar de Castellví, en nom e ací com a 

procurador del noble don Pedro de Muntagut, senyor de la dita vila e baronia de l’Alcúdia, que 

no sia persona alguna de qualsevol ley, stat e condició sien gosse e presume despenjar la rama en 

la dita finestra penjada contra manament del dit senyor, en senyal de la dita jurisdicció civil y 

criminal, mer e mixte imperi de la dita vial de l’Alcúdia, sots pena de perdre la vida. E guard-se 

qui guardar siha.» 

 

Gaspar va anar després al castell i lloc de la Pobla, 

 

lo qual castell e lloch, com sia despoblat e no y havia habitador algú en aquell, lo dit 

noble don Gaspar de Castellví, en lo dit nom de procurador del dit noble don Pedro de Muntagut, 

senyor de la dita vila e baronia de l’Alcúdia, entrà dins lo dit castell e lloch de la Pobla. E com 

fos dins aquell confesà ésser en pacífica, real, corporal e actual possessió del dit castell e loch de 

la Pobla, obrint, tancant les portes d’aquell en senyal de vera, quieta e pacífica possessió 

d’aquell, confesant non tantum animo sed corpore tenir y haver pres la real, corporal e actual 

possessió del dit loch e castell de la Pobla. 

 

Prenia després possessió de tot el terme de l’Alcúdia: 
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Essent en loch de hon se podia mirar gran part del terme de la dita vil·la de l’Alcúdia y 

lloch de la Pobla, tallà una rama d’olivera en senyal de la possessió de la dita vila de l’Alcúdia, 

loch y castell de la Pobla, lo qual dit, lo dit noble don Gaspar de Castellví en lo dit nom, mirant 

ab los hulls corporals lo terme de la dita vila de l’Alcúdia loch y castell de la Pobla, havent 

facultat anar en cascuna part del dit terme sens contradicció alguna, ab ànimo e facultat de tenir y 

possehir en lo dit nom la dita vila de l’Alcúdia, castell y lloch de la Pobla, dix que prenia y havia 

per pressa la real, acctual y corporal possessió de la dita vila de l’Alcúdia, loch y castell de la 

Pobla e terme d’aquells. 

 

El mateix protocol es va repetir a Ressalany. 

El 13 d’octubre de 1486, després del seu matrimoni amb Pere de Montagut, 

Anna Isabel de Castellví, va prendre possessió de l’Alcúdia i Ressalany.135 

Pere de Montagut va signar una concòrdia amb el seu germà menut, Baltasar, 

respecte als drets que aquest reclamava de l’herència de son pare, Joan. Al castell de 

l’Alcúdia, el 27 de febrer de 1486, els dos germans signaren el document pel qual Pere 

es comprometia, com a senyor de l’Alcúdia i Ressalany, a pagar al germà els aliments i 

una renda de 100 lliures anuals si es casava i si no, li donaria 50 lliures.136 

El litigi amb Carlet sobre l’aigua de la sèquia de Llombai encara continuava, i a 

la fi, el rei Ferran el Catòlic ordenà al governador Lluís de Cabanyelles que solucionara 

d’una vegada per totes el conflicte.137 El governador va aconseguir que les dues parts 

deixaren la solució en terceres persones: Jaume d’Artés i Jaume Roca, doctors en drets, 

davall el concurs del totpoderós noble Serafí de Centelles, comte d’Oliva,138 al palau del 

qual es dugueren a terme les negociacions. Així mateix intervingueren dos «mestres 

d’aigües»: Bernat Gaus, d’Alzira, i Dídac d’Olivera, els quals inspeccionaren in situ 

l’estat dels partidors de les sèquies. Com ja hem indicat, l’aigua de rec que venia de 

Llombai pertanyia mitat i mitat a Carlet i l’Alcúdia, segons sentència donada per Jaume 

d’Artés, doctor en drets, i rebuda pel notari Miquel Cascant el 22 de setembre de 1330. 

El 13 de desembre de 1499, les parts enfrontades signaren «una amigable composició», i 

el 15 de febrer de 1500 es va publicar la sentència, amb la qual es pretenia acabar amb 

                                                 
135 APPV, Protocols, 25.109/Notari: Francesc Pérez. 
136 APPV, Protocols, 25.119/Notari: Francesc Pérez. 
137 ARV, Reial Cancelleria, 331. 
138 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 2.388. 
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dècades de conflictes.139 

El senyor de l’Alcúdia va rebre una suculenta herència l’any 1492. El seu oncle 

Ramon de Montagut el va nomenar hereu universal del seu testament. Ramon era nét 

dels senyors de l’Alcúdia, Pere de Montagut i Castellana d’Esllava, i fill de Galceran de 

Montagut i de Violant Sant Feliu, filla de Joan de Sant Feliu, batle i alcaid del castell de 

Morvedre. Ramon era, per tant, cosí germà de Joan de Montagut, pare de Pere de 

Montagut, a qui va nomenar hereu.140 

El 1485, Isabel Fajardo de Claramunt va culpar Ramon de l’assassinat del seu 

espòs i després el va acusar d’«estisorador de reals», de retallar moneda.141 Davant 

aquesta segona acusació es va mobilitzar l’estament militar del regne,142 al qual 

pertanyia Ramon, que va denunciar en la Cort del governador el contrafur comés contra 

el noble, ja que els aquestos asseguraven que, segons els furs, les dones només estaven 

facultades a denunciar l’homicidi del marit, i per tant, els tribunals no podien admetre 

cap altre delicte. Així, demanaren als procuradors fiscals que retiraren la segona 

acusació. Finalment, pareix ser que provaren que Ramon havia estat còmplice de 

l’assassinat i va ser condemnant a pagar una multa de 2.500 lliures.143 

Ramon va viure els últims anys al castell de l’Alcúdia. Els seus nebots 

l’apreciaven i sovint intervenia per a concordar voluntats enfrontades entre aquells.144 El 

28 de març de 1491 va atorgar el seu testament,145 en el qual nomenava hereu universal 

el seu nebot Pere de Montagut, senyor de l’Alcúdia. Encara dictaria un últim codicil i 

variaria algunes disposicions, de les quals la més important per a la nostra vila és la 

disposició de la construcció a l’Alcúdia d’una capella a la Mare de Déu de l’Oreto, on 

volia ser soterrat, i a més deixava 15 lliures «al spital de la dita vil·la de la Alqúdia per 

obs de fornir aquell axí de llit, llançols, matalaff, flaçades e altres coses necessàries per 

serviment de llit per obs dels pobres que en lo dit spital vendran a alberguar.»146 

                                                 
139 Els juristes Artés i Roca reberen per salari 50 lliures, els notaris Joan Sobrenero, Bartomeu Sabater 25 lliures, i al comte d’Oliva 
se li van regalar «sis parells de guants d’ocanya.» [Loc. cit.] 
140 No ha estat fàcil averiguar la relació de parentesc entre Ramon de Montagut i Pere, el seu hereu. La documentació era confusa 
en aquest aspecte. Un document de la Governació ens ho ha pogut aclarir. [ARV, Governació, 2.376, mà 22, f. 64r.] 
141 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.5, caixa 2; 1485, agost, 8. 
142 L’estament militar va estar representant per Jaume de Pallars, vescomte de Xelva, Guillem Ramon de Centelles, Lluís Almúnia y 
Lluís de Montagut. [Loc. cit.] 
143 ARV, Governació, 2.376, mà 22, f. 64r. 
144 A la mort de Joan de Montagut, el 1486, Ramon va arbitrar la concòrdia entre dos fills d’aquell, Pere i Baltasar , per raó de 
l’herència. [APPV, Protocols, 25.119/Notari: Francesc Pérez.] 
145 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
146 APPV, Protocols, 26.640/Notari: Francesc Menor: 1492, maig, 2. Castell de l’Alcúdia. 



 52

L’1 de juny de 1492 es va fer l’inventari dels seus béns.147 Apareixia en primer 

lloc una heretat a Sagunt amb 298 fanecades de vinyes, oliveres i terra campa, cultivada 

per mudèjars. Però la part més substanciosa de l’herència era el gran nombre de censals, 

que produïen un interés de més de 2.000 lliures. 

Novament va sorgir el problema de la jurisdicció suprema de l’Alcúdia. El 3 de 

juny de 1493, el senyor de l’Alcúdia era requerit pel lloctinent general del Regne sobre 

els títols de possessió del mer i mixt imperi i alta jurisdicció. El monarca estava decidit 

a 

 

cobrar les dites jurisdiccions e tornar-les en son Reyal Patrimoni, satisfent a cascun lo 

que de rahó e justícia. Juxta forma dels dits privilegis se deu fer e manar al noble don Pedro de 

Montagut, qui·s diu senyor de la Alcúdia, que dins deu dies primer vinents haja mes en poder del 

dit batle general personalment los títols com té e poseheix la dita jurisdicció, perquè vist lo dit 

títol se puixa fer lo que de justícia juxta los furs, privilegis e pracmàtiques fan totes per la mes de 

les alienacions de les coses patrimonials se deu fer. Alias passat lo dit terme, si no u mostrarà, 

serà provehit a aprehensió actual de la dita jurisdicció e mer imperi e d’aquí avant serà exercit en 

lo dit loch per lo dit senyor e per sos officials reyals.148 

 

Jaume Ferrando, notari i procurador de Pere de Montagut, protestà davant el 

lloctinent general i el batle general del regne per obligar a Pere de Montagut a mostrar 

els documents que certificaven la seua possessió del mer imperi i l’alta jurisdicció en la 

baronia de l’Alcúdia, perquè 

 

don Pedro e lo pare, avi e altres predecesors d’aquell han tengut e possehit lo dit loch de 

pus de cent cinquanta anys ençà, contínuament e de tant de temps que memòria de hòmens no és 

en contrari, lo dit loch de la Alcúdia ab son terme atermenat e mollonat ab bons mollons, 

provehit [?] terme ab la vila de Alzira; lo qual loch, axí mateix, han possehit ab tota jurisdicció 

civil e criminal, mer e miste imperi, ús e exercici d’aquell jamés los és stada feta contradicció per 

persona legítima [taxat] alguna, ans los actes e jurisdicció e mer imperi fets e exercits per 

officials de la Alcúdia, […] los advocats e procuradors fiscals del molt alt senyor rey han declarat 

lo dit loch de la Alcúdia ésser loch per si separat, e lo senyor d’aquell tenir tota jurisdicció civil e 

criminal, mer e mixt emperi, ús, exercici d’aquell. Per totes les dites quals coses consta molt 

clarament lo dit don Pedro no ésser tengut ni obligat mostrar títol algú de la dita jurisdicció e mer 

                                                 
147 Loc cit. 
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imperi. 

 

El senyor de l’Alcúdia va continuar gaudint de l’alta jurisdicció. 

A la fi del Quatre-cents la baronia de l’Alcúdia i Ressalany travessà una greu 

crisi de subsistència i va necessitar la càrrega de censals. Així, l’any 1494, l’Alcúdia 

nomena síndic Joan Marqués perquè carregue 750 lliures per a avituallar la vila.149 

Aqueix any també Ressalany carrega 500 lliures amb la mateixa finalitat.150 El 3 de 

novembre de 1501 l’Alcúdia nomena síndic Lluís Gilabert per a carregar un censal de 

300 lliures.151 El 15 se setembre de 1505 el síndic de la vila i el senyor carregaren 550 

lliures.152 El 9 de gener de 1506 la vila carregà 225 lliures censals.153 L’1 de maig de 

1507 l’Alcúdia en carregà un altre de 375 lliures. Finalment, l’1 de juliol de 1511, el 

senyor i la vila carregaren 250 lliures per a comprar cereals i carn.154 

El 6 d’octubre de 1505, Pere de Montagut arrendava la baronia de l’Alcúdia als 

mercaders Joan Pasquet i Dídac Martínez pel preu de 575 lliures anuals. Aquest 

document és el primer lloguer de l’Alcúdia que coneixem. El senyor llogava 

 

totes les rendes, com són los censos, loÿsmes, fadigues, molí, forns, la ceda, ço és, lo 

terç de la fulla, carniceria, lo present de senyor, lo carnatge, erbatge, cardo, ortaliça, figues, 

gallines, colomina, guiatges, morabatí, tota manera de blats, vi, pansa, oli, fulla de les moreres 

del senyor e altres qualsevol drets que al dit senyor pertanguen en la dita vila de l’Alcúdia.155 

 

Pere de Montagut es va posar al servici del rei Catòlic i va ser tramés a Nàpols. 

Abans de partir a Itàlia, el 18 d’octubre de 1505, va nomenar procurador el seu germà 

Gaspar de Ribelles: 

 

Attés y considerat que lo dit Pere de Montagut ha de fer camí a les parts de Itàlia y 

altres, y estarà algun temps absent del regne de València, per la qual rahó la dita baronia [de 

l’Alcúdia i Ressalany] té necessitat que y haja una persona que represente la del senyor, per ço, 

                                                                                                                                               
148 ARV, Reial Cancelleria, 496, f. 122r-123v; 1493, juny, 3. València. 
149 APPV, Protocols, 25.115/Notari: Francesc Pérez; 1494, març, 11. L’Alcúdia. 
150 AMA, Pergamins; 1494, març, 11. Ressalany. 
151 APPV, Protocols, 25.122/Notari: Francesc Pérez; 1501, novembre, 3. L’Alcúdia. 
152 ARV, Protocols, 4.534/Notari: Joan Garcia. 
153 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
154 APPV, Protocols, 21.489/Notari: Lleonard d’Almenar. 
155 ARV, Protocols, 2.022/Notari: Jaume Salvador. 
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lo dit Pere de Montagut fa curador general al noble Gaspar de Ribelles, germà de dit Pere de 

Montagut.156 

 

En l’arrendament no s’havia inclòs la jurisdicció criminal, «com aquella dita 

jurisdicció criminal, ús e exercici d’aquella se pertangua e reste al dit senyor e oficials 

d’aquell.» Sí que quedaven compresos «los jornals que los vassalls de l’Alcúdia són 

obligats donar al senyor cascun any en lo temps acostumat.» Aquest servici personal, el 

qual havia estat redimit el 1399, apareix de nou i serà motiu de controvèrsies entre el 

senyor i els vassalls. A més, Pere, pel contracte, era «tengut dexar en lo castell als 

arrendadors les cambres per als grans e los cellés, axí d’oli com de vi.» 

Pere va ser a Itàlia des de l’any 1505 fins a l’11 de febrer de 1511. De la seua 

estada només coneixem un document expedit a Nàpols el 5 de novembre de 1509.157 Es 

tracta d’una certificació expedida per la Gran Cúria de Nàpols en què s’assegura que en 

els llibres de l’arxiu es troba una obligació signada en la qual Guillem Ramon de Bellvís 

reconeix deure al mercader genovés Francesc Vivaldi 1.000 ducats de plata, i per a més 

garantia posa com a avalador Pere de Montagut. 

Els servicis d’aquest a la monarquia foren recompensats per Ferran el Catòlic 

amb importants privilegis: el 3 de juny de 1507 concedia a Pere facultat per a poder 

reparar les muralles de l’Alcúdia i Ressalany pel perill que suposaven les incursions dels 

pirates nord-africans; per a sufragar les despeses li donava llicència d’imposar un impost 

(cisa) «en lo pa, vi e carn y altres vitualles y mercaderies».158 Amb un altre privilegi, 

expedit el 28 de juny de 1512, el monarca concedia a Pere de Montagut el títol de 

gentilhome de la casa del rei, i esdevenia un dels dos-cents cavallers encarregats de la 

casa i persona del monarca.159 

L’administració de la baronia de l’Alcúdia i Ressalany per Gaspar de Ribelles va 

ser, si més no, polèmica. Gaspar no tingué compte de pagar els interessos als creditors 

de la baronia i aquestos instaren demanda davant el governador. El notari Pere Valentí 

va ser nomenat administrador del senyoriu i Gaspar en fou apartat, i des de la 

Governació es manà «als vassalls de la Alcúdia e Ressalany que de les rendes del dit 

                                                 
156 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
157 AMA, Pergamins. 
158 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4; 1507, juny, 3. Nàpols. 
159 AMA, Pergamins. 
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don Pedro no responguessen sinó a·n Pere Valentí, notari, com a tauleger de cort.»160 

Aquesta administració durà del 25 de gener de 1509 al 3 d’abril de 1510. Pere de 

Montagut va tornar d’Itàlia al febrer de 1511 i va comprovar la pèssima gestió del seu 

germà Gaspar, el qual quasi havia arruïnat el senyoriu amb la confiscació instada pels 

creditors. L’esposa de Pere, Anna, es va veure forçada a traslladar el forment guardat al 

castell de l’Alcúdia a un altre lloc perquè no fóra segrestat. Pere, indignat, va instar 

procés contra el seu germà Gaspar a fi que donara compte de l’administració de la 

baronia en absència seua.161 Finalment, els dos germans firmaren un compromís per a 

acabar amb el plet el 15 de febrer de 1516.162 Això sí, Pere, que no tenia descendència, 

va pensar a variar l’orde de la successió atés el tarannà del seu germà Gaspar. 

Pere de Montagut, malalt, va voler passar un temps a la cartoixa de Portaceli per 

veure si millorava i l’acompanyà el seu nebot Joan, fill del seu germà Gaspar, a qui tenia 

la intenció de nomenar hereu. Sospitant de les intencions del seu germà, Gaspar acudí a 

Portaceli i va parlar amb fra Francesc de Xelva, confessor d’en Pere, perquè aconseguira 

que aquest el ratificara com a hereu, tal com havia fet en un testament. El confessor 

traslladà la petició, però el senyor de l’Alcúdia digué «moltes paraules contra lo dit don 

Gaspar». Aquest es va entrevistar amb el seu germà i davant la negativa de Pere a rebre 

cap notari, ja que els odiava, Gaspar el va interrogar: «Doncs, germà, quina seguretat 

tindré yo de vós per lo que faç y he fet yo per vós?» Pere, perquè el deixara tranquil, li 

va assegurar que no havia canviat res del testament, en el qual romania com a hereu. 

Efectivament, no va canviar res, però tenia intenció de fer-ne un altre. 

El 5 de juny de 1516, al cenobi de Portaceli, Pere va dictar l’últim testament 

davant els monjos de la cartoixa.163 Ordenava ser enterrat al monestir de Sant Francesc 

de València. Volia que «totes les robes mies, axí de vestir com altres de mon servey o lo 

preu d’aquelles sien donades al spital e a Sent Andreu de la Alcúdia e a la Verge Maria 

de Lorito.» Ordenava que fóra pagat el dot i l’escreix a la seua esposa Anna Isabel, però 

amb la condició que «mon hereu cobre hun collar de perles en què y ha cinquanta-dos 

                                                 
160 ARV, Protocols, 1.718/Notari: Onofre Oller. 
161 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
162 Loc. cit. 
163 AMA, Pergamins, i igualment a l’ARV, Governació, 2.449, mà 3, f. 31r. 
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perles e quatorze balaxos.»164 Instituïa hereu universal el seu nebot Joan de Ribelles, 

«fill major de don Gaspar, mon germà, lo qual don Joan amé com a fill; e·l faç hereu 

meu ab pacte e condició que prenga nom e armes de Montagut.» En acabar la lectura, 

Pere va voler que el monjos signaren com a testimonis, i els digué: «Reverents, yo us 

prey que vosaltres sotascrigau aquest meu testament e que tingau secret per amor de 

mi.» Fra Miquel Joan Piques va interrogar en Pere, i li preguntà: «Per què no dexau 

hereu a vostre germà don Gaspar, que més rahó és que no a vostre nebot?» I el senyor de 

l’Alcúdia va respondre: «Callau, reverent, e no·m digau tal, que ans ho dexaria a hun 

strany.» 

En veure que el seu estat no millorava, en Pere va voler tornar a València per a 

morir en aqueixa ciutat. Allà va rebre la visita del seu germà Gaspar que li va exposar el 

seu recel respecte a les intencions del seu fill Joan d’arravatar-li l’herència: «Senyor de 

la Alcúdia, por tinch que mon fill és anat ab vos a Portaceli e que no us haja fet fer 

qualsevol cosa… Si haveu fet nengun testament digau-m’o.» Pere li va assegurar que 

Joan no l’havia obligat a fer res i que estiguera tranquil, que en el testament que havia 

fet abans de partir a Roma l’havia nomenat hereu. 

Pocs dies després moria el senyor de l’Alcúdia i qui havia estat el seu confessor, 

fra Francesc de Xelva, juntament amb l’abadessa del convent de Jerusalem, als quals 

Pere de Montagut havia encarregat la custòdia del testament, presentaren el document en 

la Cort de la Governació per a validar-lo.165 El governador el va publicar el 30 de juny 

de 1516. Gaspar, en saber el contingut, l’impugnà davant aqueixa Cort.166 Declararen 

diversos frares de la cartoixa que havien signat com a testimonis del testament. Després, 

el governador Lluís de Cabanyelles, assessorat pel jurista Baltasar de Gallach, va 

proclamar l’autenticitat del testament, la seua legalitat i va ordenar que «lo dit noble don 

Joan sia posat en posesió de la dita vila e baronia de la Alcúdia e loch de Rasalany e de 

tots los altres béns recahents en la heretat del dit noble don Pedro de Montagut com a 

hereu del dit noble don Pedro de Montagut.» Joan de Ribelles va acceptar l’herència, i 

esdevingué Joan de Montagut, senyor de l’Alcúdia i Ressalany. 

                                                 
164 Anna Isabel de Castellví va ordenar un primer testament el 27 de gener de 1512 per estar «prenyada, e les dones al parir vénen 
en peril de morir.» [APPV, Protocols, 11.736/Notari: Pere Bataller.] Anna Isabel estava casada de nou el 1519 amb Fernando de la 
Cárcel i d’Osorio, i va atorgar l’últim testament el 26 de maig de 1530, en el qual deixava hereu universal Joaquim de Vich, nebot, 
fill de la seua germana Maria. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 3.] 
165 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159. 
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1.5. L’ORGANITZACIÓ  ECLESIÀSTICA A L’ALCÚDIA  MEDIEVAL 

 

Nós, Pere de Montagut […] desitjant fer retornar al culte dels 

cristians les nostres alqueries, ço és, Benahabib, l’Alcúdia, Batallan. 

 

Pere de Montagut, senyor de Carlet i l’Alcúdia, 1252 

 

La institució que cohesionà a la comunitat formada a l’Alcúdia a partir de 1252 

va ser l’Església. Abans, l’any 1241, quan encara el lloc estava poblat per musulmans, 

Pere de Montagut va acordar amb el bisbe de València, Ferrer de Pallarés, satisfer el 

delme a l’Església, tant el dels fruits de l’Alcúdia com de Carlet i Alfarb.167 Però és en 

la Carta de poblament on es restableix l’obligació dels nous pobladors de donar el 

delme i la primícia segons es dóna a la ciutat de València. També en aquest període 

trobem dos eclesiàstics: Joan de Campol, rector de l’església de Sant Andreu de 

València, a qui va ser encarregada la repoblació; i Joan, rector de l’església de Carlet, la 

qual, encara que de majoria musulmana, tenia una nombre reduït de cristians i una 

parròquia que presumiblement s’encarregà del culte cristià de l’Alcúdia fins que el 

nostre poble va ser proveït de rector propi.168 

Pere de Montagut, en el seu testament datat el 15 de febrer de 1256, nomena 

diversos eclesiàstics com a marmessors, com eren el bisbe de València, Andreu 

d’Albalat, i l’arxiprest de Xàtiva, Berenguer de Boyados. Però el més interessant és que 

a través d’aquest document sabem que havien començat la construcció de l’església de 

l’Alcúdia, ja que Pere de Montagut llega 100 sous per a les obres i necessitats: «lego 

operi et neccessariis ecclesie de la Alcudia centum solidos.» A més, s’hi menciona un 

rector de l’Alcúdia, el qual havia de pregar Déu per l’ànima del senyor.169 

El 5 d’octubre de 1344, el bisbe de València, Ramon Gascó separava la rectoria 

de l’Alcúdia de la de Carlet, i hi establia una vicaria perpètua: 

                                                                                                                                               
166 AMA, Pergamins. 
167 SANCHIS SIVERA, J. Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la diócesis de Valencia. València, 1922, p. 46 i 
BURNS, R. I. Colonialisme…, p. 159 
168 ARV, Pergamins, parts I, II i III , núm. 139. 
169 AMA, Pergamins. 
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Constitució de consentiment del retor de Carlet feta per Ramón, bisbe de València, de la 

vicaria perpètua de la iglésia parroquial de Sant Andreu de la vila de la Alcúdia, dismembrant 

aquella de la retoria de Carlet, la qual és signada per Jaume Estanyol, notari de la Cort 

Eclesiàstica, treta del Llibre de col·lacions de l’officialat de València, tercio nonas octobris hora 

tertia anni 1344.170 

 

Són escasses les referències a la fàbrica de la primitiva l’església de l’Alcúdia. El 

10 de juliol de 1302, Pere de Montagut ordenava en el seu testament construir a 

l’església de Sant Andreu una capella dedicada a la Mare de Déu.171 Sabem que el 28 

d’octubre de 1393, el Govern Municipal havia pres part de l’hospici de Guillem 

Despous per a fer gran el temple de Sant Andreu, i que aqueix hospici pagava de cens a 

Pere de Montagut dues gallines. Com que s’havia de pagar al senyor el cens 

corresponent a la part de terreny presa per a l’església, que eren 2 quarts i mig de 

gallina, Pere de Montagut va decidir que el municipi els abonara a Despous i que aquest 

pagara, com sempre, dues gallines al senyor.172 El 23 de juliol de 1476, Joan II concedia 

a Joan de Montagut la facultat d’imposar un diner per cada lliura de carn venuda per a 

edificar el campanar i unes altres obres necessàries a la vila.173 

La construcció de la capella de la Mare de Déu de l’Oreto va ser possible gràcies 

a la voluntat de Ramon de Montagut, família dels senyors de l’Alcúdia, el qual s’havia 

retirat al castell de la nostra vila. En el seu testament, com ja hem vist, havia establit la 

fundació d’una capella a la Mare de Déu de l’Olito al monestir de Sant Francesc de 

València, però en el seu codicil del 2 de maig de 1492 va canviar la ubicació i manà que 

fóra construïda al temple de l’Alcúdia: «Volem e manam aquella dita capella ésser 

construhida en la sglésia de la dita vil·la de la Alqúdia […], en aquell loch de la dita 

sglésia pus abte e convinent que fer-se puixa […], e aprés feta, sia soterrat en aquella 

dita capella.»174 Per al culte en aquesta capella va instituir un benifet dotat amb 18 

lliures a fi que es feren 18 misses a l’any per la seua ànima, i el senyors de l’Alcúdia 

foren el patrons del benefici: «lo jurs patronat del qual beniffet e capellania e la 

                                                 
170 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1., llibre 4. 
171 Loc. cit. 
172 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar e.2.1, caixa 1. 
173 ARV, Reial Cancelleria, núm. 297. 
174 APPV, Protocols, 26.640/Notari: Francesc Menor. 
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presentació d’aquell sia del noble senyor de la Alcúdia, lo qual en lo temps de la nostra 

mort se trobarà e qui per temps seran.» A la imatge de la Mare de Déu regala una cadena 

d’or per a posar-li-la en les festes assenyalades: 

 

Volem que una cadena de gessarant d’or de ducat, en nombre de cent anelles, serveixqua 

per a la dita festa de la gloriosa Verge Maria la qual se celebra en lo mes de septembre. E encara 

volem serveixqua en totes les festes principals de la sacratíssima Mare de Déu, e encara en les 

festes de Nadal, Pasqua, Corpus Christi, la qual cadena volem tinga lo nostre hereu e aquell a qui 

nostres béns pervendran, e sien tenguts traure la dita cadena en quascuna de les dites festes, ço és, 

a les primeres vespres e a les segones, e posar-la al coll de la Verge Maria. 

 

Per a ornament de la capella deixa tres cortines de ras, tres parells de tovalles per 

a mantells de l’altar, una catifa i un bagul de roure. A més, volia que el seu escut 

nobiliari fóra esculpit a la capella i que hi haguera sempre un cresol encés per a 

il·luminar la imatge: «E en aquella de continu creme una làntia per obs de la qual lo 

hereu o succesors nostres sien tenguts donar quascun any, per obs de la dita làntia, al 

vicari de la dita sglésia hun quintar d’oli». Finalment, ordenà als seus hereus que el dia 

de Tots Sants col·loquaren davant la imatge un cadafal rodat de set ciris, i que el dia de 

Dijous Sant es distribuïren 30 sous per la seua ànima i de tots els difunts, i es repartira 

pa entre els pobres: 

 

Manam e ordenam que o per los hereus o successors nostres lo dia de Tots Sancts sien 

tenguts traure un banch en la dita capella ab set ciris en lahor e reverència dels set goigs de la 

sacratíssima Mare de Déu; e en lo dia de partir lo pa sien tenguts per ànima nostra e de tots los 

fels defuncts distrebuir trenta sous, axí en pa, misses, absolucions, e dar a pobres en remissió de 

nostres peccats e de totes ànimes diffunctes. 

 

Ramon de Montagut va morir a l’agost de 1492 al castell de l’Alcúdia, assistit 

espiritualment pel vicari de Sant Andreu, Marc de Palou, i de dos beneficiats de 

l’església: Gabriel Segarra i Joan de Sant Feliu. 

L’hereu de Ramon, el seu nebot Pere de Montagut, senyor de l’Alcúdia, va 

tractar amb el vicari de l’Alcúdia sobre la construcció de la capella on havia de ser 

soterrat Ramon. Les obres duraren poc de temps, puix el 7 d’octubre de 1494 Jaume 
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Conill, vicari general de la diòcesi, en nom del cardenal-arquebisbe de València, Cèsar 

Borja, fill del pontífex Alexandre VI, expedia la llicència per a poder enterrar Ramon en 

la capella fundada per ell.175 

Per al sosteniment econòmic de l’Església es pagava el delme de les collites. A 

l’Alcúdia ja hem dit que el 1241 el delme es va donar a la Seu de València. Però també 

estava la primícia (entre la 35a i 40a part), que en el cas de l’Alcúdia la rebia el rector de 

Carlet, per ser l’església de la qual depenia la vicaria de l’Alcúdia. Açò va durar, com 

veurem, fins a l’erecció de la parròquia a mitjan segle XVIII . Una altra de les fonts del 

finançament eclesiàstic va ser els benifets instaurats per donacions i llegats 

testamentaris, els quals proporcionaven rendes als beneficiats. 

El 10 de juliol de 1302, en el seu testament, el senyor de l’Alcúdia, Pere de 

Montagut, fundava un benefici amb la invocació de la Mare de Déu i carregava un 

censal de 1.100 lliures de capital; l’interés, 63 lliures, que fóra per al clergue 

beneficiat.176 El 30 de maig de 1391, Pere de Montagut fundava un altre benifet a 

l’església de Sant Andreu, també amb la invocació de santa Maria «en la capella que 

tenen los senyors de dita vila en dita església» i el dotà amb 17 lliures i 10 sous de renda 

que procedien de les rendes dels molins de la vila.177 Després, un descendent seu, Joan 

de Montagut, el 19 de febrer de 1467 va donar 350 sous a aquest benifet, «lo benificiat 

del qual és tengut dir misa en lo castell.»178 

El 22 de març de 1400, Antoni Llíbia i la seua esposa funden un benefici en 

l’altar major del temple de Sant Andreu amb la invocació de sant Antoni Abat, el 

beneficiat és Ramon Llíbia, prevere d’Alzira, i doten el benifet amb 15 lliures de 

renda.179 El 22 de gener de 1405, Berenguer Agustí, llaurador de l’Alcúdia, i Sibil·la, 

cònjuges, institueixen un benefici amb l’invocació de sant Agustí «ad laudem et gloriam 

Domini Nostri Jhesuchristi»; es comprometeren a carregar 300 lliures en censals per a 

les despeses del retaule, del calze, la patena de plata, el missal, els ornaments per al 

culte, etc. i dotaven el beneficiat amb una renda de 15 lliures.180 El 9 d’abril de 1421, el 

beneficiat Arnau Benet reconeixia a Antoni Ros, hereu de Berenguer Agustí, les 15 

                                                 
175 AMA, Pergamins. 
176 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
177 Loc. cit. 
178 ACV, sign. 2.491. 
179 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar e.2.1, llibre 4. 
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lliures de renda.181 Finalment, Ramon de Montagut, el 2 de maig de 1492, fundava el 

benifet de la Mare de Déu de Loreto, dotant-lo amb 18 lliures de renda anual: 

 

Volem, manam e ordenam que per reverència de nostre Senyor Déu e de la sacratíssima 

Verge Maria, mare sua, en la dita nostra capella, de continent aprés òbit nostre, hi sia fet un 

beniffici eo capellania, e presentar en aquell de continent; e per la servitut del que presentar qui 

lo dit beniffici eo capellania servirà, volem e manam per los dits nostres dos marmessors, e per lo 

hereu nostre ésser consignades díhuyt lliures de renda, precedent mortizació del senyor rey, lo 

jurs patronat del qual beniffet e capellania e la presentació d’aquell sia del noble senyor de la 

Alcúdia, lo qual en lo temps de la nostra mort se trobarà e qui per temps seran.182 

                                                                                                                                               
180 ARV, Protocols, 202/Notari: Martí Barberà. 
181 APPV, Protocols, 14.418/Notari: Jaume Venrell. 
182 APPV, Protocols, 26.640/Notari: Francesc Menor. 


