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DE LA REVOLTA DE LA GERMANIA 

A LA CRISI DEL BARROC 

1516-1608 

 

El Cinc-cents valencià ve marcat per la revolta de la Germania, les 

conseqüències de la qual determinaran la primera mitat del segle. El moviment social de 

la Germania va nàixer en els cercles menestrals i artesans de la ciutat de València. Els 

seus líders reivindicaven especialment una major participació de les classes populars 

urbanes en els òrgans de Govern i administració, l’extirpació dels intolerables abusos 

que es cometien contra el poble, la imparcialitat de la justícia i un proteccionisme cap al 

sistema de producció gremial, el qual es trobava en desavantatge enfront de 

l’agressivitat del capitalisme comercial. 

A les terres senyorials, la Germania va suposar el detonant d’una lluita contra els 

drets i els excessos feudals. El moviment agermanat es va estendre pels senyorius per 

voluntat expressa d’alguns dels líders radicals, els quals esperaven amb això acabar o 

almenys debilitar el poder econòmic del seu principal enemic: la noblesa. Aquest desig 

va trobar immediatament ressò en els vassalls, que esperaven recuperar antigues 

aspiracions o iniciar noves reivindicacions respecte a les relacions amb els seus senyors. 

Si la vila de l’Alcúdia va destacar per la seua militància agermanada va ser 

especialment per la seua població menestral amb estretes relacions amb alguns gremis 

de la ciutat de València. Però, igualment, els llauradors van destacar en la lluita contra 

les injustícies feudals; en aquest període es produeix la seua presa de consciència 

revolucionària davant dels intents de refeudalització del nou senyor. Aquest intenta, 

d’una banda, augmentar la renda feudal en un període d’alça de preus a costa d’espolsar 

antics drets dominicals redimits o oblidats, i d’altra banda, busca fer front a un 

endeutament creixent. 

La derrota agermanada va a suposar el fracàs del programa reivindicatiu dels 

rebels, els quals foren represaliats amb duresa. La victòria reialista i nobiliària i la 

repressió consegüent va suposar per a l’Alcúdia el pagament al monarca i al senyor 
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d’elevades sumes a manera d’indemnització i com a condició obligada per a obtindre el 

perdó. 

Després d’uns anys difícils motivats per la repressió i el pagament de les 

elevades multes, l’any 1548, l’Alcúdia reprén la lluita antifeudal: denuncia al senyor 

davant l’Audiència i entaula contra ell un costós plet en què la vila està decidida a pagar 

al rei els 11.000 sous amb què va ser venuda la jurisdicció suprema als Montagut, i que 

aquesta jurisdicció torne a la Corona Reial. A la fi, l’emperador Carles accepta la 

proposta, i el 1549 aqueixa jurisdicció passa al monarca davant la natural oposició del 

senyor. L’Alcúdia queda lliure de la potestat senyorial de dictar sentències de pena de 

mort, que ara queden reservades al monarca. La relació entre el senyor i els vassalls es 

deteriora i els enfrontaments són continus. Només amb la mort de Joan de Montagut va 

ser possible la signatura, el 1552, d’una concòrdia entre la seua viuda, Àngela de Borja i 

la vila. Concòrdia clarament favorable als vassalls que, entre altres èxits, es van veure 

alliberats de qualsevol servitud personal i també els van reconéixer que no tot el terme 

alcudienc es trobava sotmés al domini senyorial. 

La segona mitat del segle XVI  està dominada per la poderosa personalitat 

d’Àngela de Montagut, que aconsegueix fer-se respectar i fins i tot ser preada pels seus 

vassalls, la qual cosa no ocorria a l’Alcúdia des de la fi del segle XV , en temps de Pere 

de Montagut.  

És l’època del sorprenent creixement de la indústria de la seda, la qual dóna 

treball i ingressos a la població. Si Àngela es converteix en un personatge novel·lesc, 

l’Alcúdia es converteix en el centre del contraban de l’exportació de la seda valenciana 

a Castella. Alguns veïns, dedicats a traure il·legalment la seda, acumulen considerables 

fortunes i la vila viu una eufòria econòmica sense precedents. Els hostals de la població 

acullen a mercaders castellans desitjosos de comprar seda i d’acordar tractes amb els 

alcudiencs per a traure-la del regne sense pagar impostos. Fins a la ciutat de Toledo 

arriben els de l’Alcúdia carregats amb seda en madeixa i torçuda per a oferir-la a preus 

avantatjosos per als castellans. Augmenta la població de la vila en aquesta etapa 

contrareformista que tindrà com a màxim exponent d’exaltació religiosa la fundació del 

convent de franciscans descalços de Sant Pere d’Alcàntera, el 1600. 
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2.1. TEMPS DE REVOLTA, TEMPS DE REPRESSIÓ. 1516-1551 

 

2.1.1. ABANS RIBELLES, ARA MONTAGUT 

 

Instituhim hereu nostre e universal al noble don Joan Ribelles, nebot 

nostre, 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. 

 

Pere de Montagut, senyor de l’Alcúdia, 1516 

 

La concòrdia de Joan amb son pare Gaspar no havia estat possible. Aquest no 

perdonà el seu fill el fet d’haver-li arravatat l’herència de Pere de Montagut. Gaspar va 

morir el març de 1519.1 Poc de temps després, Joan, el qual no desitjava més plets 

familiars, arribà a un compromís amb sa mare, Isabel Valero,2 i amb els seus germans, 

pel qual els oferí algunes rendes tretes de l’herència rebuda del seu oncle.3 

Joan es va casar amb Àngela de Borja i de Calataiud i se signaren les 

capitulacions matrimonials l’11 d’octubre de 1512.4 Àngela era filla de Roderic de 

Borja, senyor de Villalonga, Anna i Castellnou, i de Jerònima de Calataiud; Roderic 

pertanyia a la família dels cèlebres pontífexs Calixt III i Alexandre VI.5 Àngela va rebre 

de dot 5.000 lliures i Joan va aportar 9.000 lliures en censals. Per tal de continuar amb 

les bones relacions amb els senyors de Carlet, Joan va propiciar el casament de la seua 

germana Elvira amb Roderic de Castellví,6 i a més dotà d’una renda en censals a la 

viuda del seu oncle Pere de Montagut, Anna Isabel de Castellví, la qual s’havia tornat a 

casar amb Ferran de la Cárcel i de Osorio.7 De més a més, l’herència de la seua germana 

Beatriu recaigué també en Joan.8 

                                                 
1 Gaspar era un home interessat per la cultura, posseïa una breu però interessant biblioteca amb predilecció per la història. [APPV, 
Protocols, 28.454/Notari: Galceran Pérez; 1519, març, 14.] 
2 Isabel era filla de Joan Valero, doctor en lleis, i Aldonça Guills. De Gaspar de Ribelles va tindre Joan, Miquel Àngel, Jeroni, 
Elvira, Beatriu, Àngela, Serafí i Magdalena. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 3.] 
3 APPV, Protocols, 23.663/Notari: Jeroni Durà; 1519, maig, 5. 
4 APPV, Protocols, 12.671/Notari: Joan Riudaura. 
5 El pare Àngela, Roderic de Borja i de Montcada, baró de Villalonga i d’Anna, va rebre de Beatriu de Borja, de la qual era 
besnebot, la baronia de Castellnou. El pare de Roderic va ser Jofré de Borja-Llançol de Romaní, i sa mare Joana de Montcada. Els 
avis de Roderic foren Pere Guillem Llançol de Romaní i Joana de Borja, germana de Roderic de Borja, després pontífex Alexandre 
VI. Els pares de Joana de Borja foren Jofré Gil de Borja i Elisabet de Borja, senyora de Canals i baronessa d’Anna, germana 
d’Alfons de Borja, després pontífex Calixt III . 
6 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.5.1, llibre 47/Notari: Joan Valeriola; 1529, setembre, 17. 
7 ARV, Protocols, 264/Notari: Joan Lluís Bertran; 1527, abril, 29. 
8 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 3; 1548, agost, 1. 
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Joan de Montagut posseïa una personalitat orgullosa i violenta, i no va dubtar a 

enfrontar-se als oficials reials. La virreina Germana de Foix va ordenar prendre’l per 

desacatament a la seua autoritat en un contenciós amb el senyor de Massalavés.9 A més, 

l’emperador Carles V va haver d’intervindre en el cas del notari de València Pere Xerta, 

el qual 

 

ha más de dos años que está retraydo y escondido en su casa sin osar sallyr della por 

miedo de don Joan de Ribelles y don Acasio de Ribelles, de los quales dize que teme ser 

damnificado […] por odio que contra él han concebido a causa de cierta qüestión de que hun hijo 

suyo fue culpado.10 

 

El primogènit de Joan i Àngela, Acasi, es va casar amb Jerònima Ribot, filla de 

Tomàs Jeroni Ribot, ciutadà, senyor de Godella i Rocafort, d’estirp menys elevada que 

els Montagut, però que va aportar de dot la considerable suma de 9.000 lliures.11 Amb 

motiu de les noces del seu fill, Joan de Montagut va fer donació als esposos de la vila i 

baronia de l’Alcúdia per a després de la seua mort i 500 lliures de renda anual.12 El 18 

de setembre de 1541, els vassalls juraren per senyora Jerònima Ribot, com s’havia 

estipulat en les capitulacions matrimonials, per seguretat del dot: 

 

Los dits honorables batle, justícia, jurats, vehins, vassalls e habitadors de la dita vila 

[…], en lurs noms propris e de sos officis, en loch e veu de tota la universitat de la dita vila e 

singulars de aquella, de qualsevol edat e condició que sien, presents, absents y sdevenidors, fent 

e representant la dita universitat e singulars de aquella, juraren a cascú per si per horde, hu aprés 

altre, a nostre Senyor Déu, e a la creu, e als sancts quatre evangelis de aquell, per les sues mans 

dretes corporalment tocats, posant lurs mans dretes sobre lo libre misal […], seran bons, leals, 

naturals e feels vassalls de la dita noble dona Hierònima, e obeiran ad aquella com a verdadera 

senyora, e li respondran cascun anys de totes les rendes, fruyts y regalies, preheminències […] a 

senyor pertanyents.13 

 

                                                 
9 ARV, Reial Cancelleria, 733, f. 96v; 1524, gener, 25. 
10 ARV, Reial Cancelleria, 325; 1542, octubre, 9. Monzón.  
11 ADV, Fons duquessa d’Almodòvar, e.2.1, llibre 4; 1541, agost, 13. 
12 ARV, Protocols, 283/Notari: Joan Lluís Bertran; 1541, agost, 23. Citat per CATALÁ SANZ, J. A. «El coste económico de la política 
matrimonial de la nobleza valenciana en la Época Moderna». A Estudis [València], 19 (1998), p. 165-189. 
13 Loc. cit.; 1541, setembre 18. 
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Amb motiu del matrimoni del seu fill, Joan de Montagut va cursar una súplica 

apostòlica al pontífex Pau III14 en què li demanava alguns privilegis per a la seua 

família, com triar confessor, gaudir d’indulgències, etc. Així mateix, l’emperador Carles 

V va atorgar a Acasi l’hàbit de l’orde militar de Calatrava.15 Per part seua, Jerònima 

Ribot va tindre fama d’experta llatinista i fins i tot l’humanista valencià Joan Llorenç 

Palmireno li dedicà una de les seues obres.16 Acasi va tindre un destí tràgic: havent 

embarcat a Alacant pel setembre de 1547 en una nau de la qual era capità i que formava 

part de l’expedició de Carles V contra Alger, l’embarcació es va afonar i moriren tots 

els tripulants. En principi van pensar que havia estat capturat pels pirates argelians i el 

van buscar per Roma, Nàpols, Gènova, el sud de França… però passat un temps 

prudencial, van donar per mort Acasi. El 21 de febrer de 1549, va ser declarada hereua 

la seua filla Àngela.17 

Joan de Montagut va atorgar diversos testaments al llarg de sa vida. En el 

primer, datat el 20 de juliol de 1519,18 nomenava hereua la seua filla Jerònima, ja que 

encara no havia nascut Acasi. El 15 d’abril de 1523 en feia un altre del qual tenim 

escasses dades.19 El 7 d’abril de 1530 constituïa hereu Acasi i nomenava marmessor al 

mestre Joan de Salaya, rector de l’Estudi General.20 El 12 de juliol de 1542 un nou 

testament detallava els llegats per als fills.21 El 22 de març de 1546 atorgava un codicil i 

repartia de nou béns entre les filles.22 El 10 de gener de 1547, per un altre codicil, 

ordenava que el seu hereu fóra obligat a fundar un benifet a l’Alcúdia a la invocació de 

la Puríssima Concepció.23 L’últim testament el va atorgar el 19 de desembre de 1551, 

dos dies abans de morir, en el qual declarava que, com que no sabia amb certesa si el 

seu fill Acasi era mort o captiu pels pirates nord-africans, instituïa hereua la seua esposa 

Àngela, i després la seua néta Àngela, però amb la condició que no es casara amb cap 

                                                 
14 AMA, Pergamins; 1541, març, 22. 
15 ARV, Protocols, 286/Notari: Joan Lluís Bertran; 1543, març, 1. 
16 ADV, Fons duquessa d’Almodòvar, e.2.1, llibre 4. 
17 Havia estat nomenat tutor de la seua filla d’Àngela Bernat Lluís Dassió, cavaller. [ARV, Justícia civil, 3.845, mà 6, f. 18; ADV, 
Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 3.] 
18 APPV, Protocols, 23.663/Notari:Jeroni Durà. 
19 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
20 ARV, Protocols, 267/Notari: Joan Lluís Bertran. GONZÁLEZ, E.; VALLÉS, V. «Libros i bienes del rector Joan Llorenç de 
Salaya».A Estudis [València], 16 (1990), p. 31-88. 
21 ARV, Protocols, 285/Notari: Joan Lluís Bertran. 
22 ARV, Protocols, 293/Notari: Joan Lluís Bertran. 
23 ARV, Protocols, 295/Notari. Joan Lluís Bertran. 



 6  

membre dels llinatges de Carròs ni de Pardo, amb els quals estava enemistat; a més, 

fundava el vincle de l’Alcúdia.24 

 

Llinatge dels Vilanova de Ribelles. 1516-1610 
 

Anys Senyors o hereus 
1516-1551 X. Joan de Montagut Vilanova de Ribelles, 

amb Àngela de Borja, 
filla del senyor de Villalonga, Anna i Castellnou 

c. 1520-1547 Acasi de Montagut Vilanova de Ribelles, 
amb Jerònima Ribot , filla del senyor de Godella i Rocafort 
(Acasi mor abans d’heretar el senyoriu) 

1551-1610 XI. Àngela de Montagut Vilanova de Ribelles, 
amb Galceran de Castellví, primogènit del senyor de Carlet 

1559-1598 Maria de Castellví Montagut, 
amb Lluís de Cardona, fill de l’almirall d’Aragó; 
amb Gonçal d’Íxer, hereu del senyor de Xaló i Gata 
(Maria mor abans d’heretar el senyoriu) 

 

2.1.2. LA GERMANIA , UNA REVOLTA A LA VALÈNCIA DEL RENAIXEMENT 

 

Lo catòlich rey don Ferrando, qui tenia tanta experiència de les coses 

de Spanya e sabia bé les necessitats de aquella, féu manament a les ciutats e 

viles reals del regne de València se armassen e adehenassen. 

 

Junta dels Tretze síndics de la Germania, 1520 

 

A l’estiu de 1519 la Germania es presentava a la ciutat de València com un 

moviment que arreplegava els greuges i les reivindicacions de la gran majoria dels 

gremis valencians, encapçalats pels integrants de més prestigi que, en alguns casos, eren 

també els més acabalats i amb condicions de superar el seu estatus i esdevindre burgesia 

comercial. L’origen de la problemàtica, que ara sorgia amb inusitada força —la que li 

proporcionaven les armes— s’havia manifestat, almenys, una dècada abans. 

El programa reivindicatiu del líder agermanat Joan Llorenç i els seus companys 

incidia tant en l’aspecte polític com en l’econòmic i el social.25 Les reivindicacions 

polítiques se centraven, especialment, en el Govern Municipal. Hi havia un descontent 

respecte a la limitació de les oportunitats de participació política dels menestrals en el 

Govern, restricció que s’havia vist accentuada amb l’intervencionisme autoritari de 

                                                 
24 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.4, caixa 2. 
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Ferran el Catòlic en l’Administració municipal. La problemàtica econòmica s’havia vist 

plasmada en una crisi del sistema gremial, el monopoli característic del qual respecte a 

la producció es trobava amenaçat. Igualment, es feia palesa la repulsa dels menestrals, i 

en especial dels seus gremis més importants, els paraires i els velluters, a un sistema 

impositiu que consideraven que gravava en excés la producció tèxtil. Finalment, la 

protesta en el terreny social es va centrar en la censura d’una administració de justícia 

corrupta, afavoridora pels estaments privilegiats en perjuí del poble. 

Amb tot, la Germania no es va mostrar, almenys en principi, com un moviment 

revolucionari en el sentit comunament aplicat a aquest terme: no aspirava a provocar 

cap canvi substancial en les estructures de poder del regne de València. Els líders 

moderats exigien únicament participar en les decisions polítiques, reservades fins 

llavors a unes classes dominants, les decisions de les quals suportava el poble com a 

principal subjecte passiu. És ben veritat que en el transcurs dels esdeveniments algunes 

de les posicions del radicalisme agermanat poden ser qualificades de revolucionàries, 

encara que aquestes més bé obeïren a uns intents desesperats, alguns absolutament 

utòpics, condemnats al fracàs per ser impossible la seua viabilitat en la conjuntura 

històrica. 

En la primera etapa del moviment agermanat, caracteritzada pel moderantisme, 

el paraire Joan Llorenç, el teixidor Guillem Sorolla i el mercader Joan Caro van ser els 

líders més destacats. A ells cal sumar els juristes Bartomeu Montfort i Jeroni Soriano, 

els quals, encara que no eren agermanats, a més del seu notable ascendent entre els 

dirigents moderats, van ser els responsables de la redacció final dels documents més 

transcendentals emanats de la Junta dels Tretze. 

Llorenç i Sorolla gaudien d’una immensa popularitat en el món gremial. 

Aquestos dos havien participant des de feia alguns anys en la recerca d’una solució a la 

crisi dels tèxtils valencians, i es declararen contraris a la intromissió de personal no 

agremiat, mantingut per mercaders sense escrúpols, en les estructures de producció, 

pràctica que amenaçava el monopoli gremial. També reivindicaven l’entrada dels 

artistes i els menestrals en la juraderia de la ciutat de València amb la finalitat d’estar en 

condicions d’influir en l’aprovació d’ordenances gremials, les quals, per a la posada en 

pràctica, necessitaven el vistiplau dels jurats. Advocaven per un pes polític més gran del 

                                                                                                                                               
25 Sobre la revolta agermanada, VALLÉS BORRÀS, V. J. La Germanía. Valencia: Alfons el Magnànim, 2000. 
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Consell, amb majoria menestral, i per una participació en la gestió de la hisenda 

municipal, i d’aquesta manera, controlar l’alarmant deute públic i procedir a revisar un 

sistema impositiu que consideraven injust. L’elecció del mercader Joan Caro com a 

racional de la ciutat s’inscriu en aquesta direcció. 

Joan Llorenç havia rebut la influència de Francesc Eiximenis, el qual veia en la 

concòrdia entre els individus, el respecte a la llei i la fidelitat als conceptes savis, els 

pilars de tota república ben governada. El concepte de «germandat», pres per Llorenç 

dels evangelis, va ser elevat a premissa necessària per al bon desenvolupament de tota 

comunitat. A les reflexions d’Eiximenis es van afegir les propostes de grups religiosos 

com la Devotio Moderna i els plantejaments de corrents profètics i mil·lenaristes, en 

especial les d’Arnau de Vilanova, Joan de Rocatalhada i Ramon Llull, referides al 

triomf de la justícia popular i la consecució per part de les comunitats del seu 

autogovern. 

Joan Llorenç era un entusiasta del sistema de Govern de les comunes italianes i 

va establir per a la Germania una complexa organització en què concentrava el màxim 

poder en una comissió de síndics gremials, la Junta dels Tretze. Per a ell era primordial 

aconseguir la imparcialitat en l’Administració de justícia, per la qual cosa exigia un 

«redreç», una profunda reforma d’aquesta, amb l’extirpació dels intolerables abusos que 

s’hi produïen. L’únic parlament de Llorenç registrat en la documentació notarial es 

caracteritza per la seua moderació: rebutja de manera absoluta la desgavellada mesura 

de l’abolició dels impostos, propiciada pels radicals, perquè amenaçava de desbaratar 

les seues esperances reformistes. 

Guillem Sorolla va ser el més radical dels moderats, especialment per la seua 

aversió a la noblesa, i no va desaprofitar l’ocasió per a humiliar-la. Va aconseguir ser 

elegit procurador de les terres de l’anomenat «antic patrimoni», un lucratiu càrrec que li 

va allunyar de la direcció de la Germania. No obstant això, abans va tindre oportunitat 

d’organitzar violents tumults, com el que va provocar la fugida del virrei de la capital. 

El virrei Diego Hurtado de Mendoza no li va perdonar l’afront, per la qual cosa Sorolla 

va ser un dels primers a ser ajusticiat. 

Joan Caro va ser un dels dirigents més influents de la Germania, reconegut 

unànimement. Tot i això, no gaudia de la popularitat de Llorenç o Sorolla. Amb 

proverbial astúcia, les seues mires estaven posades en l’Administració municipal i va 
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acabar sent elegit racional. La seua considerable fortuna li va permetre ser l’ambaixador 

perfecte per a repartir suborns entre els consellers àulics de Carles V a fi d’obtindre 

l’aprovació del monarca, vital per a l’èxit de les reivindicacions agermanades. 

En la primera etapa de la revolta, caracteritzada per un clar predomini de 

dirigents moderats, les reivindicacions es van centrar a aconseguir, sempre dins el marc 

foral, les reformes socials, polítiques i econòmiques considerades necessàries per a 

assolir una societat justa. Pareix que la meta última que Joan Llorenç i els moderats 

s’havien proposat era consolidar la Germania com l’estament polític i social del poble a 

través de la integració d’aquest en l’organigrama foral. La intervenció agermanada 

aconseguiria, amb el temps, democratitzar el braç reial de les Corts Valencianes. Els 

artistes i els menestrals es consideraven desplaçats pel poder polític, ja que no es veien 

representats en l’estament reial, el qual, segons ells, s’havia convertit en un monopoli de 

les oligarquies ciutadanes que no defenien, en absolut, els interessos populars. 

El primer pas per a emprendre el camí traçat era aconseguir que el monarca 

autoritzara les assemblees i l’armament del poble. El primer comportava l’absència de 

qualsevol oficial reial que controlara les reunions en les confraries gremials, mentre que 

el segon proporcionaria al poble la força necessària per a enfrontar-se amb els seus 

poderosos enemics. En aconseguir ambdues coses, l’assemblea popular seria 

convenientment organitzada i el seu control passaria a mans d’una junta de 

representants, la Junta dels Tretze, els membres de la qual serien assistits per savis 

consellers i competents juristes. Proposaven, a més, que el Consell de la ciutat de 

València es convertira en el parlament del poble, on es poguera denunciar els contrafurs 

comesos i exigir-ne la reparació. Però per a controlar el Consell era necessària l’entrada 

dels artistes i dels menestrals en la juraderia, la qual cosa, no sense esforç, van 

aconseguir. Aquesta conquista es va convertir en el principal èxit polític dels moderats. 

La possible aspiració agermanada de crear un nou braç en les Corts davant el 

fracàs de la seua integració en el braç reial podria haver estat la conseqüència última de 

les reformes polítiques, si s’hagueren realitzat per vies legals. Però açò, per ara, entra en 

el terreny de les hipòtesis. 

L’abolició dels impostos marca l’inici del predomini del radicalisme, que 

sorgeix davant la insatisfacció per la política duta a terme pels moderats. L’hostaler 

Esteve Urgellés, el fuster Miquel Estellés i especialment el velluter Vicent Peris són els 
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màxims líders dels radicals. En desaparéixer aquestos, sorgeix la mítica figura de 

l’Encobert, i amb ell s’impliquen els conversos, nombrosos en el gremi d’argenters, que 

postulen un cicle profètic peculiar. Igualment, és l’Encobert personatge omnipresent en 

l’obra publicada en 1520, titulada Obra de fra Joan Alamany de la venguda d’Antichrist 

e dels causes que s’han de seguir, ab una reprobació de la secta mahomètica, els 

plantejaments mil·lenaristes de la qual determinaran, en bona mesura, l’actuació dels 

agermanats radicals. 

Esteve Urgellés va ser el responsable de l’eixida de les tropes gremials de la 

ciutat de València contra el virrei i els nobles. Va qualificar l’atac com una defensa del 

Patrimoni Reial, ja que estaven amenaçades la capital del regne i la Germania, les quals 

havien estat autoritzades pel monarca. Va organitzar un motí en les tropes que va 

suposar la renúncia del moderat Joan Caro a la Capitania General; Urgellés va ocupar el 

seu lloc. Aquest va aconseguir prendre la fortalesa reial de Xàtiva, la qual cosa 

enfrontava definitivament Carles V amb la Germania. Ferit Urgellés en aquest assalt, va 

ser substituït per Vicent Peris, líder indiscutible del radicalisme, que se’ns presenta com 

un personatge reservat i lúcid, però envoltat d’un grup d’incondicionals amerats de 

messianisme. El seu odi profund als cavallers es va projectar contra els seus vassalls 

mudèjars, sobre els quals va exercir una política de terror, la mateixa que havia decidit 

emprar Miquel Estellés en la seua campanya al nord del regne. 

L’animadversió dels agermanats es projectava contra els mudèjars perquè 

aquestos constituïen la base econòmica de gran nombre de senyorius i perquè gaudien, a 

més, de la protecció dels seus senyors. Els mudèjars rebien a canvi d’aquesta protecció 

uns drets i servituds molt més avantatjosos que els que obtenien els vassalls cristians. 

Però també és cert que en l’antipatia que la Germania va demostrar cap a la població 

musulmana van influir certes profecies que anunciaven un alçament general dels 

mudèjars, cosa que provocaria la destrucció d’Espanya. Les mesures que Joan Llorenç i 

els moderats van propugnar respecte als musulmans incidien únicament en la necessitat 

del seu desarmament i en obligar-los a portar senyals distintius de la seua condició per a 

diferenciar-los així dels cristians. Però els radicals van anar més lluny: en comprovar 

que aquells es convertien en enemics de la Germania i entraven a formar part de la 

infanteria de les tropes del virrei i dels nobles, intentaren portar a la pràctica una 
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conversió total de tots els mudèjars del regne per mitjà del baptisme forçós i 

qualificaren la guerra com una creuada religiosa. 

Una de les causes decisives del fracàs de la Germania va ser les derrotes en el 

camp de batalla. Les tropes agermanades, pràctiques en incruentes desfilades urbanes, 

van ser un autèntic desastre en camp obert. A la seua preparació militar escassa es va 

unir la seua indisciplina; van preferir sempre la seguretat dels saquejos al perill de 

l’enfrontament directe amb l’enemic. I quan aquest enfrontament es va produir, els 

capitans agermanats van usar tàctiques errònies de les quals només es podien esperar 

fracassos. L’única victòria agermanada en camp obert, la de Gandia, es va deure, no tant 

a la suposada genialitat militar de Vicent Peris, com a l’ínfima qualitat de les tropes del 

virrei. 

Amb l’inici de la guerra, el predomini radical va ser decisiu en la defensa d’uns 

postulats que advocaven, a través d’una revolta mil·lenarista, per la desaparició d’una 

classe social, la noblesa, i la seua substitució per capitans agermanats de provada vàlua 

en la defensa de la causa popular. En aquest context s’inscriu la mesura radical del 

baptisme dels mudèjars, presentada com a pas necessari per a l’anihilació del poder 

nobiliari. Així mateix, en l’etapa final del moviment agermanat, els radicals van 

procedir a la destitució d’un monarca, Carles V, considerat indigne per no escoltar les 

súpliques justes del seu poble i haver-lo traït quan s’uní als enemics d’aquest, i en el seu 

lloc instaurar el regnat del profetitzat monarca universal dels últims temps: l’Encobert. 

La pugna entre moderats i radicals va acabar per destruir la Germania, encara 

que el colp decisiu vindria de part de Carles V, el qual, com que va veure qüestionada la 

seua legitimitat, es va unir a la noblesa en la lluita implacable per a eliminar el 

moviment agermanat. Amb la desaparició de la Germania es va malmetre l’ocasió de 

regenerar el règim foral valencià amb la integració en l’organització política d’una 

burgesia amb clara consciència del seu poder econòmic. El principal error dels moderats 

va consistir a no ser capaços de calibrar les repercussions de la seua unió amb unes 

classes populars que, sumides en una complexa crisi social i econòmica, van aconseguir 

amb la violència desbordar el marc foral i arrossegar-los a la rebel·lió. 

 

2.1.3. ELS VASSALLS DEL SENYOR DE L’A LCÚDIA S’UNEIXEN EN GERMANIA 
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Entre altres vehins e habitadors de la present ciutat e regne que foren 

agermanats rebelles a sa magestat en lo temps de les revolucions populars y de 

la prava Germania foren los vehins e habitadors de la dita vila de l’Alcúdia. 

 

Joan de Montagut, senyor de l’Alcúdia, 1552 

 

La intervenció directa de l’organització agermanada contra els interessos 

nobiliaris es va produir per la pressió dels dirigents del sector radical, els quals, amb 

l’afany d’acabar amb el poder de la noblesa, es van esforçar a estendre la revolta entre 

els vassalls nobiliaris, els quals van trobar així una ocasió immillorable per a plantejar 

antigues reivindicacions, o noves aspiracions, respecte a les relacions amb els seus 

senyors, establides en les antigues cartes de poblament o contractes d’emfiteusi. 

L’aspecte més cridaner de l’enfrontament, en certa mesura, per vies legals entre 

la Germania i la noblesa va ser la intromissió de la Junta dels Tretze en els assumptes 

interns dels senyorius, la qual es va constituir en una espècie de tribunal d’apel·lació en 

defensa dels vassalls enfront dels abusos dels seus senyors. Les cròniques indiquen que 

 

en tiempo de este cavallero [Joan de Montagut] fue la Germanía tan atroz del Reyno de 

Valencia, por lo que padeció muchos contratiempos con sus vasallos, pues en todo el tiempo que 

duró aquella no le pagaron derecho alguno de los frutos, antes bien le saquearon y quemaron las 

casas que tenía en dicha villa y lugar de Ressalany, haziéndole gravíssimas extorziones y daños 

considerables de género que le presisaron a que dexase el sosiego.26 

 

Els prolegòmens de la Germania a l’Alcúdia vénen referits en un procés instat 

per Joan de Montagut contra el vassall Pere Matha per haver proclamat públicament que 

«renegava de Déu y de santa Maria y dels sants, y que si moros vinguessen y 

prenguessen la Alcúdia, que renegaria de la fee.»27 

El síndics de la Germania de l’Alcúdia foren, entre altres, els llauradors Joan 

Vendrell, Andreu Miquel, Jaume Magraner i els velluters Pere Jornet i Baptista de les 

Ames.28 A la vila hi treballaven nombrosos menestrals ocupats en l’artesania de la seda, 

                                                 
26 GARCIA, Joan. Op. cit. 
27 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
28 ARV, Governació, 350; 1521, juliol, 9. 



 13  

que foren els qui propiciaren les relacions amb la Junta dels Tretze de la ciutat de 

València. 

El 23 de novembre de 1520, els síndics de la Germania de l’Alcúdia van 

comparéixer davant el procurador del senyor de la vila, protestant d’«alguns greuges e 

demasies […], axí en l’exacció massa i excessiva dels rendes de senyor e moltes altres 

causes.» Per a resoldre les diferències van exigir que persones qualificades les 

estudiaren i els síndics asseguraren al senyor que només així farien «el que bons 

vassalls són tenguts a fer, e la senyoria vostra, fent també el que a senyor toca, el qual 

deu ésser content de la justa renda i emoluments e no voler dites il·lícites exaccions, de 

fet introduhides.» 

Els síndics van confeccionar un extens memorial especificant els pretesos abusos 

senyorials, demanda que va arribar a coneixement de la Junta dels Tretze de València, la 

qual es va proposar intervindre, encara que, aconsellats pels seus advocats, van decidir a 

la fi no implicar-se fins a veure si s’aconseguia un acord entre les parts. El senyor de 

l’Alcúdia, Joan de Montagut, va titlar el memorial de subversiu i mancat de veritat, i va 

amenaçar a més amb greus sancions als síndics agermanats, als quals va motejar de 

rebels. El memorial denunciava: 

 

I. Primo, los fa pagar, jatsia injustament, hun jornal per cascun any, cosa jamés 

praticada ni usada en la dita vila, e per ço deu ésser levat. 

II. Ítem, que lo dit senyor los fa pagar contra tota rahó e justícia, parlant ab aquella 

decència que·s pertany, deu florins per a dos porchs cascun any, cosa en què jamés la dita vila se 

obligà, e per ço aquell deu ésser reparat. 

III . Ítem, que com cascuna casa faça cascun any al dit senyor una gallina de cens, e 

aquell huy ne fa pagar tres sous, que sia reparat lo dit greuge tenint-se per content lo dit noble 

senyor de rebre la dita gallina o dos sous, com era acostumat. 

IV . Ítem, que lo noble senyor los preindica, ut supra parlant, en no voler donar les 

fadigues de les vendes que·s fan entre los vassalls, lo que és contrafur, perquè o les se à de 

pendre o fermar en dites vendes, puix se li pague son loÿsme. 

V. Ítem, que puix sa noble senyoria prometé avituallar la vila de carns, per la qual cosa 

se li offerí donar hun diner per cascuna lliura de carn, que puix no ha avituallat ans la vila sosté 

grans despeses per lo dit avituallar, que lexe lo diner e la taula a la dita vila, pagant lo de més que 

se és pagat en les carns, de huyt a deu, com sa senyoria prometé. 
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VI. Ítem, que lo noble senyor pague la scura que fonch feta en lo Realench, en lo molí de 

la Senyoria, com jamés se sia vist aquells haver fet tal scura, ans aquella los féu anar prometent-

los pagar. 

VII . Ítem, que lo senyor, ab imposició de grans penes, fa scurar lo molí o davall aquell al 

dit poble, lo que és contra tota rahó e justícia, car tentint-ne lo dit senyor lo útil e profit de aquell 

no és de rahó, puix lo dit poble pagà les moltures, li haja de pagar lo dit scurar, que sia reparat lo 

dit greuge, scurant-se de huy avant a despeses de aquell. E açò mateix sia fet en respecte dels 

trenchs que en temps de diluvis se fan, o en fer cèquia nova, açut o alias per mitat, axí per ésser 

senyor com encara per la possessió tan grossa com és lo dit molí. 

VIII . Ítem, que lo dit senyor, en crides nec alias, no puixa imposar a nengú penes 

algunes ultra de les que per fur són statuhides, com per fur, pena alguna no puixa ésser 

augmentada, e aquell la ha augmentada e exhigida dels que furten fruyta. 

IX . Ítem, que com per fur de l’alt rey en Pere primer cascú puixa fer almàcera o 

almàceres de oli e fer aquell en les almàceres que·ls plaurà e hon los plaurà, lo que dit senyor no 

comporta, que puix tal prohibició és contrafur, que de huy avant cascú puixa fer lo dit oli e fer 

almàceres a son beneplàcit, puix sia pagat lo dret de senyor. 

X. Ítem, és agreujat lo dit poble que quant és pres algú per algun cars civil y no criminal, 

aquell lo fa posar en lo brell, que sia reparat que de huy avant, si no serà criminós, no puixa ésser 

posat en lo dit brell. 

XI. Ítem, que lo dit noble senyor ha fet fer portes als portals de la dita vila sens saber-hi 

res lo dit poble, e aprés de fetes les ha fetes pagar al dit poble. 

XII . Ítem, que lo dit poble és molt agreujat en que porten lo forment al molí e passen 

huyt o deu dies que no poden haver farina, que sia reparat e ordenat que, sperats dos o tres dies, 

si lo dit moliner no haurà mòlt, cascú puixa anar a molre hon se vulla. 

XIII . Ítem, que lo dit senyor ha prohibit que no puxen ésser presos olives roses per a 

vendre e menjar, cosa que jamés se és feta, que sia revocada la dita prohibició, puix li sia pagat 

son dret. 

XIV . Ítem, que lo dit noble los ha fet e comina de fer portar ab carretons la fusta per a 

sos obs, cosa molt prejudicial, e encara fer portar les andes al coll, cosa inhumana e tal que offén 

les orelles dels hoÿts, que sia ordenat de huy en avant tals coses no deure’s fer. 

XV . Ítem, que lo dit senyor, contra tota rahó e justícia, ut supra parlant, los fa fer llits 

per als hostes que vénen, que tal cosa no sia feta, puix no y ha tal obligació del poble. 

XVI . Ítem, que lo delme de la fulla sia pagat en fulla, com és de justícia, e no en diners 

com ell o fa per força pagar. 

XVI I. Ítem, que com lo dit poble sia en moltes obligacions per lo dit noble senyor e son 

predecesor, que aquell los ne traga, exhimint e fent exhimir lo dit poble de aquelles. 
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XVIII . Ítem, que com lo dit senyor ha pus de dos anys que té dos-centes lliures de la dita 

vila, pague interés de aquelles, e set liures de despeses fetes en la execució dels cossalets.29 

 

El memorial va ser entregat pel notari Pere Maiques a Jeroni Durà, notari, 

procurador del senyor, el qual s’admirà de les acusacions fetes «sens fonament algú, e 

per aquelles siau encorregut en grans penes.» A més, respecte a Jaume Magraner, Durà 

no sabia que fóra síndic de la vila i li demanà de forma impertinent que li mostrara el 

sindicat fet davant notari. El 5 de desembre de 1520, Jaume Magraner declarava a Jeroni 

Durà que ell estava d’acord que el senyor i els vassalls nomenaren ambdós «persones 

bones y de bona consciència [que] deguen y atallen plets y les dites differències.» A 

més, Jaume Magraner li recordà que era síndic de la vila i no vassall del senyor, i li va 

mostrar el sindicat rebut pel notari d’Alzira Jaume Pujalt. Les dues parts convingueren a 

prosseguir el procés. 

El problema es va agreujar quan el Govern Municipal de la vila es va unir als 

síndics agermanats en les seues queixes contra el senyor, el va denunciar per no haver 

complit el compromís d’abastir la vila de carns i per la il·legalitat que suposava el 

cobrament del terç-delme de la fulla de morera. El 22 de febrer de 1521, Pere Jornet, 

síndic de la vila de l’Alcúdia, es presentava davant Jeroni Durà, va convocar Pere 

Maiques, notari, i va iniciar una nova demanda.30 Jornet afirmava que el 19 de gener de 

1517 havia estat concordat entre el senyor i la vila que el noble permetera avituallar 

perpètuament de carns la vila «axí de moltó com de cabró» al preu de 10 diners la lliura 

de moltó i 8 diners la lliura de cabró. Ara, quan es veia la necessitat urgent 

d’aprovisionar de carns la vila, el senyor encara no havia signat l’avituallament i Jornet 

el requeria a fi que «dins deu dies primer vinents hajau fet lo dit preparatori per a 

comprar carns e provehir la dita vila, mostrant-ho ab tot effecte al dit proposant, havent 

carniçer e persona qui done recapte al dit avituallament de carns.» Si no ho feia, el 

síndic proveiria amb el carnisser el millor per a la vila, i el senyor pagaria els danys i 

perjuís, «los quals danys e despeses se puixa retenir axí com se retendrà de les rendes a 

vós, senyor, pertanyents en la dita vila.» Jeroni Durà es va admirar de l’atreviment de 

Jornet i li demanà el sindicat, perquè no el reconeixia com a síndic de la vila i no 

reconeixia tampoc els síndics de la Germania. 

                                                 
29 ARV, Protocols, 1.353/Notari: Pere Maiques; 1520, novembre, 23. 
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El 10 d’abril de 1521, era de nou Pere Jornet qui davant Jeroni Durà, procurador 

del senyor, afirmava que: 

 

Com vós no ignorau, en los dies propasats, lo dit proposant, ensemps ab Juan Venrrell, 

altre dels jurats de la dita vil·la, y en Jaume Beltran, Jaume Magraner y en Miquel Arnau, 

síndichs de la dita vila, haver request e interpellat a l’honorable en Jaume Sorivella, batle de 

aquella que, com en virtut de certes sentències e declaracions fetes per lo honorable en Francés 

Sarrià, jutge dels delmes de la ciutat de València, de les quals fonch feta ostenció e·xhibició al 

dit batle, los vasalls e habitadors de la dita vila no fossen obligats paguar lo ters-delme de la fulla 

sinó a rahó de un real per onza, ço és, un sou al delmer e sis dinés al ters al dit senyor degut e 

pertanyent. E per ço li notificaven, puix estava en persona del dit senyor que nomenàs dos o tres 

persones per a quantes onzes tenia [de] fulla cascú, sinó que altrament la dita vila los 

nomenaria.31 

 

El batle els respongué que ell no podia donar-los resposta sense haver consultat 

abans amb el senyor. El síndics li notificaren directament la resolució de la vila de fer 

complir la sentència del jutge de delmes. A més, si no volia nomenar les persones per a 

establir el que havia de pagar cada vassall, seria la vila la que els nomenaria. 

Per últim, les vies legals de reivindicació dels vassalls de l’Alcúdia finalitzarien 

en un procés instat davant la Cort del governador pel síndic de l’Alcúdia contra el 

senyor, «pretenent la dita vila, que està vexada y molestada ab grans despeses que es fan 

ad aquella per rahó de certs censals, que la dita vila de la Alcúdia pagà com a fiansa de 

dit don Joan de Ribelles, y axí demanen que pague aquells, puix serviren per a sos obs y 

no de la vila.»32 

Com que no s’arribava a cap acord entre el senyor de l’Alcúdia i els vassalls, la 

Junta dels Tretze de València estava disposada a intervindre per a donar un escarment a 

Joan de Montagut, cosa que va impedir l’inici de la guerra, la qual aprofitaren els 

alcudiencs per a deixar de satisfer al senyor els drets senyorials durant dos anys. Això 

va provocar la fallida del noble i que els seus creditors li segrestaren les rendes. 

Les vies legals donaren pas a les accions bèl·liques. En aquest sentit, la primera 

actuació remarcable dels agermanats alcudiencs va tindre per escenari la ciutat de 

Xàtiva, on el virrei Diego Hurtado de Mendoza, comte de Mélito, havia arribat el 16 de 

                                                                                                                                               
30 Loc. cit. 
31 Loc. cit. 
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juny de 1520 fugint de València. Els síndics de la Germania de Xàtiva trobaren molt 

incòmoda la seua presència i van procurar expulsar-lo. El comte de Mélito, poc després 

d’arribar a la ciutat, havia manat fer un pregó per tal de prohibir les desfilades militars 

del poble, però 

 

por tentar al virey y descubrirle como sentiría si hazían los del pueblo alguna resseña, 

acordaron los XIII  de Xátiva hazer llamamiento de los capitanes y vanderas de Castelló, de La 

Alcudia de Carlet y de muchos otros lugares comarcanos para que todos juntos hiziessen resseña 

en Xátiva, donde se ayuntarían más de cinco mil infantes, y por ser tantos ni el virey ni ninguno 

les podría contradezir ni impedir su resseña.33 

 

El dia assenyalat pels Tretze de Xàtiva, els tambors de les companyies 

agermanades dels diversos pobles retronaven per tota la ciutat. El virrei, en adonar-se’n, 

manà de nou als Tretze que no es fera la mostra, perquè ell volia fixar el dia i l’orde, i a 

més hi volia participar. Els síndics del poble no l’obeïren i s’excusaren dient que era 

desig de tot el poble fer la desfilada quan volgueren. Tocaren per a formar les 

companyies amb els seus capitans. Iniciaren la desfilada i quan van passar pel portal de 

la casa on s’allotjava el virrei, «todos los de La Alcudia de Carlet dispararon las 

escopetas y con alaridos y gritos: “¡Biva el rey don Carlos!”»34 Amb la invocació al 

monarca els de l’Alcúdia volien demostrar el seu desig d’incorporar-se al Patrimoni 

Reial i expulsar el senyor feudal. Amb aquest anhel hi intervingueren, pel maig de 1521, 

en l’assalt i la crema del castell de Carlet; també ajudaren, pel febrer de 1522, al líder 

Vicent Peris quan estava assetjat a la torre de Silla per les tropes del governador Lluís 

de Cabanyelles. 

Joan de Montagut es va integrar en l’exèrcit reial per a lluitar contra els 

agermanats i va prestar 296 lliures per a l’abastiment d’aqueix exèrcit.35 

En començar la guerra, els agermanats de l’Alcúdia cometeren diversos 

atemptats contra les propietats senyorials: cremaren el castell i van ajudar els d’Alzira 

en el saqueig de Ressalany, on batejaren per força tots els mudèjars. Alzira i l’Alcúdia 

                                                                                                                                               
32 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
33 VICIANA , M. de. Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia. Libro IV. Borriana: Ediciones Histórico-Artísticas, 1990, 
p. 145. [Facsímil.] 
34 Ibídem. 
35 ADV, Fons duquessa d’Almódovar, e.2.1, llibre 4. 
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s’uniren, perquè aquesta volia que aquella l’ajudara a la reincorporació al Reial 

Patrimoni. Així, segons la declaració de Joan Gomis, prevere de la Seu de València: 

 

anà a la vila de Carlet ab molt perill de sa persona per la rahó desusdita, e stant en 

Carlet, per frare Galnarý Rocha, del monestir de la Murta, y per altres, ell testimoni scrigué als 

de la vila de Alzira dient-los se donassen al spectable don Pero Maça. Y stant axí, ixqueren los 

de Alzira e mataren quinze hòmens en la vila de la Alcúdia, entre hòmens de bé y altres, los 

quals ell dit testimoni ajudà a soterrar.36 

 

Altres testimonis refereixen els atacs al castell de l’Alcúdia. Onofre Hervàs, 

llaurador de l’Alcúdia, afirmava que: 

 

Los agermanats y comuners, en lo temps de la Germania, eren entrats en lo castell de la 

dita vila de l’Alcúdia y havien posat foc y cremat un quarto de aquell, que stà devès lo camí de 

Benimodol, y que havien saquejat aquell y se n’havien portat molta roba.37 

 

Per part seua, Antoni Peyró, llaurador de l’Alcúdia, recordava que: 

 

En lo temps de la comunitat y Germania del present regne, los agermanats y comuners 

del present regne entraren en lo castell de la Alcúdia y llançaren un negre que trobaren en aquell 

dins de un pou, y posaren foch a dit castell y cremaren un tros del dit castell, y saquejaren aquell 

y s’enportaren molta roba.38 

 

Durant l’estada de Rodrigo Hurtado de Mendoza, marqués del Zenete, a Xàtiva 

per a intentar la rendició de la ciutat, acudiren a ell —ja que era subrogat de 

governador— molts agermanats per a demanar-li salconduits a fi de no ser processats ni 

empresonats fins a la tornada de l’emperador a Espanya. El agermanats de l’Alcúdia, 

com que també temien el càstig de Joan de Montagut, ho suplicaren així mateix al 

marqués. El noble l’expedí el 3 de gener de 1522: 

 

Lo Molt Il·lustre Senyor don Rodrigo de Mendoça, marqués de Zenete, etc., surrogat de 

governador en lo present regne de València. Per certs bons respectes e justes consideracions, lo 

                                                 
36 ARV, Generalitat, 2.513; 1524, juliol, 30. 
37 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159; 1590, setembre, 20. 
38 Loc. cit. 
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ànimo de sa senyoria, a açò dignament movents, ab la present, guia e assegura los béns de la 

universitat de la vila de la Alcúdia e les persones e béns dels vehins e habitadors de aquella per 

qualsevol deutes e obligacions per aquells fets e causades de tot lo temps passat fins en lo present 

dia de huy, encara que los dits deutes obligacions sien privilegiats e de cas de presó. E axí, que 

durant lo present guiatge, lo qual sa il·lustre senyoria vol e mana que dure fins tant que lo 

il·lustre don Diego de Mendoça, visrey e capità general en lo dit regne, sia arribat a la ciutat de 

València. E quinze dies aprés contínuament següents e comptadors del dia que lo dit il·lustre 

visrey serà arribat en la dita ciutat, la dita universitat ne singulars de aquella no sien ne puixen 

ésser per causa dels dits deutes e obligacions executats, presos, arrestats ne molestats en ses 

persones ne en sos béns, ans mana que sia sobreseÿt en qualsevol execucions contra aquells, axí 

en general com en particular per qualsevol corts e tribunals instades.39 

 

2.1.4. EL FRACÀS AGERMANAT I LA REPRESSIÓ REIAL I SENYORIAL 

 

Les revolucions populars del present regne, per la qual rahó quasi 

tots los habitants de la dita vila de la Alcúdia se’n són anats, en manera que la 

dita vila de la Alcúdia sia quasi despoblada, e lo terme de aquella no·s 

procura, stà quasi tot erm, de manera tal que stà en total perdició e ruïna. 

 

Joan Lluís Bertran, notari, 1525 

 

Anihilada la Germania, el primer que va fer Joan de Montagut fou publicar un 

pregó a l’Alcúdia el 20 de febrer de 1523 en què es declarava extingit el salconduit que 

havia concedit als seus vassalls el marqués del Zenete, llavors governador del regne, i 

obria així les portes a la repressió.40 La major part dels vassalls agermanats havien fugit 

i els fidels al senyor, els quals s’havien refugiat a Alzira, quan van tornar a l’Alcúdia, el 

senyor els va haver de defendre de la intenció del governador d’Alzira de fer-los pagar 

40 sous per casa per habitar a la vila. El noble argumentà que: 

 

no·s dehuen pagar, perquè si aquells tals particulars són estats habitadors de Alsira és 

estat per causa de la Germania, perquè dits agermanats no·ls fessen algun dany, passada la qual 

tornaren a habitar a dita vila de la Alcúdia. Y axí, per dita rahó, no han de pagar dits 40 sous per 

casa.41 

                                                 
39 ARV, Governació, 639. 
40 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
41 Loc. cit. Any 1523. 
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El 17 de gener de 1524, els pocs vassalls que restaven a l’Alcúdia instaren, 

 

con diferentes y rendidas súplicas al señor, temiendo su castigo, para que usase de 

misericordia con ellos, ofreciéndole por los daños que havía recebido en todo aquel tiempo 

calamitoso nueve mil y quinientas libras, y el mesón y panadería in perpetuum para él y sus 

succesores, y por cierto tiempo del año la taverna, sin que ninguno de los vezinos de dicha villa 

pudiese vender cosa alguna de lo perteneciente a dichas regalías. Y el señor, atendiendo a las 

muchas personas de graduación y de su cariño que se havían interpuesto, condecendió y vino en 

dicha súplica como se reconoce por el auto que pasó ante Gerónimo Durá, notario, en 17 de 

Enero 1524, con lo qual se sosegaron todos los disturbios de dicha villa y bolvieron a sus casas 

reconocidos y reconciliados con su señor natural.42 

 

Foren el justícia de l’Alcúdia, Onofre Vendrell, i els jurats els qui en 

representació dels vassalls van signar la capitulació, i reconeixen: 

 

Los singulars y vehins de la Alcúdia, exceptats 5 o 6, en aquestos anys propassats han 

fet en lo temps de la Germania molts furts, danys, incendis y molts altres crims y delictes, 

cometent contra lo dit senyor de la Alcúdia, cremant casses y camps de dit senyor com també lo 

lloch de Ressalany y altres casses dels vasalls de dit lloch, y també los fruyts y grans de les terres 

tant en dita vila com en lo lloch de Ressalany, consentint també fecen los estranys les matexes 

rapinyes, incendis y altres danys, donant-los auxili y no contradient-los ni abstenint-los que no 

fessen tal, de tal manera que durant dit any y Germania no pogué dit senyor de la Alcúdia collir 

ni recuperar dits fruyts y emoluments, y al present tampoch dits fruyts no valen res per rahó de 

estar dita vila y lloch despoblats per rahó y causa de dita Germania. Y finalment, fogint lo dit 

senyor y anant-se’n a terres estranyes per temps de dos anys, per la qual rahó lo dit senyor féu 

grans gastos per rahó y causa de alguns singulars agermanats de dita vila y lloch, los quals gastos 

són grans que no·s poden contar, los quals eren dignes de qualsevol castich, però ussant de 

misericòrdia, li plau a dit senyor se paguen no tots, però part de aquells, per la qual rahó, dita 

universitat se ha concordat pagassen 9.500 ducats de or.  

Per ço, ab lo present acte, tots junts representant la dita universitat, prometten a don 

Joan Montagut Ribelles de Valero, senyor de dita vila, pagar dits 9.500 ducats de or, és a saber, 

9.000 ducats en nou pagues en Sant Joan de juny de cascun any, 1.000 ducats y 500 ducats 

sempre que voldrà. Et etiam, prometten refer-li tot lo dany, ço és, les cases que li han cremat y 

derocat obrar-les, etc.43 

                                                 
42 GARCIA, Joan. Op. cit., f. 52r-52v. 
43 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
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No obstant, la capitulació definitiva amb el senyor va ser acordada el 26 de 

gener de 1525 i signada per Jaume Català, velluter, Miquel Amat, Pere Pérez i Andreu 

Ferrer, llauradors, síndics de la vila i el jurat Joan de Monterroso, «havents poder dels 

altres vehins de aquella.»44 Es van acordar els capítols següents: 

a) El senyor concedia un perdó general a tots els vassalls i habitants de l’Alcúdia 

i els absolia de qualsevol quantitat que haurien de pagar per les condemnes dels 

procuradors fiscals del senyor: 

 

E primerament, és pactat e concordat per y entre les dites parts que, jatsia los vassalls e 

habitadors del dit noble don Joan de Ribelles haguessen comés alguns crims y encorregudes 

algunes penes per les quals lo dit senyor los pogués castigar, emperò per intervenció de algunes 

persones e per haver-se misericordiosament ab aquells, és content lo dit senyor de l’Alcúdia de 

perdonar, axí com ab los presents capítols perdona, a tots los sobredits vassalls e habitadors de la 

dita vila, axí los que huy són presents en la dita vila com absents de aquella, e aboleix tots los 

presos, axí civils com criminals, contra aquells e cascú de aquells fets, hi es perdona e té per 

perdonats a tots en general e a cascú en particular. Y és content e vol que los procuradors fiscals 

del dit don Joan ne advocat fiscal ne procurador puxen haver nengunes haveries dels dits 

vassalls, car [plau] per lo dit senyor [e] fa gràcia ad aquells, [perquè] la intenció sua és fer-la 

complida. E per ço vol e li plau que los dits vassalls sien franchs de dites averies e que negú los 

puxa demanar ninguna cosa per rahó de dites averies, com los dits sos vassalls no hagen de pagar 

cosa alguna. 

 

b) El senyor feia temps que havia pres 200 lliures que tenien els jurats de la vila 

per a pagar un censal, com havien denunciat els síndics de la Germania el 1520, i ara 

prometia tornar-les amb condicions: 

 

Ítem, és pactat, concordat entre les dites parts que, attés que lo dit noble don Joan de 

Ribelles e de Montagut prengué docentes liures de Vilabella, jurat de la dita vila, les quals tenia 

per a fer donar a mossén Almúnia, promettrà, axí com ab lo present capítol promet, tornar a 

restituir aquelles dites docentes liures al dit Vilabella eo als jurats de la dita vila per a que de 

aquelles ne facen a ses voluntats, e açò dins hun any comptador del dia de la ferma dels presents 

capítols en avant. E si en lo dit temps no pagava aquelles segons dit és, sia tengut e obligat lo dit 

noble don Joan pagar lo interés de aquelles passat lo dit anys segons stà carregat lo censal a 

                                                 
44 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.7, caixa 1. 
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mossén Almúnia, fins aquelles sien realment e ab tot effecte pagades segons dit és, axí com ab lo 

present capítol lo dit noble don Joan se obliga.  

E axí mateix, volen les dites parts que, pagats los crehedors del dit don Joan, segons 

davall se dirà, dels dits rosechs, los dits vehins e habitadors de la dita vila se puixen aturar ver si 

les dites docentes liures dels infrascrits huyt mília ducats, e en lo dit cars cesse e haja de cessar lo 

dit interés de aquelles, si ja ans lo dit noble don Joan no les havia pagades. 

 

c) El senyor, per a més seguretat, donava la seua paraula al seu cunyat, el noble 

Francesc de Penya-roja, que tots els vassalls fugits de l’Alcúdia podien tornar sense 

temor a represàlies: 

 

Ítem, és pactat entre les dites parts que lo dit noble don Joan done paraula al magnífich 

mossén Francés Penairoja, cavaller, cunyat de aquell, axí com ab lo present capítol li dóna, que 

tots los vassalls e habitadors de la dita vila puxen tornat segurs a la dita vila e puixen star 

segurament e pacífica en aquella axí com staven ans de les commossions populars que són stades 

en lo present regne, e axí ne dóna paraula al dit mossén Francés de Penairoja. 

 

d) Els vassalls reconeixien el mal que havien causat al senyor, i per a 

compensar-ho, li donaven 8.000 ducats, pagadors en diversos terminis, els quals haurien 

de servir per a satisfer als creditors del senyor els anys impagats a causa de la revolta: 

 

Ítem, és pactat e concordat entre les dites parts que, per quant los vassalls del dit noble 

don Joan e vehins de la dita vila de l’Alcúdia, vent que lo dit noble don Joan té molt grandíssim 

dan a causa de les turbacions de la dita vila de l’Alcúdia, e li és stat robat e saquejat lo castell de 

la dita vila e molts altres dans al dit senyor fets; e per ço, per satisfer los dits dans y perquè a 

causa de les perturbacions del present regne lo dit noble don Joan, senyor de la dita vila, va en 

darrer de algunes pensions als crehedors de aquell, per ço són contents los dits vassalls e 

habitadors de la dita vila de donar, axí com ab los presents capítols prometten e s’obliguen donar 

e pagar, al dit noble senyor don Joan, senyor de la dita vila, e als seus huyt mília ducats, per los 

dits dans en sta forma y manera, ço és, que cascun any donaran e pagaran, axí com ab los 

presents capítols se obliguen donar e pagar, cincg-cents ducats en sta forma, ço és, trecents 

cinquanta ducats en la festa de Senct Joan de juny e cent cinquanta ducats en la festa de Senct 

Miquel de setembre, començant la primera paga a Senct Joan de juny primer vinent e l’altra paga 

a Senct Miquel aprés següent, e de aquí avant es los dits terminis fins los dits huyt mília ducats 

sien entregament pagats al dit noble don Joan e als seus; los quals dits cinch-cents ducats sien 

consignats per lo dit noble don Joan als crehedors de aquell per obs de pagar los càrrechs que 

aquell dit noble don Joan deu als dits crehedors fins tant aquells éntregament sien pagats; los 
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quals dits cinch-cents ducats sien tenguts pagar los dits vehins e habitadors de la dita cascun any 

segons dit és, ço és, cascú de aquells la quantitat que·ls serà tachada, e que sien tachats tant 

solament aquelles persones qui tendran béns de manera que ab tot effecte no hi haurà nichils. 

 

e) Per a reunir els 8.000 ducats seria efectuada una derrama entre els vassalls. A 

aquells que no volgueren pagar, els embargarien i se subastarien els béns per valor 

d’allò que haurien d’abonar: 

 

Ítem, és stat pactat e concordat entre les dites parts que per pagar los dits huyt mília 

ducats en la forma dessusdita per los dits vehins e habitadors de la dita vila, sien fets e elets 

tachadors per a tachar entre aquells la quantitat dels dits cinch-cents ducats e salari del col·lector 

per a exhigir los dits cinch-cents ducats cascun any, la qual tacha se haja de fer per los tachadors 

ab voluntat del dit senyor. E si algun vehí o habitador de la dita vila, present o absent, no volia 

pagar la quantitat de la dita tacha que se li serà tachadada, que en tal cars lo col·lector de la dita 

tache, inste al dit senyor o son batle faça venda dels fruyts o altres béns que·s trobaran en les 

heretats e cases de aquells tals o tal de qui no volran pagar la tacha. E si en lo dit cars no seran 

atrobats compradors per als dits fruyts e béns, los jurats qui·s trobaran de la dita vila en lo dit 

cars sien tenguts y obligats en nom de jurats de pagar la justa stimació que valien los dits fruyts e 

béns, e que aquells prenguen a son càrrech. E si res sobrara venuts los dits béns, aquella quantitat 

reste per a pagar los càrrechs de les dites terres. 

 

f) Els vassalls donaven l’hostal, bé propietat de la vila, al senyor i als seus 

successors a mena de regal per haver-los atorgat el perdó general:  

 

Ítem, és pactat y concordat entre les dites parts que lo hostal de la dita vila, lo qual solia 

ésser de la dita vila, sia del dit senyor don Joan y dels seus perpètuament, axí com ab los presents 

capítols li transporten aquell e ab tots los drets que aquells tenien.  

 

Amb l’hostal li conferien també el dret de tindre tenda, fleca i taverna. 

g) El senyor reconeixia les quantitats donades pels vassalls abans d’aquesta 

concòrdia i les descomptaria dels 8.000 ducats: 

 

Ítem, és content y plau al dit senyor que tota aquella quantitat que aquell haurà rebut 

dels jurats de la dita vila, les quals quantitats poch més o menys pugaran dotze mília sous, o lo 

que·s trobarà haver rebut en cars que sia més dels dotze mília sous, ho pendrà en compte de 

rebuda tot allò. E axí mateix, pendrà en compte de rebuda tot allò que hauran pagat los 
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particulars als porters y acrehedors devents al dit senyor don Joan, e pendrà en compte de rebuda 

de la dita quantitat per les despeses que tocarien a pagar al dit noble don Joan, los pagarà e 

pendrà en compte de les darreres anyades, o que si algú dels que hy són de fora volia culturar y 

per ara no tornar a la dita vila, ho puxa fer, puix pague la tacha y tot lo que ha de pagar al senyor 

eo la vila. 

 

h) El senyor prometia defendre els vassalls davant les possibles acusacions 

criminals dels procuradors fiscals del monarca: 

 

Ítem, axí mateix promet lo dit senyor don Joan que si los procuradors fiscals del senyor 

rey los demanarien cosa alguna, que·ls defensarà als dits vehins e habitadors de la dita vila de 

qualsevol demanda que ad aquells los facen per occasió de les revolucions populars generalment. 

E que si per cars eren tachats per los officials reals de sa magestat, que en tal cars promet servar-

los certa concòrdia que té feta ab aquells en virtut de dos albarans fets de la mà de aquell, e que 

aquells servarà, […] e que aquells dits albarans resten en poder del dit mossén Francesch de 

Penarroja per seguretat de les [quantitats]. 

 

i) Com que s’havien signat altres concòrdies entre els senyor i vassalls referent 

al perdó general, aquelles serien nul·les i només seria legal el present acord: 

 

Ítem, attés que són estades fetes diverses concòrdies fetes entre lo dit senyor e los dits 

vassalls, rebudes per diveros notaris e sots diveros calendaris, e com aquelles no sien vengudes 

en effecte que de aquelles no se’n puguen alegrar los dits vassalls ne lo dit senyor, e que aquelles 

no sien de effecte algú e que no puguen aprofitar al dit senyor ne als dits vassalls, restant a la dita 

vila e vassalls de aquella les libertats que ans tenia y quant el dit senyor entrà en la dita baronia y 

prengué pocessió de aquella. 

 

j) S’imposaria una pena de 2.000 ducats a la part que incomplira qualsevol 

capítol de la concòrdia: «Ítem, és pactat que les dites parts promettran, axí com ab los 

presents capítols prometten, servar los presents capítols e cascú de aquells sots pena de 

dos mília ducats applicadors a la part obedient e exhigidors de la part contrafahent.» 

k) S’establia la fermesa de tots els capítols: 

 

Ítem, és pactat e concordat entre les dites parts que los presents capítols e cascun de 

aquells sien executoris ab summissió de for e altres exemples en semblants actes posar 
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acostumades, e que dels presents capítols sien fetes una e moltes cartes públiques quantes les 

dites parts volran e elegiran. 

 

Per poder pagar l’enorme suma de 8.000 ducats hem vist que es van fixar 

terminis anuals de 500 ducats. Però, com que la vila no tenia la quantitat en efectiu va 

haver d’acudir a l’endeutament amb el carregament de censals. El 1528 la vila en va 

carregar un a Bernat Lluís Almúnia de 80 lliures.45 L’11 d’abril de 1529 la vila va 

acordar carregar-ne un altre de 1.500 ducats per a satisfer al senyor el deute dels anys 

1535 fins a 1537 per «ratione et causa illarum quingentarum ducatorum auri, quod nos 

annuatim jam dicta universitas usque quam quo omnes illi octo mille ducati, quos michi 

dare et solvere promisistis ratione damnorum tempore sedicionis popularis.»46 El 2 de 

maig el Consell General va acordar carregar sobre la vila un altre censal per a poder 

pagar la multa imposada per l’emperador a causa de la rebel·lió agermanada.47 L’11 

d’abril de 1546 encara en va haver la vila de carregar un altre de 700 lliures.48 Alguns 

veïns van haver de vendre propietats per a poder satisfer el que els havia estat taxat a fi 

de pagar la multa imposada pel senyor, com foren Benet Dolit i la seua esposa Elisabet, 

els qual vengueren a Joan Vallés les cases que tenien al carrer Major de l’Alcúdia per 

pagar «certas quantitates peccunie per nos debitas, tam dicto nobili domini quam 

universitati dicte ville de peyta, censibus et tacha racione Germanie imposita.»49 

Però el perdó general de 1525 no excloïa el càstig als rebels més destacats. El 

senyor va ser especialment cruel amb Antoni Vendrell, el qual, a més d’haver estat 

multat amb una elevada quantitat per haver estat un dels responsables de la crema del 

castell, el va posar a la presó. La virreina Germana de Foix va haver d’intervindre a 

instància del mateix Vendrell; Germana escriví a Joan de Montagut 

 

que pretenent vós que ell dit Vendrell vos seria per certes rahons e causes obligat a 

pagar certa quantitat de diners, lo hauríeu e haveu maltractat e nafrat, e encara posat en la presó 

del dit loch, dient que de allí no l’haveu de traure fins que entegrament us haja pagat lo que 

deu.50 

 

                                                 
45 APPV, Protocols, 15.507/Notari: Joan Llopis de Rocafull. 
46 ARV, Protocols, 266/Notari: Joan Lluís Bertran. 
47 ARV, Protocols, 206/Notari: Joan Lluís Bertran. 
48 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
49 APPV, Protocols, 15.988/Notari: Joan Llopis de Rocafull; 1533, novembre 14. 
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Germana va ordenar al senyor de l’Alcúdia que el traguera de la presó i el 

deixara exposar el cas davant la Reial Audiència, i que els jutges dictaren sentència. 

Un altre dels empresonats va ser Pere Boix.51 Francesc i Bartomeu Alapont van 

ser multats amb 10 ducats i el senyor va prendre les cases i les terres dels principals 

agermanats, les quals van ser venudes en pública subhasta. Damià Marqués, quan li 

preguntaren com havia adquirit sis fanecades d’olivar, digué que li pertanyien 

 

per haver més de trenta anys que les comprà, perquè·s corregueren públicament en la 

plaça de la present vila, junctament ab altres terres y possessions que·s veneren per certa 

composició que·s devia al il·lustre senyor don Joan de Ribelles per rahó de la Germania 

passada.52 

 

A més de les multes pagades al senyor, la vila va haver de satisfer a l’emperador 

certa quantitat pels delictes comesos i per a poder rebre el perdó reial. Davant el temor 

dels vassalls que l’emperador els imposara una multa copiosa i no estar en disposició de 

poder fer front a tantes despeses, el senyor els va entregar un document perquè es 

tranquil·litzaren: 

 

Yo, don Joan de Montagut Ribelles Valero, senyor de la vila de la Alcúdia, promet a 

vosaltres, justícia, jurats y Consell de la vila de la Alcúdia y als particulars de aquella, a si lo 

emperador y rey nostre senyor composa ab tot efecte la vil·la de l’Alcúdia per crim de Germania 

y rebel·lió que és estada en lo present regne de València, y cosa alguna la dita vila ne agués de 

pagar per via de tal rahó, composició, vos promet de pagar-ho yo en esta manera: que del que a 

mi vos sou obligats aver de donar, vos promet yo de pagar-ho y de allò que avíeu de donar en les 

darreres anyades. Y per ço, fas dos alvarans, lo hu que siga en mans de vosaltres y l’altre en 

poder de mossén Francés Penaroga, mon cunyat, per què axí en posat fos lo present albarà per 

mà mia a XXXI  de giner, any mil D XXV .53 

 

Joan de Montagut va suplicar a l’emperador Carles certs favors respecte a la 

composició feta per aquest a l’Alcúdia, i els va obtindre, ja que havia servit fidelment en 

l’exèrcit reial i havia prestat diners al comte de Mélito. Primerament, demanava que la 

composició a l’Alcúdia fóra moderada, ja que segons afirmava «los habitadors de 
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aquella estan tan destruïts, que a penes se poden sustentar.»54 A més, el senyor ja havia 

multat els vassalls amb una quantitat considerable i li interessava que li pagaren abans 

que al monarca. En la segona súplica reclamava que, d’allò que l’emperador composaria 

a l’Alcúdia, se’n descomptara el que en Joan havia prestat a la hisenda reial, i els 

alcudiencs abonarien això directament a ell. 

El 16 de febrer de 1533, el Consell General de l’Alcúdia, presidit pel justícia 

Lluís Miquel, el seu lloctinent Joan Miquel, els jurats Joan Vendrell i Miquel Pons, i el 

mustassaf Miquel Joan Oliver, atés que l’emperador volia atorgar el perdó general als 

que havien estat agermanats, i com que els veïns de l’Alcúdia havien participat en la 

rebel·lió i el virrei duc de Calàbria havia taxat la vila amb la multa o composició de 

1.000 ducats, el Consell nomenà síndic Joan Vendrell, llaurador, perquè en nom de 

l’Alcúdia signara davant el duc el compromís de pagar a la hisenda reial aqueixa 

quantitat i rebre el perdó de l’emperador.55 

Els virreis Ferran d’Aragó, duc de Calàbria, i Germana de Foix publicaren la 

composició de l’emperador el 12 de març de 1535, la qual va establir la quantitat de 

1.000 ducats d’or a pagar en sis anys: 

 

Vicinis et habitatoribus ville de la Alcudia, vulgo dicte de Carlet, tam vivis quam 

deffunctis in predictis criminibus, unionis et prave Germanie in hoc regno suscitate culpabilibus 

et participantibus in adminiculum sive adintorium predictarum expensarum ut premittitur 

factarum taxamus et assignamus mille ducatos auri.56 

 

Dels 1.000 ducats foren descomptats les 296 lliures que el senyor de l’Alcúdia 

havia prestat per a «subvenció del camp y real exèrcit tenia sa magestat en lo regne de 

València per a reduhir los pobles del dit regne de València a la obediència de la dita 

ceràrea magestat per causa de la prava e damnada Germania»,57 i que li serien satisfetes 

del pagament a l’emperador per part de la vila dels anys 1535 i 1536. 

Amb la revolta agermanada el senyor havia deixat de rebre els impostos 

d’alguns anys i els seus censalistes el pressionaven perquè satisfera els interessos 

vençuts i impagats, els quals pujaven a més de 790 lliures anuals. A més, hi havia 
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censals carregats per Joan juntament amb Anna Isabel de Castellví, la viuda del seu 

oncle, a qui havia de pagar el dot i encara no ho havia fet. Anna havia carregat censals 

per raó del dot i Joan es va comprometre a pagar els interessos; com que ell no ho va 

fer, els creditors havien posat demanda a Anna, la qual era la titular, per la qual cosa 

aquesta demanà a Joan que els abonara, si no, el portaria als tribunals.58 

 

Censalistes de Joan de Montagut, senyor de l’Alcúdia. Any 152559 
 

Censalista Professió Interés anual (lliures) 
Joan Quintana, mestre apotecari Artista 20 
Joan Ivarra, mestre apotecari Artista 37,50 
Jaume Salt, notari Artista 13,30 
Antoni Giner (València) Ciutadà 31,75 
Miquel Valero (Alzira) Ciutadà 30 
Guillem Vallnoll (Onda) Ciutadà 7,50 
Pere Pujadons (Xixona) Ciutadà 16,66 
Bartomeu Jordà Ciutadà No consta 
Monestir de Sant Jeroni (Gandia) Clergat 53,75 
Roger de Pallàs, abat de Sant Bernat Clergue 66,70 
Jeroni de Ribelles, canonge de la Seu de València Clergue 8,33 
Jeroni Tagell, doctor en lleis Jurista 7,50 
Violant Llançol, viuda de Joan Cornera Noble 6,75 
Violant Llançol, viuda de Joan Cornera Noble 63,50 
Miquel Vallés, donzell (Sant Mateu) Noble 30 
Pere Boÿl Noble 45,83 
Elionor Penya-roja, viuda Joan de Cervató Noble 130,20 
Margarida de Vilanova, viuda Francesc de Vilanova Noble 26,66 
Serafí de Ribelles Noble 39 
Beatriu d’Íxer Noble 20 
Violant Almúnia, viuda Bernat Almúnia Noble 29,43 
Lluís Domingues Noble 10 
Isabel Valero, viuda Gaspar de Ribelles Noble 12,50 
Joan Sanç, senyor de la Llosa Noble 7,50 
Isabel Penya-roja, viuda Guillem Ramon Almenara Noble 58,33 
Gonçal d’Íxer Noble 11,75 
Joan Romaní, mestre racional Noble 6 
Guillem Ramon Olzina, senyor de Planes Noble No consta 
Total  790,44 

 

La situació financera de Joan de Montagut després de la revolta era delicada. Els 

seus creditors no havien rebut els interessos dels anys de la Germania, ja que els 

vassalls no havien satisfet les rendes al senyor, de les quals es pagaven aquells. En 

conseqüència, el 10 de febrer de 1525, Joan es va veure forçat a signar un acord amb els 
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censalistes. En el preàmbul s’insisteix en la crítica situació en què es trobava l’Alcúdia, 

cosa que feia necessari 

 

lo assento que se ha de tenir en pagar los crehedors del dit noble don Joan, les pensions 

dels censals axí degudes com de les devedores, les quals pensions degudes se són causades per 

rahó e causa de les revolucions populars del present regne, per la qual rahó quasi tots los 

habitadors de la dita vila de la Alcúdia se’n són anats, en manera que la dita vila de la Alcúdia 

sia quasi despoblada e lo terme de aquella no·s procura, stà quasi tot erm, de manera tal que stà 

en total perdició e ruïna, e per tornar a poblar aquella seria cosa rahonable que·s fes relaxació de 

les pensions degudes. Però lo dit don Joan no demana una relaxació de pensions, sinó perquè la 

dita vila no stiga despoblada e destrohida, demana e vol sia donat algun orde e assento que los 

dits crehedors sien pagats axí de les pensions ordinàries que cauran e són caygudes 

ordinàriament en lo present any de mil cinch-cents vint-e-cinh, de les rosegues degudes del any 

M D vint-e-quatre e dels anys atràs.60 

 

Entre altres, es concordaren el capítols següents: 

� Joan de Montagut i els censalistes posarien un recaptador a l’Alcúdia per 

a exigir totes rendes senyorials de l’any 1525 i les composicions per la Germania, i quan 

tinguera reunides 50 lliures, les ingressaria en la Taula de València, d’on serien pagats 

els interessos del censals. 

� El recaptador col·lectaria igualment l’impost del morabatí de l’any 1525 i 

tots els censps deguts al senyor dels anys 1521 al 1524, i procediria com el capítol 

primer. 

� Com que els vassalls de l’Alcúdia havien de satisfer al senyor 500 ducats 

a l’any pels terminis de la composició per la Germania, la vila posaria un recaptador per 

a recol·lectar aquesta quantitat i procedir com el capítol primer. Va ser nomenat com a 

recaptador Miquel Amat. 

� Joan de Montagut prestaria jurament davant el governador que no 

exigiria pel seu compte res als vassalls ni als recaptadors, els quals no entregarien res al 

senyor de la recol·lecció, «ans si lo dit noble don Johan volia exigir per qualsevol via, 

sien tenguts de manifestar-ho en virtud del dit jurament als dits crehedors.» 

Amb aquesta concòrdia, Joan de Montagut s’obligava durant uns anys a no 

cobrar les rendes de l’Alcúdia a favor dels creditors, però encara posseïa dues fonts més 
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d’ingressos: l’heretat de Morvedre, herència de Ramon de Montagut, i Ressalany. 

L’heretat de Morvedre pareix que s’havia preservat indemne i la va arrendar per sis anys 

per 25 lliures a l’any.61 Ressalany, en canvi, havia patit els atacs dels agermanats de 

l’Alcúdia i d’Alzira i es trobava en un estat calamitós.  

El senyor inicià l’11 de juliol de 1529 la realització d’un capbreu de totes les 

cases i terres censades a l’Alcúdia, i nomenà els notaris Miquel Vallés i Jeroni Gombau, 

i Baptista de les Ames, velluter de l’Alcúdia, per a revisar les declaracions dels vassalls. 

Volia posar al dia els cens de les propietats senyorials, les quals no havien estat 

capbrevades feia segles.62 

A l’Alcúdia foren aquestos uns anys terribles, que el senyor va aprofitar en 

benefici seu. Atés l’estat deplorable de la vila, Joan de Montagut va intentar dinamitzar 

l’economia alcudienca. Així va aconseguir, el 31 d’octubre de 1537, de l’emperador 

Carles, que li fóra confirmat el privilegi que Alfons V va atorgar a Manuel de Montagut 

sobre l’autorització de celebrar un mercat, el qual havia deixat de celebrar-se durant 

alguns anys a causa de la Germania.63 Joan es va preocupar, igualment, d’ampliar el 

regadiu de l’Alcúdia. El 1536, el senyor de l’Alcúdia, en companyia de Melcior de 

Cernato, senyor d’Antella, Galceran de Castellví, senyor de Carlet, Jeroni de 

Cabanyelles, senyor d’Alginet, Miquel Jofré, senyor de Benifaió, i Dídac Jofré, senyor 

de Pardines, van presentar davant el virrei Ferran d’Aragó un projecte per a construir 

una sèquia del diu Xúquer «en que puedan venir por ella hasta cinquenta filas de 

agua.»64 Les despeses, pressupostades en més de 12.000 ducats, correrien a compte dels 

nobles. El preu tan elevat estava justificat perquè la construcció «ha de pasar por 

barrancos y por debaxo del río de Carlet, que se ha de hazer cano por debaxo de tierra.» 

Havien consultat experts que havien certificat la viabilitat de l’obra, la qual seria molt 

útil per a augmentar les collites, especialment la de blat, la qual cosa repercutiria en 

benefici de les rendes del rei i de l’Església. Sembla que el projecte no es va realitzar. 

En la Cort del justícia de l’Alcúdia es jutjaren durant aqueixos anys diversitat de 

causes, en moltes de les quals hi intervingué el senyor directament o indirecta. El 1528, 

el procurador fiscal de la baronia va presentar una acusació criminal contra Joan i 
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Bartomeu Vallés, i Bartomeu Caranaya, acusats d’haver mort un morisc del senyor de 

Bicorb al terme de l’Alcúdia. Joan de Montagut els va perdonar perquè ho feren en 

servici de Déu, i només tingueren de pagar 75 lliures de multa.65 

El 1529, comparegueren el vicari de Sant Andreu, Miquel Joan i Andreu Oliver, 

velluters, Joan Vallés, teixidor, i Bartomeu Maça, ermità de Santa Bàrbera, els quals 

havien estat testimonis demanats per Pere Cardona en el seu testament, per al qual no 

havien trobat un notari perquè poguera autenticar-lo. Com que, segons els furs, en 10 

dies havien de notificar el testament davant el justícia, ells ho feren i, finalment, va ser 

autenticat.66 El 1538, el procurador fiscal de l’Alcúdia i Ressalany, Jeroni Gombau, va 

presentar una acusació criminal contra «Pere Pili, Miquel Pili, Lloýs Camagrossa y 

altres de Ressalany per rahó de certa brega entre aquells tenguda, de la qual passà perill 

de despoblar-se dit lloch.»67 El 1542 apareix una denúncia criminal contra un morisc de 

Carlet per «haver tirat ab ballestes y mort altre moro» al terme de l’Alcúdia.68 El 1544, 

s’acusa a Miquel Avella, llaurador de l’Alcúdia, «per haver mort una cochina y haver-la 

venuda en la plaça de la Alcúdia, la qual era furtada.»69 Fins i tot els forasters de pas per 

la vila estaven sotmesos a la jurisdicció senyorial, així el 1545, «passant un foraster per 

la Alcúdia, demanà a un chich que per hon anaven a Múrcia, y li respon que no u sabia, 

arribà y li pegà.»70 

En el Consell General del 14 de juliol de 1529 es nomenà síndic Pere Pérez, 

jurat de la vila, per a acudir a la cúria dels diputats de la Generalitat i concordar el 

manifest per a pagar l’impost de la sal que corresponia a l’Alcúdia.71 El 12 de juny de 

1530 en el Consell General a l’ermita de Sant Antoni determinaren que es tornara a 

cobrar certs impostos perquè la vila ho necessitava, 

 

atés que a la dita universitat de la dita vila, per alguns singulars e particulars de aquella 

ben responen certs censos eo peytes nomenats «de la perferta», los quals són stats algun temps 

que no són exigits e cobrats en gran dany de la dita universitat, e considerat que los qui responen 

los dits censos de la dita perferta an comprat e poseeixen les propietats sobre les quals és stada e 

imposada la dita perferta ab lo dit càrrech, e que a la dita universitat li és més útil e profitós 
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cobrar y exigir los drets, peytes e censos que li són deguts per obs de pagar ses nesesitats e 

càrrechs, que no en posar tacha entre la gent, fonch per aquells deliberat e determinat, sens 

discrepació alguna, segons damunt és dit, que la dita perferta torne en son propi ésser e se 

exegesca e cobre si e segons antigament e per los antipasats e presents vehins e habitadors de la 

dita vila se solia exigir e cobrar.72 

 

2.1.5. PRIMER INTENT JUDICIAL DE L’A LCÚDIA D’ALLIBERAR-SE DE LA JURISDICCIÓ 

FEUDAL 

 

Molts veïns no tenen al dit don Joan de Ribelles per senyor de dita 

vila e baronia de l’Alcúdia, ni·l volen conéxer, ni menys conexen al bal·le, 

justícia ni altres officials de dita vila, sinó al rey. 

 

Pere Font, velluter de l’Alcúdia, 1549 

 

A partir de la dècada de 1540 es detecta un nou esperit combatiu en els vassalls 

respecte a la pressió senyorial exercida durant els anys de la repressió de la revolta 

agermanada. Aquesta vegada seran les vies judicials les emprades i la lluita serà sense 

treva. La recuperació econòmica de la baronia té molt a veure en aquest punt. 

L’any 1548 marca l’inici de la lluita en els tribunals entre el senyor i els vassalls. 

Comença amb un procés de Joan de Montagut contra els jurats de la vila en què els 

reclama l’interés d’un censal carregat pel poble a Beatriu de Ribelles i que l’Alcúdia es 

negava a pagar. Aquest censal havia passat per herència a Joan de Montagut i la vila, la 

qual considerava que el senyor li devia certes quantitats, volia descomptar-ho de 

l’interés escaient.73 Un altre procés en aqueix any enfrontava les dues parts sobre les 

vendes de la seda, que el senyor pretenia controlar per mitjà d’un corredor públic.74 Així 

mateix, la vila instava un nou procés ja que, quan estava en possessió de presentar 

candidats per als càrrecs municipals, dels quals el senyor en feia l’elecció, el noble 

pretenia modificar aquest mètode en perjuí de la vila.75 
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Però serà la causa iniciada pel juliol de 154876 la que s’erigirà com una de les 

més importants de la història de l’Alcúdia per la importància del contingut, ja que tracta 

el domini senyorial, la jurisdicció suprema que el senyor exercia sobre la vila des de la 

compra d’aquella per Pere de Montagut el 1382, i que li permetia, segons els vassalls, 

tot tipus de pràctiques intolerables. 

El 4 de juliol de 1548 compareixen en la Reial Audiència Miquel Boronat i 

Jaume Jornet, jurats de l’Alcúdia, i en nom de tota la universitat denunciaven com el 

senyor de la vila, Joan de Montagut, «contra tot dret divinal e natural», els denegava la 

facultat de triar síndic perquè els defenguera en les causes processals que desitjara instar 

la vila, per la qual cosa demanaven els fóra concedida la llicència per a fer sindicat i 

poder elegir un síndic per tal de representar-los. L’Audiència envià un algutzir que 

s’entrevistà amb el justícia de la vila, Rafael Garcia, i li digué que, tan prompte com 

poguera, reunira el Consell General, a pena de 1.000 florins. El dia 7 de juliol es reunia 

el Consell a l’ermita de Sant Antoni i els veïns elegien síndics amb plens poders en les 

persones de Pere Cardona i Gaspar Miquel, velluters, a fi que els representaren en la 

Reial Audiència en el procés que l’Alcúdia anava a iniciar contra Joan de Montagut. 

Els síndics Pere Cardona i Gaspar Miquel presentaren l’acusació de la vila 

contra el senyor. Primerament feien constar: 

 

La dita vila té son Consell format de consellers, los quals se acostumen de ajustar ab lo 

justícia e jurats de la dita vila per a entendre en lo regiment, administració y en les provisions de 

la dita vila per la conservació de aquella. 

 

Igualment, la vila estava en possessió immemorial de celebrar consells generals i 

particulars, 

 

sense empaig ni contradicció alguna del noble don Johan Ribelles, ni predecessors de 

aquell, ni del bal·le algú de aquells, votant tots los consellers, y en son cars, tots los vehins de la 

dita vila en los consells, axí particulars com generals, libere juxta lur consciència ço que a cascú 

pareixia, ab tota libertat. 
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Però ara Joan de Montagut, sense respectar aqueixa facultat antiga de la vila, 

intentava que el batle assistira als consells generals i els particulars i així, 

 

saber tot lo que·s fa en lo dit Consell de la dita vila; e lo que pus fort és, que si alguns 

voten per lo benefici públich de la dita vila o particulars de aquella, e si los dits vehins e 

particulars de la dita vila no voten segons la voluntat del dit don Johan en lo Consell, axí com 

aquell volia, ha multat a diverses persones per la dita causa e rahó […]; e lo qu·és pus fort, ha 

multat la major part del dit Consell e se ha reservat la facultat de multar aquelles per a quant ben 

vist li sia. E pochs dies ha, ha entés de executar la multa que ha fet contra alguns del dit Consell 

en mil ducats […], en molt notori perjuhí de les dites libertats que jure nature pertanyen a la dita 

vila e particulars de aquella. 

 

Els síndics recordaven que, segons furs i privilegis del regne, i encara per dret 

natural, «ningú no puixa ni pot ésser perturbat ni privat de la sua posessió e libertat sens 

coneguda de dret y sentència», per tant, 

 

fermen de dret en mà e poder de vostra excelència e de son Real Consell sobre la 

possessió líbera, pacífica e quieta i libertats de dita vila e particulars de aquella han e tenen per 

tot lo dit temps inmemorial a tot clam, pençió e demanda que lo dit don Johan, senyor de la dita 

vila, e lo bal·le de aquell e qualsevol altre perturbant pretenga tenir. 

 

Demanaven que els fóra admesa la demanda perquè, a causa de la multa 

imposada pel senyor, la majoria dels vassalls havien abandonat les seues cases, 

 

recelant encara que lo dit don Johan procehiria de fet contra les persones de aquells, 

contravenint a totes les libertats de aquells […], supplicant, noresmenys, manar provehir que per 

quant tots los pobladors de la dita vila o la major part de aquells stan foragitats de les sues cases 

e habitacions, en perdició majorment en aquest temps de batre los grans y forments, per a 

efectuar lo qual suppliquen sia atorgat guiatge ad aquells e a cascú de aquells per a tornar en ses 

cases e habitacions […], manant al dit don Johan e a son bal·le […] que no s’entrameta de les 

persones ni béns de aquells […], manant a la dita part altra que, si clam, o petició, o demanda 

pretenen tenir contra los dits supplicants e fermants de dret, que posen aquell o aquella davant 

vostra ecelència o de son Real Consell. 

 

El procurador de Joan de Montagut, el notari Lluís Avenar, va replicar la 

demanda dels síndics de l’Alcúdia: reconeixia que el senyor havia posat multes, però no 
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a tot el poble, sinó a alguns particulars; i no per les causes esgrimides pels síndics de la 

vila, sinó «per altres justes causes e rahons de desobediència y desacatos per aquells 

comés e comesos.» A més, recordava que a en Joan, «com a senyor qui és de dita vila, y 

tenint com té tota jurisdicció civil y criminal, mer y mixte imperi y conforme a les 

disposicions forals del present regne», els vassalls no li podien posar demanda en la 

Reial Audiència. Així mateix, Avenar exposa que el Consell de la vila no s’havia 

convocat lliurement, sinó que sempre havia necessitat la llicència del senyor, «y en los 

quals consells generals ha entrevengut y à acostumat de entrevenir lo bal·le de dita vila 

[…], com a bal·le de aquella y no per lo pretés efecte que agués de recitar al dit don 

Joan de Ribelles lo que passava en los tals consells.» En resum, el senyor es reafirmava 

en els seus drets i demanava no ser molestat a punició de 500 florins. 

Pere Porcar, notari, procurador de la vila de l’Alcúdia, declarava que la vila 

havia estat posada a salvaguarda i protecció del governador. Els vassalls no es negaven 

a pagar el que degueren al senyor, tanmateix, abans el noble els hauria de pagar el deute 

amb el poble. Instaven el governador a 

 

manar provehir sia feta comissió a hun alguazir, ensemps ab lo scrivà de la present 

causa, per a que en presència y a sapiència de aquell, los dits vassalls puguen contar líberament 

ab lo dit noble don Joan eo bal·le de aquell, axí lo degut per aquells al dit senyor com lo degut 

per lo dit senyor ad aquells, e del que serà degut líquid per lo dit senyor mane pagar ad aquell als 

dits vassalls. 

 

Entre altres, el senyor havia demanat als vassalls que li pagaren cens per la fulla 

de morera que compraven d’altres termes per a la cria dels cucs de seda, cosa a què es 

negaven els vassalls perquè d’això no n’havien pagat mai res. D’altra banda, Pere 

Porcar reconeixia que segons furs i privilegis els vassalls de l’Alcúdia no podien 

recórrer «a jutge algú ni desliurar lo fur y jurisdicció del senyor de la dita vila e baronia 

de la Alcúdia», ja que el senyor tenia la potestat de nomenar jutge per a qualsevol 

pretensió dels vassalls contra ell. Però no per això no deixava d’haver-hi un greuge en 

l’actuació del senyor, i com assenyalava: 

  

la causa per la qual los vassalls de la dita vila de l’Alcúdia són crehedors del dit noble 

don Johan és per rahó e causa de certs jornals, que los jurats de dita vila manen que los vehins y 

habitadors de la dita vila de l’Alcúdia fassen fahena per aquells no deguda al dit senyor en les 
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faenes, castell, torre, heretats, hostal, almàcera e altres jornals fets per los dits vassalls en los dits 

béns, heretats y casa del dit senyor […], axí, la dita universitat toca y s’esguarda manar als dits 

covehins de fers los jornals per tandes, e axí fet, aquells los jurats e administradors, com a regent 

y administrant la dita universitat, serien y són tenguts y obligats de tenir lo comte y fer pagar al 

dit senyor los dits jornals diürnals, puix que per manament de aquells són estats fets. 

 

Concloïa Porcar dient que tots els vassalls del regne de València «bé poden 

recórrer a sa magestat.» Per tant, el recurs de la vila havia de ser admés, perquè si el 

senyor nomenava el jutge de la causa, com pretenia, aquest seria clarament parcial. 

Assegurava que el senyor era deutor a la vila de moltes quantitats, especialment per raó 

de la composició de 1.000 ducats pagats per l’Alcúdia a l’emperador pel crim de 

Germania, i que el senyor, amb un document signat el 1525, s’obligà a pagar-los; no ho 

va fer i hagué de pagar-los la vila.  

Pere Porcar, en la segona compareixença, el 2 d’agost, va centrar l’exposició en 

la disposició dels vassalls a pagar al senyor tot allò que li degueren, però passant abans 

comptes amb ell perquè els satisfera allò que ell els devia. Quan els vassalls van 

obtindre el salconduit per a poder tornar a les seues cases —donat pel governador—, i ja 

de retorn a la vila, el batle no va voler passar comptes amb ells de cap manera. Veient 

aquest comportament, la vila havia estat forçada a acudir a la Reial Audiència per a 

cobrar el que el senyor devia al poble. A més del deute del senyor pel que fa a la 

composició de la Germania, aquest havia de satisfer als vassalls els jornals treballats en 

els edificis i les terres senyorials, com es va acordar el 23 de setembre de 1399,77 ja que, 

quan els servents feren aqueixes faenes, el senyor no els va pagar. 

El 13 de novembre de 1548, Pere Porcar referia l’actuació abusiva del batle 

respecte a Damià Marqués. Aquest havia demanat a Cosme de les Ames 6 lliures que li 

devia. Cosme va anar a veure el batle per tal que el senyor li pagara certa quantitat de 

fulla de morera que li havia comprat. El batle no li va pagar, però li va proposar un 

acord: ja que el deutor era Damià Marqués i aquest li devia certes quantitats al senyor, 

les 6 lliures que havia de donar a Cosme serien compensades per la quantitat que 

Marqués devia al senyor. Marqués, en conéixer la concordança, va dir al batle que es 

deixara de romanços, que ell volia que Cosme li pagara, que allò del deute amb el 

senyor estava per veure. El batle li respongué: «Con que voleu oviar els comptes que 
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teniu vós ab lo senyor, no seria molt que dormísseu esta nit en la presó.»78 Marqués li va 

replicar que no gosaria posar-lo en la presó havent un procés incoat contra el senyor. 

Però el batle l’empresonà i li embargà els béns, la qual cosa constituïa una mostra més 

del procediment injust del senyor i del batle. 

El 14 de gener de 1549, el síndic de l’Alcúdia, a petició de la Audiència, va 

exposar detalladament tots els greuges que els vassalls tenien contra el senyor i que han 

estat dividits en els següents apartats: 

1. Greuges referits als impostos senyorials sobre cereals i vinyes. El terç-delme 

del blat i dels altres cereals que pertanyien al senyor es pagava generalment a les eres i 

no fora. Però Joan de Montagut, l’any 1548, «feya triar en lo camp les garbes ad aquell 

ben vistes, pagant-se del dit delme ab les dites garbes, cosa no acostumada per aquell en 

la dita vila de la Alcúdia ni menys en altres parts per semblants senyors». Respecte al 

terç-delme del raïm, també havia canviat el sistema de recaptació en perjuí dels vassalls, 

 

ja que lo dit senyor los fa manament que no entren en les vinyes ni dexen lo delme en la 

dita vinya […] a cabassos, segons se acostuma fins que lo dit senyor à triat la dita verema a tires 

la que millor li par. Y los que vénen a collir aquella destruheixen altra tant ab los rocins y 

persones que entren a cullir aquella […], ans se deu tornar a lloch y fer que·l delme si e segons se 

delma en la present ciutat y en altres llochs. 

 

2. Greuges referents als drets senyorials de la fulla de les moreres i de la seda. 

La intenció del senyor era: 

 

fer pagar a la dita universitat y particulars de aquella huyt dinés per lliura de dinés per 

rahó del terç del delme de la fulla de la seda que fan en la dita universitat, volent que la dita 

universitat y particulars de aquella paguen lo terç del delme axí de la fulla forastera comprada 

fora del terme de dita vila de la Alcúdia com dels orts de aquella, lo que no són tenguts ni 

obligats de justícia.  

 

Pel contrari, els vassalls afirmaven que «lo delme que ha y deu pagar la dita 

universitat y particulars de aquella seria tant solament per lo terç del delme que·s paga 

hi s’acostuma pagar al dit delmer, que es un real per onsa de la dita fulla en la present 

                                                                                                                                               
77 V. apartat 1.3. 
78 ARV, Reial Audiència, Processos, part III  apèndix, núm. 5923. 
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ciutat.» Només estaven obligats a pagar el terç-delme «de la fulla que aquells tenen y 

cullen en lo dit terme, i no de la fulla forastera y comprada fora lo terme de dita vila, 

com allí hon se compra lo dit comprador paga y se hacostuma de pagar lo dit delme.» 

No estaven conformes amb l’orde senyorial respecte al fet que 

 

ninguna persona puxa vendre en la dita vila fulla del terme de aquella, per hon la dita 

universitat y particulars de aquella no·s poden aproffitar del que és propi de aquells, essent com 

és contrafur del present regne […], quant més que sobrant-los necesàriament se ha de pedre la 

dita fulla. Podent-se’n aquells aproffitar […], deu ésser donada licència als dits vassalls per lo dit 

senyor. 

 

Igualment, el síndic de la vila protestà pel fet que el batle retenia les quantitats 

del preu de la seda venuda pels corredors públics dels veïns fins que no haguera acabat 

el treball dels mossos, jóvens contractats, generalment a la ciutat de València, experts en 

moure els torns de debanar la seda. Aquestos jóvens solien produir alguns danys a la 

vila o a l’horta mentre residien a l’Alcúdia. Quan abandonaven el poble, el batle 

descomptava als productors els danys ocasionats pels seus empleats de les quantitats 

obtingudes per la venda de la seda, cosa que consideraven els alcudiencs contrària a furs 

i privilegis. 

3. Greuges referents a servituds personals que els vassalls devien al senyor. Ni 

els vassalls ni els veïns de l’Alcúdia estaven obligats a donar cap jornal debades al 

senyor, i si en feien algun, el noble havia de pagar-lo. Era habitual que 

 

lo dit senyor tostemps que ha hagut menester jornals alguns, com dit és, nunca aquells 

ha demanat als particulars de la dita universitat, sinó als justícia, jurats de aquella, los quals dits 

justícia, jurats li han donat e fet donar los jornals que dit senyor demanava, manant als de la dita 

universitat y representants aquella que fessen los dits jornals […] precehint justa paga pagada als 

dits vassalls per lo dit senyor justa lo jornal quotidià. 

 

Per tant, «lo dit senyor don Joan de Ribelles és deutor a la dita universitat y 

particulars de aquella per faena feta per dita universitat y dits particulars de aquella de 

moltes quantitats, de les quals lo dit bal·le ne té ceda y memòria.»  

Una altra imposició injusta per als vassalls referia a l’obligació decretada pel 

senyor que tots els que tingueren camps d’oliveres havien de passar-los de forcat 
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almenys dues vegades a l’any; si només el passaven una vegada, pagarien de multa 60 

sous, sense tindre en compte «a la pobrea del dit llaurador ne imposibilitat de aquell, ni 

menys al temps, perquè en hun temps se poden llaurar y en altre temps no·s poden 

llaurar, per secà o per aygües.» Per tant, demanen que siga abolida aqueixa pràctica. 

4. Greuges referents a l’aplicació arbitrària de penes en infraccions comeses en 

les terres de conreu. Si els bous o les vaques feien algun dany en les terres explotades 

directament pel senyor i no es trobava el culpable, el senyor «fa pagar a tots aquells que 

tenen vaques o bous lo que al dit senyor li plau, de modo que no confiant de malfactors 

fa a tots malfactors, lo que és contra justícia.» Com a exemple apunten: «havent-li 

pasturat [al senyor] tres o quatre seps de la vinya hun vedell de Benimodo, ha fet pagar 

hun ducat a cascú qui té bous en la dita vila de la Alcúdia, de hon ne paguà vint-y-dos 

ducats.» 

D’altra banda, el senyor 

 

si algú cull algun rahim, pera o altra fruyta, fa pagar de dia al qui cull la tal fruyta 

sexanta sous y de nit sis lliures, y si és animal, de dia vint sous y de nit quaranta, los quals de 

facto lo dit senyor se applica a ssi mateix, jatsia lo senyor de la dita heretat no·s vulla clamar ni 

quexar […], y lo que és pus fort, que jatsia entre algun rocí en alguna heretat, no fent mal algú, 

executa en sexanta sous com si fes mal. 

 

I el súmmum de l’absurda manera d’imposar penes ho constituïa 

 

hun greuge molt notable no practicat en ley alguna, sinó tantum en la dita vila per lo dit 

senyor, y és que si lo fill entra en la vinya del pare y lo pare en la vinya del fill, e lo germà en la 

vinya del germà o de altres heretats, cullen alguna cosa, o seguen herba, o pasturen alguna bèstia, 

del cullir o segar sexanta sous de dia y sis lliures de nit, y de bèstia vint sous de dia y quarante de 

nit, aplicadors tot al dit senyor, contra voluntat dels senyors de dites terres y heredats. 

 

Com havia estat el cas que 

 

tenint licència en Miquel Ferrer de son sogre, en Miquel Amat, de poder entrar en les 

terres de aquell y cullir qualsevol fruyta que en aquelles y hagués, fuit secutum que, trobant lo 

guardià al dit Ferrer en la vinya de son sogre, li féu pagar sexanta sous lo dit senyor per la pena 

que aquell havia encorregut, lo que és contra tot orde de justícia per furs y privilegis del present 

regne, y per ço la dita quantitat li ha y deu ser restituhida. 
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5. Greuges referents a la intromissió del senyor en assumptes que solament 

corresponien a la vila. Els veïns de l’Alcúdia posseïen moltes terres que no estaven 

sotmeses al domini senyorial, és a dir, eren franques i no havien pagat mai cap cens al 

senyor, però 

 

de pochs dies ensà, lo dit senyor vol fer aquelles tals troços franchs fer-los censits, lo 

que en manera alguna no·s deu permetre, com en los libres del dit senyor fins a huy no se han fet 

pecheres ni censides, ni los predecessors del dit senyor han fet aquelles pecheres […], y per ço se 

ha hi·s deu declarar aquelles ser franques de fadiga y lluÿsme. 

 

Les regalies de la botiga, la fleca i la taverna, que eren propietat de la vila, el 

senyor tenia intenció d’apropiar-se-les, la qual cosa no s’havia de consentir. Però no 

feien referència a la capitulació de la Germania de 1524, en què la vila, a canvi del 

perdó del senyor, li havia oferit aquestes regalies perpètuament, llevat de la taverna. 

Finalment, 

 

volent fer un archiu la dita universitat per a posar los actes, llibres y coses tocants a la 

dita universitat expensis dicte universitat, no permet lo dit senyor que·s faça lo dit archiu, lo que 

en manera alguna no·s pot prohibir, per ço com aquell vol que los llibres de la dita universitat 

estiguen en poder del bal·le, no podent-se fer de justícia, cum custodia rerum dicte universitatis 

pertineat ad dictam universitatem et nom ad dominum eiusdem. Per ço lo dit archiu se ha hi·s deu 

permetre que sia fet aquell havent per reppellida la dita prohibició feta per lo dit senyor a la dita 

universitat, y que lo dit bal·le no puixa entrevenir per los negocis de la dita universitat ni fer 

scrivà de aquella. 

 

6. Greuges referents a les regalies senyorials. El senyor, pel que feia a 

l’arrendament dels forns que tenia a la vila, havia procedit d’una manera injusta, ja que, 

en fer un pregó per a llogar-los i no haver trobat ningú que li oferira el preu que 

demanava, va fer «pendre per força los dits forns als jurats de dita vila, e fa pagar 

aquells tot lo preu que ad aquell és ben vist.» La vila demanava que el senyor tornara als 

jurats la diferència del preu que ells consideraven just i allò que el noble havia obligat a 

pagar. També, als arrendadors de l’almàssera, que l’havien arrendada 
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per mil sexanta arroves de oli l’any, ço és, les dos parts de oli bo e l’altra de l’oli de la 

bassa, e havent-li pagat aquell lo dit arrendament, e complidament los féu pagar vint ducats sense 

causa alguna […], e venent lo dit senyor la arrova del dit oli a XIIII  sous, y alguna de aquelles 

vené a huyt sous, los féu pagar la demesia fins a quatorze sous, segons havia venut lo primer. 

 

7. Greuges referents a quantitats degudes pel senyor a la vila i no pagades mai. 

La vila de l’Alcúdia era deutora a Beatriu de Ribelles, germana d’en Joan, d’un censal 

de capital de 700 lliures. Com que la vila desitjava fer quitament del deute, els jurats 

Bernat Hervàs i Bernat Alapont reuniren cada u 100 i 125 lliures respectivament. En 

assabentar-se el senyor, 

 

envià per aquelles, parlant a cada hu de aquells per si, dient-los que li lliurassen les 

dessusdites quantitats, e que ell tornaria les dites quantitats a la dita universitat y pagaria en lo 

entretant interés de aquelles. E axí, les dessusdites persones liuraren realment y ab tot effecte 

totes les dites quantitats al dit noble don Johan, segons que consta ab alberà scrit de la mà pròpia 

de aquell. 

 

I conseqüentment, 

 

no és bé ni a justícia conforme que la dita universitat pague interés de les dites 

quantitats rebudes per lo dit senyor, senyaladament havent per vengut lo dit censal en mans y 

poder del dit senyor com a hereu qui és de la dita dona Beatriu, a la qual se responia lo dit censal. 

Y axí lo dit senyor se ha fet pagar tots los interessos corresponent […], oblidant-se les dites 

quantitats per aquells rebudes y plegades per la dita universitat, vehins y habitadors de la dita 

vila per als dits obs, per hon lo dit senyor és tengut y obligat de justícia a pagar los dits interessos 

e fermar quitament de dit censal en consemblant quantitat del que ha rebut. 

 

Així mateix, quan Pere Cardona era jurat i tenia en poder seu 30 lliures de la 

vila, el senyor li les va demanar. Aquell no va tindre més remei que entregar-li-les i 

signà un rebut el 26 de febrer de 1546. Ara bé, el noble encara no les havia tornat a la 

vila. Quan s’assabentà el senyor que Miquel Vilabella, jurat, tenia 200 lliures de la vila 

per a pagar els interessos d’un censal, 

 

aquelles prengué lo dit senyor de poder y mans del dit jurat, y huy en dia lo dit senyor 

no paga interés de aquelles. Emperò, com les dites dos-centes lliures se haguessen de convertir 
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en quitar lo dit censal o part de aquell, lo que fins a huy no se ha effectuat, la dita universitat y 

particulars de aquella estan agreujats que fins a huy lo dit senyor no haja restituhit aquelles, per 

ço suppliquen a vostra excel·lència fer mercé de aquella manar restituhir aquelles. 

 

Per una altra part, 

 

lo dit noble senyor manà als jurats de la dita vila que fessen portar de la vila de Algezira 

mil fexos de canyes, que aquell los pagaria lo port, lo que fins a huy may són estats pagats, jatsia 

les dites canyes sien stades portades per la dita universitat y particulars de aquella, e aquelles 

llimades al dit noble senyor sense haver pagat aquell quantitat alguna. 

 

El noble també va manar als jurats 

 

que portassen una molt grossa suma de arena, la qual volia lo dit noble senyor per a 

obrar una casa que obrava don Hierònim Ribot. E axí, la dita universitat y particulars de aquella 

portaren dita arena, y fins a huy may són stats pagats del dit noble senyor, per hon són degudes a 

la dita universitat y particulars de aquella moltes sumes. 

 

Per últim, el senyor havia de tornar a la vila les 600 lliures que els vassalls li 

prestaren passada la Germania, el 1525, amb la promesa del senyor de tornar-les a la 

vila i que encara estaven restituïdes. 

8. Greuges referents a quantitats degudes pel senyor a alguns vassalls i no 

pagades mai. Joan de Montagut devia quantitats a alguns vassalls, els quals demanaren 

al síndic de la vila que en reclamara el pagament a l’Audiència. Els damnificats eren: 

Miquel Espous, 

 

al qual may lo dit senyor li ha volgut pagar una adzembla que de facto lo dit senyor 

prengué de aquell, portant-se’n lo dit senyor dita adzembla a Castella quant anà a comprar 

cavalls, la qual era de molt preu, dient lo dit senyor que ell pagaria lloguer de aquella. Y axí 

tingué aquella en dit camí pus de dos mesos e ultra, que tornà aquella perduda y guastada 

totalment. May fins ha huy ha pagat dit lloguer ni ha volgut pagar aquell. 

 

Bernat Alós, 
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que havent estat aquell affermat ab lo dit senyor per temps de dos o tres anys treballant 

en la heretat de dit senyor ab les aynes de la llaurahó, li féu pagar de facto lo dit senyor vint 

lliures per los roïns, que pretenia que lo dit Alós havia fet llaurant aquell les terres pròpries del 

dit senyor, lo que és contra tot orde de justícia, senyaladament tenint pres ad aquell per la dita 

causa y rahó. 

 

Jeroni Miquel, del qual el senyor prengué 

 

contra voluntat de aquell una adzembla de molt preu, e aquella s’enportà a Catalunya 

quant aquell anà als banys, la qual fins a huy may ha tornat aquella al dit Hieroni Miquel, ni 

menys pagat lo preu de aquella. Et etiam, de altra part ha pres al dit Hironi Miquel lo dit senyor 

un tros de terra per a fer la almàcera y fins a huy may li ha pagat lo preu de aquella, per hon és 

just que lo dit senyor pague lo que deu senyaladament als vassalls y hòmens pobres constituhits 

en strema necessitat. 

 

Antoni Cardona, per 

 

una adzembla que lo dit senyor prengué de aquell per anar als banys de Catalunya, 

prometent lo dit senyor que li pagaria lloguer de aquella, lo qual estigué en dit camí y anada per 

molt temps y may ha pagat dit senyor lo lloguer. Ni menys ha pagat al dit Cardona quaranta-

cinch sous de jornals que aquell ha fet en les vinyes de dit senyor e terres de la llaurahó. 

 

Bernat Serra, al qual el senyor manà que fera «hun forn de carbó. E axí lo dit 

Serra ab tot effecte féu lo dit forn de carbó, e fins a huy lo dit senyor may li ha volgut 

pagar dits treballs y jornals.» 

Jeroni Peiró, al fill del qual no volia pagar «la sevitut que aquell ha fet en casa 

del dit senyor per molt temps, la qual soldada és stada demanada al dit senyor per lo dit 

Peyró e fill de aquell e may és stada pagada, ni menys ha volgut pagar aquella lo dit 

senyor.» 

Pere Cardona, al qual el senyor 

 

amprà vint corones al dit Pere Cardona, les quals lo dit Cardona li dexà […]. Com sia 

aquell persona que tinga necessitat de aquelles, y fins a huy per lo dit senyor aquelles no són 

estades restituhides y tornades per lo dit senyor al dit Pere Cardona, jatsia lo dit Pere Cardona 

tinga albarà y confessió de aquelles del dit noble don Johan, scrit y fet de pròpria mà de aquell a 

nou de octubre M D XXXXV . A més, li deu quatre lliures, dotze sous a compliment de una peça de 
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orlanda que lo dit senyor li féu portar al dit Pere Cardona de Medina del Campo. E noresmenys, 

li és deutor lo dit senyor al dit Pere Cardona de cent cinquanta sous per rahó de sis càrregues de 

fulla que lo dit senyor li prengué contra voluntat de aquell en l’any quarata-set. 

 

Pere Magraner, al qual el senyor manà que 

 

anàs a cavar una vinya del dit senyor, al qual lo dit Magraner respongué segons pretenia 

y dix que no podia anar, per la qual resposta lo dit noble senyor lo féu posar en la presó, en la 

qual lo tingué per temps de quatre mesos ab guillons y cadena al coll. E no volent traure aquell, 

fonch forsat al dit Magraner de donar per que·l traguesen de la presó trenta ducats, la qual 

inobediència no fonch de tal qualitat que per aquella lo dit Magraner hagués de ésser punit en 

dos maneres, ço és, ab les presons y cadenes que patí lo dit Magraner per lo dit temps de quatre 

mesos, aquella era condecent pena, quant lo dit Magraner hi hagués delinquit, quant més que no 

constarà que lo dit Magraner lo haja delinquit, et ubi non est delictum, ibi non debet esse pena, 

ans aquell és stat molt agreujat y perjudicat ab les dites presons y cadenes, quant més fent-li 

pagar trenta ducats com a injustícia presos per lo dit senyor! 

A més, tenint arrendada la almàcera de l’oli e havent-li pagat al dit senyor tot lo 

arrendament de dita almàcera, envià lo dit senyor per lo dit Magraner, al qual manà que anàs al 

castell, e essent lo dit Magraner en lo dit castell, lo dit senyor li digué que li venés hun rocí que 

aquell tenia, e lo dit Magraner li respongué que no lo y podia vendre. Y oÿda la qual resposta, lo 

dit noble senyor manà posar al dit Magraner en la presó ab cadena al coll, e no volgué traure 

aquell de la presó fins que lo dit Magraner li pagà cinquanta lliures, no sabent aquell per quina 

causa ne rahó et signanter, no havent delenquit ni comés crim algú per lo qual hagués de pagar 

les dites cinquanta lliures; et non tantum per exemir-se de les dites presons ab les quals 

gravabatur. 

 

Joan Magraner, 

 

arrendador qui era de la almàcera de l’oli, y morí aquell y restà lo dit arrendament al dit 

Pere Magraner, menor fill de aquell. E volent partir lo oli ab lo dit senyor del dit arrendament de 

dita almàcera, com certa part ne hagués de haver-li dit senyor e certa part lo dit Magraner, tot los 

ha aturat lo dit senyor, que may li u ha volgut donar ninguna cosa al dit Magraner, ans tot ço té. 

E quant lo dit Magraner demanà comte al dit senyor, li diu que lo dit Magraner no li vinga 

davant. 

 

Bernat Garanaya, el qual, 
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servint al dit noble senyor per criat y tenint aquell càrrech de la almàcera, lo dit senyor 

donà ad aquell un rocí per a moldre en dita almàcera. E perquè al dit rocí se li guastà un poch la 

roha de la percha de la dita almàcera, lo dit senyor, vehent que al dit rocí se li havia guastat la 

roha, féu pagar al dit Garanaya quinze lliures, aturant-se lo dit noble senyor lo dit rocí, de modo 

que lo dit senyor no entén ni ha entés, per lo que dessús és stat deduhit, sinó en perjudicar als dits 

vassalls denegant-los tota justícia. 

 

Joan Alapont, al qual el senyor havia incautat una vinya 

 

que la viuda Castellona la donarà en paga de hun deute al dit Alapont. E no volent 

pendre lo dit Alapont la dita vinya, lo dit senyor pregà aquell y manà que la prengués. E lo dit 

Alapont, havent pres aquella en paga del dit son deute y procurant aquella, lo dit senyor manà al 

dit Alapont que no entràs més en aquella. E huy deté lo dit senyor la dita vinya, dient que lo 

Castelló era agermanat, no volent-se recordar que lo dit crim de Germania no toca conéxer 

a·quell, sinó tant sols a sa magestat, cum soli regi et non baronibus pertineat et pertinet 

cognoscere de crimine lese magestatis. E quant ad aquell tocàs lo dit Castelló, fonch composat 

per lo dit senyor per preu de cinch mília sous, et sich fuit remissus a quacumque pena et crimine, 

y no·s pogué applicar béns alguns del dit Castelló lo dit senyor. Senyaladament, que en lo perdó 

general, per fer lo qual pagà la dita universitat al dit senyor huyt mília ducats, lo dit Castelló 

fonch perdonat en lo dit perdó general, del qual si et in quam fa fe, per hon ni lo dit senyor pogué 

pendre la dita vinya al dit Alapont […], se à pres y ocupada aquella, notorie fecit injusticiam, de 

la qual vostra excel·lència ne ha y deu conéxer. 

 

Mentre que discorria aquest plet, dos veïns de l’Alcúdia, Joan Madramany i 

Miquel Garcia, instaren un procés contra Joan de Montagut, ja que el noble els havia 

denunciat i els havia embargat els béns perquè li devien el cens i els drets de les cases i 

de les terres que tenien a l’Alcúdia. Madramany i Garcia adduïen que el senyor no podia 

cobrar perquè s’havien desaveïnat de l’Alcúdia i eren «vehins y vassalls de sa magestat, 

estant en la vila de Alzira».79 

Per la seua banda, els síndics de l’Alcúdia, veient l’èxit escàs de les seues 

reivindicacions en l’Audiència, havien escrit a la Cort del regent Maximilià d’Àustria a 

Valladolid per a oferir pagar a l’emperador els 11.000 sous amb què va ser venuda la 

jurisdicció suprema de la vila el 1382, que els donara a Joan de Montagut i la jurisdicció 

                                                 
79 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
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tornara a la Corona. Maximilià va concedir a l’Alcúdia la llicència per a poder-ho fer, i 

així ho va notificar al batle general de València el 23 de febrer de 1549: 

 

Al bisbe d’Elna. 

Escrivim largament sobre la luÿció y quitament que los de la vila de Alcúdia han offert 

de fer ab ses pròpries pecúnies de la jurisdició del mer y mixte imperi de la dita vila, la qual està, 

segons se pretén, empenyorada en poder de don Joan de Ribelles per preu de honze mília sous 

barcelonesos. Diem y manam-vos que, donant fee y crehença a lo que lo dit bisbe d’Elna de part 

nostra vos dirà sobre açò, provehiau y façau justícia degudament, per manera que, guardant 

aquella y lo demés que de dret o alias se degué guardar, lo que se escriu sobre dit quitament 

vingue a degut effecte. 

Y perquè podria ser que per a fer lo dit quitament fos necessari fer sindicat per haver los 

dits honze mília sous per los quals està la dita jurisdició penyorada, escrivim al il·lustríssimo 

duch don Ferrando per a que, havent-hi tal necessitat, los dó licència per a poder-se ajustar per al 

dit effecte, tan solament ab intervenció de alguasil o altre officials real que li parexerà usar-se 

had ella havent-hi tal necessitat.80 

 

El velluter Gaspar Miquel, síndic de l’Alcúdia, i un dels veïns més acabalats, es 

va oferir per a aportar els 11.000 sous, els quals va admetre la vila, i el Govern 

Municipal li signà l’escriptura pública del deute.81 La quantitat va ser pagada al teuleger 

de la Cort de la Batlia. El 7 d’abril de 1549, el procurador patrimonial del monarca, el 

notari Andreu Honorat Pineda, presentà un recurs contra Joan de Montagut a fi que 

revenguera la jurisdicció suprema de l’Alcúdia a l’emperador. Pineda afirmava davant 

el batle general del regne: 

 

Lo molt alt rey en Pere segon de alta recordació, a XXII  del mes de març de l’any M CCC 

LXXXII , vené e per títol de venda transferí en la persona de Pere de Montagut, donzell, fill de 

Pere de Vilanova, lo qual se deya ser senyor del loch de la Alcúdia, lo mer e mixt imperi e alta 

jurisdicció que sa alteza tenia en lo dit loch de la Alcúdia per preu de onze mília sous, moneda 

barcelonesa. 

E aprés, a quinze de abril dit any, lo dit en Pere de Montagut volgué e li plagué e 

convingué ab lo dit rey en Pere, per ell y successors de aquell, que tostemps que los dits onze 

mília sous per lo molt alt rey en Pere eo succesors de aquell fossen restituhits al dit en Pere de 

                                                 
80 ARV, Reial Audiència, Processos, part III  apèndix, núm. 5923. 
81 Gaspar Miquel va ser generós amb el seu poble, no va fixar un termini perquè la vila li tornara els 11.000 sous. El 6 de maig de 
1578, vint-i-nou anys després de fet el préstec, la vila li va acabar de pagar aqueixa quantitat, a més de 91 lliures per les despeses del 
plet. [APPV, Protocols, 26.708/Notari: Joan Baptista Oller.] 
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Montagut o a qualsevol successors de aquell en lo dit loch de la Alcúdia, lo dit mer e mixt imperi 

e alta jurisdicció haberet pro non empta et dicta vendicio pro recisa, obligant-se lo dit en Pere de 

Montagut pro se et succesorihus suis in dicto loco de restituhir in continenti, si mester fos, lo dit 

mer e mixt imperi e alta jurisdicció; e absoldre al dit molt alt senyor rey en Pere e successors de 

aquell de la dita venda e coses en aquella contengudes. com consta e appar ab actes públichs dels 

quals se fa real e occular ostensió prout ecce. 

Enaxí que la magestat, volent-ho, pot, en virtud de dita carta de gràcia, cobrar lo mer e 

mixt imperi e alta jurisdicció del dit loch de la Alcúdia e fer que aquella habeat pro non empta et 

vendicio pro recissa. E con sa magestat eo ell dit proposant, usant de la dita carta de gràcia, per 

aquella vulla y entenga cobrar lo dit mer e mixt imperi e alta jurisdicció del dit loch de la 

Alcúdia, fent real, occular ostensió a vostra senyoria de la dita quantitat dels dits onze mília sous 

moneda barcelonesa, prout ecce, requir e demanar sien per vostra senyoria provehides dos coses 

en effecte: la primera, que sia manat al noble don Joan de Ribelles qui de facto deté e possehix lo 

dit loch de la Alcúdia, per ser lo hereu e successor del dit en Pere de Montagut en lo dit loch de 

la Alcúdia, que, constituhit aquell ésser personalment en lo dit loch de la Alcúdia persona 

legíttima per a rebre dita quantitat, vinga a la Cort de vostra senyoria a fermar àpoca de aquella, 

restituhir a sa magestat los títols faents per dita jurisdicció, absoldre aquell de les coses 

contengudes en dita venda. La segona: que puix a vostra senyoria se fa real e occular ostensió de 

la dita quantitat, prout ecce, sia manat al dit don Joan de Ribelles que de assí avant no use ni 

exercixca actes alguns tocants al dit mer e mixt imperi e alta jurisdicció en lo dit loch de la 

Alcúdia. 

E si cas fos que lo dit don Joan de Ribelles no voldrà restituir los actes faents per a dita 

jurisdicció, legitimar sa persona per a rebre dita quantitat, absoldre a sa magestat de les coses 

contengudes en la dessusdita venda, diu ell dit proposant que ex nunc deposa dita quantitat en 

poder del taulegar de vostra senyoria, requerint lo dit depòsit ésser-li admés e dita quantitat no 

ser lliurada a persona alguna fins tant sia effectuat lo dessús request.82 

 

Joan de Montagut, el qual havia nomenat un jutge de causes emfitèutiques per a 

condemnar els vassalls que no li pagaren els impostos per tal de pressionar-los a 

abandonar el plet,83 va protestar la notificació de la Batlia adduint arguments de poca 

consistència legal. 

El 26 d’abril de 1549, de nou, la Batlia instava Joan de Montagut que «restituhís 

a sa magestat lo mer e mixt imperi e alta jurisdicció del dit loch de la Alcúdia.»84 El 29 

                                                 
82 ARV, Batlia, lletra P, núm. 168. 
83 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4; 1549, gener, 18. 
84 ARV, Batlia, 1.124, f. 22. 
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d’abril, el procurador patrimonial va entregar al teuleger de la Batlia les 500 lliures amb 

què va ser venuda la jurisdicció i demanava que aquesta fóra reintegrada al monarca. 

El 30 d’aqueix mes, Pere de Montcada, regent la Batlia General, ordenava a 

l’algutzir Jaume Blasco i al notari Lluís Palau anar a l’Alcúdia, fer convocació de tots 

els veïns i absoldre «als dits vehins, vasals e habitadors del dit loch de l’Alcúdia de 

qualsevol sagrament y homenatge que per rahó de la dita jurisdicció criminal, mer e 

mixt imperi, aquells o los antessós de aquells hajen prestat al dit noble don Joan de 

Ribelles o antessós de aquell.» Seguidament, els veïns prestarien sagrament i homenatge 

al procurador patrimonial en representació del monarca i jurarien que tindrien «sa 

magestat per senyor de la dita jurisdicció criminal, mer e mixt imperi del dit loch de 

l’Alcúdia e terme de aquell […], ab tot lo compliment e exercisi necessari axí en erecció 

de forques, costell e altres insígnies e senyals pertanyents e deguts.» I advertien al 

senyor i al Govern Municipal que no impediren la cerimònia a pena de 2.000 florins 

d’or. 

L’1 de maig arribava l’algutzir a la vila i comunicava al Govern Municipal que 

per al dia següent havia de fer reunir tots els veïns i que els jurats feren crida pel poble 

perquè aqueix dia ningú exiria de la vila. El 2 de maig de 1549 és una de les dates clau 

en la història de la vila. Després de 167 anys, la jurisdicció suprema tornava a la reial 

Corona en la persona de l’emperador Carles V i es complia així una de les aspiracions 

seculars dels vassalls.  

Reunits en la «sglésia de Sant Antoni, construïda en lo dit loch de l’Alcúdia, a 

hon se acostuma ajustar lo poble de dit loch per a tenir consell», el justícia Pere Peres, 

els jurats Joan Vallés i Miquel Boronat, el mustassaf Onofre Peres i els consellers: 

Rafael Garcia 

Bernat Alapont 

Miquel Joan Oliver 

Joan Ximeno 

Baptista Pasqual 

Cosme Almenara 

Miquel Spous 

Bernat Hervàs 

Andreu Peres 

Esteve Solesa 

Bartomeu Vallés 

Bernat Serra 

Martí Escolano 

Jeroni Miquel 

Pere Cardona 

Guillem Vendrell 

Pere Miquel 

Joan Vendrell 
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Joan Solivella 

Pere Cardona 

Miquel Amat i 

Andreu Oliver 

 

I la resta de veïns: 

Miquel Àngel Alós 

Pere Magraner, menor 

Pere Gallent 

Baptista Boix 

Vicent Almenara 

Joan Alapont de Bernat 

Jaume Alós 

Bernat Alapont, major 

Jaume Marqués 

Damià Marqués 

Gaspar Miquel 

Jaume Pasqual 

Jaume Jornet 

Miquel Armengol 

Jeroni Peiró 

Gabriel Mimtani 

Bernat Serra 

Joan Boronat 

Miquel Ximenes 

Joan Martí 

Baptista Gilabert 

Miquel Ferrer 

Pere Espou, menor 

Damià Amat 

Cosme Peiró 

Gracià Madramany 

Jaume Boix 

Jaume Àngeles 

Baptista Ximeno 

Gabriel Marco, menor 

Pere Ametler 

Pere Ferrandis, menor 

Marc Beltran 

Cosme Hervàs 

Lluís Sanchis 

Vicent Amat 

Antoni Peiró 

Francesc Boix 

Joan Pons 

Cosme Madramany 

Miquel Pons 

Joan Alapont de Joan 

Jaume Marqués, menor 

Onofre Soler 

Perot Vendrell 

Francesc Almenara 

Vicent Vallés 

Gaspar Fontana 

Joan Golf 

Dídac Quexada 

Pere Llopis 

Francesc Soler 

Joan Madramany 

Pere Ferrandis 

Francesc Polo 

Lluís Vallés, menor 
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Francesc Soler, major 

Pere Ximeno 

Lluís Vallés, major 

Vicent Ferrer 

Miquel Parega 

Joan Vendrell, menor 

Baptista Vallés 

Miquel Boronat, major 

Jeroni Garcia 

Joan Gomis 

Antoni Montó 

Jaume Boix 

Marc Solesa 

Joan Alapont, major 

Baptista Jornet 

Guillem Martí 

Baptista Gallent 

Pere Magraner, major 

Pere Cardona 

Bernat Boronat 

Lluís Cardona 

Joan Espanya 

Alonso Navarro 

Miquel Abelló 

Miquel Garcia 

Antoni Torrella 

Miquel Agustí 

Joan Sart 

Andreu Àngeles 

Alonso Jardí 

Miquel Amigo 

Joan Vendrell 

Gabriel Marco 

Baptista Monsó 

Jeroni Polo 

 

Es va llegir en el Consell l’orde de Pere de Montcada per la qual li van notificar 

al senyor de la vila, Joan de Montagut, que rebria les 500 lliures i restituiria el títol de 

compra de la jurisdicció. Tanmateix, el senyor no havia acceptat la quantitat i encara 

menys havia tornat el títol, i les 500 lliures continuaven depositades en la Batlia. Va 

prosseguir la cerimònia de possessió i l’algutzir, el procurador i el notari van anar a casa 

d’Onofre Vilabella, batle de la vila i representant del senyor, el qual no havia assistit al 

Consell. La seua esposa el va excusar dient que es trobava casant, però l’algutzir la va 

advertir que el batle havia de jurar al rei a pena de 500 florins. 

Quan els veïns hagueren de procedir al jurament, suplicaren a Pineda «que 

volien e requerien primerament ésser absolts e deliures de qualsevol fealtat e omenatge 

que fosen tenguts per la dita rahó al dit noble don Joan de Ribelles.» Els alcudiencs 

volien assegurar-se que el senyor no prendria represàlies contra ells. El procurador 

patrimonial els ho va concedir i seguidament tots «prometeren haver per senyor de la 
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dita jurisdicció criminal, mer e mixt imperi del dit loch de l’Alcúdia e terme de aquell la 

dita prefata cesàrea real magestat e los successors de aquella en los regnes de Aragó e 

València per hobeir aquella e a sos oficials reals.» A la plaça Major foren posades «unes 

armes e senyals reals de sa magestat en senyal de la dita posessió criminal mer e mixt 

imperi de dit loch.» Poc després apareixia el batle Onofre Vilabella i va jurar com ho 

havien fet els altres veïns. 

Joan de Montagut es trobava desesperat, ja que no haguera esperat mai dels seus 

vassalls el que ell considerava una traïció, i no per l’estima, sinó pel temor que li 

hagueren hagut de tindre. Llavors el plet va continuar en l’Audiència l’1 de juliol de 

1549 amb l’exposició del síndic de l’Alcúdia, Pere Porcar, respecte a la necessitat de la 

vila de carregar un censal per a fer front a les despeses del plet, de fet, ja havia trobat 

«certs cavallers que volien donar les dites quantitats.»85 Demanava al virrei que atorgara 

llicència perquè es poguera convocar a l’Alcúdia el Consell General i acordar aqueix 

carregament de censal. 

L’1 d’agost de 1549 van declarar com a testimonis de la part dels vassalls Rafael 

Garcia, llaurador d’Alzira, i Tomàs Ginés, llaurador de Morvedre, els quals van jurar 

que els vassalls de l’Alcúdia només estaven obligats a pagar al senyor el terç-delme de 

les collites. El 31 d’aqueix mes, és de nou Pere Porcar el que enumera els drets 

senyorials a l’Alcúdia: els vassalls pagaven al senyor el terç-delme de les collites de 

l’horta i l’onzena part dels productes del secà. A més, de la seda entregaven «huyt dinés 

per lliura de dinés, segons la pretesa pretensió del dit senyor per rahó del terç-delme de 

la fulla que·s cull en lo terme de la vil·la.» Però «si porten alguna fulla collida fora del 

terme de la dita vila de la Alcúdia, és cert que aquella de justícia no deu delme algú al 

dit noble senyor», perquè allà on han adquirit la fulla ja paguen el delme corresponent; 

de més a més, a l’Alcúdia, «les moreres que estan en los orts e corrals en la dita vila y 

terme de aquella no deuen delme ni terç-delme algun.» 

Joan de Montagut compareixia en l’Audiència i exposava la seua versió d’allò 

que els vassalls de l’Alcúdia estaven obligats a satisfer-li, igual com ho havien pagat als 

seus avantpassats. Respecte al dret de la seda, «no·s paga per la fulla, sinó per la seda 

que·s fa en la dita vil·la de l’Alcúdia.» Durant uns anys havia permés que entrara en la 

vila fulla d’altres termes ja que pensava que li seria beneficiós, però 

                                                 
85 ARV, Reial Audiència, Processos, part III  apèndix, núm. 5923. 
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vist aprés lo dany y perjuhí que li feyen per los fraus que se feyen, […] li ha plagut 

vedar y prohibir que no li entràs ni pogués entrar fulla forastera en la dita villa, sinó que manà 

que si volien fer seda, la fessen de la fulla de l’orta e terme de la dita vila de l’Alcúdia, si no que 

no la fessen, per ço com no volia que·s fes més seda de la que bastava la fulla de la dita orta de 

l’Alcúdia.  

 

Així mateix, els veïns de l’Alcúdia 

 

li són obligats donar e pagar dos jornals per cascuna casa poblada per ajuda de la llauró 

del senyor, e com són obligats de tant de temps ensà que memòria de hòmens n·és en contrari, 

per ço com tostemps se ha pagat y acostumat de pagar a sos antipassats y no perquè ell dit 

responent jo haja instituït. 

 

I a més, «li són obligats a pagar a ell dit responent moltes altres coses, segons 

que tot temps han acostumat de pagar a sos antipassats.» 

El 15 de setembre, i per les pressions del batle de l’Alcúdia Onofre Vilabella —

el qual havia posat en pràctica l’antic proverbi «divideix i guanyaràs»—, el senyor 

aconseguí que 19 veïns, els quals s’havien reunit en un Consell General il·legal per no 

ser la major part dels caps de família, encapçalats per Pere Peres, justícia, i Joan Vallés, 

jurat, atenent a les costoses despeses del plet amb el senyor, donaren poder al notari 

Lluís Avenar (procurador del senyor en el procés) perquè declarara en l’Audiència que 

ells no volien seguir la causa processal i encara menys pagar els costos.86 El mateix dia, 

huit veïns més87 s’adheriren als 19 anteriors. Aquestes defeccions, notificades a 

l’Audiència, van provocar que el relator de la causa afirmara que la petició de la vila de 

poder imposar una taxa entre els veïns de fins a 200 lliures no s’havia d’autoritzar, ja 

que semblava que el procés s’havia incoat no per l’interés de tot el poble, sinó pel 

d’alguns particulars. 

Però el 2 de novembre de 1549, el virrei duc de Calàbria, en nom de l’emperador 

Carles, donava llicència amb l’objectiu que l’Alcúdia poguera fer la taxa i el repartiment 

                                                 
86 Foren aquestos: Onofre Vilabella, batle, Pere Pérez, justícia, Joan Vallés, jurat, Vicent Pérez, lloctinent de justícia, Pere Font, 
velluter, Bartomeu Vallés, llaurador, Vicent Bonet, velluter, Joan Espanya, sastre, Antoni Torrella, llaurador, Joan Lluís Martínez, 
especier, Pere Ferrandis, velluter, Miquel Amat, llaurador, Antoni de la Costa, flequer, Baptista Montó, llaurador, Miquel Pareja, 
fuster, Francesc Veana, teixidor de lli, Andreu Oliver, velluter, Miquel Pons, llaurador i Alfons Marco, velluter. [Loc. cit.] 
87 Foren: Miquel Agustí, cirurgià, Vicent Prats, fuster, Martí Escolano, sastre, Ramon Vallés, llaurador, Úrsula Boix, viuda d’Onofre 
Vendrell i Francesca Pons, viuda de Jeroni Pastor. [Loc. cit.] 
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entre els veïns per a reunir els 11.000 sous que havia costat la jurisdicció suprema, els 

quals havien estat amprats a un particular, i va ordenar que l’algutzir de l’Audiència, 

Joan Barreda, anara a l’Alcúdia i supervisara com es realitzava la recaptació de la taxa 

entre els veïns. 

Aquestes mesures adoptades pel virrei alarmaren Joan de Montagut, el qual va 

comparéixer en l’Audiència l’11 de gener de 1550 per a fer noves declaracions i intentar 

guanyar temps. Va assegurar que feia any i mig que tenia plet amb certs vassalls de 

l’Alcúdia, no tots. Per una altra part, i segons furs, els vassalls no podien pledejar amb 

el seu senyor. En definitiva, el que pretenien alguns vassalls és que, «stant e habitant en 

la dita vila de l’Alcúdia, e tenint ses cases, béns e contínua habitació en aquella, 

pretenen serien vassalls de sa magestat en la vila de Algezira»; aspiraven a estar «en 

passíffica e quieta possessió de moldre les olives que cullen en lo terme de la dita vila 

de la Alcúdia, fora la almàsera que lo dit senyor té com a principal regalia en aquella.» 

Pretensió en gran mesura atrevida ja que els vassalls d’una baronia no podien tindre mai 

aqueixa aspiració. 

Joan de Montagut, en un últim intent, va manar publicar una crida a l’Alcúdia en 

el qual ordenava: 

 

Primo, que no puguen moldre los vehins de de la Alcúdia eo vassalls y terratinents en 

ninguna part sinó en los molins de l’Alcúdia sos grans de forment y altres, etc. 

Que no puguen comprar carn sinó en la carneceria de la Alcúdia. 

Que no puguen rebre en ses cases ni fer hostalage de aquella a ningun passatger. 

Que hajen de portar les olives a la almàcera, axí per a fer oli com per a delmar-les, axí 

per les parts bisbals com tocant al retor y al senyor. 

Que hajen de coure lo pa en los forns y no en altres. 

Que no puguen comprar res sinó en la tenda. 

Que ningú fos gosat de dita vila vendre seda sens intervenció de corredor.88 

 

Aquest pregó va provocar la indignació general de la vila perquè el senyor havia 

entrat en una dinàmica desesperada i absurda. El síndic de l’Alcúdia va respondre a les 

afirmacions del senyor que els vassalls «sobre lo moldre del forment e olives […] poden 

moldre llurs forments allà hon als dits vassalls serà ben vist, sens encorriment de pena 

                                                 
88 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
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alguna; e lo mateix és dispost en les olives, com aquells puguen anar a qualsevol 

almàsera», ja que en la segona carta de poblament de 1337 es confirmava aqueixa 

llibertat. Per tant, el senyor havia de tornar el patrimoni que havia pres a Rafael Garcia i 

a Miquel Oliver, acusats de «moldre les dites olives fora la dita almàsera del senyor.» 

El 29 d’abril de 1550, Joan de Montagut va delegar en el batle Onofre Vilabella 

per a capbrevar les terres del vassalls per tal que li satisferen el cens degut.89 Però a 

més, el 5 de maig, presentà davant la Cort del justícia civil de València una denúncia 

contra els veïns de l’Alcúdia, en la qual els acusava de totes les maldats imaginables: 

 

Davant la presència de vós, Molt Magnífich Justícia en lo civil de la present ciutat de 

València, constituhit personalment lo noble don Joan de Ribelles, senyor de la vila e baronia de 

l’Alcúdia, lo qual en tota aquella millor via, forma e manera que de justícia pot e deu, diu e 

proposa que, ad perpetuam rei memoria et alias, per alguns altres respectes que ad aquell li 

convenen e satisffan, té necessitat de mostrar, verificar e provar com entre altres vehins e 

habitadors de la present ciutat e regne que foren agermanats, rebelles a sa magestat en lo temps 

de les revolucions populars y de la prava Germania foren los vehins e habitadors de la dita vila 

de l’Alcúdia. 

E axí mateix com, en lo temps que los moros dels present regne se alçaren hi·s feren 

forts en la serra de Spadan, los vehins e habitadors de la dita vila eo alguns de aquells, mostrant 

ençà alguna contentació del que los dits moros havien fet, robaven e mataven públicament als 

caminants e altres passatgers que passaven e acostumaven passar per lo terme de la dita vila, 

robant aquells e llevant-los quant tenien. E axí mateix, com los vehins e habitadors de la dita vila 

eo alguns de aquells és gent forastera, replegadissa, superba, scandalosa, incorregible, 

acostumada de posar disenció entre los habitants en aquella. 

E noresmenys com, del mes de [en blanc] de l’any M D XXXXVIII ensà, se han fet e 

perpetrat diversos crims y delictes per alguns dels vassalls de dita vila e terme de aquella, 

asollant un guarda de dita vila en mans e de peus sens que puga [il·legible] en res ni per res de 

les dites mans. 

E perquè s’enportaren certa donzella de casa de son pare ab violència e forcívolment e 

retenint-se en son poder, com huy en dia aquella se retenen; e axí mateix, difamant donzelles 

dins la mateixa vila y en los carrers públichs de aquella. 

E fent altres atreviments de molt mal exemple, no volent obehir ni obtemperar al dit 

proposant, senyor de la dita vila, bal·le, justícia e jurats e altres ministres e officials de aquella, 

sens voler en res ni per res regonéixer aquells. 

                                                 
89 Loc. cit. 
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E que ningú dels dits delinqüents fins a huy no és estat punit ni castigat per rahó dels 

dits crims e delictes que del dit mes de [en blanc] any M D XXXXVIIII ençà se han fet e perpetrat 

en la dita vila de l’Alcúdia, horta e terme de aquella, requerint per ço lo dit noble proposant a 

vós, dit magnífich justícia, vos plàcia provehir e manar ésser-li rebuda una sumària informació 

de ço, a effecte de mostrar e provar totes les dites coses e sengles de aquelles singula suis 

singulis refferendo, e que de la dita informació de ço axí rebut li sia donada e lliurada a ell dit 

proposant còpia autèntica e fefahent per perpètua rei memoria e tots los altres effectes que 

aplicar li puixa, com axí convinga a la bona administració de justícia, e fer deja compliment de la 

qual et implorant etc.90 

 

Així mateix, el senyor va enumerar tots els censos que li devien els vassalls de 

l’Alcúdia: 

 

Davant la presència de vós, Molt Magnífich Justícia en lo civil de la present ciutat de 

València, constituhit personalment lo noble don Joan de Ribelles Vilanova e de Montagut, 

senyor de la vila e baronia de l’Alcúdia, lo qual en tota aquella millor via, forma e manera que de 

justícia pot e deu, diu e proposa que ell dit proposant, axí ad perpetuam et convenientem té 

necessitat de mostrar, verificar e provar com lo dit proposant e los altres predecessors de aquell, 

qui per tempore són estats senyors de la dita vila e baronia de l’Alcúdia de deu, vint, trenta, 

quaranta, cinquanta, sexanta anys ençà, e de tant temps que memòria de hòmens no és en 

contrari, són estats en quieta e pacífica possessió de haver e exhigir e cobrar dels vassalls, vehins 

e habitadors que huy són de la dita vila de l’Alcúdia, com encara dels altres que per tempore són 

estats del dessusdit temps ençà, ço és: 

Primerament, los censos, fadiga y llohismes, axí de totes les terres y heretats que estan 

situades e posades en la orta e terme de la dita vila de l’Alcúdia com encara de totes les cases 

situades en la dita vila. E noresmenys, lo ters de delme, axí dels fruyts que·s cullen en les 

heretats de la dita orta com encara de les terres de secà. 

Axí mateix, ultra del dessusdit ters de delme, han acostumat haver, exhigir e cobrar de 

tots los fruyts que·s cullen e acostumen collir en les terres de secans la onzena part. 

Ítem més, huyt diners per cascuna lliura de moneda de tot lo procehit de tota la seda 

que·s fa dins la dita vila e terme de aquella. 

E per lo semblant, essent com és senyor dels molins, almàcera, carneceria, hostal que 

estan situats en la dita vila e terme de aquella, són estats en possessió quieta e pacífica de fer, 

manar e prohibir que los dits vassalls, vehins e habitadors de la dita vila no molguen ni puixen 

moldre lo forment e altres grans sinó en los dits molins fariners del dit proposant, ni moldre 

olives sinó en la dita almàcera, ni coure pa sinó en los dits forns, ni acullir hostes en ses cases, 

                                                 
90 ARV, Justícia Civil, núm. 1.069, mà 2, f. 38v; i núm. 1.070, mà 15, f. 35. 
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rebent dinés e hostalatge, sinó en lo dit hostal del dit proposant, ni menys anar a comprar carn 

fora la carneceria que lo dit proposant té en la dita vila. E axí mateix de fer, que no puxen anar a 

comprar alguna cosa que se haja de comprar de la tenda en menut sinó de la tenda que lo dit 

proposant té en la dita vila, ni menys pastar en ses cases per a vendre pa, e de arrendar los 

herbatges de tot lo terme de la dita vila e rebre lo preu de aquells. 

E per lo semblant, són estats en possessió de haver dos jornals de cascun vassall, vehí e 

habitador de la dita vila, per al sembrar e batre los forments e altres grans y per altres effectes 

francament, sens pagar cosa alguna que vulgarment se diu «la jova». 

E açò sens contradicció de persona alguna dels dits vassalls, vehins e habitadors de la 

dita vila, ans sabent aquells e a voluntat de aquells, conforme la pràtica e possessió antiquíssima 

que los senyors de la dita vila a tempore immemoriali ençà han tengut segons desús és dit. 

Requir per ço lo dit noble don Joan Montagut Vilanova Valero e de Ribelles, proposant 

a vós, dit magnífich justícia, vos ne plàcia provehir e manar ésser-li rebuda una sumària 

informació de ço a effecte de mostrar e provar totes les dites coses e sengles de aquelles singula 

suis singulis refferendo, e per la dita informació de testimonis axí rebuda li sia donada e lliurada 

a ell dit proposant còpia autèntica e fefahent ut dictum est ad perpetuam rei memoria e a tots los 

altres effectes que aprofitar-li puxen, com axí convinga a la bona administració de justícia e fer-

se deja compliment de la qual etc., implorant etc.91 

 

Van declarar com a testimonis del senyor per a corroborar el que aquest 

assegurava diversos veïns de l’Alcúdia favorables a Joan de Montagut. El batle Onofre 

Vilabella va confirmar que els habitants de l’Alcúdia foren agermanats i que 

 

en lo temps que los moros del present regne se alçaren hi·s feren forts en la serra 

d’Espadan, véu que certes persones, vehins, habitadors de la dita vila e baronia de l’Alcúdia 

hixqueren al camí Real e riu Sech e mataren a hun morisco […], e aprés que hagueren mort lo dit 

morisco soterraren aquell en una vinya. 

 

En canvi, el batle era més moderat que el senyor quan assegurava que no tots, 

sinó «alguns dels dits vehins e habitadors de dita vila de l’Alcúdia és gent forastera, de 

mala condició, replegadissa, superba, scandalosa, incorregible e acostumada de posar 

discòrdia entre los altres vehins.» Confirmava que per l’agost de 1549 alguns veïns 

assassinaren un guarda de l’horta.  

Un altre dels testimonis deposats a favor del senyor va ser el del velluter Pere 

Font, que va acusar molts alcudiencs de no voler tindre «al dit don Joan de Ribelles per 
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senyor de dita vila e baronia de l’Alcúdia, ni·l volen conéxer ni menys conexen al bal·le, 

justícia, ni altres officials de dita vila, sinó al rey.» Joan Vallés i Miquel Amat, moguts 

per interessos personals, foren els altres veïns que van oferir declaracions a favor del 

senyor. 

El 2 de setembre, el síndic de l’Alcúdia, Gaspar Miquel comunicava a 

l’Audiència 

 

que la universitat de la dita vila, per moltes diligències que haja fet, may ha pogut trobar 

persona alguna que li haja volgut donar onze mília sous ni altres quantitats algunes fins en suma 

de vint-y-dos mília sous que per ses altezes, ab diverses provisions reals y per aquesta Real 

Audiència, li fonch donada facultat [que] carregàs sobre aquella per obs de pagar aquells onze 

mília sous que dita universitat deposà en poder de Sancho Daudà, mercader, per recuperar la 

jurisdicció criminal que la prefata cesàrea magestat tenia empenyorada al senyor qui·s diu de la 

dita vila, los quals foren convertits en augment del patrimoni de la dita cesàrea magestat, y que la 

dita universitat no té forma alguna per a trobar qui·ls vulla donar dinés alguns per via de 

carregament de censal.92 

 

Així, la vila no havia trobat cap persona que li volguera fer el carregament, i van 

ser finalment alguns veïns de la vila els que s’oferiren a prestar la quantitat, per la qual 

cosa ara demana autorització perquè els veïns 

 

sens incorriment de pena alguna, en presència y assistència de hun comissari nostre de 

la dita Real Audiència, se puxen ajustar y congregar per a fer qualsevol tacha o taches entre 

aquells per obs de pagar los dits onze mília sous y per a elegir y fer hun col·lector o molts per a 

exhigir y col·lectar fins en suma de quatorze mília sous, y fer tacha y decret dels dits quatorze 

mília sous per la utilitat que la dita vila ha tengut en haver desempenyorat la dita jurisdicció 

criminal. 

 

El 30 de novembre de 1550, l’emperador Carles comunicava al lloctinent 

general de València, Joan Vilarrasa, que Joan de Montagut, 

  

havent-se redimit en dies passats per orde del sereníssim príncep, […] y a instància del 

fisch real, la jurisdició criminal de la vila de la Alcúdia, se posà en depòsit lo preu de la dita 

                                                                                                                                               
91 Loc. cit. 
92 ARV, Reial Audiència, Processos, part III  apèndix, núm. 5923. 
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jurisdició; per no haver-li volgut entonces acceptar [el senyor de l’Alcúdia], vol ara cobrar la 

quantitat que en la manera sobredita està depositada.93 

 

L’emperador ordenava que li pagaren al senyor de l’Alcúdia el preu de la 

jurisdicció, ja que finalment havia acceptat incorporar-la al Patrimoni Reial. 

El 30 de maig de 1551, el virrei , atés que l’Alcúdia «és tenguda y obligada a 

pagar los dits onze mília sous y interessos a les persones que han pagat aquells», donava 

llicència a fi que els veïns 

 

se puxen congregar e ajustar y fer entre aquells qualsevol tacha o taches, de aquella 

forma y manera que a ells millor parexerà, fins en suma de quatorze mília sous, moneda reals de 

València, per obs de pagar los dits onze mília sous ab los interessos de aquells a les persones 

que·s deuen, y per a fer e crear col·lectors de dita tacha entre aquells ab poder de executar les 

persones que deuran dita tacha, y per a entendre en lo demés que sia necessari y convinga a la 

dita universitat o singulars de aquella. 

 

Davant els últims èxits de l’Alcúdia en l’Audiència i en la Cort, Joan de 

Montagut va decidir, en la mateixa línia desesperada que havia iniciat davant el justícia 

civil, incoar processos contra els principals dirigents del plet i intentar fer-los desistir 

amb l’aplicació de mesures de força. 

El primer procés va ser incoat el 4 d’agost de 1551 contra Miquel Boronat, jurat, 

Onofre Peres, mustassaf, Gaspar Miquel, síndic, i Miquel Garcia.94 El fets s’havien 

iniciat l’1 de juny de 1551, quan Joan de Montagut es va aposentar al castell de 

l’Alcúdia i va ordenar al justícia Pere Peres: 

 

—Justícia, anau a la vila e digau a Joan Vallés e Miquel Bonanat, menor, jurats, e a·n 

Noffre Pérez, mustaçaf de dita vila, que demà […] me vinguen a parlar per a comunicar ab 

aquells lo que és estat concordat per mi ab ells dits jurats e mustaçaf sobre lo avituallar de la 

carniceria de carns, e que vinguen ab uns quants prohòmens.95 

 

El justícia ho notificà donant-los pressa, perquè el senyor marxaria prompte a 

Ressalany, però el jurat Miquel Boronat li respongué: «Yo he parlat ab uns quants 

                                                 
93 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 1. 
94 ARV, Reial Audiència, Processos, part III  apèndix, núm. 5944. 
95 Declaració de Pere Pérez, justícia de l’Alcúdia. [ARV, Reial Audiència, Processos, part III  apèndix, núm. 5944.] 
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prohòmens e me han dit que no y volen anar, ni yo tampoch no y vull anar. Quant lo 

senyor serà tornat de Rassalany anirem a parlar-li.» Només es va oferir a anar l’altre 

jurat, Joan Vallés, i no acudí ningú més. Joan de Montagut va tornar de Ressalany el 8 

de juny, i llavors acudiren al castell els dos jurats i el mustassaf, acompanyats de 20 

prohòmens, i demanaren al senyor què volia. Aquest els digué que: 

 

no volia ninguna cosa, puix no eren venguts quant los envià a cridar, que lo per què els 

volia era perquè·s consertassen ab los avitualladors de la carn sobre lo que se y havia de fer, e 

que puix no eren venguts, que fessen lo que bé e convingués, que lo dit senyor don Joan no 

dexaria de fer lo que seria de justícia. 

 

El 15 de juliol el senyor va trametre a la vila per mans de Pere Font, avituallador 

de l’Alcúdia, una orde «ab la qual provehý e manà que de consell del noble don Pedro 

de Moncada, que la carn en lo present any, contant del mes de juny propassat en avant, 

se venés a rahó de vint-i-dos diners per lliura de moltó.»96 Aquesta orde estava en 

relació amb la carestia de carns que patia la vila i tot el regne: com que els avitualladors 

de la carnisseria no podien continuar abastint-la al preu que havien acordat de 18 diners 

per lliura de carn, va ordenar augmentar el preu a 22 diners la lliura,97 «e que lo de més 

que valdria la carn de vint-i-dos diners fins al més preu que·s venen en los lochs 

circunvehins, lo dit noble don Joan de Ribelles prometé […] de pagar dita demasia de sa 

roba pròpia.»98 

Pere Font entregà el manament al justícia i aquest ho va comunicar als oficials 

municipals perquè la compliren. Gaspar Miquel, síndic de la vila i principal promotor 

del plet contra la jurisdicció senyorial, en conéixer l’orde, va comprovar que «lo poble 

no volia consentir en dita provisió, com lo poble fos perjudicat ab aquella», a més que 

«molts habitadors en aquella […] no són vassalls del dit don Joan, sinó de sa 

magestat.»99 Per part seua, el jurat Miquel Boronat respongué al justícia: «Eixa provisió 

no és ben feta. Dan-nos-ne trellat que volem anar a València a parlar ab lo senyor don 

Pedro de Moncada y veure esta provisió de quina manera s’és feta.»100 Joan Vallés, 

                                                 
96 Declaració de Gaspar Miquel, síndic de l’Alcúdia. [Loc. cit.] 
97 El 19 de gener de 1517, l’Alcúdia va cedir l’impost de la cisa de la carn al senyor a canvi que aquest s’encarregara d’avituallar la 
vila de carns. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4.] 
98 Declaració de Pere Font, avituallador de les carns de l’Alcúdia. [ARV, Reial Audiència, Processos, part III  apèndix, núm. 5944.] 
99 Declaració de Gaspar Miquel, síndic de l’Alcúdia. [Loc. cit.] 
100 Declaració de Pere Pérez, justícia de l’Alcúdia. [Loc. cit.] 
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l’altre jurat, favorable al senyor, demanà al mustassaf Onofre Peres que li donara les 

pedres per a pesar la carn «a dit for de vint-y-dos dinés». Però el mustassaf i el jurat 

Boronat es negaren i es justificaren dient que l’orde no era conforme a la justícia, ja que 

s’havia fet «sens consentiment de tot el poble.» 

El justícia i el jurat Joan Vallés, ambdós favorables al senyor, anaren a casa del 

batle Onofre Vilabella «per a que·ls mostràs lo libre de la vila de les coses que toquen a 

fer al mustasaf y saber quines pedres havien de fer per a pesar la carn al dit for de vint-

y-dos diners per liura.» Quan se n’assabentaren, el justícia i el jurat Vallés anaren a casa 

del mustassaf, i encara que no era a sa casa, el jurat s’encaminà a posar les pedres al pes 

per a modificar-lo. Encara no havia començat que arribaren, entre altres, Miquel Garcia, 

el jurat Miquel Boronat, el síndic Gaspar Miquel i el mustassaf Onofre Peres, i aquest, 

quan veié què feien a sa casa, «ab furor y arrogància» els increpà: «Qui us mana a 

vosaltres entrar en casa a fer pedres?» El jurat Vallés li respongué: «Puix vós no haveu 

volgut fer-les, venim lo justícia y yo a fer-les.» El mustassaf, irat, «prengué hun bastó 

aforcallat per a haver de devallar lo pes, e no podent-lo devallar, Miquel Bonanat, jurat, 

prengué una escala e arrimà-la a la paret e despenjà lo pes.»101 El mustassaf digué a 

Joan Vallés: «Veu aquí lo pes, preneu-lo e feu les peses hon vullau», però no a sa casa. I 

així el justícia i el jurat Vallés «giraren les spal·les e anaren-se.» 

Informat de tot, Joan de Montagut va cridar a tots al castell perquè li donaren 

explicacions del que havia passat. Però Onofre Peres i Miquel Boronat, quan foren 

requerits pel justícia a presentar-se davant el senyor, li digueren que «si lo dit noble don 

Joan anava a missa a l’Alcúdia, que en la sglésia o en qualsevol altra casa ells li 

parlarien, on no que a la dita casa no y volien anar sinó ab companyia de altra gent.»102 

Temien ser empresonats. 

D’aquesta manera, Joan de Montagut va denunciar el greu desacatament a la 

seua jurisdicció, i demanà i aconseguí que els acusats foren tancats a les presons 

comunes de València, perquè 

 

                                                 
101 Declaració de Miquel Garcia, llaurador. Afirma que és vasall del rei perquè té el domicili a Guadassuar. [Loc. cit.] 
102 Declaració de Pere Pérez, justícia de l’Alcúdia. [Loc. cit.] 
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los vassalls que·s desacaten ab sos senyors e no·ls obeeixen, y dihuen paraules 

injurioses a sos officials, y fan no deguts ajustaments contra son senyor, són encorreguts y 

encorren en moltes e grans penes per furs e privilegis del present regne.103 

 

Joan de Montagut incoà un altre procés el 27 d’agost de 1551 contra Jeroni 

Garcia, llaurador, per desacatament a la jurisdicció civil i criminal.104 Garcia, veí de 

l’Alcúdia que s’havia traslladat a viure a Guadassuar per ser terme de reialenc, havia 

anat a l’Alcúdia per a llaurar les terres que tenia son pare Rafael. Però «fent-se de nit en 

lo dit terme, delliurà de restar a dormir en lo terme de la Alcúdia. E com se seguís que 

stant dormint les bèsties se n’anassen hi·s desligassen de hon staven ligades, y ell […] a 

miganit les anàs cercant fins lo sol exit», tanmateix no les va trobar.105 Qui les va trobar 

va ser Joan Català, guarda de l’horta de l’Alcúdia, el qual, quan va veure que les 

cavalleries estaven «fent dany en les dachces e altres terres panificades», les va agafar i 

les dugué a sa casa «per a que stiguessen a dret. E donant-ne rahó al batle de dita vila 

per a que les portassen al castell, aquell no volgué, sinó que ell […] les tingués en sa 

casa fins que vingués lo amo de aquelles e pagàs la pena e dany que havien fet.»106  

Jeroni Garcia entrà a l’Alcúdia, on l’informaren que el guarda tenia les seues 

cavalleries a sa casa. Garcia va anar a la casa i trobà Caterina Antona sola, esposa del 

guarda. Quan veié les cavalleries a l’estable se les emportà i insultà Caterina, dient-li 

«bruta laganyosa».107 Quan el guarda arribà a sa casa descobrí la seua esposa «molt 

congoxada» i li relatà com Jeroni Garcia se n’havia emportat les cavalleries «y la havia 

desonrrada dient-li de bruta laganyosa e altres injúries.» Català va anar a denunciar el 

fet al batle Onofre Vilabella, el qual ho comunicà a Joan de Montagut. Aquest va 

presentar la denúncia davant l’Audiència, ja que tenia una malvolença especial als 

Garcia, i especialment a Jeroni, al qual acusava d’haver-se desaveïnat de l’Alcúdia 

 

sots pretensió que poria, com a terratinent, fer lo que no és lícit als pobres vassalls 

originaris de la dita vila, és vengut a deixar anar per les ortes de la dita vila les sues cavalcadures, 

                                                 
103 Declaració de Joan de Montagut, senyor de l’Alcúdia. [Loc. cit.] 
104 ARV, Reial Audiència, Processos, part III  apèndix, núm. 5944. 
105 Declaració de Jeroni Garcia, llaurador de Guadassuar. [Loc. cit.] 
106 Declaració de Joan Català, guarda de l’horta de l’Alcúdia. [Loc. cit.] 
107 Declaració de Catalina Anthona, veïna de l’Alcúdia. [Loc. cit] 
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que aquelles feyen e són stades atrobades fer molt dany en les dacces e altres panificats de dita 

vila.108 

 

Jeroni Garcia va ser tancat i condemnat a pagar una elevada multa. 

Continuant amb la dinàmica radical, pel novembre de 1551, Joan de Montagut 

va manar que el batle fera un pregó en què ordenara als veïns de l’Alcúdia que no 

pagaren el delme i primícia de les olives a les cases, sinó que portaren les olives a 

l’almàssera senyorial i allí el pagarien. Amb aquesta mesura el senyor pretenia que cap 

veí portara les olives a cap altra almàssera que no fóra la senyorial; als que no compliren 

el manament se’ls van prendre els béns.  

Contra aquesta nova arbitrarietat el síndic de l’Alcúdia protestà davant 

l’Audiència dient que els veïns de la vila pagaven dues parts del delme a l’arquebisbe i 

una part al senyor, mentre que la primícia la pagaven al rector de la vila. El delme de les 

olives sempre l’havien pagat a les seues cases i no a l’almàssera senyorial. Per 

incomplir la crida feta pel senyor foren preses les cases de Bernat Hervàs, Pere Gallent, 

Andreu Peres i Alfons Llopis. El virrei Vilarrasa ordenà comunicar la provisió de 

l’Audiència i va demanar informació sobre els fets al batle de l’Alcúdia, Onofre 

Vilabella, al qual li la comunicà el notari Vicent Nicolau Roures el 22 de desembre de 

1551. Vilabella respongué que «ell ja no y té què fer, com lo dit don Joan, senyor de la 

dita vila, és mort, lo qual se diu que morí ahir, y que per ço no pot ni té poder de fer 

cosa ninguna.»109 

En efecte, mort Joan de Montagut, va ser suspés el procés fins que la seua viuda, 

Àngela de Borja, hi disponguera. La notícia de la mort del senyor va ser rebuda a 

l’Alcúdia amb evident satisfacció. No hi havia dubte: fins aleshores, de tots els senyors 

de l’Alcúdia, Joan de Montagut i de Ribelles havia estat el més odiat pels seus vassalls. 

 

2.2. UNA RELATIVA PROSPERITAT. 1551-1608 

 

2.2.1. ÀNGELA DE BORJA SIGNA UNA CONCÒRDIA AMB ELS ALCUDIENCS 

 

                                                 
108 Acusació de Joan de Montagut, senyor de l’Alcúdia. [Loc. cit] 
109 ARV, Reial Audiència, Processos, part III  apèndix, núm. 5923. 
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En 14 de octubre de 1552, doña Ángela Borja y de Rivelles, viuda y, 

como a tal heredera de don Juan Montagut Villanova de Rivelles, senyor de la 

villa de La Alcudia y lugar de Ressalany, concordó con los síndicos de la villa 

de La Alcudia. 

 

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

 

Com ja hem referit, Joan de Montagut, en l’últim testament atorgat per ell el 19 

de desembre de 1551, dos dies abans de morir, nomenava hereua la seua esposa, Àngela 

de Borja, i després d’aquesta la seua néta Àngela.110 Així mateix, havia fet una procura 

a favor d’aquella donant-li poders per a administrar l’Alcúdia i Ressalany i poder 

«exercir lo mer y mist imperi etc., elegir bal·les y oficials etc.»111 El panorama que se li 

presentava a Àngela de Borja era en veritat complicat: havia de fer front al plet amb els 

vassalls sobre la jurisdicció de l’Alcúdia, els quals, a més, n’instaren un altre al gener de 

1552 amb la pretensió que el difunt senyor devia 100 lliures a la vila i no havien estat 

mai pagades.112 Encara, la nora d’Àngela de Borja, Jerònima Ribot, va instar un procés 

per a arravatar-li l’administració de la baronia,113 ja que Jerònima havia estat nomenada 

tutora de l’hereua legítima, la seua filla Àngela, per Carles V el 17 de març de 1550.114 

En efecte, després de la desaparició en el mar d’Acasi de Montagut, la seua esposa 

Jerònima va reclamar davant els tribunals la tutela de la seua filla, nascuda el 1543, 

perquè els avis paterns d’aquesta pretenien també la tutela. Jerònima va argumentar a 

favor seu, a més de ser la mare, que 

 

tots los parents paternals, avi e oncles de la dita dona Àngela, sien molt suspectes ad 

aquella, per tenir com tenen notori interés en lo patrimoni e béns que per mort de dit don Acàsio 

Ribelles li han pervengut, en los quals aquells porien succehir per mort de la dita dona Àngela 

Ribelles.115 

 

                                                 
110 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.4, caixa 2. 
111 Loc. cit., e.2.1., llibre 4. 
112 Loc. cit. 
113 Loc. cit. 
114 ARV, Processos de Madrid, lletra G, núm. 288. 
115 Loc. cit. 
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Només Jerònima podia defendre les interessos de la seua filla perquè no tenia 

cap interés propi en l’herència.116 Jerònima va ser qualificada com «dona molt honrrada, 

sàvia y discreta»,117 i se li va adjudicar la tutela.118 Seguidament, Jerònima va fer 

inventari de tots el béns del seu marit Acasi, i que correspondrien en un futur a la seua 

filla Àngela, perquè constara que ella no s’apropiava de res. Entre altres quantitats que 

rebria Àngela estarien «totes les quantitats al dit noble don Acàcio de Ribelles degudes 

per rahó de aquells tres-cents ducats de renda dels quals sa majestat féu gràcia e mercé 

al dit don Acàcio ab son real privilegi», atorgat a Madrid l’1 de setembre de 1544.119 

Sobre aquest deute, el príncep Felip va ordenar al batle general que, dels ingressos de la 

Batlia, li’n foren satisfetes a Jerònima les 300 lliures des del dia de la desaparició 

d’Acasi.120 Igualment, Àngela rebria tot el deute del seu avi Joan per raó de les 500 

lliures de renda anual que va concedir Acasi en els capítols matrimonials, com ja hem 

vist també.121 

Finalment, Àngela de Borja i Jerònima Ribot arribaren a un compromís sobre 

l’administració de la baronia de l’Alcúdia durant la minoria d’edat de l’hereua, i 

acordaren que Àngela de Borja prenguera possessió de l’Alcúdia en nom de la seua néta 

i no en nom propi, com pretenia en un principi. El 14 i 15 de febrer de 1552, Àngela va 

prendre possessió de tots els drets, la jurisdicció civil i criminal, però «con reserva a Su 

Magestad de la suprema criminal, mero imperio».122 Jerònima Ribot va morir pel maig 

de 1559,123 i aleshores Àngela de Borja va ser nomenada tutora de la seua néta Àngela. 

Un altre dels problemes pendents era el procés sobre la jurisdicció de l’Alcúdia. 

Àngela, en veure els avatars que podia prendre el plet, en el qual el monarca ja havia 

donat la raó als vassalls i havia arravatat al senyor la jurisdicció suprema, va mantindre 

converses amb els síndics de la vila per tal d’arribar a una concòrdia i poder salvar tot el 

que es poguera dels drets senyorials. L’acord es va produir el 14 d’octubre de 1552, i 

                                                 
116 Jerònima Ribot va presentar com a antecedents de dames nomenades tutores dels seus fills els exemples de Damiata Vallterra i de 
Vich, nomenada per Joan II el 1477; Maria Enríquez i de Borja, nomenada per Ferran II el 1497; Esperança Despés, nomenada per 
Carles V el 1534; Caterina Cardona i de Colonna, nomenada per Carles V el 1539 i, finalment, Maria Anna Almúnia i de Cernato, 
nomenada pel príncep Felip el 1546. [Loc. cit.] 
117 Declaració de Cosme Sancho, notari. [Loc. cit.] 
118 Només tenim constància d’un document en què apareix Jerònima com a tutora de la seua filla Àngela: és la donació que aquesta 
fa a la seua dida o ama de cria, Àngela Caminya, de dos camps de moreres a la partida de Batallar de l’Alcúdia, en agraïment per 
haver-la criat. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 3.] 
119 ARV, Clergat, llig. 166-167, núm. 39. 
120 ARV, Reial Cancelleria, 332, f. 244r. 
121 ARV, Clergat, llig. 166-167, núm. 39. 
122 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 1. 
123 Jerònima va atorgar testament el 29 de maig de 1559, en el qual va instituir un benefici a l’església de Sant Salvador de València 
en l’altar major del Crist, i deixà el patronat a la seua hereua. [Loc. cit, e.2.1, caixa 3.]. 
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pretenia acabar amb els enfrontaments a la baronia entre el senyor i els vassalls.124 

S’acordaren, entre altres, els capítols següents: 

 

Que estubiesen obligados los vecinos de La Alcudia a dar jornales a su señor, 

satisfechos de sus travajos. 

Se obligó dicha doña Ángela a verificar y provar el pago de los que se suponía dever al 

pueblo. 

Sobre los dos jornales de la jovada que se davan por el pueblo, se pagarán en adelante 4 

sueldos por cada casa que tubieran un par de bestias; los que tubieren una, 2 sueldos; las viudas 

con un par, 4 sueldos por casa; las viudas que no tendrán par y tubieren en su casa hombre o hijo 

de 15 años paguen 2 sueldos, y las viudas pobres nada. 

Que siendo condenada doña Ángela de Borja a firmar quitamiento del censo de doña 

Beatriz, cuio pleito le suscitó el síndico de dicha villa, lo executará. 

En la pretensión de los hornos fue combenido que, sin obligar a los vecinos a que vaian 

a cierto horno a cocer, sino dejándolo a su arvitrio, con tal que no vaian fuera de la villa a cocer, 

se corran librándose al mejor postor. 

Que el diezmo del trigo se pagase en la hera como hasta entonces. 

Que la partición del diezmo del vino se entienda por capazos según se acostumbraba en 

tiempo de don Pedro de Montagut, observándose lo mesmo de las viñas de secano, de las quales 

unas se paguen a la 11 (onceava) y otras a la 15 (quinceava). 

No se prohíve el que tengan bueies, con tal que se pene al que haga daño. 

Que la imposición de penas se guarden los establecimientos, fueros y buenas 

costumbres, loadas y aprovadas por dicho señor sin que se pueda inponer maior pena. 

No pueda executarse a los vecinos por no haver dado dos rexas a las tierras, por no 

haver podido o no haver sazón. 

Que pueda el pueblo elegir escribano de Aiuntamiento. 

Que tenga libertad qualquier vecino de tener tienda, fleca y taverna con tal que la 

universidad no se meta en arrendarlas por sí, según concesión que mostró la villa.125 

Que la señora, como heredera de don Juan de Rivelles, pague las 200 libras que tomó a 

Miguel Vilavella e indemnice al pueblo. 

En la pretensión de las 1.000 libras y 12 sueldos por otra parte, vistos los autos, no ai tal 

obligación. 

                                                 
124 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 3. 
125 «Ítem, en la pretenció de la fleca, tenda y taverna, mostrant lo acte que lo poble diu té del senyor, dita senyora és contenta y serà 
contenta effectuar-lo de la manera que aquell ho dirà y manarà, és estat pactat e concordat entre dites parts, y és estada contenta dita 
senyora, que tinga libertat qualsevol particular de la dita vila de tenir fleca, tenda, taverna, ab què la universitat de dita vila no tinga 
poder ni facultat de arrendar la fleca, tenda y taverna a persona alguna, sinó que cascuna persona tinga libertat de tenir fleca, tenda e 
taberna com se ha mostrat ab un acte produït per la universitat de dita vila.» [ARV, Reial Audiencia, Processos, part III , núm. 
2.218.] 
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En la deuda de Pedro Balentín se obliga a pagar dicha señora todo aquello que le 

corresponde a la parte del señor. 

Que el maior precio que se vendieron las prendas que se sacaron a los vecinos se les 

reaga el exceso. 

Que los luismos se paguen conforme al precio de las casas y tierras. 

Sea facultativo el baile la propuesta en consejo y al pueblo se le dé lugar para votarlo. 

Que todas las penas y comisos las renuncia con tal que paguen los luismos hasta 

entonces devidos. 

Que por cada libra de carne cobre dicha señora un dinero. 

Que por la oja forastera y la de los huertos y corrales no se pague derecho alguno. 

Que los vasallos tengan libertad de vender oja de fuera, con tal de manifestarla dentro 

del día al baile, señor o arrendador del diezmo para el pago de su derecho. 

Que sin perjuicio de sus derechos por muerte de doña Ángela, sean obligados a hacer el 

aceite en la almácera de la señora pagando un real por cada pie de aceituna con tal que 

llevándola a la almácera dentro de tres o quatro días se les despache, poniendo las prensas y 

demás correspondiente la señora, y si no, les sea facultativo el hacer el aceite fuera de la villa. 

Que manifestando al baile la seda que se haga de la hoja del término para distinguirla 

del realengo se paguen 8 dineros por libras de dineros sin que pueda poder otro derecho ni haún 

3/10 (tercio-diezmo) de dicha hoja. 

Que las tierras que se encuentren francas en los libros antiguos sean francas, y si 

hubiere alguna dificultad, se zanje por tres o quatro hombres ancianos del pueblo juntamente con 

el baile. 

Que tengan libertad los vecinos de vender cada uno lo que quiera para el mesón y 

pasajeros, con tal que no se arriende este abasto y que los particulares de dicha villa tengan 

facultad de amprinar, pasturar y hacer leña en todo el término, exceptuando la deesa de la señora 

y bobalar, pudiendo ésta arrendar el herbaje como siempre lo podía hacer. 

Que lo que se deva por derecho de seda se pague la metad en el día de San Juan primero 

viniente y la otra metad en San Juan inmediate. 

Que sean executivos estos pactos bajo la pena del 1.000 ducados.126 

 

La concòrdia suposava una revenja dels vassalls contra els abusos patits per part 

de Joan de Montagut. Els capítols de la concòrdia eren en gran manera favorables, i 

saberen aprofitar l’ocasió que se’ls oferia. 

El 25 de desembre de 1552, després de la signatura de la concòrdia, Àngela de 

Borja va enviar el seu procurador, Miquel Valero, per a prendre la possessió del castell i 

la vila de l’Alcúdia. El alcaid de la fortalesa es va resistir a «entregarle las llaves de él 
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con el pretexto de su pérdida, pero viendo la resolución de deserrajarles, las aprontó y 

en seguida entró en él y tomó su posesión.» No obstant, no va poder prendre la 

possessió de «los hornos, almácera, carnicería y mesón porque el baile, alcalde y demás 

vezinos se lo impidieron, con motivo de que tenían orden de no darla baxo la pena de 

2.000 ducados, de don Juan Lorenzo de Villarasa.»127 

El 14 d’abril de 1563, Àngela de Borja va aconseguir que Felip II la reintegrara 

en la possessió de la jurisdicció i rendes del senyoriu de l’Alcúdia, segrestats per la 

Règia Cort a instància dels vassalls. El monarca va manar als oficials de l’Alcúdia: 

 

per quant en lo procés y causa del sequestre de la jurisdicció del dit loch de la Alcúdia, a 

XXI  dia del corrent mes de abril, sia estat provehit ab delliberació del Real Consell lo dit 

sequestre real, que posàrem en dit loch e jurisdicció, ser alçat, y los fruyts, rendes y 

esdeveniments rebuts, los quals estan en nom de la Règia Cort sequestrats, tocants y esguardants 

al dit real sequestre, ser restituhits y reintregats a dona Àngela de Borja y de Ribelles si e segons 

los rebia ans del dit sequestre. 

[…] Ab tenor de les presents, de nostra certa sciència, delliberadament y consulta, vos 

diem y expressament manam que alceu la mà del dit sequestre de dita baronia de la Alcúdia, per 

nós emés, e acudixcau e acudir façau ab les rendes, fruyts y emoluments de dit loch y jurisdicció 

a la dita dona Àngela de Borja y de Ribelles, si e segons ans del dit sequestre solien acudir, 

reputar y tenir aquella per senyora. 

E les quantitats fins al present dia en poder vostre, pervengudes aquelles, donareu, e 

liurareu donar, e liurar fareu a aquella ab tots los fruyts y altres emoluments procehits de dit 

sequestre, si e segons exhigira y rebera si aquell per nós no fos estat fet y provehit, com axí sia 

estat provehit ab la dessusdita e precalendada provisió.  

Y per res no façau ni permetau sia fet lo contrari, si la gràcia de la real magestat teniu 

chara, y si en la ira e indignació de aquella e pena de mil florins de or dels béns de qualsevol 

contrafahent desijau no encórrer.128 

 

2.2.2. VENTURES I DESVENTURES D’À NGELA DE MONTAGUT, SENYORA DE L’A LCÚDIA  

 

És tan noble la senyora que sap donar y no llevar a qui la serveix. 

 

Joan Bessens, mercader de València, 1609 

                                                                                                                                               
126 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 3. 
127 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.6, caixa 1. 
128 ARV, Reial Cancelleria, 776, f. 199r.-199v. 
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Àngela era òrfena de pare des de 1547. El 16 de maig de 1558 se signaren els 

capítols matrimonials entre Galceran de Castellví i Àngela de Montagut,129 tal com era 

la voluntat especialment de sa mare, Jerònima Ribot, la qual residia al castell de 

l’Alcúdia. Galceran era fill de Francesc de Castellví i Jerònima López de Mendoza. 

Àngela entregava com a béns dotals l’Alcúdia i Ressalany amb la seua jurisdicció i drets 

dominicals, amb un dot de 9.000 lliures, quantitat que seria donada a la mort de sa mare. 

El total de la valoració dels béns sumava 11.250 lliures, a més de 1.000 lliures en roba i 

joies. Per la seua banda, Galceran aportava d’escreix 10.000 lliures.130 El casal de Carlet 

sempre havia intentat emparentar amb el casal de l’Alcúdia «per a que·s conservaren les 

amistats entre les dites cases.»131 

Per a alguns, aquest era un matrimoni molt convenient. El batle de l’Alcúdia, 

Andreu Vilabella afirmava que ell «à desichat que dites viles [l’Alcúdia i Carlet] fosen 

de un mateix senyor, y que per dita ocasió entén se féu lo dit casament de dita dona 

Àngela ab don Galceran, perquè sent de un senyor, perquè sent així, no y hauria tanta 

ocació de plets sobre les aygües e térmens e altres coses.»132 

No obstant, alguns familiars d’Àngela no eren favorables a aquesta unió, 

especialment la seua àvia paterna, Àngela de Borja, i el seu oncle patern, Miquel Àngel 

de Ribelles.133 

La mateixa promesa, Àngela de Montagut, detestava aquest matrimoni i sols va 

consentir «per la força que la dita dona Hierònima, sa mare, li feya e per les menaces de 

aquella, […] que per lo descontent que tenia del dit matrimoni no volia ni volgué exir a 

sposar-se ab lo dit don Galceran fins tant fonch treta per forsa de l’apossiento.»134 I és 

que tenia la certesa que Galceran era 

 

home molt prompte a les mans, colèrich y de terrible condició, y que en sos propris 

vassalls y en altres persones diverses vegades ha possades les mans per soles sospites y sens 

                                                 
129 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 130. 
130 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 79. 
131 Declaració de Miquel Àngel Figuerola, cavaller. [ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 130.] 
132 Declaració Andreu Vilabella, batle de l’Alcúdia. [ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159.] 
133 Declaració d’Arcís Nicolau Ferrer, procurador d’Àngela de Montagut. [ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 
79.] 
134 Declaració d’Arcís Nicolau Ferrer, procurador d’Àngela de Montagut. [Loc. cit.] 
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sperar de tenir certitut de quexes ni de altres causes bastants per a haver de offendre ni 

damnificar les dites persones.135 

 

Galceran i Àngela es casaren a l’església de l’Alcúdia i després assistiren a una 

missa al temple de l’Assumpció de Carlet.136 La seua filla Maria nasqué a l’agost de 

1559,137 de la qual deien que, «per ésser dona, no pot heretar la baronia de Carlet y de 

part de sa mare té molta hazienda y patrimoni que heretar.»138 Durant els dos anys que 

feren vida matrimonial, de 1558 al setembre de 1560, Galceran no es va preocupar mai 

d’alimentar Àngela, només Jerònima Ribot va alimentar i matindre el matrimoni139 fins 

a la seua defunció, per l’octubre de 1559. 

Morta Jerònima, Galceran no li donava res a Àngela per a menjar ni per a vestir, 

entre altres motius perquè no tenia béns propis: les possessions eren de son pare 

Francesc, el qual no es preocupava tampoc d’Àngela, perquè amb les rendes de Carlet i 

Benimodo pagava els seus creditors i no li’n sobrava quasi res. Ara bé, pel llegat de 

Jerònima Ribot, Galceran sí que rebia 262 lliures a l’any amb les quals tenia obligació 

d’alimentar i mantindre Àngela.140 

Prova de les dificultats financeres és el fet que Galceran, poc després de la mort 

de Jerònima, va anar a Castella amb el vescomte de Xelva, i com que no tenia diners 

amprà a Francesc Hervàs 1.000 lliures i posà com a fiadora Àngela de Borja. Tan 

solament va deixar 8 rals castellans a Àngela per a aliments i manteniment de la casa, 

mentre que quan vivia Jerònima aquesta pagava a la seua filla tres criades, una esclava i 

molts criats. Quan morí Jerònima, Galceran, tant per a agreujar Àngela com per no 

tindre per a pagar tota aquella servitud, la va acomiadar, i només va deixar una criada i 

l’esclava per a la cuina. 

Com que no tenia res per a mantindre’s, Àngela es va veure forçada a fer 

 

                                                 
135 Declaració d’Àngela de Montagut. [ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 130.] 
136 Declaració de Miquel Pareja, fuster de l’Alcúdia. [Loc. cit.] 
137 Declaració de Pere Font, velluter de l’Alcúdia. [Loc. cit.] 
138 Declaració de Jeroni Agustí González, notari de València. [Loc. cit.] 
139 Declaració del procurador d’Àngela de Montagut. [ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 88.] 
140 Declaració d’Arcís Nicolau Ferrer, procurador d’Àngela de Montagut. [ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 
79.] 
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fahena de ses mans, ço és, cosint e obrant camises per a ses vasalles e debanant seda, e 

per cubrir la honra del dit don Galceran, e no·s sabé’s la necessitat que […] patia; deya e feya dir 

a sos vassalls que la criada que tenia cosia dites camises e debanava dita seda.141 

 

Amb tot, no tenia prou per a sustentar-se i havia d’«empenyorar la roba de sa 

casa, e altres vegades amprar dinés per a menjar» prenent fiat de la botiga de Carlet. A 

més, ja que tenia necessitat de dida per a la seua filla, hagué d’amprar 12 lliures per a 

pagar-la. Igualment, durant els mesos que va conviure amb Galceran, aquest no va 

permetre que anara a l’Alcúdia ni s’entrevistara amb els seus vassalls. De més a més, 

quan Galceran va anar a Castella, el sogre d’Àngela, Francesc, senyor de Carlet, li va 

dir, «sens causa ni rahó alguna […] que si no se n’anava de la dita casa [el castell de 

Carlet] que li llansaria la roba en la carrera.»142 

Àngela va ser testimoni del caràcter cruel del seu espòs quan «per sola sospita 

que lo dit don Galcerà tenia de hun morisco, li pegà de punyalades; e per altra sospita 

que tenia, pegà a hun son criat de coltellades; […] per cels de una morisca pegà una 

punyalada a hun son vassall.» Galceran va concebre un odi injustificat cap a la seua 

esposa i la volia matar. Així, quan Àngela va rebre una bossa amb 6 lliures que sa mare 

li havia donat, Galceran li va preguntar d’on les havia tretes, i encara que Àngela li ho 

va dir, ell, pensant que les havia furtades del seu cofre, «li tirà hun punyal e volgué 

matar a la dita dona Àngela, dient-li que li digués de hon havia tret dita bolsa, si no, que 

la mataria, per hon aquella fonch forsada de exir-se’n de la cambra hon stava lo dit don 

Galcerà perquè aquell no la matara.»143 

Àngela, en definitiva, va tindre una vida lamentable de casada. Quan el seu 

oncle, Miquel Àngel Ribelles, era a l’Alcúdia de pas, en companyia de la seua esposa, 

Àngela March, a Carlet per a visitar la germana d’ell —Elvira, casada amb Roderic de 

Castellví—, entraren al castell per a complimentar la seua neboda, Àngela de Montagut. 

Sent hora de sopar, aquesta «no tingué què donar-los a sopar si no era arrop y figues y 

pances, hi·ls digué que no tenia altra cosa que donar-los.» Es burlaren d’ella, i Àngela 

March li digué: «Per Déu, senyora! Una senyora de l’Alcúdia no té què donar-nos a 

ssopar, si no és arrop y figues y pances?»144 No obstant, era la veritat. 

                                                 
141 Declaració d’Arcís Nicolau Ferrer, procurador d’Àngela de Montagut. [Loc. cit.] 
142 Declaració d’Arcís Nicolau Ferrer, procurador d’Àngela de Montagut. [Loc. cit.] 
143 Declaració de Jeroni Ivars, procurador d’Àngela de Montagut. [ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 88.] 
144 Declaració de Jerònima Torres, viuda de Serafí de Ribelles. [ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 130.] De 
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El 21 d’agost de 1560 es publicava una sentència reial per la qual es 

condemnava  

 

don Galcerà de Castellví, fill del senyor de Carlet, y altres moriscos […] en pena de 

mort natural, ço és, a dit don Galcerà degollat y als demés penjats, per rahó y causa de haver exit 

al camí Real, ço és, per lo qual se va del lloch de la Alcúdia al lloch de Alginet, a Berthomeu 

Espert ab ballestes y haver-li tirat ab passadors herbajats de la herba mala, y el nafraren de 

manament de dit don Galceran. Y després, de nit, ab cinquanta hòmens anà dit don Galcerà a la 

casa de dit Espert […] que estava en Alginet y mataren a Berthomeu Garcia, llaurador de 

Alginet, y nafraren a un germà del dit Espert, y tiraren moltes alcabusades al justícia de 

Alginet.145 

 

Galceran va fugir de Carlet «tenint por y recelant que no fos pres e les dites 

sentències executades.»146 

El 14 de setembre de 1560, el virrei, Alfons d’Aragó, duc de Sogorb, quan 

s’assabentà que Galceran es trobava a Carlet, publicà una crida per a capturar-lo amb els 

seus còmplices.147 Va comissionar a Gaspar Roca, doctor del Consell Reial, «per a 

donar assalt en lo dit lloch de Carlet y fer scorcoll en les cases de dit lloch per a pendre 

al dit don Galcerà y executar en la persona de aquell la sentència de mort.»148 Per una 

altra crida reial, publicada el 5 de desembre de 1561, Galceran va ser declarat enemic de 

sa majestat. 

Aterrida pels crims del seu espòs, Àngela va fugir de Carlet. Per a poder fer-ho 

 

fingí e donà a entendre que la dita dona Àngela de Borja, àvia de aquella, stava mala e 

que volia venir a veure-la, e que per més dissimular havia fet que la dita dona Àngela de Borja e 

dona Anna scriguessen als dits nobles don Francisco e don Galceran de Castellví que fossen 

contents hi·ls fessen plaher dexar venir a la dita dona Àngela per a veure a la dita dona Àngela de 

Borja, àvia de aquella, que stava mala en la present ciutat de València. 

 

Els Castellví ho cregueren i deixaren anar Àngela, la qual va ser acompanyada a 

València pel batle de Carlet. Galceran la va acompanyar fins al riu Magre i li va dir que 

                                                                                                                                               

més a més, aquest aliment era considerat pels cristians com a propi de moriscos, segons conta el mateix Eixemenis i els documents 
de l’època. Per tant, Àngela de Montagut no podia oferir més viandes que aquelles que consumia la classe més pobra i marginada. 
145 ADV, Fons duquessa d’Almodovar, e.2.1, llibre 4. 
146 Declaració de Jeroni Ivars, procurador d’Àngela de Montagut. [ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 88.] 
147 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 130. 
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tornara prompte. Els dies passaven, i com que veien que tardava a tornar, Galceran li 

escrigué perquè regressara.149 Però Àngela, per provisió del duc de Sogorb i per 

voluntat pròpia, havia ingressat al convent de l’Encarnació l’1 de novembre de 1560, 

amb l’angoixa d’haver deixat la seua filla Maria a Carlet. 

Davant les amenaces de Galceran a Àngela, encara que era al monestir de 

l’Encarnació, la priora sor Anna de Borja envià a dir al virrei, duc de Sogorb, que 

vigilara el monestir.150 Galceran «una nit procurà de scalar dit monestir e trencà una 

finestra de fusta per entrar en dit monestir y matar Àngela.» Es mantenia en secret el 

lloc on dormia Àngela.151 El teixidor Lluís Soler va donar avís al virrei, i les tres dones 

es refugiaren durant un temps a la casa del noble Vicent Vallterra.152 El virrei en 

persona va anar amb la seua guàrdia a rondar el monestir i prendre Galceran. 

Galceran no només havia amenaçat Àngela, sinó també la seua àvia i la seua tia. 

Per mitjà de Miquel Vich, canonge de la Seu, i de cavallers, Galceran hagué de donar 

paraula de no fer mal a Àngela de Montagut, Àngela de Borja i Anna de Ribelles.153 

Entre els nobles que pressionaren Galceran per a signar el compromís eren Lluís de 

Vich i Francesc Boïl.154 

Àngela va ser al monestir des de l’1 de novembre de 1560 al 16 d’abril de 1569, 

i durant tot aquest temps la seua àvia, Àngela de Borja, la va mantindre. El 10 de juliol 

de 1566, Pere Álvarez de Cabrera, procurador d’Àngela de Borja, va pendre possessió 

de Ressalany en nom d’Àngela de Montagut.155 Jerònima Ribot, mare d’Àngela, va fer 

el testament el 29 de maig de 1559, i va morir pel maig de 1561. En aquest any, l’àvia 

materna d’Àngela, Jerònima Ferrer, com a hereua de la seua filla, va fer donació a 

Galceran de Castellví i a Àngela d’un censal de 4.950 lliures de l’herència de la 

difunta.156 

El 23 de juliol de 1564, sent Àngela al monestir de l’Encarnació, presentà la 

petició de divorci del seu marit Galceran en la Cort Eclesiàstica de l’Arquebisbat, alhora 

que instava una demanada davant la Reial Audiència perquè el seu marit li tornara el dot 

                                                                                                                                               
148 Declaració de Jeroni Ivars, procurador d’Àngela de Montagut. [ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 88.] 
149 Declaració de Cristòfol Sant Mateu, rector de Benimodo. [ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 130.] 
150 Declaració de sor Anna de Borja, priora del monestir de l’Encarnació. [ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 
130.] 
151 Declaració de sor Jerònima Peris, monja del monestir de l’Encarnació. [Loc. cit.] 
152 Declaració de Lluís Soler, teixidor de València. [Loc. cit.] 
153 Declaració d’Àngela March, noble. [Loc. cit.] 
154 Declaració de Vicent Vallterra, senyor de la Daya. [Loc. cit.]  
155 Loc. cit. 
156[Loc. cit. 
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íntegre, ja que es basava en el fet que va ser «engañada en la dote que constituyó a su 

marido, siendo de edad de catorze o quinze años, la qual dote le constituya sin autoridad 

de curador.»157 Àngela pretenia que es declarara nul el dot perquè no constava el decret 

de jutge, i encara menys el document de permís signat per la seua tutora, l’àvia Àngela 

de Borja. 

Per a provar que els Castellví s’havien aprofitat del dot d’Àngela, aquesta va 

intentar provar l’estat d’endeutament dels senyors de Carlet i el saqueig del dot. El 

procurador de Galceran de Castellví va oposar a açò que el senyoriu de Carlet era més 

rendible que el de l’Alcúdia, ja que tenia per renda 4.000 lliures. Els senyors de Carlet 

hi tenien la jurisdicció civil i criminal, mer i mixt imperi, no com a l’Alcúdia, on els 

senyors només tenien la jurisdicció alfonsina, «conforme al fur del rey n’Amfós, y la 

suprema jurisdicció y mer imperi és de sa magestat.»158 El castell de Carlet era «dels 

millors, més sumptuosos y més bells per a la vista de port y aposento que sien en tot lo 

dit e present regne, y de molt gran valor e importància.» Els senyors de Carlet gaudien 

de les regalies de molins, forns, carnisseries, tendes, almàsseres, fleca, taverna, etc. i a 

més tenien «molts i molt notables servicis personals reals e altres en los vehins e 

vassalls.»159 Per contra, la senyora de l’Alcúdia 

 

no té servituts algunes, reals ni personals, en los vehins y vasalls de dit loch, com 

aquells sien molt lliberts y exempts de servituts reals y personals, y en dit loch de l’Alcúdia 

cascú té llibertat de tenir tendes, tavernes, fleques, y la carneceria és de la universitat de dit loch, 

y no del senyor de aquell.160 

 

El procurador d’Àngela va contrarestar aquesta exposició assegurant que si «tots 

los vehins e habitadors de la dita vila de l’Alcúdia […] fossen moriscos e pagassen com 

paguen en Carlet e Benimodol», Àngela «tendria de renda de la dita vila de l’Alcúdia y 

lloch de Rassalany més de quatre mília lliures cascun any.»161 Perquè, «pagant com 

paguen los vassalls de Carlet e Benimodol al quart, e los de la dita vila de la Alcúdia 

terç delme al senyor», per aquesta raó de Carlet es treia més renda, perquè eren 

moriscos la majoria de la població. Unint-se els dos senyorius, el de Carlet seria el més 

                                                 
157 Declaració de Jeroni Ivars, procurador d’Àngela de Montagut. [ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 88.] 
158 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 79. 
159 VALLÉS BORRÀS, V. «Germania i senyoriu: la baronia de Carlet». A Al-Gezira, 3 (1987), p. 133-157. 
160 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 79. 
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beneficiat, perquè molts vassalls de Carlet tenien terres a l’Alcúdia i hi entraven els 

ramats per a pasturar, ja que hi havia més pastures que a Carlet. A més, els vassalls de la 

nostra vila eren més rics que els de Carlet, «com són crestians vells y gent de honra, y 

molts menestrals y mercaders.» Reconeixia el procurador d’Àngela que aquesta només 

tenia la jurisdicció alfonsina de l’Alcúdia i Ressalany, però en canvi gaudia d’un 

«privilegi particular atorgat e concedit per los reys de inmortal recordació que totes les 

penes ab integro són del senyor de la dita vila e lloch.» 

Declarava que Francesc de Castellví, abans d’elegir Àngela per esposa del seu 

fill, el va intentar casar amb dues candidates més, però va exigir un dot tan elevat que 

declinaren l’oferta. Quan pactaren les condicions del dot, amb les quals els Castellví 

imposaren la seua voluntat a Jerònima Ribot, aquells «procuraren per totes les vies 

possibles ab la dita noble dona Hierònima que, en cars de restitució de dot, sols fossen 

obligats a pagar cascun any deu mília sous de renda», en compte de satisfer la quantitat 

total aportada per la núvia. 

A més, el fet que els Castellví tingueren el béns vinculats «no resulta utilitat ni 

profit a la dita suplicant [Àngela] ni a la dita dona Maria, filla de aquella, perquè en lo 

dit vincle sols hi són cridats fills mascles y per ninguna via y poden succehir dones.» 

Per tant, sense possibilitat Maria de ser senyora de Carlet, a sa mare poc li importava 

pledejar contra el seu espòs i el seu sogre. Finalment, manifestava que si Àngela 

haguera sigut major de vint anys, no haguera consentit mai en el seu matrimoni amb 

semblant individu i, a més, sent tan rica, haguera tingut l’oportunitat de casar «en lo hu 

dels tres regnes [València, Aragó o Catalunya] o en lo regne de Castella ab persona molt 

rica de títol y d’estat.» 

El 10 de maig de 1565, el rei Felip II atorgava el perdó a Galceran de 

Castellví,162 li anul·lava la pena de mort amb les condemnes del 25 d’agost de 1560 i del 

22 de març de 1562,163 i ordenava que «restàs allí, en la Goleta […] desterrat de les 

terres de Spanya fins tant sa magestat altra cosa provehís.»164 Galceran va ser «molts 

mesos en lo presidi de la dita fortalea de la Goleta de Tunis.» Allí, es va comportar com 

                                                                                                                                               
161 Loc. cit. 
162 El 17 de desembre de 1563, el lloctinent general del regne Joan Llorenç de Vilarrasa ordenava que fóra alçat el segrest de la 
baronia de Carlet i Benimodo fet a instància dels procuradors fiscals pels delictes de Galceran de Castellví; també que Francesc de 
Castellví fóra reintegrat en el seu senyoriu. [ARV, Reial Cancelleria, 777, f. 115.] 
163 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
164 Declaració de Berenguer Malla, mercader de Orihuela. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.3, llibre 32.] 
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un «home molt liberal y excessivament gastador, y que feya taula y plat a molts soldats, 

capitans e altra principal gent que donava als soldats molts diners e altres coses.»165 

Després, el 13 de març de 1567, set anys abans de la presa de la Goleta pels 

turcs,166 i a súpliques de Galceran, el qual havia lluitat en la defensa de la plaça contra 

un dels atacs d’aquestos, el rei canvià el lloc del seu desterrament a l’illa de Malta, i li 

ordenà que el servira «ab ses armes, cavall y a ses despeses en dita ysla de Malta».167 

Però abans va passar a Itàlia, a Gaeta, al regne de Nàpols, amb les galeres de Garcia de 

Toledo que provenien de la perduda plaça de la Goleta. Galceran tenia dificultats per a 

satisfer les despeses del desterrament, ja que Carlet i Benimodo s’arrendaven per 3.200 

lliures, i als creditors en corresponien 2.244. Atés que els dos llocs estaven vinculats, 

Galceran no podia «desfer dites propietats», i, per tant, no tenia patrimoni per a pagar 

els costos. Així 

 

los dits lochs de Carlet e Benimodol y casa de Carlet los té vinclats lo dit noble don 

Galceran de Castellví, de tal manera que no té en aquells sinó lo usufruyt de sa vida, y que no pot 

empenyorar ne vendre ne alienar aquells, […] y que los dits lochs són vinclats de tal manera que 

no pot sucehir en aquells sinó home.168 

 

Galceran enviava a Carlet i Benimodo lletres de canvi de les seues despeses en 

la Goleta i en Malta, i els Castellví 

 

pregaren als moriscos, vehins e habitadors dels lochs de Carlet y Benimodol que fessen 

hun sindicat per a carregar hun censal o censals per a que·s poguessen pagar les depeses. […] Y 

los canvis que aquell remetia a pagar ací, […] que molts dels dits moriscos hi havia que u volien 

per amor de don Galceran, y altres no u volgueren perquè deyen que si pagaven lo que dit don 

Galceran hauria despés fins a sellavors, que aprés no vendria deute causat per lo dit don Galceran 

que no·ls fessen pagar a ells, y que per ço no ho volgueren fer.169 

 

                                                 
165 Declaració de Josep Alfons del Milà, senyor de Massalavés, el qual ho sabia per relació del seu germà Pere del Milà, que havia 
estat a La Goleta i Malta. [ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 130] 
166 La Goleta era el port de la ciutat de Tunis conquerit en temps de Carles V per l’almirall Andrea Doria, al servcia de l’emperador 
el 1535. Prompte esdevingué una important plaça forta de la monarquia hispànica per a refrenar l’imperi turc. Però el 1574, La 
Goleta va ser conquerida pels turcs davant l’incapacitat de Joan d’Àustria i la seua flota del Mediterrani. 
167 Declaració de Pere Font, velluter de l’Alcúdia. [ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 130.] 
168 Declaració de mossén Andreu Miquel, prevere, beneficiat de Sant Nicolau de València. [Loc. cit.] 
169 Declaració de Miquel Pareja, fuster de l’Alcúdia. [Loc. cit.] 
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Àngela de Borja va morir el 1568. Àngela de Montagut, la qual encara residia al 

monestir, va posar de nou un plet l’any 1569 contra el seu espòs per la restitució del dot, 

però ara també per a obtindre la custòdia de la seua filla Maria, reclosa al castell de 

Carlet. I encara que el 28 de novembre de 1566 el mateix Felip II havia pressionat 

perquè se li fera justícia a Àngela,170 del primer plet encara no se n’havia dictat 

sentència, i ella tenia poques esperances d’obtindre’n una a favor seu, perquè molts dels 

jutges de l’Audiència eren parents de Galceran, els quals havien amenaçat els advocats 

d’Àngela. Fins i tot l’advocat fiscal, Martí Pons, era oncle del Castellví.171  

En aquesta ocasió, el procurador d’Àngela es va centrar en la poc convenient 

estada de Maria a casa del seu avi, quan tenia mare; i menys encara a un lloc com 

Carlet, on els seus veïns, moriscos en la immensa majoria eren, segons deia, «persones 

simples, llauradors de poca speriència, criança ne intel·ligència.»172 El seu avi Francesc 

no s’ocupava gens d’ella, ja que estava molt de temps a València o «en la montanya 

cassant.»173 A més, la fortalesa de Carlet 

 

encara que sia com és de molta qualitat e importància, emperò al ser cavaller e baró 

molt valerós [Francesc de Castellví] no la té tancada ne recollida com stà la dita dona Àngela, la 

qual per ésser com és dona y no tenir en sa casa cavaller algú ni altre home de qualitat que la 

deffence, té les portes de les stàncies, y cambres altes, y les finestres molt ben tancades de dia y 

de nit.174 

 

Àngela havia eixit fora del monestir a passar un temporada amb sa tia, Anna de 

Ribelles, la qual duia una vida exemplar i «segueix los pares de la Companyia de Jesús, 

y que fa vida de molt bona cristiana y temerosa de Déu.» La mateixa Àngela era 

considerada com a 

 

persona de molt lustre y de molt bon exemple y virtut […] que és tenguda, tractada e 

reputada per persona molt virtuosa y molt bona cristiana per totes les persones que la coneixen y 

que tenen notícia de com aquella viu, y ab quant recolliment passa sa vida, y quant bon exemple 

dóna de ssi.175 

                                                 
170 ADV, Fons duquessa d’Almodòvar, e.2.1, llibre 4. 
171 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 88. 
172 Declaració de Josep Alfons del Milà, senyor de Massalavés. [ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 130.] 
173 Declaració de Josep Alfons del Milà, senyor de Massalavés. [Loc. cit.] 
174 Declaració de Josep Alfons del Milà, senyor de Massalavés. [Loc. cit.] 
175 Declaració de Pere Font, velluter de l’Alcúdia. [Loc. cit.] 
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La presència de Maria a Carlet no obeïa a l’amor que li professaven el seu pare i 

avi, sinó a un interés perquè havia de ser hereua de l’Alcúdia, així mateix, 

 

si la dita dona Maria contractàs de matrimoni e casés ab persona que no tingués bona 

voluntat al dit noble don Galceran de Castellví, pare de aquella, e a la casa de Carlet, seria 

possible e convinsent cosa seguir-se alguns inconvenients y scàndels entre les cases de la 

Alcúdia e Carlet, vassalls e habitadors de dites baronies, per star com stan la Alcúdia e Carlet tan 

prop la hun poble de l’altre y partir com parteixen terme.176 

 

Tampoc en aquest plet Àngela no aconseguia obtindre justícia, i va escriure al 

rei Felip II perquè no la molestaren els familiars del seu espòs pres a Malta. El 31 de 

desembre de 1570, Felip II escrivia al virrei: 

 

Por parte de donya Ángela de Ribellas nos ha sido hecha relación que, después de haver 

sido molestada por los deudos de don Galcerán de Castellví, su marido, para hazerla venir a su 

voluntad, determinó de entrarse voluntariamente en un monasterio, de donde a cabo de siete 

anyos, le fue forçado salir para mirar por su agüela quando murió, y después por sus vasallos y 

hazienda, y entender junctamente en los pleytos que en esa Real Audiencia ja tracta con el dicho 

su marido, los deudos del qual a cabo de tres anyos dize que han procurado con mucha instancia 

que la dicha donya Ángela bolviese al dicho monasterio, y que entendida por el Conde de 

Benavente la malicia con que se tractava, la mandó que se estuviese en su casa, donde no dexan 

de persiguirla, como veen al conde absente, paresciéndoles que con sus amistades e intelligencias 

podían alcançar la buelta del dicho monasterio, pues veen a donya Ángela desamparada de los 

suyos, y que advogados ni procuradores no osan ampararla por respecto de su marido y de sus 

deudos, que dize les han amenazado si la defienden. 

Suplicándonos fuésemos servido proveer sobre ello de conveniente remedio y mandar 

en particular que, quanto a la persona de la dicha donya Ángela de Ribellas no se intente cosa de 

hecho, sino que si contra ella se pretendiere alguna, sea convenida delante de juez competente y, 

oydas las partes, se provea y declare en el negocio conforme a justicia y a los fueros y privilegios 

dese Reyno. Y porque nuestra voluntad es que éstos se guarden y observen ygualmente a 

nuestros súbditos y vasallos como es razón, dezimos, encargamos y mandamos vos que a la 

dicha Donya Ángela de Ribellas hagáys y administréys acerca todo lo susodicho y cada cosa en 

particular, breve y entero cumplimiento de justicia, sin dar lugar que en la dilación ny otra cosa 

                                                 
176 Declaració de Miquel Àngel Figuerola, cavaller. [Loc. cit.] 
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sea perjudicada, y guardando los fueros y privilegios del dicho reyno, y lo demás que de derecho 

guardar y observar se deva, que asý conviene a la buena y recta administración de la justicia.177 

 

Àngela va optar per traslladar pel novembre de 1572 el plet al Consell d’Aragó, 

on esperava obtindre la justícia que a València no havia pogut assolir, «para que con 

voto y parecer de aquellos se publiquen sentencias en dichas causas en la dicha Real 

Audiencia.»178 

Havia confiat en el virrei, comte de Benavent, però a la fi aquest no havia pogut 

fer res contra els poderosos valedors de Galceran, solament havia manat que Maria 

eixira de Carlet i que ingressara al monestir de Sant Cristòfol fins que l’Audiència 

decidira a qui es donava la custòdia.  

Àngela insistia que Galceran li havia de tornar el dot ja que no l’havia mantingut 

mai: demanava les 5.500 lliures del dot, l’escreix i 1.000 lliures. L’altra pretensió 

d’Àngela era que en absència de Galceran a Malta, la seua filla Maria havia «de ésser 

donada y entregada a la dita suplicant, sa mare, per a que conforme a la qualitat de la 

dita dona Maria e lo patrimoni e dot que dita suplicant [Àngela] pot donar ad aquella, 

sia tractada, criada e alimentada si e segons se ha suplicat.» I havia de ser així perquè 

Àngela era una bona mare i Galceran un pare facinerós. A Carlet, Maria no hi podia 

tornar perquè el seu avi Francesc, encara que no era tan roí, sempre estava a València i 

deixava Maria a cura de persones que no la volien, com la segona esposa de Francesc, 

Joana Pérez, la qual no era àvia de Maria. A més, Carlet estava poblat majoritàriament 

de moriscos, i els pocs cristians que hi habitaven eren «persones rústiques, simples e de 

poca qualitat». Tant era així que Galceran mateix, abans de partir al desterrament, va 

intentar endur-se de Carlet Maria i portar-la a casa de sa tia, Anna de Castellví, perquè 

rebera una educació convenient. Però Francesc de Castellví es va negar afirmant que 

«encara que tingués un arcabús als pits, no dexaria la dita dona Maria.» No obstant açò, 

Francesc tenia a Maria «mal vestida, ab robes vils y de poca stima», i açò s’esdevenia 

fins al punt que el vicari perpetu de l’Alcúdia, mossén Andreu, «de sos diners propris li 

féu una gonella de vellut carmesí.» 

Finalment, Maria havia d’anar amb sa mare perquè només d’ella havia d’heretar, 

ja que Galceran tenia «los béns vinclats, e que en la dita baronia de Carlet no y pot 

                                                 
177 ADV, Fons duquessa d’Almodòvar, e.1.5, caixa 5. 
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succehir dona ni·s té notícia que dit don Galcerà tinga altres béns.»179 I si hom volia dir, 

d’altra banda, que Galceran hauria rebut la possessió de l’Alcúdia i de Ressalany, això 

no tenia cap de fonament, perquè al temps de la capitulació matrimonial la senyora de 

l’Alcúdia no era Àngela, sinó la seua àvia Àngela de Borja. 

El 10 de novembre de 1572, un altre dels procuradors d’Àngela, Pau Galceran, 

va afirmar que s’havia de declarar a favor d’ella: com que per orde de l’Audiència, per a 

pagar a les monges de Sant Cristòfol el manteniment de Maria de Castellví, s’havien de 

confiscar béns de Francesc i Galceran de Castellví, en comprovar l’algutzir de 

l’Audiència que no s’havien trobat béns d’aquells, «se provehí que la dita dona Àngela 

pagàs a les dites monges los aliments deguts», un motiu més perquè Maria restara en 

custòdia de sa mare, ja que ni son pare ni el seu avi li havien sufragat els aliments.180 

A la fi, el Consell d’Aragó va dictar sentència i condemnà Galceran a donar a 

Àngela les 4.500 lliures que li va transportar l’àvia materna d’Àngela; restituir-li 2.250 

lliures per l’escreix, segons els furs de València, per via de carregament de censal a raó 

d’un sou per lliura; i tornar-li les 1.000 lliures constituïdes en dot a Galceran en vestits i 

joies. A més, condemnava a Galceran a pagar «els aliments de dona Maria, filla única 

de dits cònjuges, de 14 anys d’edat, declarant dita dona Maria estiga ab sa mare en lo 

monestir hon aquella està.»181 

L’any 1573, Galceran, el qual ja es trobava a Carlet, va ser el primer sospitós 

d’organitzar un atemptat a la seua esposa, la qual havia obtingut la sentència favorable 

del Consell d’Aragó. El 14 d’abril d’aqueix any, Àngela de Montagut patí una agressió 

que quasi li costà la vida. Així ho referia el virrei Iñigo López de Mendoza, marqués de 

Monéjar: 

 

En lo dia de huy a prima nit, poch aprés eo ans de tocades les oracions de la Ave Maria, 

trobant-se junct al monestir de Predicadors dona Àngela de Ribelles, de qui·s diu ésser de lo loch 

de la Alcúdia, muller del noble Galceran de Castellví, li ixqué a l’encontre un home a cavall y 

proditoria [?] e alevosament li desparà un arcabuç y la ferí greument travesant-li cors ab pilotes y 

perdigons. Y aprés de haver comés e perpetrat lo dit delicte se n’ixqué per lo portal de la Trinitat 

                                                                                                                                               
178 Declaració de Jeroni Ivars, procurador d’Àngela. [ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 88.] 
179 Declaració de Jeroni Ivars, procurador d’Àngela. [Loc. cit.] 
180 Declaració de Pau Galcerá, procurador d’Àngela. [Loc. cit.]  
181 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
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fugint de mans nostres y de la justícia, e perquè havem entés y tenim indicis que dit delicte 

hauria fet e perpetrat lo dit don Galceran de Castellví.182 

 

Davant aquest delicte, el virrei va ordenar que anaren a Carlet i Benimodo un 

notari i els ministres necessaris per a segrestar els fruits i les rendes que pertanyien al 

senyor, a més de la jurisdicció civil i criminal, posar en aqueixos llocs senyals reials i 

prendre als oficials municipals el sagrament i homenatge de fidelitat al rei. A Carlet, el 

30 d’abril de 1573, l’algutzir Francesc Reguer ordenava convocar al pati del castell al 

batle, al justícia i als jurats dels cristians i dels moriscos. Jordi de Castellví, fill i 

presumpte hereu de Francesc de Castellví, va assegurar que desconeixia tot allò, que son 

pare era el senyor de Carlet, i que ell li havia fet donació de la jurisdicció civil i 

criminal, per la qual cosa protestava que no se li causara perjuí en els seus drets. Però 

tots els vassalls estigueren d’acord que la jurisdicció fóra exercida pel rei i en donar els 

fruits i les rendes a la persona que nomenara l’Audiència. El mateix va ocórrer amb els 

moriscos de Benimodo. Finalment, es van elegir governs municipals a Carlet i 

Benimodo amb l’autorització de l’algutzir Reguer. 

El 6 de maig de 1575, encara que no s’havia pogut provar que Galceran 

organitzara l’atemptat contra Àngela, el virrei comunicava a Felip II aquesta 

extraordinària actuació feta a Carlet.183 Sembla que Galceran va ser novament desterrat 

de la península. 

El 25 de juliol de 1574, a Carlet, Galceran de Castellví atorgava el seu testament 

«havent de pasar la mar en servey de sa magestat».184 Nomenava marmessors el seu 

pare Francesc i el seu germà Jordi, legitimava el seu fill natural Pere de Castellví, al 

qual deixava 60 lliures de renda a l’any, i nomenava tutor seu a Antoni Joan, senyor de 

Tous, marit de la seua germana Elionor. Després d’altres llegats a servidors, nomenava 

hereua la seua filla legítima Maria. 

Coneguda la partida de Galceran, llavors Àngela va gosar traure la seua filla del 

convent i endur-se-la amb ella al palau dels Montagut de la parròquia de Sant Esteve de 

                                                 
182 ARV, Reial Audiencia, Processos Criminals, part II, núm. 284. 
183 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 3.610. 
184 Sepultura al convent de Predicadors de València, misses a Carlet i al convent de Predicadors. Llegats al seu criat Onofre Candela 
(40 lliures) i a Lluís Folques, ferrer de Carlet (40 lliures). [ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 1.054.] 
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València.185 Sis anys després, el 26 d’abril de 1580, moria Galceran de Castellví a 

Mequinensa.186 Per fi Àngela restava viuda i lliure. 

El 30 de març de 1579, poc abans de morir Galceran, Àngela arreglà el 

matrimoni de la seua filla Maria amb Lluís de Cardona, fill de Sancho de Cardona, 

almirall d’Aragó, de la més alta noblesa del regne, i la va dotar amb un total de 10.000 

lliures, és a dir, 6.000 lliures amb censals carregats sobre les rendes de l’Alcúdia, 2.000 

lliures de les que Àngela rebria del seu marit Galceran per la sentència del Consell 

d’Aragó,187 1.000 lliures en joies i 1.000 lliures en efectiu.188 Però Lluís morí sense 

descendència i va deixar Maria viuda, de manera que Àngela tornà a buscar pretenent 

per a la seua filla. 

A la baronia de Carlet, les relacions entre Francesc de Castellví i el seu fill i 

hereu Jordi s’hi havien deteriorat de manera considerable: Francesc demostrava tindre 

«odi, rancor y mala voluntat al dit don Jordi de Castellví, son fill, y ha procurat y 

porcura de fer-li totes les males obres que ha pogut y pot.»189 Perquè Francesc de 

Castellví poguera arrendar la baronia de Carlet es va veure obligat a concedir al seu fill 

Jordi una sèrie de drets sobre la baronia i va signar una concòrdia amb ell el 1582.190 La 

situació arribà al punt que «estant un dia en la plaça de Carlet, sobre dir-li […] Francesc 

que vingués a sa casa, […] lo dit don Jordi posà la mà a la espassa y li dix: “Senyor no 

se m’acoste a mi, que·m farà fer lo que no voldria.”» Francesc acusava el seu fill de 

haver-lo agreujat per «inobediències de molta importància, impedint-li lo govern de la 

terra fins a fer-li matar un vassall cristià […] y lo ha perseguit […] ab molta fúria y 

desacatadament sense tenir-li respecte de pare.»191 Paradoxes del destí, aquest 

enfrontament entre pare i fill va propiciar l’acostament de Francesc a la seua néta Maria 

                                                 
185 APPV, Protocols, 1879/Notari: Vicent Reig; 1574, novembre 14. 
186 A l’Arxiu Parroquial de Mequinensa es registrà la defunció: «En veinte y seis de abril del año mil quinientos y ochenta murió 
don Galcerán de Castellvy, Señor de la baronía de Carlet etc. Depositó su hijo, don Pedro Castellvy, el dicho cuerpo de su padre en 
la iglesia parroquial de dicha villa de Miquinença, en la capilla de San Francisco, para podello llevar siempre que quisieren con su 
ataúd.» [ADV, Fons duquessa d’Almodovar, e.1.1, caixa 2.] 
187 Aquestes 2.000 lliures de restitució de dot foren fonades a Àngela per Francesc i Jordi de Castellví, mort Galceran, el 14 de 
desembre de 1581, quan la sentència era del 17 de desembre de 1572. Es va fer un carregament de censal per part dels Castellví a 
Felip de Cardona per la dita quantitat de 2.000 lliures a favor d’Àngela. [ADV, Fons duquessa d’Almódovar, e.1.1, caixa 2.] 
188 El casament s’efectuà a l’església de Sant Esteve de València el 2 d’abril de 1579. [APPV, Protocols, 9215/Notari: Pau Galceran; 
ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.1, caixa 2.] 
189 Declaració de Jordi de Castellví, noble. [ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159.] 
190 Perquè Jordi autoritzara l’arrendament de la baronia de Carlet, ja que havia posat plet contra el seu pare, aquest li va concedir 
d’allò que procedia de l’arrendament «cinch dotzenes de ous cada semana, quaranta gallines cascun any, cent càrregues de lenya 
cada any, la mitat de tota la fulla que huy té, la mitat de la vinya de planta que poceheix a la torre.» A més, Francesc donarà facultat 
Jordi «per a que puixa fer sporgar los ollms de dita vila de Carlet y castell de aquella, ab que sia y redunde en benefici de dits ollms 
y que no puga tallar-ne ningú.» [ADV, Fons duquessa d’Almodovar, e.4.3, caixa 12; 1582, novembre, 25.] 
191 Declaració de Francesc de Castellví, senyor de Carlet. [ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159.] 
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i a la seua nora Àngela, la qual va rebre favorablement aquestes demostracions pensant 

traure’n profit de la situació. 

La Reial Audiència va publicar una pragmàtica el 1586 en la qual es manava 

«que los senyors e barons anassen a sos llochs e baronies y assistisen en aquelles.»192 

Àngela, la qual residia a València, va suplicar al virrei que permetera que el seu sogre 

Francesc anara a l’Alcúdia com a procurador seu i «que excusàs la anada de dita 

senyora de la Alcúdia per ser dona.»193 Francesc va governar l’Alcúdia 4 mesos en nom 

d’Àngela, la qual cosa demostrava la gran confiança cap a ell, el qual va ser «respectat 

per los dits vassalls com la mateixa dona Àngela, perquè entenen que és esta sa voluntat 

y que fan molt gran servey y plaer ad aquella.»194 

Aquesta reconciliació entre sogre i nora culminà amb la donació, el 22 d’octubre 

de 1584, per part de Francesc a la seua néta Maria, i amb la complaença d’Àngela, de 

tots els drets i accions sobre la baronia de Carlet i Benimodo, és a dir, la nomenava 

hereua de la baronia. Però aquesta donació anava en contra de les clàusules de la 

fundació del vincle perquè el fundador del qual, el pare de Francesc, Galceran de 

Castellví, va excloure de la successió les dones, i a més anava en contra dels drets de 

Jordi, el fill segon de Francesc, qui per dret era l’hereu.  

Aquest, l’11 de març de 1586, va posar una demanda a l’Audiència sobre la 

donació, que considerava nul·la perquè Galceran de Castellví i Elionor Manrique, pares 

de Francesc de Castellví, quan van casar aquest amb Jerònima López el 1528, li van fer 

donació de la baronia de Carlet, però a la mort de Galceran. Aquest va establir el 1540, 

en el seu testament, que la donació feta de la baronia a Francesc i dels béns d’Elionor 

Manrique passaren íntegres al primer fill baró de Francesc, y «si del fill major del dit 

don Francisco, fills mascles llegítims e naturals, e de llegítim e carnal matrimoni nats e 

procreats, e altres descendents mascles per línea masculina no y haurà, en tal cas la dita 

baronia llochs y herència vinguessen a l’altre de aquells que serà aprés del major e als 

descendents de aquells mascles llegítims e naturals per línea masculina descendent.»195 

La donació feta a Maria pel seu avi Francesc anava pert tant contra la disposició 

testamentària de Galceran, per la qual cosa Jordi demanava a l’Audiència que fóra 

declarada nul·la, «stant de per mig y sobrevivint lo dit don Jordi de Castellví, fill mascle 

                                                 
192 Declaració de Vicent Nicolau Garcia, notari de la Cort del justícia de l’Alcúdia. [Loc. cit.] 
193 Declaració de Bernat Oliver, velluter de l’Alcúdia. [Loc. cit.] 
194 Declaració de Jordi de Castellví, noble. [Loc. cit.] 
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legítim y natural del dit don Francisco.»196 Francesc havia tret del castell de Carlet una 

arca amb tots els documents referents a la baronia de Carlet perquè no els usara Jordi i 

els havia guardat a la sagristia de la Seu de València. Jordi va aconseguir un manament 

de l’Audiència per a recobrar els documents guardats per son pare, els quals foren trets 

de l’arca, la qual tornaren buida a Francesc. Aquest va comunicar a Àngela que no 

s’havien endut tots el documents, perquè 

 

en la mateixa caxa y havia un segret o amagatall a hon estava recondit lo més principal 

acte de tots, y que·ls podia fer molt dany als Castellví, del qual segret no se n’havien adonat. Y 

que axí dit acte estava en son poder, […] que lo dit acte del segret de dita caxa era lo privilegi 

real eo donació dels castell y viles de Carlet, Alarp, de l’Alcúdia, feta en lo any 1275 per lo 

invictíssim rey don Jaume a Peregrí de Montagut.197 

 

Francesc va entregar a Àngela «dit privilegi eo donació del dit rey don Jaume 

per a que ab aquell posàs demanda de la dita baronia de Carlet.» D’aquesta manera, a 

Àngela ja no li importava la possible nul·litat de la donació de Francesc a Maria perquè 

aquesta succeïra a Carlet, perquè ara el document de la donació reial de Jaume I 

afirmava que el drets de Maria no li provenien d’un Castellví, sinó d’ella mateixa per 

ser descendent de Pelegrí de Montagut, a qui Jaume I li havia concedit 

 

los llochs, castells e viles de Carlet, Algarhp, de l’Alcúdia y de tots los drets y 

pertinències al dit senyor rey pertanyents y pertànyer podents a Pelegrí de Montagut y als 

dessendents del llinatche de aquel imperpetuum, de tal manera que lo dit Pelegrí de Montagut y 

los desendents y successors que serien de genere suo imperpetuum tinguesen e poseÿsen los dits 

castells, viles e llochs com a heretat pròpia, franca et libera, ab expresa proybició que avent-hi 

descendents del llinatge del dit Pelegrí, los dits Pelegrí de Montagut ni sos decendents ni 

successors no poguesen dar, dexar ne altrament alienar los dits castells, viles e lochs avent 

decendents y successors de gènere e línea masculina del dit Pelegrí de Montagut.198 

 

Àngela va iniciar el procés de demanda de la baronia de Carlet en la Reial 

Audiència el 29 de juliol de 1586199 contra el seu sogre Francesc, l’actual senyor de 

                                                                                                                                               
195 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.3, caixa 12. 
196 Declaració de Jordi de Castellví, noble. [ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159.] 
197 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 4. 
198 AMC. Fons comtes de Carlet. Genealogia dels Montagut. Segle XVI . 
199 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159. 



 84  

Carlet —confabulat amb ella perquè heretara Maria—, però amb vista d’impedir la 

successió del seu cunyat Jordi. La primera declaració de Àngela va ser per a enumerar la 

genealogia dels Montagut, des de Pelegrí, senyor de Carlet, l’Alcúdia i Alfarb, fins a 

ella mateixa, legítima i única successora d’aquell. Per la qual cosa, els Castellví havien 

detingut injustament, i ara Francesc de Castellví detenia, la baronia de Carlet amb 

Benimodo i Massalet, perquè no era descendent de Pelegrí. Per tant, Àngela demanava 

li fóra reintegrada aqueixa baronia com a successora directa de Pelegrí de Montagut.200  

Jordi de Castellví va reconéixer que sabia, per haver-li ho dit son pare, d’una 

altra demanda de la baronia de Carlet presentada per un avantpassat d’Àngela, Joan de 

Montagut; així mateix, reconeixia que ell, Jordi, no era descendent de Pelegrí de 

Montagut.201 Però la demanda d’Àngela era absurda, atés que havien passat ja més de 

200 anys que els Castellví posseïen Carlet. Jordi era de l’opinió que tot era una 

maniobra de Francesc i d’Àngela contra ell, ja que Francesc «se n’anà a cassa de la dita 

dona Àngela y allí comunicà ab aquella lo que havia de respondre a dita demanda.»202 

Era curiós que Àngela havia dit «moltes injúries y offenses» en el procés de divorci de 

Galceran contra el seu sogre, i ara tenien tan estreta amistat. 

Al temps de la presentació d’aquesta nova demanda als Castellví, Àngela va 

contractar un nou matrimoni per a la seua filla Maria, jove viuda de Lluís de Cardona, 

amb Gonçal d’Íxer, hereu del senyor de Xaló i Gata, i va dotar Maria amb 10.000 lliures 

segons els capítols matrimonials del 6 de novembre de 1596. Es casaren el 26 d’aqueix 

mes en la parròquia de Sant Esteve de València.203 

Com no podia ser d’altra manera, l’Audiència va sentenciar a favor de Jordi el 

20 de febrer de 1587, i va declarar nul·la i sense cap de valor la donació a Maria feta pel 

seu avi Francesc. Amb l’Audiència a favor seu, Jordi de Castellví va ordenar a son pare, 

Francesc, que no signara cap arrendament de la baronia de Carlet ni altres documents 

referents a la baronia sense fer-li-ho saber, o els impugnaria perquè foren declarats nuls. 

No obstant, Francesc va arrendar la baronia, i encara que pel contracte matrimonial de 

                                                 
200 Declaració d’Àngela de Montagut, senyora de l’Alcúdia. [ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159.] 
201 Jordi, en posteriors declaracions, va incidir igualment que a València «hi ha molts cavallers de la agnació y família del dit Vidal 
de Vilanova, los quals se intitulen Vilanoves, com són don Lluís de Vilanova, senyor de Bicorp, don Jaume de Vilanova, don 
Thomàs de Vilanova, don Miquel Ribelles y de Vilanova y molts altres […], com són don Miquel Vallterra, senyor de la baronia de 
Torres Torres, y don Joan Vallterra, son germà, los quals són cosins germans de la dita dona Àngela.» Uns altres descendents de 
Vidal de Vilanova eren «Joan de Montagut y don Hierony de Montagut», i no per ser descendents de Vidal de Vilanova havien posat 
un requeriment sobre la possessió de la baronia de Carlet. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.3, caixa 13.]  
202 Declaració de Jordi de Castellví, noble. [[ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159.] 
203 ADV, Fons duquessa d’Almodovar, e.1.2, caixa 2. 
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Jordi es comprometé a donar-li de renda 1.000 lliures anuals, ara solament li havia 

consignat 600, per tant Jordi va impugnar l’arrendament.204 

Mentre que el procés de petició de la baronia de Carlet per part d’Àngela seguia 

el curs. Entre els testimonis que declararen el 19 de novembre de 1587, Jerònima 

Magraner va assegurar que molts veïns de l’Alcúdia tenien notícia que, 

 

ans que Carlet fos dels Castellvins, fonch dels Montagut, y deyen que les armes dels 

Montaguts estaven en lo retaule de la església de la dita vila de Carlet y que […] don Joan 

Vilanova de Montagut posà demanda de Carlet a don Gaspar de Castellví, pare de don Galceran, 

y que per rahó de dita demanda y hagué entre dits senyors molts bandos, y que aquells aprés se 

pasificaren casant a don Pedro Vilanova de Montagut, fill del dit don Joan Vilanova de 

Montagut, ab dona Anna de Castellví, filla del dit don Gaspar.205 

 

Francesc i Jordi de Castellví estaven condemnats a entendre’s, perquè si el pare 

podia posar tots els impediments que volguera a la successió del seu fill, aquest tenia la 

facultat d’impugar tots els actes notarials, i especialment els arrendaments de la baronia, 

cosa que dificultava els ingressos de son pare. El 17 de desembre de 1587, les dues parts 

arribaren a un acord, Francesc, que ja comptava amb 80 anys, reconeixia Jordi com al 

seu legítim successor i li donava l’administració de la baronia de Carlet amb l’obligació 

de pagar als creditors, i d’entregar a Francesc, fins a la seua mort, una renda anual de 

900 lliures, dotze arrobes d’oli, a més del cobrament d’alguns drets dominicals.206 Així 

mateix, Jordi donaria a son pare 500 lliures per a l’enterrament i obres pies. Acordaren 

que, si Jordi guanyava el plet sobre la successió de la baronia de Tous, hauria de 

concedir una renda anual de 200 lliures a Manuel de Castellví, fill natural del seu germà 

difunt Galceran. 

El 17 de març de 1593, Jordi de Castellví, senyor de Carlet per mort aqueix any 

de son pare Francesc, declarava en l’Audiència que els Castellví posseïen Carlet des del 

1376 i referia tota la genealogia de la seua família.207 El 9 d’abril feia una extensa 

exposició intentant rebatre els arguments d’Àngela, la petició de la qual es basava a 

 

                                                 
204 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.3, caixa 12. 
205 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159. 
206 Eren aquests, «lo servici de Benimodol, ço és, lo present de Nadal, gallines y ous, de tanda, filasa y la arrova de la mel, del 
present, y los margallons y llenya.» [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.3, caixa 13.] 
207 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159. 
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dir que lo rey en Jaume lo primer, ab un pretés previlegi expedit a onze de les chalendes 

de jiner de l’any M CC LXV, havia fet donació, gràcia y mercé a Pelegrí de Montagut de dita 

baronia de Carlet per ad aquell y a sos successors y als que serien de illius genere, […] y que per 

consegüent seria cridada Àngela en virtut del dit pretés previlegi o donació en dita baronia de 

Carlet. 

 

Segons Jordi, Pelegrí posseïa Carlet i l’Alcúdia com a béns lliures i no sotmesos 

a cap vincle de successió. Respecte al que es deia en el privilegi sobre el fet de tindre els 

senyors residència personal al senyoriu, 

 

és per que lo tunch lo present regne estava molt inquietat de moros enemichs de nostra 

fe, y axí era necessari que per les perturbacions y alteracions que y havia de cada dia ab los 

moros, los senyors dels llochs fessen residència personal en aquells y defensassen dits llochs y 

los poblats en aquells dels enemichs, lo que de ninguna manera poden fer les dones. 

 

Per tant, el rei, en dir gènere «no volgué s’i comprenguessen dones, sinó mascles 

tan solament.» Però la raó més forta per a desestimar la pretensió d’Àngela estava en els 

furs valencians «que conforme expresses forals dispossicions del present regne, contra 

prescripció de trenta anys no·s pot demanar restitució», i ara es parlava d’una 

prescripció de més de 200 anys. El privilegi de donació que tenia amagat Francesc de 

Castellví, encara que fóra de mala fe, no s’havia de considerar tampoc, ja que quan 

Francesc va rebre la baronia ja havia prescrit segons els furs. 

El 2 de desembre de 1583, Àngela, que havia enviat un missatger a Barcelona 

perquè autenticara el privilegi de Jaume I, insistia en la injusta possessió de la baronia 

de Carlet per Jordi de Castellví perquè 

 

dita baronia y llochs foren venuts per Vidal de Vilanova, encara que de fet et nulliter de 

un acte de procura fet e fermat per Luís de Castellví, Vidal de Vilanova y altres a Pere Bassella, 

notari, rebut per Berthomeu Vilalba, notari, a XI dies del mes de setembre any M CCC LXXXX y 

quatre. Després per los Montaguts foren moguts dos plets contra Luís de Castellví […] per los 

quals se prova plenament la mala fe.208 

 

                                                 
208 Loc. cit. 
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Àngela pretenia que la venda de Carlet als Castellví el 1374 no havia estat legal 

per anar en contra del privilegi de Jaume I a Pelegrí, el qual havia constituït un 

fideïcomís perpetu, és a dir, uns béns vinculats a una família, els quals s’havien de 

transmetre als descendents íntegrament i no es podien vendre. 

El 14 de maig de 1593, Llàtzer Josep de Gauna, estudiós de dret, va publicar una 

argumentació defenent els drets d’Àngela de Montagut a la baronia de Carlet en base a 

uns documents històrics com ara el privilegi de Jaume I a Pelegrí de Montagut i els 

testaments i plets de membres de la família Montagut, els quals havien estat senyors de 

Carlet en l’època medieval.209 El 26 de maig d’aqueix any es publicava un memorial 

amb el sumari del procés.210 Finalment, el 25 de gener de 1594, l’Audiència dictava 

sentència i declarava no haver lloc a la instància d’Àngela, perquè allò que es dilucidava 

havia prescrit, a més que els Castellví havien verificat una possessió legal de 210 anys 

de la baronia de Carlet.211 

La sentència va ser recorreguda al dia següent de publicada pel procurador 

d’Àngela, Vicent Simó Ferrer, i la demanda va passar al Consell Suprem d’Aragó. 

La continuació d’aquest plet contra Jordi de Castellví no invalidava la 

presentació d’altres denúncies per part d’Àngela al seu cunyat. El 5 d’octubre de 1595, 

el virrei, Francesc de Sandoval i Rojas, marqués de Dénia, ordenava que s’executara la 

sentència contra Jordi, i a favor d’Àngela, i confiscava a Carlet propietats per valor de 

poc més de 584 lliures que aquell li devia.212 El 16 de febrer del 1601, Àngela 

demanava l’Audiència que obligara Jordi a reparar els mollons que dividien els termes 

de Tous i de Ressalany, i els de Carlet i l’Alcúdia.213 El mateix any, Jordi presentà una 

denúncia contra Àngela per haver tallat pins al terme de Carlet.214 L’any següent és de 

nou Àngela qui presenta demanda contra Jordi per qüestió d’unes quantitats degudes 

d’un censal.215 

El matrimoni de Maria de Castellví i Gonçal d’Íxér va tindre una abundant 

descendència, però Maria va emmalaltir greument i morí a la fi de novembre de 1598. 

                                                 
209 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 4. 
210 Loc. cit. 
211 «Non procedere nec de jure locum habere, et consequenter, predictum don Georgium de Castellví fore et esse absoluendum prout 
cum presenti absoluimus ab impetitis. Et eidem dona Angele silentium perpetuum imponimus neutram dictarum partium in expensis 
dondemnamus sed quod fiat executio probis viaetis.» [ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159.]  
212 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 4. 
213 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 696. 
214 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
215 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
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Dies abans, el 20 de novembre, havia fet testament de la seua mà, redactat en castellà.216 

La mort de Maria va ser un colp dur per a Àngela, sa mare, però va ser encara més 

colpidor per al seu espòs Gonçal. Aquest va prendre la determinació de renunciar al 

món i entrar en religió al monestir de la Sang de Jesús de l’orde de franciscans 

caputxins. Va fer la professió el dia 8 de setembre del 1600 i prengué el nom de fra 

Tomàs de València: 

 

Este cavallero, por muerte de su muger, renunció todos los estados y herencia de sus 

padres y se entró religioso capuchino en el Convento de la Sangre de Christo, donde estava su 

hijo don Gerónimo. Y se llamó en la religión fray Thomás de Valencia, siendo exemplo de 

penitentes. Y murió dexando mucho que imitar a sus hijos y familia.217 

 

El dia abans de professar, va dictar al monestir mateix el seu testament en què 

deixava hereu de Xaló i Gata al seu primogènit Pere Acasi. Nomenava tutora dels set 

fills, menors d’edat, la seua sogra Àngela, la qual, segons reconeixia Gonçal, 

 

ab moltes pregàries mies, me ha promés acceptar la dita tutel·la y cura per lo benefici 

solament dels dits menors y no per interés seu propi. Y axí és just que sia aliviada y descarregada 

de tot lo que humanament se puga aliviar y descarregar, de tal manera que de la dita cura no li 

redunde dany ni diminució en sos béns, ni inquietut en sa persona, majorment vivint com viu 

retirada y essent dona que no pot acudir a fer les diligències que faria altra persona 

desocupada.218 [Àngela] tingué en sa casa a tots los fills del dit fray Tomàs de València, olim don 

Gonçalo d’Íxer, administrà tota la hasienda tenint compte ab tots sos néts, donant-los tot lo 

necessari de menjar y vestir fins tant don Pedro Accasi Joan Montagut y d’Íxer tingué vint anys y 

prengué possessió de la baronia de Xaló y lloch de Gata [el 4 d’octubre del 1608].219 

 

Dos fets presentaren un trasbals per Àngela. El primer, la concessió de Felip III 

a Jordi de Castellví del títol de comte de Carlet el 3 de maig del 1604; el segon, la 

sentència promulgada pel Consell d’Aragó el 9 de febrer del 1606 en el plet sobre la 

possessió de Carlet, que va confirmar la de la Reial Audiència de 1594: «sententiamus 

et declaramus bene fuisse et esse per dictum nostrum locumtenentem generalem et 

                                                 
216 Vol ser enterrada al monestir de Sant Doménec i que li porten la Mare de Déu dels Desemparats, de la qual és confrade, tot amb 
«mediana pompa», i deixa per a l’enterrament i misses 300 ducats. Va morir assistida pel pare jesuïta Francesc Escrivà. [APPV, 
Protocols, 27.603/Notari: Vicent Simó Ferrer.] 
217 GARCIA, Joan. Op. cit.  
218 APPV, Protocols, 15.526/Notari: Joan Llorenç Roures. 
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regiam audientiam praeffati regni pronuntiatum et declaratum cum dicta et 

praecalendata sententia.»220 Tot per a res, va pensar Àngela. 

Desenganyada, la senyora de l’Alcúdia va fer testament el 12 de setembre de 

1607, en el qual va establir unes clàusules hereditàries de gran transcendència per a la 

baronia de l’Alcúdia.221 Volia ser soterrada a l’església de la casa professa de la 

Companyia de Jesús, i deixava per sufragi de la seua ànima la suma de 800 lliures. 

Elegia marmessors al jesuïta Josep Guimerà —als jesuïtes va deixar 2.000 lliures— i al 

rector de l’església de Sant Esteve, Gaspar Escolano.222 Nomenava tutor dels seus néts 

Enric d’Íxer, oncle d’aquells, germà de fra Tomàs de València. Però el més important 

de tot va ser la clàusula per la qual fundava el vincle223 o primogenitura de l’Alcúdia, 

que vinculava l’Alcúdia, Ressalany i altres propietats als seus descendents: 

 

ma voluntat és fer un vincle perpètuo […], que los dits béns y herència mia sempre y 

perpètuament han de anar units, de tal manera que hu solament dels dits fills y descendents ha de 

succehir, ço és, lo primogènit y major, y no han de succehir tots los de un grau. Y havent hòmens 

y dones de l’últim posehidor ha de ser preferit lo home a la dona, encara que sia menor de hedad, 

de manera que la prelació del mascle a la dona ha de ser de la mateixa línia y grau y no han de 

precehir los homes en línea y grau més remot a la dona, filla o descendent de l’últim possehidor. 

[…] Si lo últim possehidor no tindrà fills mascles sinó filles, succehixca y sia preferida la major 

a la menor.224 

 

Per a succeir en l’herència, el seus hereus havien «de pendre, fer y portar lo nom 

y armes de Montagut.» Nomenava hereu el seu nét Pere Acasi d’Íxer, senyor de Xaló i 

Gata, però amb dues condicions: 

 

la una que case a gust, contento y voluntat del dit frare Thomàs de València y de don 

Enrich de Íxar, son oncle, o de l’altre de aquells; l’altra que ab contracte irrevocable y essent 

                                                                                                                                               
219 ADV, Fons duquessa d’Almodovar, e.2.1, llibre 4. 
220 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 159. 
221 APPV, Protocols, 15.531/Notari: Joan Llorenç Roures. 
222 Gaspar Escolano, doctor en teologia, era membre fundador de l’Academia de los Nocturnos. El 1608 va formar part com a 
secretari de la Junta de Teòlegs, que va tractar de la coveniència de l’expulsió dels moriscos. Va escriure entre altres la Década 
primera de la historia de la insigne y coronada Ciudad y Reino de Valencia, publicada el 1610-1611. 
223 «El vincle és un acte jurídic pel qual la persona que el funda determina un conjunt de béns que s’han de mantindre íntegres a 
perpetuïtat, i estableix un orde de successió basat generalment en la primogenitura[…]. L’origen del vincle nobiliari […] està en el 
fideïcomís romà, en el dret germànic de successió del primogènit en el patrimoni familiar i en el dret feudal. L’objectiu pel qual va 
configurant-se el vincle és el de mantindre el nivell econòmic i social preeminent de l’aristocràcia, d’on es deriva la prohibició 
d’alienar els béns vinculats.» Brines Blasco, J.; Pérez Aparicio, C. «La vinculació al País Valencià: origen, transmissió i dissolució 
del vincles d’en Guillem Ramon Anglesola» A Homenatge al doctor Sebastià Garcia Martínez. Valencia: Generalitat Valenciana, v. 
2, p. 232.] 
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menor de vint anys, ab decret de la Real Audiència, unixca la baronia de Xaló y lo dit lloch de 

Gata y la sucessió de aquells a la mia herència y als vincles substitucions y declaracions per mi 

fetes, […] de tal manera que la mateixa persona que succehirà en la mia herència succehixca y 

sia senyora de la dita baronia de Xaló y del dit lloch de Gata perpètuament. 

 

Aquesta útima condició va ser revocada en un codicil, amb data 4 de maig del 

1608, sent Àngela «malalta en lo llit de greu malaltia corporal, de la qual tem morir.»225 

Hi declarava que 

 

revoque dita dispossició y no vull que lo dit don Pedro, per ser hereu meu, reste ni sia 

obligat a fer dita unió ni a subjectar dita vall de Xaló y lloch de Gata y successió de aquelles dels 

dits vincles, pactes y condicions. […] Advertixch-lo, emperò, lo molt que importa fer dita unió 

per a la conservació y augment de sa casa. 

 

A pesar del seu greu estat de salut, Àngela encara haurà de fer front al fet 

dramàtic de la despoblació de Ressalany amb l’expulsió dels moriscos el 1609. 

 

2.2.3. EL CONREU DE LA MORERA I L’ARTESANIA DE LA SEDA 

 

La dita vila de l’Alcúdia ha vengut a ésser gran població y molt 

populosa per lo gran exercici de la seda, y que en esta llibertat que han tengut 

de fer y torçre aquella, y vendre-la y fer sos deguts manifets, y per ésser gent 

treballadora y que no entenen en tractes ilícits. 

 

Joan Valero, síndic de l’Alcúdia. 1588 

 

València va jugar un paper decisiu com a centre redistribuïdor de la seda 

granadina durant els segles XIV  i XV .226 Aquest fet va reactivar el desenvolupament de la 

sederia autòctona estimulat per comerciants i artesans d’origen italià, els quals 

facilitaren la difusió del conreu de la morera des de Sicília.227 La revolta de la Germania 

(1519-1522) va afectar molt negativament l’activitat tèxtil del gremi dels velluters, per 

                                                                                                                                               
224 APPV, Protocols, 15.531/Notari: Joan Llorenç Roures. 
225 APPV, Protocols, 15.532/Notari: Joan Llorenç Roures. 
226 NAVARRO ESPINACH, G. El despegue de la industria sedera en la Valencia del siglo XV. Valencia, 1992. 
227 FRANCH BENAVENT, R. «La evolución de la sedería valenciana durante el reinado de Felipe II». A Felipe II y el Mediterráneo. 
Madrid 1999, v. 1, p. 289. 
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ser aquest un dels oficis més afectats per la repressió.228 A partir del fracàs de la revolta, 

el regne de València es va constituir com un territori especialitzat en la producció de 

matèria prima destinada a l’exportació. L’Alcúdia no va ser una excepció i, així, «ans de 

la Jermania, y solia haver molts torns de torçre seda y cinquanta o sexanta telers per a 

texir aquella, y alguns tintorers per a tenyir-la», perquè «lo comersi de la seda, ço és, lo 

aparellar y teixir aquella, és molt antich de manera que a regno capto sempre y ha hagut 

torns per a aparellar dita seda y telers per a teixir-la.»229 Després de la revolta, l’activitat 

dels alcudiencs es va centrar en el torcement de la seda.230 

 

2.2.3.1. Una vila envoltada per morerars 

 

L’expansió del conreu de la morera es va iniciar al regne de València a la fi del 

segle XIV , però és a principi del XV  quan es fa palés en moltes poblacions de les 

comarques centrals, com ara la Safor o la Ribera. En un començament hi havia arbres 

dispersos alineats al llindar de les explotacions agràries, després es passà a la plantació 

sistemàtica, afavorida per la caiguda de preus dels cereals per la crisi tardomedieval. 

A partir del segle XVI , la difusió de la morera va ser tan espectacular a la Ribera 

del Xúquer que va aconseguir transformar el paisatge agrari.231 La morera s’estengué, 

no tant a les terres d’horta de bona qualitat,232 on encara la producció de cereals era més 

atractiva, com a les terres més lleugeres i amb més dificultats per al rec, com era el cas 

del terme alcudienc.233 L’exportació de la seda havia estat un dels motors fonamentals 

de l’expansió de la morera. Els centres tèxtils castellans recorrien cada vegada més a la 

seda valenciana en detriment de la de Granada, la qual havia estat la principal font 

d’abastiment durant la baixa edat mitjana,234 especialment a partir de la crisi sedera amb 

                                                 
228 FRANCH BENAVENT, R. Op. cit., p. 302, defén, no obstant, que a la vista d’un creixement continu de la producció sedera al llarg 
del segle XVI , «la posible crisis experimentada a raiz de las Germanías debería ser reconsiderada teniendo en cuenta que siete años 
después de la finalización de la revuelta la producción declarada doblaba en exceso el volumen de principios de la década anterior.» 
229 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 164. 
230 VALLÉS BORRÀS, V. El conreu de la morera i l’artesania de la seda en la Ribera del Xúquer als segles XVI i XVII. El cas de 
l’Alcúdia. L’Alcúdia: Ajuntament, 1985. 
231 CASEY, J. El regne de València al segle XVII. Barcelona, 1979, p. 74-75. 
232 Era el cas de l’horta d’Alzira, v. PERIS ALBENTOSA, T. Propiedad y cambio social. Alzira 1465-1768). València, 1989 i «El 
cultivo de la morera en Alzira (siglos XVI -XVIII )» A Al-Gezira [Alzira], 10 (1997), p. 135-154. 
233 FRANCH BENAVENT, R. Op. cit., p. 290, veu en aquest fet la raó de que «mientras que en Alzira su desarrollo fue muy tardio, en 
l’Alcúdia, donde existían aquellas dificultades naturales, la seda se convirtió ya en el siglo XVI  en la principal cosecha de la 
localidad.» 
234 LÓPEZ DE COCA, J. E. «La seda en el reino de Granada (siglos XV  y XVI )». A España y portugal en las rutas de la seda. Diez 
siglos de producción y comercio entre Oriente y Occidente. Barcelona, 1996. 
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ocasió de la rebel·lió dels moriscos de 1568, per la qual «lo regne de Granada fonch 

talat y arruhinat ab les guerres dels moros.»235 

A la Ribera del Xúquer es plantaven moreres en explotació intensiva a terres on 

abans se sembraven cereals. Els contemporanis, s’admiraven de 

 

lo gran augment y lo molt que han crescut los pobles […] de la Ribera del Xúquer per 

haver crescut los torns de tòrcer seda y lo comerç de la seda en aquells, per ço que han arrancat 

diversos arbres fruytals per a plantar, com de fet han plantat, moltes moreres en los camps, y en 

molts altres han deixat de sembrar foments, y així mateix ne han fet morerals, per ser la collita de 

la seda la més principal, y d’aquella se sustenten y vihuen tots.236 

 

El 1580, els testimonis referits a l’Alcúdia sobre aquest aspecte destacaven que 

«en la dita vila de la Alcúdia, la principal col·lecta de dita vila és la seda, y que no es 

cull altra cosa que sia de consideració, y així la major part del terme o quasi tot està 

plantat de moreres.»237 

 

Moreres i càrregues alfarrassades de fulla al terme de l’Alcúdia. Any 1584238 
 

Partida Moreres plantades Percentatge Càrregues de fulla Percentatge 
Vedat 6.492 12,01 982,3 9,38 
Pla del Riu 4.800 8,88 479,9 4,58 
Molí 3.723 6,89 721,7 6,89 
Batallar 3.628 6,71 639,0 6,10 
Comes 3.495 6,46 601,9 5,74 
Eres de la Pobla 2.994 5,54 780,6 7,45 
Braçal Nou 2.912 5,38 599,4 5,72 
Camí de Carlet 2.824 5,22 451,7 4,31 
Sèquia dels Sicars 2.780 5,14 413,5 3,93 
Santa Bàrbera 1.902 3,52 386,2 3,68 
Paradetes 1.850 3,42 886,5 8,46 
Évols 1.598 2,95 250,4 2,39 
Caseta de l’Aigua 1.559 2,88 303,2 2,89 
Heretats 1.494 2,76 401,7 3,83 
Canyaret 1.484 2,74 323,4 3,08 
Sèquia de Guadassuar 1.350 2,49 166,4 1,58 
Darrere la vila 1.319 2,44 307,0 2,93 
Marjaletes 1.224 2,26 401,7 3,83 
Pedregal 1.148 2,12 213,7 2,04 
Mas 997 1,84 184,7 1,76 
Qüernes 988 1,82 216,0 2,06 
Teular 868 1,60 133,1 1,27 

                                                 
235 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 2.948. 
236 ARV, Processos de Madrid, lletra S, núm. 177. 
237 ARV , Processos de Madrid lletra A, núm. 171. 
238 ARV, Reial Audiència, Processos, part II, lletra P, núm. 581. 
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Pla del Gamell Xic 592 1,09 145,0 1,38 
Oms de Vilabella 505 0,93 64,4 0,61 
Portal de València 422 0,78 123,4 1,17 
Foies 417 0,77 90,8 0,86 
Camí de la Muntanya 287 0,53 43,5 0,41 
Bassa 210 0,38 97,5 0,93 
Portal de l’Almàssera 96 0,17 37,7 0,35 
Barranc de la Volta 73 0,13 24,7 0,23 
Totals 54.031  10.470  

 

Un dels problemes que es presentava al llaurador de l’Alcúdia per al conreu de 

la morera era comptar amb aigua per a regar, la qual provenia principalment del riu 

Magre a través d’una sèquia que, començant al terme de Llombai, passava per Carlet, 

Benimodo i l’Alcúdia, fins a acabar a Guadassuar. Però el cabal era insuficient per als 

quatre pobles, la qual cosa era font de constants conflictes entre ells. La morera, encara 

que és un arbre no massa exigent quant al rec, sí que necessita, però, uns mínims 

d’aigua per a donar una bona fulla, i a l’Alcúdia, pareixia ser que aquestos mínims 

algunes vegades no s’acomplien, i per això «moltes vegades, y casi de ordinari, se 

vénen a perdre los splets de la horta de dita vila, perquè en lo temps de la major 

necessitat y calor ve tan a menys l’aygua del riu que casi no arriba a dita horta per a 

beure les cavalcadures.»239 

La qualitat de la terra era un altre factor que repercutia en el desenvolupament 

dels arbres. Les terres de l’Alcúdia eren qualificades de «fluxes, arenisques y de poch 

reg, y per la dita rahó, les moreres que y han són giques y de poca fulla.»240 

Finalment, el clima era l’element que condicionava sovint la collita de la seda. 

El terme alcudienc era considerat fred de novembre fins a abril per estar molt exposat 

als vents del nord. Per aquesta raó, molts anys es cremaven els brots dels arbres al 

començament de la primavera, i se salvaven tan solament «alguns morerals que estan 

affixos a les parets de dita vila, los quals, per estar cuberts del poble, se ha preservat de 

no cremar-se.»241 

Així, les condicions del conreu de la morera a l’Alcúdia no eren tan favorables 

com a Algemesí o a Alzira, on creixien «molt grans arbres y molt poblats de vergues y 

fulla […] per ser allí la terra de molta aygua, grassa y de molta molla y sustància, y que 

                                                 
239 Loc. cit. 
240 ARV, Reial Audiència, Processos, part II lletra P, n. 568. 
241ARV, Reial Audiència, Processos, part II, lletra P, núm. 723. 
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resistix molt a les gelades, seques y altres molts infortunis.» Però a la nostra vila, les 

moreres eren 

 

molt differents del terme de dita vila y contribució de Alzira, per ser la terra de la 

present vila molt llaugera, arenisca, molt falta de aygua, e per dita rahó, y per estar molt 

descuberta y als envitres de tramontana, per poca gelada que vinga, es crema la fulla. [A 

l’Alcúdia] la principal collita que en aquella se fa és la collita de la seda, com les demés collites 

sien molt poques y de poca importància per causa de haver-y moltes partides flaques y 

arenisques, y també per la poca aygua que té dit terme, perquè, si no fos per la collita de la seda, 

gran treball y necessitat passarien los dits vehins.242 

 

A pràcticament totes les partides de l’horta de l’Alcúdia es conreava la morera. 

La partida del Vedat posseïa la major quantitat d’arbres, però la qualitat d’aquestos no 

era massa bona perquè «totes les terres de la partida del Vedat […] són terres primes y 

molt fluxes, y en les moreres […] hi sol y acostuma haver molt poca fulla.» A la partida 

del Pla del Riu es concentraven la majoria de terres que posseïen els moriscos de Carlet 

i Benimodo al terme de l’Alcúdia, aquesta terra era «tota arenisca y sense rech, per la 

qual rahó los arbres y moreres que en aquella hi ha són gichs, rohins y de poca fulla.» 

Encara que la terra era relativament bona a la partida de Batallar, hi havia 

l’inconvenient de ser «de les més subjectes a les cremades de tot lo dit terme, y lo any 

que y ha cremades se crema molt més que totes les demés.» La partida de les Comes era 

«fluxa, en la qual no·s pot regar si no és en lo yvern, y a esta occasió, los arbres o 

moreres són rohins.» La partida dels Siscars era considerada com «seca, y los arbres que 

en ella hi ha, així moreres com altres, són rohins, y aquells estan desmedrats y ab 

poques vergues.» La de Santa Bàrbera «a més que y ha també molts arbres rohins, està 

molt subjecta a cremades.» La dels Évols era qualificada de «fluxa y rohín, y los arbres 

o moreres que en ella hi ha són rohins y de poca fulla.» A la partida del Pla del Gamell 

Xic «les moreres […] eren rohins y chiques, y tota la dita partida està subjecta a 

cremades, y lo any que es crema, la crema molt més que no les demés, per estar dita 

partida molt descuberta a tramuntana y desabrigada.» Finalment, la terra de la partida 

del Camí de la Muntanya era «rohín y fluxa, de arbres y moreres rohins». Sembla que 

                                                 
242 ARV, Reial Audiència, Processos, part II, lletra P. núm. 568. 
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les restants partides de l’horta de l’Alcúdia tenien millors condicions per al conreu de la 

morera, però, en conjunt, les partides roïnes superaven les bones. 

Si la morera constitueix el fonament del procés artesà de la seda, al segle XVI  va 

ser aquest procés el que va impulsar a l’Alcúdia la plantació intensiva de moreres en 

unes terres que, en general, no reunien les condicions adequades per al bon rendiment 

dels arbres. Un factor que pareix decisiu en aquest procés va ser la prohibició per part 

de Joan Montagut, senyor de la vila el 1550, que els alcudiencs importaren fulla d’altres 

termes per a la cria dels cucs. El senyor justificava aquesta resolució pels fraus que es 

produïen. Si els seus vassalls volien fer seda, que la feren de la fulla del terme 

alcudienc, si no, «que no la fessen, per com no volia que es fes més seda de la que 

bastava la fulla de la dita orta de l’Alcúdia.»243 Els llauradors de la vila, necessitats de 

fulla, iniciaren la plantació intensiva de moreres al nostre terme, desafiant el rigorós 

clima, la baixa qualitat de la terra i l’escassesa crònica d’aigua.244 

 

2.2.3.2. La llarga controvèrsia respecte als drets de l’Església sobre la seda 

 

Després de la conquesta del regne València, quan es promulgaren les lleis sobre 

delmes i primícies, eren tan poques les moreres que les autoritats no es preocuparen de 

reglamentar el que s’havia de donar a l’Església.245 La vila de l’Alcúdia pertanyia al 

delmari de Carlet: l’arquebisbat rebia el delme i la primícia el rector de Carlet. Si com 

hem advertit, la fulla de morera no va ser objecte d’atenció de l’estament eclesiàstic per 

la poca importància d’aquest conreu, quan la plantació de moreres tingué un impuls 

notable al segle XVI , l’Església va reclamar uns ingressos que abans havia obviat. 

Respecte a la seda, la pràctica més antiga de pagar el delme era «a rahó de un 

sou per onza de llavor a les dos parts archiepiscopals.»246 Les autoritats eclesiàstiques, 

en intentar modificar en benefici seu el costum respecte al delme i la primícia de la 

seda, es van trobar, lògicament, amb l’oposició dels llauradors. 

Quant a la primícia, la pressió per modificar la manera de satisfer-la es va iniciar 

el 1609, quan el rector de Carlet, Baltasar Escuder, va aconseguir 

                                                 
243 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , apèndix, núm. 5.927. 
244 «La terra de l’Alcúdia és molt fluxa, arenisca y molt seca, que en ella a penes poden fer splets ninguns; per gelades, tramuntanes 
y faltes de aygua se perden, segons dit és, los dits splets.» [ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 171.] 
245 CASEY, J. Op. cit., p. 74. 
246 ARV, Reial Audiència, Processos, part II, lletra P, núm. 581. 
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certes lletres de la Rotta romana ab les quals ha volgut y vol citar als dits sos principals 

y universitat perquè compareguen en aquella a fer dret sobre certa nova pretensió que à y té de 

que los particulars de dita vila serien tenguts y obligats a pagar-li la primícia de la fulla en fulla y 

no en diners, si e segons se ha acostumat de pagar de temps inmemorial.247 

 

Joan Llorenç Roures, síndic de la vila, va mostrar la seua indignació davant la 

Reial Audiència, tant per les molèsties que ocasionaria aquest nou plet com pel 

contrafur que suposava per part del rector de Carlet convocar un juí a l’Alcúdia fora del 

regne, 

 

estant dites disposicions forals y privilegis, per los quals està dispost que ningú pot ser 

tret a pledejar in summa instantia fora de son domicili del present regne, a part que la coneixença 

y jurisdicció de delmes […] és pròpia regalia de sa magestat y de sos officials, per ésser estats 

los delmes del present regne […] llegítimament otorgats al conquistador de aquell.248 

 

En açò l’Audiència va donar la raó a la vila, i el rector de Carlet, oblidant-se de 

Roma, presentà el cas a València. Però finalment la vila hagué de claudicar, ja que una 

de les raons que més pesaren en el dictamen de l’Audiència va ser que les altres 

poblacions del delmari ja feia anys que pagaven la primícia així com el rector de Carlet 

reclamava que la pagaren els alcudiencs. 

Respecte al delme, en un Consell General de l’Alcúdia, del 12 de febrer de 1534, 

s’hi va debatre la necessitat de posar una demanda contra els arrendadors del delme de 

la fulla de les moreres perquè el volien cobrar en fulla, i els alcudiencs volien que 

s’observara l’antic costum de pagar-lo en diners: «in denariis et non in fulla». El 

velluter Miquel Joan Oliver va ser elegit per a comparéixer davant el jutge de delmes i 

presentar la protesta.249 El plet es va allargar durant molts anys perquè van apel·lar al 

tribunal de la Rota de Roma, el qual va publicar la sentència el 9 de desembre de 1583 

al Palau Apostòlic, i determinà que 

 

la dita universitat y singulars persones de la Alcúdia no fossen ni sien tengudes ni 

obligades a pagar la dita dècima de dita fulla de moreres en arbres e per rahó de peus de arbres, 
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sinó en fulla cullida y separada de dits arbres o en diners contants, feta primer en son degut 

temps stimació de la fulla de dits arbres.250 

 

La sentència facultava l’arquebisbe de València per a poder elegir la manera en 

què havia de ser pagat el delme: en fulla o en diners.251 A més, per a fer una correcta 

estimació de la fulla dels morerars de l’Alcúdia, la vila i l’arquebisbe nomenarien, cada 

una de les parts, un alfarrassador. Amb aquestes mesures el tribunal de la Rota va 

afavorir l’arquebisbe, modificant les antigues lleis que regien els drets delmals. L’únic 

dret que reconegué a l’Alcúdia va ser el de nomenar un alfarrassador que poguera 

defendre els seus interessos enfront de la poderosa Església valenciana. 

El primer any que s’alfarrassà la fulla conforme a les noves disposicions de la 

Rota va ser l’any 1584, i va ser tan polèmic que va desencadenar en un nou plet. 

L’Alcúdia, per mitjà dels seus procuradors, Joan Valero i Gabriel Blasco, va exposar a 

l’Audiència les irregularitats comeses en aqueix alfarràs, el qual s’havia fet quan totes 

les moreres estaven «pelades y esporgades»; per aquesta raó, els alfarrassadors «no 

veyen lo que havien de alfarraçar.» Ja que per a «alfarrasar les moreres no sol és 

necessari haver-les vistes de pas, però encara és menester haver-les vistes y 

regonegudes de huna en una mirant-les ab tota diligència.»252 L’alfarràs havia estat 

realitzat per experts d’Algemesí i d’Alzira, acostumats a arbres grans i poblats de fulla, 

com eren les moreres d’aquestes poblacions per la bona qualitat de la terra i 

l’abundància d’aigua. Els alfarrassadors no van tindre en compte les peculiaritats del 

terme alcudienc. La manca d’informació havia tingut com a fatal conseqüència que 

aquest alfarràs «fonch en lo doble del que realment y hagué de fulla en alguns morerals 

de dita horta, y en altres en molt més de la mitat.» 

Per tant, van exigir que no s’alfarrassaren els arbres pelats, sinó quan foren plens 

de fulla, de manera «que·s pelen dos o tres moreres del moreral que se ha de alfarrasar, 

y pesada aquella fulla, traure lo conte del que y haurà en les demés moreres del dit 

moreral.» Així mateix, van fer crítica de l’alfarràs perquè no era mai just. El delme de la 

fulla hauria d’estar subjecte a les inclemències climàtiques, perquè «en tots los esplets 

                                                                                                                                               
249 APPV, Protocols, 15.989/Notari: Joan Llopis de Rocafull. 
250 ARV, Processos de Madrid, lletra P, núm. 314. 
251 Gabriel Blasco, síndic de l’Alcúdia afirmava que, «si·s dóna lloch a aver de pagar lo delme de dita fulla per les parts bisbals en 
fulla o en diners, a lecció del reverendíssim archebisbe, se ha de destruhir y despoblar dicta vila per lo gran perhuhí que se’ls ha de 
causar.» [ARV, Reial Audiència, Processos, part II, lletra P, núm. 568.] 
252 Loc. cit. 
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lo delme seguix lo risch dels fruits, de manera que si lo fruyt se crema o pert, també se 

crema y pert lo delme de aquell.»253 L’Alcúdia va demanar tornar a l’antiga manera de 

satisfer el delme, perquè amb la que es volia imposar seria la ruïna de la vila: 

 

se haurien de arrancar los morerals de aquella, perquè molts anys se seguirien haver de 

pagar delme del que no cullirien, per ser més lo delme que tota la collita dels que·l paguen y 

treballen, y així, dins poch temps, se hauria de força acabar y vendre la roba de casa, y los 

matexos camps, per a pagar dit delme.254 

 

Per a ser correcte, l’alfarràs havia de fer-se amb els arbres en fulla, considerant 

«el terratge hon estan plantades dites moreres.» L’alfarrassador havia de «mirar y 

regonéixer les moreres de una en una, estant aquelles ab sa fulla, y tenir intel·ligència de 

la terra si és fluxa, y del pes de dita fulla.» 

L’Alcúdia va criticar la mala gestió dels alfarrassadors d’Algemesí Francesc 

Barceló i Bernat Guinovart, perquè 

 

estaven asseyts en hun marge, a la vora de hun moreral, y […] de allí miraven y 

alfarrasaren la fulla que y havia hagut en lo dit moreral, y sent la major part de les moreres de 

aquell ya pelades y sporgades, sens tenir compte en quina terra estaven […] y sens mirar les 

moreres de una en una, sinó totes a bulto.255 

 

Els alfarrassadors es defengueren assegurant que podien «dir e arbitrar bonament 

la fulla que han tengut les dites moreres pelades y sporgades poch més o menys.» 

De l’Audiència de València el procés es va traslladar al Consell Suprem 

d’Aragó, però mentrestant, l’arquebisbe, previsor, i encara que no es pagara el delme 

mentre que durara el procés, va aconseguir de l’Audiència una orde per a alfarrassar la 

fulla del terme de l’Alcúdia i tindre així constància d’allò que l’Alcúdia seria deutora. 

La vila es va resistir, però va haver de claudicar perquè, si la vila no nomenava un 

alfarrassador, només comptaria l’estimació de l’alfarrassador nomenat per l’arquebisbe. 

L’any 1591, l’Audiència va modificar aquest procediment per resultar molt 

costós. No es faria l’alfarràs camp per camp, sinó que, per a fer més breu l’operació, es 
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va establir que «el terme de dita vila sia partit en quatre parts, y en cascuna de aquelles 

sia alfarraçat un moreral, aquell que per part del dit archebisbe serà senyalat» i, si de 

cas, pels arrendadors del delme. Però l’astúcia d’aquestos es va revelar en veritat 

notable. Els morerars elegits per a ser alfarrassats, que serien els que donarien la pauta 

per a calcular tots els altres, van ser els més pròxims a la vila, els quals sempre reeixien 

quan sobrevenien les gelades. L’Alcúdia, davant aquest nou abús, va protestar i 

aconseguí una elecció dels camps més justa per a alfarrassar.256 

El 20 de maig de 1596, el Consell d’Aragó va confirmar la sentència a favor de 

l’arquebisbe i va reafirmar les disposicions provisionals de l’Audiència de València. El 

12 de gener de 1597 signaven una concòrdia: 

 

Lo patriarcha arquebisbe de València, lo capítol e canonges de dita ciutat de València 

de huna part, e lo justícia e jurats y universitat e singulars persones de la vila de l´Alcúdia, dita 

de Carlet, de altra, en e sobre lo pleit y causa que han portat los dits patriarcha arquebisbe e 

capítol de les dos parts bisbals del delme contra la dita universitat de l´Alcúdia sobre lo delme de 

la fulla de les moreres, en què ab sentència fonch declarat e confermat ab la última sentència de 

la Rotta romana que lo dit delme se pague i s’à de pagar en fulla in specie, com la Església més 

volgués, alfarraçant la dita fulla cada any en son degut temps. 

 

I com que durant els tretze anys s’havien fet els deguts alfarrasaments i constava 

el preu de la càrrega de fulla de cada any, ara l’Alcúdia havia de satisfer el deute, el qual 

sumava 4.647,5 lliures257 per raó de 4.225 càrregues de fulla alfarrasades durant aquest 

temps. La vila no comptava amb una suma tan elevada i s’hi veia en la necessitat 

d’endeutar-se carregant un censal, però serien «lo archebisbe y capítol» els qui 

«provehiran del diner que y haurà en la Església de les administracions y de persones 

particulars, fent-ne carregament la dita universitat de la vila de l´Alcúdia sobre aquella, 

y per obs de vituallar a rahó de catorce diners per lliura.» És a dir, que l’Església 

prestaria la quantitat a la vila perquè aquesta li la tornara amb el corresponent interés, 

que es va fixar en el 5,83%, i poguera anar redimint el capital amb un màxim de 500 

lliures a l’any. 

                                                 
256 ARV, Reial Audiència, Processos, part II, lletra P, núm. 723. 
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2.2.3.3. Els fraus en el pagament dels drets reials de la seda 

 

La seda valenciana va experimentar un destacat increment de la pressió fiscal en 

la segona mitat del Cinc-cents. Les Corts de 1547, reconeixent la importància que havia 

assolit la collita sedera, hi carregaren el finançament de la defensa del litoral valencià de 

les incursions dels corsaris nord-africans.258 La nova imposició serviria per a «pagar les 

companyies dels escuders eo soldats», que es formaven per a guardar la costa del regne 

dels «captiveris y robos que per los moros corssaris enemichs de la sancta fee cathòlica 

y de sa magestat feyen e acostumaven fer en lo present regne.»259 L’impost afectava tota 

la seda que s’exportava del regne, i la tarifa del gravamen es va establir en el 5% del seu 

valor si es tractava de seda en madeixa, o en el 2,5% si estava torçuda. 

Les Corts de 1564 procediren a elevar l’impost, vista l’escassa recaptació, el 

qual va ser més evident en la seda torçuda, amb un 4,58%; la seda en madeixa restà en 

el 7,08%. Novament en unes altres Corts, les de 1585, es va tornar a augmentar la 

pressió fiscal i restà la seda torçuda en el 7,91%, i la de madeixa en el 12,5%. A més, es 

va procedir a instaurar un sistema de control de la producció, amb l’obligatorietat, per 

part de les poblacions, de manifestar la seda que s’hi produïa «mitjançant jurament de la 

summa de dita seda, declarant e especificant e individuant quantes lliures de seda 

hauran filat, lo qual manifest hajen de fer y facen en poder del tauleger eo col·lector dels 

dits drets reals en les ciutats, vil·les y llochs del present regne.»260 

Totes aquestes mesures adoptades en les successives corts no havien fet més que 

generar un enorme frau, la qual cosa intentaren de combatre aquestes últimes Corts; frau 

que va adquirir dimensions alarmants a partir de 1570. Hom considerava que només un 

25% de la matèria prima pagava l’impost. L’engany era afavorit per l’existència 

d’abundants torns a les localitats del regne, els quals exportaven clandestinament la seda 

a Castella. El centre més actiu d’aquest tràfic era l’Alcúdia, on molts veïns havien 

esdevinguts contrabandistes.261 Posseïen una organització complexa, ajudats pels 

                                                 
258 GARCIA CÁRCEL, R. Cortes del reinado de Carlos I. València, 1972, p. 179-180. (Capítol XII  de les Corts de 1547.) 
259 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra S, núm. 946. 
260 Loc. cit. 
261 La culpabilitat de l’Alcúdia s’evidenciava, segons els fiscals, perquè havien «augmentat y millorat ses cases». Els alcudiencs es 
defenien assegurant que «no és ni és estat per què sien fraudadors dels drets de la seda sinó perquè són gent treballadora y que viu 
ab orde, mesura y parsimonia.» A més, això constituïa una honra molt gran: «És de la real Corona de vostra magestat que sos 
súbdits y vassalls tinguen molta riquesa y descans, perquè, tenint-la ells, la té vostra magestat y de sos drets reals y regalies molt 
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arcabussos i per la connivència dels mercaders castellans.262 A més, en eixir la seda 

exempta d’impostos, s’oferia a Castella a uns preus més baixos que els que es pagaven a 

la ciutat de València i, conseqüentment, les manufactures valencianes resultaven més 

cares que les castellanes, elaborades amb seda importada de manera fraudulenta. 

L’impost va ser protestat per la majoria de les poblacions de la Ribera del 

Xúquer, les quals consideraven que era cosa «molt danyosa e perjudisial […] axí per ser 

com és cosa nova insòlita e no acostumada, com encara perquè lo dit manifest que 

novament se vol introduhir és en evident perjuhí e derogació dels furs e privillegis, usos 

e bons costums de dita ciutat e regne.»263 A L’Alcúdia, encara que els productors 

afirmaven amb evident cinisme que feien «manifest verdader, complit i sens frau de la 

seda que cascú cull y fa en sa casa, de la manera senyalada […] per ésser persones 

temeroses de Déu y bons cristians, gent de bona conciència», no obstant, es cometien 

escandalosos enganys en els manifests de la seda. 

El 1585, el virrei de València, Francesc de Montcada, comte d’Aitona, es 

lamentava que 

 

la malícia en molts hòmens poch temerosos de nostre Senyor Déu e de la correcció real 

ha creixcut en tanta manera en defraudar lo dit dret, per a ús tan necessari y tan justament 

imposat, extrahén amagadament per sendes e vies secretes y exquisites, y ab molta gent armada 

de pedrenyals e altres armes, sens manifestar la seda que trahuen ni pagar lo dit dret, per a altres 

regnes, no fent cas ni tenint compte de les guardes dels drets reals e del general.264 

 

Es queixava i amb raó. Traure la seda del regne sense manifestar-la s’havia 

convertit en un lucratiu negoci, tant per als productors de la Ribera com per als 

comerciants castellans que ho afavorien. Resultava molt difícil descobrir els fraus, 

perquè «en la Ribera, uns a altres se afavoreixen en gran manera, perquè no sàpien ni·s 

descobren dits fraus, y usen de moltes y extraordinàries cauteles per a dissimular 

aquells.» 

Al llarg de la segona mitat del segle XVI , foren constants les denúncies contra els 

productors de l’Alcúdia per exportar il·legalment la seda fora del regne, encara que 

                                                                                                                                               

gran benefici y augment.» [ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 171.] 
262 FRANCH BENAVENT, R. Op. cit., p. 293. 
263 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra S, núm. 155. 
264 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra S, núm. 946 
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aquells tornaven a insistir que «los de l’Alcúdia han y han fet los manifests de la seda 

que cullen en dita vila bons e verdaders y sens frau algú, per ésser persones temeroses 

de Déu e bons cristians.»265 A l’agost de 1568, els alcudiencs Joan Marco i Bernat 

Cardona van ser descoberts a Toledo venent seda torçuda i en madeixa, treta sense 

pagar l’impost.266 El 1576 Bernat Cardona va ser de nou condemnat per haver tret 

il·legalment i amb gent armada cap a Castella 500 lliures de seda.267 El 1579, Pere 

Cardona, Andreu Vilabella, Joan i Pere Jornet, Baltasar Marco, Bartomeu Hervàs i Pere 

Agustí van ser condemnats per la Batlia General, després de ser denunciats per 

l’arrendador dels drets reials, a pagar «lo preu y valor de quatorze càrregues de seda, 

que en lo mes de juliol de 1576 se tragueren del present regne per a Castella, sens 

manifestar ni pagar los drets a sa magestat deguts.»268 El 1596, Cristòfol Pellisser, de 

l’Alcúdia, va declarar en la Taula de la vila que portava 100 lliures de seda a Toledo i 

Jaén. Anava amb «dos machos que eren llogats» i els recaptadors dels impostos reials 

van sospitar que Pellisser no havia declarat tota la seda que transportava; el 

condemnaren perquè «havent anat ab dos machos, los quals per lo menys poden portar 

trecentes lliures de seda, y no havent-ne manifestat més de cent, havia defraudat en les 

altres docentes dit dret.»269 

Els fraus de la seda eren, doncs, generalitzats, encara que els de l’Alcúdia, amb 

ironia, afirmaven que «si·s vol considerar y considera frau per la seda que es trau del 

present regne, aquest està ab tantes pragmàtiques y penes […] que pareix imposible ser 

de consideració», i adduïen també: 

 

de dita vila, a la ralla del regne de Castella, y ha pus de deu llegües dret camí, y axí no 

és versemblant ni quasi posible que hajen pogut ni puguen los de dita vila traure la seda del 

regne sens pagar drets y sens ésser descuberts, per les moltes guardes y sobreguardes que 

guarden los camins. 

 

Però els procuradors fiscals replicaven que els alcudiencs, 

 

                                                 
265 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 171. 
266 ARV, Batlia, lletra P, núm. 621. 
267 ARV, Batlia, lletra P, núm. 575. 
268 ARV, Processos de Madrid, lletra J, núm. 303. 
269 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra S, núm. 1.266. 
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per senderes e camins secrets per on hexir a la raya, per parts desertes y secretes, de nit, 

trauen la seda en ores cautes, particularment per lo Pas del Llop a la cèquia Real, y en ser en 

vistes del lloch de Rasalany, fins el qual y à cosa de una llegua, y de allí van a la Font de la 

Garrofera, sobre el lloch de Tous, al lloch de Dos Aygües, tot part montanyoses y ermes, e per 

altres consemblants.270 

 

Quan els productors de la Ribera anaven a Toledo271 per a vendre la seda treta 

fraudulentament, els astuts mercaders toledans, per tal de comprar-la a menys preu 

mostraven «desgana de comprar-la, y axí, los de la Ribera, qui les porten, les an de 

donar ab gran derroch y meniscapte, de manera tal que moltes voltes hi perden del propi 

cost y fan los viatjes debades, avent carregat ses conciències.» 

En contra d’aquest contraban les autoritats publicaren, especialment durant la 

dècada de 1580, abundants crides per tal que fóra manifestada la seda i pagats els 

impostos reials. Però, d’altra banda, es van plantejar donar suport als comerciants i 

teixidors del regne establint unes mesures que intentaren afavorir-los en benefici dels 

productors de matèria prima. 

La recaptació pel «nou impòsit» de la seda va anar disminuint, de manera que, 

segons afirmava el 1581 el virrei comte d’Aitona: 

 

En dos triennis lo preu de l’arrendament del dit dret del nou impòsit ha fet baixa de pus 

de quinze mília lliures, y encara si no s’i posa degut remey de justícia per a obviar los dits fraus, 

se espera que lo dit dret ha de venir y vindrà a major baixa e diminució, e així faltarà, com falta 

huy en notable part, lo sou de les dites guardes, soldats eo escuders de a cavall.272 

 

Per a tallar aquest estat de coses, el virrei va publicar una crida el 13 de maig, en 

la qual manava que «tots los habitadors en lo present regne tinguesen obligasió de 

manifestar la seda que cullirien o comprarien.»273 Els alcudiencs protestaren per aquesta 

mesura, ja que era un costum establit el fet de comprar algunes partides de seda d’altres 

llocs sense manifestar-les, en capell o en madeixa, per a poder-la tòrcer a casa amb les 

seues famílies i traure’n uns ingressos necessaris per a la subsistència. El síndic de la 

                                                 
270 El síndic de l’Alcúdia negava que «los de l´Alcúdia, per senders y camins extraordinaris y fragosos, traguen seda amagadement 
per son compte propi ni de altri sens pagar los drets, y en contrari és la fama pública. Ni tampoch és versemblant que los toledans, 
per lo que poden aforrar dels drets, sien tan temeraris que posen en arisch millanars de ducats de seda per una misèria.» [ARV, 
Processos de Madrid, lletra A, núm. 171.] 
271 A Toledo, els alcudiencs s’allotjaven «en lo hostal vulgarment dit “dels valencians”». [ARV, Batlia, lletra P, núm. 621.] 
272 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra S, núm. 1.266. 
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vila, desestimada la protesta per l’Audiència, va recórrer al Consell d’Aragó, el qual 

tingué en compte els interessos de la vila, i el 15 de desembre de 1582 va dictaminar 

que «los vehins e habitadors de dita vila restasen e fosen conservats en la antigua 

possessió de poder comprar y vendre algunes partides de seda, en suma moderada, ab 

sustinenda onera rei familiaris, sens tenir obligació de manifestar aquella.»274 

El 7 de maig de 1585, i davant l’escàs resultat de la crida de 1581, la qual no 

havia aconseguit eradicar els «fraus, exessos y desórdens», el virrei, a instància del 

procurador patrimonial, va publicar una nova crida en la qual es recordava a tots els 

que, filaren seda que abans de debanar-la i vendre-la, havien de manifestar, amb 

jurament, la quantitat de seda que havien filat. Aquesta declaració es faria davant el 

teuleger o recaptador dels drets reials a cada vila. Es tenia en compte la sentència del 

Consell d’Aragó de 1582 a favor de l’Alcúdia fent-la extensiva a tot el regne, per tant, 

 

les persones que no fan principalment mercaderia en seda, sinó que per a sustentar sa 

casa e família compren algunes partides de poca summa per a debanar e posar en sarges, no són 

compreses en la prop dita crida publicada lo dit dia de tretze de maig M D huitanta-hu, a la qual 

crida ni a les penes en aquella estatuhides y ordenades no se entén per la present derogar ni 

alterar en cosa alguna.275 

 

Com ja hem indicat, en les Corts de 1585 es va establir definitivament 

l’obligació de manifestar la seda per a pagar els drets reials, però no es va exceptuar el 

cas concret d’aquells que filaven seda per al sosteniment familiar. Els arrendadors dels 

drets reials, que tan perjudicial trobaven per als seus interessos que una part de la seda 

no fóra declarada, van intentar, esgrimint el que s’havia estipulat en les Corts, que es 

manifestaren igualment «la seda que cullen, o altrament compren y tenen necessitat per 

a sos usos propis y sustentació de sa casa e exercici de sa família», la qual havia estat 

eximida del manifest pel Consell d’Aragó. El síndic de l’Alcúdia hagué de comparéixer 

de nou en l’Audiència per a defendre els interessos de la vila, afirmant que les lleis 

sobre els impostos «no comprenen jamés […] les coses necesàries per al sustento de ses 

cases», així com ho havia sentenciat el Consell d’Aragó el 1582. Els alcudiencs no 

manifestarien de cap manera «la seda que culliran, ni altrament compraran per a sos 
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usos propis, sinó tan solament la que culliran o compraran per a fer-ne d’ella mercaderia 

en suma notable e traure-la del present regne.»276 Per a la vila era vital mantindre aquest 

privilegi, al qual s’acollien la major part dels veïns. Ara bé, existia el risc que darrere de 

la vaga expressió de «suma moderada», restaren encoberts greus fraus respecte a la 

quantitat de seda que en realitat es filava i es comercialitzava. 

En una altra crida, publicada el 12 de setembre de 1587, no s’insistia només en 

l’obligació de manifestar la seda, sinó que s’establien unes mesures encaminades a 

afavorir els teixidors regnícoles i dificultar l’exportació de la seda fora del regne. 

S’iniciava així una llarga polèmica entre fabricants i productors.277 Les disposicions de 

la crida eren fonamentalment dues: en primer lloc, tota persona del regne de València 

que comprara seda per a especular venent-la de nou, estava obligat a retindre-la en 

poder seu almenys tres dies, comptadors des del dia que havia fet el manifest de la 

compra, per a facilitar als «velluters, cetiners o altres persones que benefisien seda del 

regne, si volguesen, la puguen comprar tota o part d’aquella pel mateix preu que haurà 

costat.» En segon lloc, eren prohibits els torns de seda a totes les poblacions del regne, a 

excepció de les ciutats de València, Oriola, Alacant i Sogorb. 

Gran consternació va produir aquesta crida a l’Alcúdia, de conseqüències 

desastroses per a la seua economia. Joan Valero, síndic de la vila, va demanar la 

revocació de tan pernicioses mesures a l’Audiència, i, en ser desestimada, va recórrer al 

Consell d’Aragó.278 Argumentava que la crida anava en contra dels furs i llibertats del 

regne, els quals disposen que «los pobladors e vehins de la ciutat e regne de València 

puguen llíberament vendre tots sos béns, coses e mercaderies a les persones que voldran 

per lo preu que·ls parexerà.» A més, deixava els productors en mans dels velluters de la 

ciutat i regne de València, els quals, tenint la fadiga de tres dies, «no y haurà comprador 

algú que vulla comprar dita seda, vent que no se veu la compra segura y que han de 

treballar en comprar y avantajar son partit per a un altre.» 

Era costum que els mercaders feren el tracte de compra de tota la seda d’un 

productor, tant la millor com la més fluixa, però amb la introducció de la fadiga els 

velluters triarien la seda bona i al preu més barat i procurarien posar totes les dificultats 

possibles als mercaders no regnícoles que «dexaran de comprar seda en dit regne y la 
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277 MARTÍNEZ SANTOS ISERN, V. Cara y cruz de la sedería valenciana (siglos XVIII-XIX). València, 1981, p. 48-62. 
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faran portar de la Xina y de altres parts ultramarines.» Era segura una baixada del preu 

de la seda, perquè 

 

la experiència, que és mare de totes les coses, ha mostrat que havent-se comprat la seda 

en lo present any a la collita a setanta sous y de ahí enjús la lliura en madexa, aprés de publicada 

dita real crida, esta va sempre disminuhint lo preu, de manera que se ha perdut a deu y dotze sous 

per lliura de seda. 

 

Era obvi que es volia revitalitzar l’ofici de velluters, en clara decadència, però 

 

presuposant lo gran exercisi de la seda que·s fa en dita ciutat de Toledo, no·s pot tenir 

confiança que en grandíssim temps los cabalers de seda en València vinguen a tenir tant cabal 

que basten per a comprar y pagar la seda que per lo dit regne de València cascun any se fa. 

 

No era just que la necessitat dels velluters fóra remeiada en detriment dels altres 

habitants del regne, perquè 

 

si los vehins y habitadors de la dita vila de l´Alcúdia y dels altres pobles de la Ribera 

tenen hazienda y sutento y passament honest, és per ésser aquells gent esforçada y bons 

treballadors. Y si per lo contrari los officials y velluters, e cetiners, velers, llisters, torcedors y 

altres que obren seda en la dita ciutat de València estan pobres y perduts, és per sa culpa y per no 

esforsar-se a treballar y vel·lar en sos officis, y en gastar més del que tenen, y axí per la major 

part no alcansar diners ni cabal per a emplear en seda, y no perquè en tot y major part de l´any 

falte en dita ciutat de València o en lo regne seda que poder comprar per a fer obratjes y texits.279 

 

El procurador patrimonial va intentar justificar els motius que havien ocasionat 

la publicació de la crida. El primer era l’exportació exorbitant de seda que havia tingut 

com a conseqüència fatal per a la ciutat de València la disminució de telers, els quals de 

4.000 n’havien passat a 120. La falta de matèria prima havia provocat la ruïna als 

 

velluters, cetiners, torcedors, llisters, velers, cabalers e moltíssimes persones honrades, 

així hòmens com dones, que solien viure de l’arbitri de la seda, que de pura necessitat y pobreça 

uns an agut de pendre officis y exercissis vils, y altres, dexant ses mullers y fills, ab perill de ses 
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honrres y aventura de fer ses mullers y filles coses no degudes, anar-se’n per lo món perduts; 

altres, de pura desesperació y necessitat, per ser vagamundos, fen-se homicides y saltejadors y 

fent altres vilees.280 

 

Els telers del regne havien de ser afavorits, perquè 

 

la seda que texen en Toledo, sent com és seda valenciana, no és més senzilla que la 

que·s tex en València, encara que les robes que texen en Toledo no són tan bones, de molt, com 

les que texen en València, per texir-les en Toledo falcificades y no tan abastades de seda, ni ab la 

perfecció que les texen en València. 

 

Per al procurador patrimonial havien exagerat la repercussió que tindria la 

prohibició dels torns a la Ribera del Xúquer, atés que la majoria dels seus habitants eren 

llauradors i no torcedors, ofici del qual tenien molt poca pràctica. 

Però el síndic de l’Alcúdia insistia que si la crida era mantinguda 

 

s’arrancarien les moreres del terme i el exercisi de la seda acabaria. Si los vehins de la 

dita vila no poguessen fer, torçre y vendre llíberament sa seda com en anys passats y 

contínuament se ha usat e practicat, vendrien en breu temps moltes cases de dita vila y les més 

principals a despoblar-se, per ser les altres collites fora de la seda de molt poch o quasi ningun 

útil y profit y ser la terra estèril.281 

 

I així, 

 

des de que la dita crida real se és publicada, se troba differència en les debanadores, que 

no guanyen ni debanen lo que solien per estar com està tan encalmada la seda, y axí les socorren 

del bací dels pobres, y los officials de dita vila doblen les caritats per a que aquelles puguen 

passar y viure. 

 

Si els torns es prohibien, les dones que hi treballaven «moririen de fam per no 

poder-se sustentar a elles y a sos fills, y algunes a sos pares y mares, y altres a sos 
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propis marits, y hauria perill que ab la necesitat algunes d’elles caygueren en alguns 

inconvenients en offensa de Déu y perjuhí de ses honres.»282 

Amb tot, sembla que, a pesar de les prohibicions, la tolerància de les autoritats 

era gran. La seda va continuar sent exportada del regne i els torns es mantingueren a la 

Ribera del Xúquer. 

 

2.2.3.4. El procés artesà: del capell a la madeixa 

 

El productor, per una bona criança dels cucs de seda, havia d’assegurar-se 

l’abastiment de fulla fins fets els capells. Els alcudiencs, per tal de confirmar la fulla, 

concertaven tractes amb els llauradors d’altres llocs en els mesos d’octubre i novembre 

de cara a la collita de l’any següent, i n’estipulaven el nombre de càrregues de fulla i el 

preu.283 Els productors de l’Alcúdia eren dependents de fulla d’altres termes, la qual 

cosa obligava moltes vegades a vendre la seda tan ràpidament com era possible per a 

pagar als qui havien subministrat la fulla. 

En el procés artesà seder intervenien el llaurador i la seua família. A l’Alcúdia 

aquest caràcter familiar es reforçava a causa que 

 

no y ha altres collites de què poder-se sustentar los poblats en ella; totes les dones e 

famílies, així de hòmens rics com de pobres, no saben ni entenen en altre exercisi que en lo de 

dita seda, ço és, en debanar-la, altres en tenyir-la y fer altres ministeris y exercisis que de dita 

seda se acostumen fer.284 

 

La indústria de la seda donava treball igualment a les dones, 

 

així viudes, donzelles, com casades se sustenten y aviden de sols lo debanar la seda 

que·s tors en los torns de dita vila, com hi haja dona que guanya de ordinari a debanar de vint 

lliures y de vint-y-cinch lliures en avant, de hon se sustenten y paguen alguns deutes que aquelles 

                                                 
282 Declaració del vicari perpetu de Sant Andreu. [Loc. cit] 
283 Quedava establit en aquestos contractes que el qui venia la fulla, si al temps de la collita no podia donar-la per qualsevol motiu, el 
contracte quedava anul·lat, i el comprador podia comprar-ne «a ses costes, de la persona que li parexerà y per lo preu que podrà 
concordar, sens intervenció de jutge algú, sinó que sia cregut ab sa sola simple paraula, sens jurament.» [ARV, Protocols, 
1.990/Notari: Francesc Sales.] 
284 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 171. 
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tenen, lo que és cert que si dits torns faltassen, les dites dones patir[i]en molts grans treballs y 

menyscaptes, que no tendrien orde per a poder sustentar-se ni pagar lo que deuen.285 

 

Encara que els torcedors alcudiencs tenien fama de «ser molt hàbils y molt 

destres en dit exercisi de tòrcer seda», en ocasions, per haver d’acudir a altres treballs 

agrícoles, es contractaven torcedors tant de la ciutat de València com de la resta del 

regne. 

No tots els anys la collita de la seda resultava rentable. Alguns anys eren 

catastròfics per als productors perquè 

 

la collita de la seda no és tots los anys de una manera, sinó que y ha més y menys, així 

per los perills de cremar-se, neblar-se y pigotar-se la fulla y per molts altres perills a què està 

subjecta, com també per les malalties que se offereixen de cascun dia als cuchs de la seda, […] 

de manera que·s perden los treballs y bestretes.286 

 

Hi havia anys en què «los pobres llauradors fan dos y tres lliures de llavor, y a la 

fi, per rahó de la mala fulla o per malalties dels cucs, no cullen res, y resten sols amb els 

gastos que han fet.» 

Per a transformar el capell en seda torçuda,287 la primera operació consistia a 

netejar la borra dels capells i separar els fins dels bastos, ja que «de unes mateixes 

andanes es trau un millor capell de seda, més embotit y encordonat y de millor seda de 

un capell que altre.» Dels capells de millor qualitat eixia la seda fina, i dels defectuosos 

la seda alducar. Els llauradors de l’Alcúdia tenien la «pròpia llavor, molt triada y molt 

eleta», i no practicaven el costum fraudulent d’alguns productors, els quals mesclaven 

els capells bons i roïns, sinó que filaven «lo que és bo per si, y no mesclant lo roín». Es 

procedia després a ofegar els capells. El procediment seguit pels alcudiencs consistia a 

ofegar-los amb vapor d’aigua i després assecar-los al sol. 

La segona operació era la de transformar la seda dels capells en madeixes, que es 

realitzava als torns de filar.288 El 1567 hi havia a l’Alcúdia 10 productors de seda 

                                                 
285 Loc. cit. 
286 Loc. cit. 
287 MARTÍNEZ SANTOS ISERN, V. Op. cit., p. 183-185. 
288 «Eran éstos unos aparatos muy rudimentarios en los que un pedal, accionado por la hilandera, hacía girar la rueda de la 
devanadera donde iba enrollándose la madeja. Esa rueda estaba conectada a su vez, mediante una cuerda que hacía las veces de 
polea, con la boja situada en la parte anterior del bastidor del torno. La boja era una caña o barra de madera, como todo el aparato, 
donde había clavadas varias agujas. Al accionar el pedal la boja también giraba, de modo que las hebras de seda que pasaban por las 
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toçuda, els quals torcien al dia 61 lliures i 11 onzes de seda, i «fan fahena ordinàriament 

tot l’any.»289 Destacaven els torns dels germans Miquel i Vicent Marco, els quals havien 

reunit una fortuna considerable tant amb el torcement de la seda com pel contraban que 

feien exportant-la il·legalment a Castella.290 L’existència dels torns a la vila suposava un 

ingressos de més de 2.000 lliures per a «viudes, donzelles, pobils e altra gent pobra que 

entén en debanar y aparellar seda per als dits torns.»291 

Davant del torn hi havia un recipient amb aigua calenta on es tiraven els capells 

perquè desprengueren la goma per a poder-los filar. L’aigua havia d’estar sempre a la 

temperatura que corresponguera a la classe del capell.292 Era costum en alguns torcedors 

de la Ribera mesclar amb l’aigua oli i uns altres greixos perquè la seda augmentara de 

pes, però a l’Alcúdia «no·s posa més oli del que la seda requereix y ha menester per a 

fer la seda ben torsuda.» La uniformitat del fil de seda depenia de les filadores, perquè 

algunes tenien 

 

la mà molt més llaugera y són més destres que altres, y que de hun mateix capell 

trahuen millor seda y més ygual que altres, així com les que de una mateixa farina trahuen lo pa 

més blanch, més solt y més sabrós que altres que tenen la mà més pesada y no tenen tanta 

destresa. 

 

Per aquest motiu, si una filadora es turnava en el torn amb una altra durant el 

mateix dia, resultava que «de una mateixa casa ixen diverses sorts y maneres de seda, 

unes millors que altres», per a evitar-ho, «los amos de la tal seda, ells y ses mullers, stan 

a vista y recorrent-les totes, y si la filanera no fila bé, la fan llevar de la perola y no 

consenten més que file.» 

L’última operació consistia a tòrcer la seda, la qual ja havia adquirit un cert grau 

de torcement si el torn de filar havia funcionat correctament. El torcement era necessari 

                                                                                                                                               

agujas se retorcían formando los hilos.» [Ibídem, p.184.] 
289 ARV, Batlia, lletra P, núm. 633. 
290 «Es públich y notori en la dita vila de la Alcúdia per tots los més vehins y habitadors de aquella que [Miquel Marco] no fa altre 
exercisi sinó de traure tota la dita seda que fa en lo seu torn y en lo de son jermà, y aquella porta a Castella per Aiora sens pagar 
drets a sa magestat». [Declaració de Francesc Gil, llaurador de l’Alcúdia. ARV, Batlia, lletra P, núm. 633.] 
291 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 171. 
292 «La agua de la perola debe estar siempre en el grado de calor que corresponda a la clase del capullo que se hila. El exceso en esto 
se conoce cuando forma una pequeña espuma blanca, y suben o saltan los capullos a la aguja. Y así como las hilanderas podrán 
remediar en viendo estas señales, cuidarán también de tener llena de agua la perola para que no se quemen los capullos de las orillas, 
y de mudarla a lo menos dos veces al día, según lo exija la calidad del capullo, dexando siempre una tercera parte caliente para que 
no se destemple, y quitando con mucha diligencia los gusanos que suelta el capullo desnudo; porque ennegrecen el agua e impiden 
que la seda salga limpia y de buen color.» [REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE VALENCIA. Consideraciones sobre el hilado y torcido 
de la seda. València: RSEV, 1794, p. 89-90.] 
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per a donar a la fibra la textura que requeria la posterior utilització.293 A la fi del segle 

XVI , hi havia a l’Alcúdia uns 50 torns per a tòrcer la seda en madeixa, però no sempre 

treballaven tots, i els que treballaven era «en algun temps moderat de l’any». 

Generalment, els torns de l’Alcúdia aplegaven a tornejar al dia al voltant de vint lliures 

de seda, perquè eren torns «bons y no de gorra, perquè lo torn de gorra no pot fer sinó 

huyt o deu lliures cascun dia.» Els torns de gorra estaven prohibits, però hi havia 

poblacions a la Ribera que encara els utilitzaven.294 Era fama que la seda torçuda a 

l’Alcúdia era de tan alta qualitat que se la disputaven els velluters de València per a 

teixir-la, i la pagaven a preus més elevats que en altres poblacions.295 Una vegada 

torçuda la seda, es procedia a tenyir-la, operació que, generalment, no es realitzava a 

l’Alcúdia. 

 

Seda torçuda a l’Alcúdia per dia. Any 1567296 
 

Productor Debanadores Lliures de seda 
Jornet, Joan Baptista, menor 3 8 
Marco, Vicent  8 
Marqués, Damià 3 8 
Espous, Pere 2 6 
Jornet, Joan Baptista, major 3 6 
Cardona, Miquel  5 
Cardona, Onofre  5 
Escolà, Blai 2 5 
Marco, Miquel 10 5 
Montefeo, Mateu 2 5 
Totals  61 

 

 

Els llauradors de l’Alcúdia se servien de la collita de la seda perquè els permetia, 

gràcies a la comercialització fàcil d’aquesta, obtindre uns ingressos per a afrontar les 

necessitats més immediates i cobrir les despeses de la collita.297 La seda havia de ser 

                                                 
293 «El hilo de la seda podía recibir en esta fase desde unos cientos, hasta miles de vueltas por metro. Si al tiempo de torcerlos se 
hacía que los hilos rozaran unos con otros, o se cruzaran como también se decía, la seda adquiría mayor lustre y brillo.» MARTÍNEZ 

SANTOS ISERN, V. Op. cit., p. 185. 
294 FRANCH BENAVENT, R. Op. cit., estudia el conflicte entre velluters i torcedors a principi del segle XVI , el qual es va materialitzar 
«en la pretensión de que los torcedores sustituyesen su método tradicional de torcer la seda “a la gorra” por el torcido “a la larga” o 
con devanadera, que proporcionaba una materia prima más homogénea y mejoraba, por tanto, la calidad del tejido.» 
295 «La seda torcuda en la dita vila de la Alcúdia és ben torsuda, y de aquella han comprat y solen comprar molts velluters de 
València, y fan velluts y cetins de aquella […]. En la dita vila de l’Alcúdia, de temps inmemorial a esta part, segons ja és estat 
articulat, y ha hagut molts torns y telers de torne y aparellar y texir seda, y se ha acostumat y acostuma torçre y aparellar dita seda 
molt bé y ab molta curiositat; y la gent de dita vila que tenen dits torns són molt pràtichs en lo dit exercici y axí·s troben molts 
compradors de la seda de dita vila, los quals versemblant no·s trobaren si no fossen bé y verdader obratge.» [ARV, Procesos de 
Madrid, lletra A, núm. 171.] 
296 ARV, Batlia, lletra P, núm. 633. 
297 MARTÍNEZ SANTOS ISERN, V. Op. cit., p. 63-64. 
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venuda ràpidament, perquè comportava una considerable inversió, que abastava des de 

la compra de la fulla fins als salaris dels torcedors llogats. La seda era una collita molt 

valuosa per als llauradors per «lo molt preu que aquella val, y per la fàsil venda y 

despedida que tenen de ella per a provehir ses cases, […] per a comprar forment […] y 

pagar sos deutes y remediar ses necessitats.» 

Respecte als torcedors de seda, hi havia una rivalitat entre els de la ciutat de 

València i les altres ciutats importants del regne. Segons sembla, el motiu radicava en el 

cost del procés artesà, el qual resultava més barat en el món rural, on treballava tota la 

família, que en les ciutats on treballava personal assalariat. D’altra banda, els torcedors 

de les ciutats acusaven els torcedors dels centres rurals com l’Alcúdia de realitzar el 

procés de forma defectuosa, però els alcudiencs se’n defenien afirmant: 

 

aparellen, obren y torsen dita seda ab molta ventaja, y ab tanta perfeció y més que los 

torsedors de València, perquè lo fan ab particular cuydado. Y ab tota sa vida se han criat y 

vihuen ab lo dit exercisi de la seda, fent y criant los cuchs de sa pròpia llavor, molt triada y molt 

eleta, de la millor forma que y pot haver. Coneixen molt bé la bondat, valor y finor de la seda, no 

sols de la que cascú fa y cria en sa casa, però la que fa y cria cascú dels altres vehins, y així, per 

als aparells y torçuts poden millor triar-la y asortana que los torsedors de València, los quals sols 

se han despajat molta fahena, carregant la mà ab oli y mesclant differents sorts de sedes, tal quals 

los vénen entre mans.298 

 

2.2.3.5. La comercialització de la seda 

 

Els mercaders valencians no absorbien tota la seda produïda al regne de 

València i l’excedent havia de comercialitzar-se d’alguna manera. Les prohibicions 

d’exportar seda encaminades a afavorir els tèxtils valencians resultarien catastròfiques 

per als collidors si la producció no era comercialitzada, i era clar que els mercaders 

valencians no estaven en condicions de fer-se càrrec de tota la collita. La raó principal 

que adduïen per a explicar aquesta incapacitat era la falta de grans capitals, un handicap 

que només els permetia comprar partides de poca o mitjana entitat.299 

                                                 
298 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 171. 
299 El 1588, Bartomeu Ordóñez, corredor d’orella de l’Alcúdia, el qual havia estat durant quinze anys «pesador del pes del rey» a 
Xàtiva, no recordava haver vist en aquesta ciutat cap mercader valencià, llevat d’una volta en què un valencià va comprar 200 lliures 
de seda. Les compres que quasi tots els anys feia Alonso Hernández, un mercader de València el qual solia comprar algunes partides 
de seda, no arribaven a les 100 lliures. [ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 171.] 
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Compres de seda a l’Alcúdia pels mercaders. Any 1573300 
 

Mercader Gener-abril Maig-agost Setembre-desembre Total (lliures) 
Fuente, Diego de la (Castella) 315 448 316 1.079 
Pérez, Juan (Castella)  905  905 
Palma, Diego de (Castella) 591   591 
Altres  270 305 575 
Rojas, Hernando de (Castella)  35 516 551 
León, Francisco de (Castella) 435   435 
Herrera, Diego de (Castella) 196   196 
Ditas, Dídac (França)  76  76 
Font, Pere (Catalunya)   5 5 
Totals 1.537 1.734 1.142 4.413 

 

Com hem indicat, els mercaders castellans, els quals havien tingut al regne de 

Granada el principal centre de matèria prima, el 1568, amb la revolta dels moriscos 

granadins i la consegüent ruïna del conreu de la seda, es dirigiren al regne de València 

en busca de seda per als telers de Castella. La riquesa de la ciutat de Toledo era 

proverbial entre els valencians pels abundants telers per a teixir la seda, la qual cosa 

l’havien convertida en una «terra rica, populosa, de moltes companyies de mercaders, y 

hon la seda té gran despedida per lo veÿnat de la cort de sa magestat, y per la 

correspondència de Sevilla y de Portugal, y per la navegació de les Índies, y perquè de 

la seda texida dins Castella no·s paga diezmo.»301 

A banda dels castellans, entraven a comprar seda al regne de València italians, 

catalans i francesos. A l’Alcúdia, l’any 1573, els mercaders castellans eren majoria a 

l’hora de comercialitzar la seda. Aquestos mercaders, i no els valencians, eren els qui 

«feyen pujar y valer la seda», comprant «partides grosses, y entren ab molts millanars 

de ducats», la qual cosa repercutia que «les dites ciutats, viles e llochs del dit regne 

abunden de diners.»302 Era evident que els productors consideraven necessaris aquestos 

mercaders per a la comercialització de la seda, i desconfiaven dels valencians, als qui 

consideraven incapaços de pagar a un bon preu la seda, i, el que era més greu, poder 

comprar tota la produïda al regne. 

                                                 
300 ARV, Generalitat, 2.196. 
301 Loc. cit. 
302 Loc. cit. 
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L’operació de tòrcer la seda a l’Alcúdia es realitzava durant tot l’any agrícola, 

però no de forma ininterrompuda. El màxim que es torcia setmanalment a un torn era 50 

lliures de seda, encara que el més habitual era que es torcera aproximadament 30 lliures. 

El principal lloc de destinació de la seda alcudienca, i en general de tota la 

Ribera del Xúquer, era Castella, i més concretament la ciutat de Toledo. Uns altres 

nuclis de destinació, amb menor importància, eren la ciutat de València i la resta del 

regne. 

 

Exportació de la seda alcudienca. Any 1573303 
 

Destinació Partides Lliures Mitjana lliures/ Partida Percentatge exportat 
Regne de Castella 23 4.513 196,21 60,81 
València ciutat 31 2.881 92,93 38,82 
Regne de València 2 28 14,00 0,37 
totals 56 7.422   

 

A l’Alcúdia, la collita de la seda s’iniciava al mes de maig, però l’exportació 

podia prolongar-se fins a abril de l’any següent. No obstant, el moviment d’exportació 

al mes de maig era escàs. Les causes podien estar en el temps que es necessitava per a 

tòrcer la seda, i igualment, perquè a l’Alcúdia la collita, per regla general, es retardava 

un poc més que en altres llocs de la Ribera, com Alzira o Algemesí, a causa sobretot del 

clima més fred del terme alcudienc. 

Quant a les qualitats de seda exportada a partir de 1570, la seda torçuda era la 

més demanada. Era també la varietat més preuada, ja que requeria un complex procés 

artesà per a perfeccionar-la, la qual cosa n’encaria el cost. Però fins a 1570 pareix que 

no hi va haver una excessiva demanda de seda torçuda per part dels mercaders 

castellans, perquè estaven en contra de l’oli i dels altres greixos que els torcedors de la 

Ribera posaven en la seda per a tòrcer-la, bé perquè tinguera més brillantor, bé perquè 

augmentara el pes. Els castellans preferien endur-se la seda en madeixa i «tòrcer-la y 

aparellar-la en ses terres y cases perquè eu fan millor y ab menys gasto.»304 

                                                 
303 ARV, Generalitat, 1.636. 
304 ARV, Processos de Madrid, lletra A, núm. 171. 


