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DE L’EXPULSIÓ DELS MORISCOS 

A LA GUERRA DE SUCCESSIÓ 

1609-1711 

 

La conjuntura expansiva de la segona mitat del Cinc-cents canvia en els anys 

finals del segle. S’inicia una època infestada de dificultats. L’expulsió dels moriscos el 

1609 constitueix un fet de conseqüències transcendentals per al regne de València. Felip 

III signava el decret el 1609 impulsat per raons tant religioses com polítiques i 

econòmiques. 

L’Alcúdia, poblada per cristians vells, no va patir els efectes demogràfics 

negatius que provoca l’expulsió. Al contrari, s’hi manifestaren conseqüències positives, 

ja que molts veïns van poder accedir a les terres, ara abandonades, que cultivaven al 

terme alcudienc moriscos de Carlet i Benimodo. Eren, en general, terres de secà i de 

baixa qualitat localitzades en les partides de la Muntanya i dellà el Riu. Foren unes 

altres les baronies dels senyors de l’Alcúdia que quedaren deshabitades: Ressalany, 

Xaló i Gata, amb el conseqüent perjuí per a la hisenda senyorial. No obstant, els senyors 

intentaran aprofitar l’expulsió per a imposar unes condicions titlades d’oneroses pels 

pobladors. 

Amb la mort d’Àngela de Montagut, els alcudiencs inicien nous enfrontaments 

amb el nét i successor d’aquella, Pere Acasi, a qui neguen la pretensió de ser senyor 

directe de totes les cases i les terres de l’Alcúdia. A més, el nou senyor pretén imposar 

nous drets dominicals sobre el fulla de morera i la seda, davant la natural oposició dels 

vassalls. El contenciós acaba amb la signatura d’una concòrdia el 1620, en la qual el 

senyor ix prou beneficiat quant als drets sobre la seda i la possessió d’algunes regalies, 

encara que no aconsegueix que siga acceptada la seua pretensió de ser senyor directe de 

totes les cases i les terres. 

Amb la senyora Jerònima d’Íxer la crisi s’aguditza. L’endeutament municipal 

augmenta de forma alarmant, principalment, a causa de les repetides crisis de 

subsistències. En aquest sentit, la hisenda senyorial no és una excepció i Jerònima 

d’Íxer, davant la impossibilitat de fer front als préstecs, assisteix impotent al segrest 
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d’alguns dels seus senyorius per part dels seus creditors. 

La senyora intenta aprofitar la greu crisi financera de l’Alcúdia i imposa als 

vassalls una concòrdia el 1645, per la qual es compromet a portar l’administració dels 

préstecs de la vila i cedir-li l’usdefruit de les regalies, a canvi, però, que se li reconega la 

senyoria directa sobre totes les cases i terres de l’Alcúdia. Els vassalls, en una situació 

desesperada, concedeixen a Jerònima tot allò que els exigeix. Aquesta, a més, 

aconsegueix el 1646 tant la compra al monarca de la jurisdicció suprema sobre 

l’Alcúdia com el títol de comte per al seu primogènit Gonçal. La crisi assoleix el zenit 

en la funesta pesta de 1647. L’Alcúdia deu als seus creditors més de 60.000 lliures i 

molts veïns es troben en la ruïna. 

La crisi remetrà cap a la dècada de 1680, i es va iniciar una lenta recuperació. La 

població creix a causa del desenrotllament de l’agricultura, el qual ha estat precedit de 

l’enlairament demogràfic i per la disminució notable de les crisis de mortalitat que, 

encara que presents, foren menys virulentes. A l’Alcúdia la recuperació es manifesta el 

1683 amb l’inici d’un plet contra el comte Onofre Escrivà d’Íxer. El detonant de 

l’enfrontament és un pregó fet a instància del noble pel qual obligava a tots els vassalls, 

sense excepció, a pagar allò que devien pels drets dominicals sobre cases i terres, i per 

la utilització d’algunes regalies. Els vassalls protesten del pregó i defenen en els 

tribunals que els senyors no havien tingut mai la senyoria directa sobre cases i terres, i 

per tant, no hi podien exigir cap cens. El plet és interromput per la Guerra de Successió, 

la qual suposa un retrocés en la carrera per la recuperació iniciada el 1680. La vila es 

converteix en quarter ara de les tropes borbòniques ara de les austracistes, cosa que 

repercuteix en un augment de l’endeutament municipal per a fer front a l’ocupació 

militar. 

El plet iniciat el 1683 queda anul·lat per la singular concòrdia de 1711, en la qual 

es reconeix al comte el domini directe sobre totes les cases i terres, i la possessió de les 

regalies. A canvi d’aquest reconeixement, el senyor concedeix al Govern Municipal de 

la vila l’administració d’allò que els vassalls li havien reconegut; a canvi, aquestos li 

satisfarien 400 lliures cada any. Seria aquesta concòrdia de 1711 l’última de l’antic 

règim a l’Alcúdia. 

 

3.1. L’ÈPOCA DE LES DIFICULTATS. 1609-1624 
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3.1.1. UN ACTE PROPAGANDÍSTIC: L’EXPULSIÓ DELS MORISCOS 

 

Per lo detestable delicte de lesa magestat, divina y humana que 

cometeren los moriscos, foren expulsos del present regne en lo any 1609, y sos 

béns confiscats a la Real Corona. Y la magestat del senyor rey don Felip tercer 

de Castella y segon de València féu gràcia y merced als senyors de viles y 

llochs, que estaven poblats de dits moriscos expulsos, de les casses y terres que 

los dits moriscos posehien en dites viles y llochs y sos térmens y territoris ans 

de la expulsió. 

 

Bernat Oliver, síndic de la vila de l’Alcúdia, 1704 

 

El 11 de setembre de 1609, el rei Felip III escrivia al seu favorit Francesc de 

Sandoval i Rojas, duc de Lerma i marqués de Dénia, sobre la decisió presa pel Consell 

d’Estat el 4 d’abril de 1609 d’expulsar els moriscos, encara que el monarca va 

endarrerir la signatura de l’orde de l’expulsió fins a l’agost de 1609. Reconeixia els 

nombrosos intents de conversió i lamentava «lo poco que todo ello á aprovechado, pues 

no se á visto que ninguno se aya convertido, sino antes crezido de día en día su 

obstinación y el deseo y voluntad que siempre an tenido de maquinar contra estos 

reynos.»1 Durant anys li havien aconsellat l’expulsió, «exortándome al breve remedio a 

que en conciencia estava obligado para aplacar a nuestro Señor, que tan ofendido 

estava», ja que eren «herejes, apóstatas y predictores de lesa magestad divina y 

humana». Abans de procedir a l’expulsió, s’havia constituït a València una junta per a 

intentar «ordenar una nueva instrucción y ver si se podía escusar el sacarlos», però 

s’havia comprovat que els moriscos 

 

embiaron personas a Constantinopla y a Marruecos a tratar con el Turco y con el rey 

Muley Cedán, pidiéndoles que el año que viene enbien sus fuerzas en su ayuda y socorro 

asegurándoles que hallarían 150 mil hombres tan moros como los de Berbería que les asistirían 

con las vidas y haziendas, y que la empresa será fácil por estar estos reinos muy faltos de gente, 

armas y exercicio militar; y que demás desto, traen también sus pláticas y inteligenzias con 

ereges y otros príncipes que aborrezen la grandeza de nuestra monarchia. 

                                                 
1 ARV, Varia, llibre 1.113; 1609, setembre, 11. El Escorial. 



 4 

 

 

Per tant, havia resolt «que se saquen de aquel Reyno todos los moriscos», 

exhortava a Lerma a que «deis exemplo a los demás señores de vassallos moriscos de 

aquel Reyno […], que los demás bean lo que vos hazéis para que ellos hagan lo 

mismo», i prometia al seu favorit: «Estad cierto de que acudiré al reparo del daño […] 

que la falta dellos [els moriscos] se os siguiere.» 

Segons les paraules del rei, hi havia causes de l’expulsió relacionades amb 

l’entorn internacional coetani, pel suport dels moriscos als enemics exteriors de la 

monarquia, i unes altres internes, com era l’animadversió dels cristians vells i dels 

poders públics cap als nous convertits. Així, aquestos, emparats en comportaments 

endogàmics, conservaren la religió islàmica, la seua llengua, els seus hàbits alimentaris, 

vestits, festes, etc. Per una altra part, constituïen un element de desestabilització perquè 

podien secundar la pressió islàmica en el Mediterrani o la dels hugonots francesos. Per 

tant, el rei Felip tenia oberts tres fonts islàmics en la frontera de la cristiandat: l’islam 

turc, l’islam nord-africà i l’islam espanyol, tots tres amb evident connivència.2 Amb tot, 

alguns historiadors són de l’opinió que el vertader detonant de l’expulsió va ser la Treva 

dels Dotze Anys, signada cinc dies després de decidir l’expulsió dels moriscos. Aquesta 

treva, acordada amb els rebels d’Holanda, suposava una claudicació que menyscabava 

el prestigi d’una monarquia que havia abandonat a la seua sort el súbdits catòlics 

d’aquelles terres. Felip III, a més d’haver perdut un territori, havia traït el seu paper de 

defensor de la catolicitat. Però un esdeveniment de certa transcendència podia distraure 

l’opinió pública, i aquest va ser l’expulsió dels moriscos. Amb el decret, el rei catòlic 

tornava a ser l’abanderat de la causa cristiana en contra de l’islam.3 

L’Alcúdia estava poblada de cristians vells, però Ressalany era lloc de moriscos 

i els seus habitants havien de ser expulsats. Àngela de Montagut va rebre una carta de 

Felip III datada l’11 de setembre, 

 

advertint-la sa magestat la determinació que ha tengut de llançar los moriscos del regne 

de València per rahó de haver comés crim de lesa magestat divina y humana, y suposat se ha de 

executar lo que per ningun cas ni respecte se admeta altre medi. Per ço, ab la present carta 

                                                 
2 SALVADOR ESTEBAN, E. «La expulsión de los moriscos en el marco de la política internacional». Monografías y fuentes. Conflictos 

y represiones en el Antiguo Régimen. [València], núm. 20 (2000), p. 211. 
3 Ibídem, p. 222. 
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hadvertix lo modo que ha de tindre en la embarcació, encarregant-li la obligació que té com a 

verdadera christiana y fel vasalla, y que rebrà sa magestat de dita senyora el més agradable 

servici que li podia fer, y ademés de que el marqués de Caracena entendrà la part que li tocarà de 

la hasienda de sos vasalls, li certifica que stiga certa de que acudirà al reparo, y dany, y 

descomodidad de la falta de aquells se li seguirà.4 

 

Amb el decret d’expulsió, publicat a València el 22 de setembre de 1609 pel 

virrei Lluís Carrillo de Toledo, marqués de Caracena, els moriscos valencians tenien un 

termini de tres dies per a dirigir-se als ports que els assenyalarien. Se’ls permetia portar 

tots els béns mobles que pogueren, fins i tot moneda. L’operació es va dur a terme de 

manera prou satisfactòria, tenint en compte la magnitud, encara que molts patiren 

violències en el camí: va ser el cas dels moriscos de Xaló i Gata, vassalls del nét i hereu 

de la senyora de l’Alcúdia, Pere Acasi d’Íxer, els quals, quan es dirigien al port de 

Dénia, foren assaltats i saquejats pels «vasalls del duch de Lerma, dels llochs de Benisa, 

Teulada, Calp i Murla», els quals robaren «moltes cavalcadures y roba y grans».5 

La pèrdua demogràfica va ser extraordinària, es parla d’un total de 130.000 

expulsats. El procés repoblador va estar protagonitzat majoritàriament per camperols 

valencians, que podien ser miserables o no, però que tenien unes exigències vitals 

mínimes sempre superiors a les condicions de vida que havien suportat els moriscos. 

Per part seua, els senyors, en principi contraris a la mesura, canviaren d’opinió quan el 

monarca els va assegurar que els repararia dels perjuís atorgant-los tots els béns 

immobles dels expulsats, és a dir, consolidarien el domini útil amb el directe.6 

Una part del terme de l’Alcúdia, especialment a les partides del Riu i de la 

Muntanya, era detingut per moriscos de Carlet i Benimodo. Eren més de 2.000 

fanecades que des de la conquista havien estat conreades per aquells; aquesta possessió 

té l’origen en el període en què l’Alcúdia i Carlet estaven unides davall un mateix 

senyor. La major part eren terres de secà en les quals el conreu majoritari era la vinya, i 

van ser establides, entre 1610 i 1613, tant a vassalls de l’Alcúdia, com a veïns d’Alginet 

i als nous pobladors de Carlet i Benimodo.7 Per als senyors aquestos establiments 

                                                 
4 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
5 Loc cit. 
6 ARDIT, M. «Los moriscos». Historia del pueblo valenciano. València: Editorial Levante, 1998, v. 2, p. 433-452. 
7 El senyor explicava la causa de l’establiment, l’expulsió dels moriscos per justes raons: «Quia agareni qui habitabant in diversis 

villis et locis presentis regni, virtute cuiusdam regii mandati Valentie publicati die vigessimo secundo septembris, anni millessimi 
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suposaren uns ingressos de més de 3.300 lliures que pagaren els emfiteutes per l’entrada 

a conrear les terres. 

Alguns d’aquestos moriscos, els quals pertanyien al comte de Carlet, es 

revoltaren i es refugiaren a les muntanyes pròximes a Carlet i Tous. El 31 de desembre 

de 1610, el virrei va donar llicència al comte de Carlet 

 

para que en nuestro nombre pueda asegurar y de nuestra parte certificar a todos los 

moriscos que en las montañas de los lugares de Tous, Carlet y sus circunvezinos andan 

escondidos y fuxitivos que, entregándose dentro de doçe días, que se le señala por preciso 

término después de la fecha desta para que los trayga y presente ante nos en esta ciudad, se les 

concede que serán reservados de esclavitud de galeras y de la embarcación a Berbería y salida 

deste Reyno, siendo esclavos en él de las personas a quien tubiéremos por vien de mandarlos 

entregar, sin que se les haga en sus personas y vienes que consigo traxeren ninguna vexación ni 

molestia por combenir assí al servicio de Su Magestad.8 

 

Pel març de 1612 el comte de Carlet va aconseguir capturar un total de sis dels 

fugitius i va demanar al virrei que «le hiziéssemos merced de mandárselos dar por sus 

esclavos», la qual cosa li va ser concedida.9 

Per a Àngela de Montagut, el problema més greu es presentava a Ressalany, el 

qual havia restat despoblat. El 30 de setembre de 1609, el batle de l’Alcúdia Onofre 

Vilabella confeccionava l’inventari de tot el que havien deixat els moriscos.10 Amb 

l’expulsió, l’arrendament de Ressalany es rescindia al 31 de desembre de 1609. Però el 

22 de maig de 1610, Àngela de Montagut va reconéixer més de 345 lliures que 

l’arrendatari de Ressalany, Marc Segòvia, havia gastat a fi que no es perderen les 

collites per la falta de mà d’obra: 

                                                                                                                                               

sexcentessimi noni, generaliter expulsis sunt propter crimina lesse magestatis tam divine que humane per eos commisa, et inter alios 

qui pro executione dicti regis mandati navigia asendentes in Africam se contulerunt, fuerunt agareni qui habitabant in vila de Carlet 

et loco de Benimodo, qui in Africam se contulerunt relictis vacuis omnibus terris quas detinebant et possidebant in termino dicte 

ville de l'Alcudia, tentas sub meo directo dominio tamquem domino dicte ville cuius tunc domina erat domna Angela Montagut 

Vilanova et de Ribelles que avia mea materna per cuius mortem ego in dicta vil·la succesi. 

Que omnes terre predictis causis et rationibus ipso facto inciderunt in commissum et illarum utile dominium fuit cum directo 

consolidutum itaque de illis dicta domna Àngela avia mea quo ad utile dominium potuit ad eius voluntatem facere et disponere prout 

illa et seu Onuffrius Vilabella tanquam procurator illius verbo stabilivit maiorem partem dictarum terrarum diversis personis. 

[APPV, Protocols 15.528/Notari: Joan Llorenç Roures.] 
8 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.5, caixa 5. 
9 Loc. cit. 
10 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
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Vicent de la Torre, majordom de la noble donya Àngela Montagut Vilanova y de 

Ribelles, senyora de la vila de l’Alcúdia i lloch de Reselany, y en presència y asistència de Nofre 

Vilabella, bal·le y procurador general de dita senyora de dita vila, ferma àpoca a Marco Segòbia, 

mercader, arrendador de dita vila, que en lo modo y forma que davall se dirà à agut y rebut de 

aquell trecentes quaranta-cinch lliures y dos sous y un diner, per altres tantes lo dit Segòbia à 

pagat als jornalers que se an llogat per lo dit Vicent de la Torre, com per dit Nofre Vilabella y 

Miquel Joan Siurana, per orde de dita senyora, per a segar los arrosos, cullir les dacses y demés 

collites que dexaren los moros en lo any pasat al temps de la expulsió de aquells, y demés gastos 

é fet yo en menjar y beure y gastos de cavalcadures per a replegar dits grans e fruyts.11 

 

Àngela va morir abans de pagar a Segòvia la quantitat, el qual la va reclamar als 

administradors i al nou senyor de Ressalany, Pere Acasi, el qual en principi es va negar 

afirmant que, quan Segovia «acabà lo arrendament de l’Alcúdia, dexà molt derruhides y 

arruhinades axí la casa y castell com totes les terres compresses en lo arrendament, 

mentre que l’arrendador pretén al contrari y ans bé que les ha dexades millorades.»12 Es 

va acordar que dos veïns de l’Alcúdia, Joan Boronat i Jaume Sas, farien un informe de 

l’estat de les possessions referides. Finalment es va instar procés contra Marc Segòvia 

reclamant-li 18.000 lliures, del qual, però, va ser absolt.13 

Àngela de Montagut encara va complicar més la situació d’aquest lloc, ja que en 

un codicil de 19 de juny de 1610, quan es trobava «algun tant mal disposta en llit y de 

algun temps a esta part privada de la vista»,14 ordenà que el seu nét i hereu, Pere Acasi, 

encara que prendria possessió de l’Alcúdia i Ressalany, només podria gaudir de les 

rendes de la vila, però no de Ressalany i tots els altres béns de l’herència. Àngela, que 

no es fiava massa del seu nét, va nomenar dues persones de la seua confiança per a 

administrar aquest lloc i els béns, Enric d’Íxer, germà del seu gendre Gonçal, i Joan de 

Brisuela, senyor de Alcoleja i Benigallim i espòs de la seua cosina Àngela Ribot. 

Solament a ells corresponia administrar els llegats, donacions, etc.; quan estiguera tot 

pagat i conclús, Pere Acasi podria «gosar, tindre y posehir lo dit lloch de Rasalany y 

tots los demés béns y drets recaents en la mia herència.» Àngela va morir el 16 d’agost 

                                                 
11 ARV, Reial Audiència, Processos, part II, lletra M, núm. 1.387. 
12 APPV, Protocols, 15.537/Notari: Joan Llorenç Roures. 
13 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 5. 
14 APPV, Protocols, 15.535/Notari: Joan Llorenç Roures. 
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de 1610, i el 12 de setembre el dos administradors acceptaven la voluntat de la senyora 

de l’Alcúdia,15 amb l’evident disgust de l’hereu, el qual va protestar d’aquesta 

administració basant-se en el fet que moltes de les terres i censals inclosos no els havia 

adquirit Àngela, sinó els seus avantpassats, i per tant, aquesta no podia disposar 

lliurement, atés que pertanyien a la casa de l’Alcúdia.16 

Pere Acasi es va immiscir tant com va poder en l’administració de l’herència i 

de Ressalany, on va cobrar dels nous pobladors el que pagaren per l’entrada en les cases 

i terres. El 1617, Enric d’Íxer i Joan de Brisuela, cansats de les contínues intromissions, 

van demandar Pere Acasi i van exigir a l’Audiència que «mane a dit don Pedro se 

abstenga de entrometre’s en les coses tocants a dita administració, tant en cobrar com en 

fer actes.»17 El tribunal va dictar sentència el 13 d’agost de 1618: va declarar finida 

l’administració, a partir de llavors Pere Acasi era lliure de fer el que volguera com a 

hereu d’Àngela. A més, va determinar que es pagara als administradors 120 lliures 

barata el salari de tot el temps que havia durat l’administració.18 Els administradors 

recorregueren la sentència al Consell d’Aragó19 perquè consideraven que 

l’administració encara no havia acabat, ja que restaven alguns llegats sense pagar; de 

més a més, Pere Acasi els devia moltes quantitats que havia cobrat sense poder-ho fer. 

El noble reclamava als apoderats donar compte de la seua gestió i criticava el fet que 

havien cobrat un salari de 250 lliures anuals cada u d’ells, perquè, quan acceptaren 

l’administració, «no fonch ab presupòsit de pendre salari per los treballs de aquella, sinó 

que havien de sostenir dits treballs gratis y sense salari per lo parentesch que tenien ab 

la quondam senyora de l’Alcúdia.»20 Finalment, l’administració va ser declarada 

extingida. 

Pere Acasi va tindre així mateix problemes en els seus senyorius de la Marina 

per causa l’expulsió dels moriscos. El 1612, Cristòfol Sanches de Ayala, administrador 

de les rendes i terres de les mesquites dels moriscos expulsats, el va denunciar perquè 

Pere Acasi s’havia apropiat d’aquestos béns a Xaló i a Gata, i li demanà que «restituixca 

                                                 
15 ARV, Protocols, 10.304/Notari: Francesc Nicolau Roures. 
16 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 3. 
17 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
18 ARV, Processos de Madrid, lletra J, núm. 843. 
19 AHN, Consells, llig. 21.953, núm. 5. 
20 ARV, Processos de Madrid, lletra J, núm. 843. 
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les terres y rendes de la Iglésia.»21 Va ser condemnat a tornar a l’Església 635,52 

lliures.22 Igualment, l’arrendatari d’aquestos senyorius, Jeroni Mendes, va pledejar el 

1614 amb Pere Acasi «perquè en la expulsió dels moros se li causaren molts danys en 

les regalies de senyor», i li demanava que «se li refassen o que·s reture del preu de 

l’arrendament aquell dany que per rahó de dita expulsió se li ha causat.»23 La situació a 

Xaló i Gata esdevingué tan greu que Pere Acasi, atrapat pels creditors dels censals 

carregats sobre aqueixos llocs, consentí a concedir-los «per a que del prosehit de aquells 

se fesen paga de sos crèdits.»24 

 

3.1.2. L’ ASCENDÈNCIA REIAL DEL LLINATGE DELS ÍXER 

 

Tuvo assimesmo el rey don Jayme […] otro hijo en una señora muy 

principal llamada doña Berenguela Fernández, que tuvo por nombre don 

Pedro Fernández, al qual dio el rey, su padre, la baronía de Yxar, por cuyo 

motivo tomaron el apellido de Yxar. 

 

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

 

Pere Acasi inaugura el llinatge dels Íxer a la baronia de l’Alcúdia. Segons els 

genealogistes, el llinatge l’havia iniciat un fill bastard del rei Jaume I. Al llarg dels 

segles els Íxer havien entroncat amb unes altres cases nobiliàries, fins i tot reials, com la 

de Portugal, i havien esdevinguts barons d’alguns senyorius de la Marina, a la vall de 

Xaló.25 Gonçal d’Íxer, com hem vist, va maridar amb Maria de Castellví, l’hereua de la 

baronia de l’Alcúdia, i va ser el seu primogènit Pere Acasi, el qual, l’any 1600, després 

de la professió religiosa de son pare, va heretar la baronia de Xaló i Gata. Uns anys 

                                                 
21 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
22 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 6; 1612, maig,11. 
23 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
24 Els creditors nomenaren com a administradors Francesc Roc Torrent, Joan d’Íxer i Vicent Jordi, els quals posteriorment foren 

substituïts, el 1623, per Francesc Camos Vidal, Joan Valero Roures i fra Cristòfol Sanchis. [APPV, Protocols, 10.059/Notari: 

Francesc Mas; 1623, gener, 23.] 
25 El 27 d’agost de 1444, Ausiàs March venia a Agnès de Portugal, esposa de Gonçal d’Íxer, els llocs de Ràfol, Cuta, Traella, 

Benibeder i Rafalet, a la vall de Xaló, els quals llocs March havia heretat de la seua esposa Isabel Martorell. [APPV, Protocols, 

934/Notari: Francesc Pelegrí. Document citat per VILALMANZO , J. Documenta Ausiàs March. València: Alfons el Magnànim, 1999, 

p. 341-343. Pareix ser que transcriu el document de l’ARV, Reial Justícia, núm. 803, f. 263r-343r, el qual conté algunes variants 

respecte al protocol notarial.] 
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després, va ser l’hereu de la baronia de l’Alcúdia i Ressalany a la mort de la seua àvia 

materna Àngela de Montagut.26 Però, com que era menor d’edat, Pere Acasi no va 

gaudir de l’herència de son pare fins que, per manament del justícia civil, prengué 

possessió de Xaló i Gata el 4 d’octubre de 1608.27 Des d’aquesta data, i ja amb rendes 

pròpies, Pere Acasi es va encarregar de la manutenció del seus germans. Finalment, a la 

mort d’Àngela de Montagut, Pere Acasi va prendre possessió, el 25 d’agost de 1610, de 

l’Alcúdia, encara que els vassalls li presentaren certes protestes referents al seu domini 

sobre la vila.28 

En efecte, reunit el Consell General de veïns al temple de Sant Andreu amb la 

presidència del justícia Baptista Marqués, amb els jurats Onofre Vendrell i Bernat 

Oliver, i els altres oficials,29 tots protestaren adduint que Pere Acasi no era senyor 

directe de totes les cases i terres de l’Alcúdia, i que havia de provar-ho si pretenia tindre 

un domini directe absolut: 

 

protestantes dixetrun quod ipsi et omnes alli vicini dicte ville pretendunt quod ipse 

dictus don Petrus tanquam dominus dicte ville nec alias non est dominus directus domorum, 

terrarum et aliarum posessionum dicte ville et eius termino et quod suis loco et casu tenetur 

dictus don Petrus probare dictum pretensum dominium directum30. 

 

D’aquesta protesta va dissentir Pere Acasi, ja que els seus últims predecessors en 

la baronia havien estat senyors directes de totes les cases y terres de l’Alcúdia, «omnes 

illius predecesores tanquam domini dicte ville fuerunt domini directi omnium domorum 

terrarum et aliarum posessionum dicte ville et eius termini.» Aquesta qüestió sobre la 

parcial o total senyoria directa dels senyors a l’Alcúdia serà causa de llargs plets durant 

els segles XVII  i XVIII . 

El 7 de gener de 1615 es van signar les capitulacions matrimonials entre Pere 

Acasi i Maria Lladró de Pallàs, filla del comtes de Sinarques i vescomtes de Xelva,31 la 

                                                 
26 Un dels nobles que donaren el condol a Pere Acasi per la mort d’Àngela va ser el duc de Gandia, parent llunyà de la difunta. 

[ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 1.] 
27 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
28 APPV, Protocols, 15.534/Notari: Joan Llorenç Roures. 
29 Eren aquestos: Francesc Peiró i Bernat Marqués, lloctinents de justícia, i Joaquim Garcia, síndic. [Loc. cit.] 
30 Loc. cit. 
31 Els pares de Maria eren Jaume Ceferí Lladró de Pallàs i Francesca Ferrer. [APPV, Protocols, 11.569/Notari: Lluís Cetina.] 
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qual va aportar un dot de 16.000 lliures.32 Uns anys abans, el 1611, Pere Acasi va ser 

demandat per una tal Mencia Maiques, «pretenent […] casar-se ab don Pedro d’Íxer, 

senyor de l’Alcúdia, per haver-li promés segon pretén casament.»33 Va restar absolt de 

cap obligació cap a Mencia, ja que es va provar que aquesta tenia relacions amoroses 

amb un altre cavaller anomenat Jeroni Deona.34 Mencia, l’any següent, va posar un 

requeriment contra el principal testimoni del plet, Joan Ardevol, patge del cavaller 

Jeroni Deona, les declaracions del qual havien estat definitives per a absoldre Pere 

Acasi de tota obligació cap a Mencia.35 

La vida de Pere Acasi va estar condicionada pels plets abundants als quals va 

haver de fer front. El 20 d’agost de 1610, la Reial Audiència publicava una sentència 

que condemnava Pere Acasi a servir el rei a Orà a càrrec del noble durant tota sa vida o 

a la pena de mort i 300 lliures de despeses.36 La causa d’una condemna tan dura havia 

estat el fet d’haver portat Pere Acasi «dos pistoles prohibides contra pragmàtiques 

reals».37 L’11 de setembre de 1610, Felip III li commutava la pena a la qual havia estat 

comdemnat per «haver-li trobat en lo hostal de Çueca dos pistoles en son poder»38 pel 

pagament de 1.300 lliures, «atenent que dites pistoles les portava per rahó de guardar sa 

persona y no per altre fi.» 

El 24 de desembre de 1610 començava un altre plet amb Guadassuar. Aquest 

poble volia fitar el seu terme amb mollons i intentava arravatar-ne part del de l’Alcúdia 

                                                 
32 Els comtes de Sinarques estaven emparentats amb alguns llinatges de la més alta noblesa castellana com ara els ducs de 

l’Infantado, els quals escriviren a Pere Acasi «donant-li lo parabien del casament fet entre dit don Pedro y doña Maria Pallàs.» 

[ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 1.] 
33 Loc. cit. 
34 Joan Ardevol va declarar que «estigué en casa del dit Deona servint ad aquell de page […], y axí sap molt bé que lo dit Deona 

festejava a la dita Mencia, lo que feya ab tot lo secret del mon per respecte que no u entengués sa muller.» Ardevol acompanyava 

Deona de nit a casa de Mencia, on «tocava a una finestra que stà baxa en paret de la casa de la dita […], a la part del carrer de la 

senyora de la Alcúdia, hi·s posava a parlar.» Un dia va veure «com la dita Mencia Mahiques ixqué de sa casa tapada ab son mantell 

ab una criada […] se n’entrà dins una casa que stà davant lo tosal de Benimaclet […], entrant com entrà, axí mateix en dita casa, 

darrere de aquella lo dit Deona […]. Y véu com la dita Mencia se n’entrà en un aposiento […], entrant en aquell axí mateix lo dit 

Deona […]. Y estigueren aquells dins dit aposiento ab la porta tancada hobra de hora y micha […], y enaprés […] véu com los dos 

ixqueren de dit aposiento encessos los rostros.» [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 6.] 
35 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 1. 
36 ARV, Processos de Madrid, lletra P, núm. 662. 
37 El notari Jaume Almenara va declarar que Pere Acasi, quan era a l’hostal de Sueca, portava dues pistoles. L’algutzir Jaume 

Llobet, que casualment era en aqueix hostal, li reprengué pel fet de portar-les, ja que estaven prohibides. Van intentar prendre Pere 

Acasi, però aquest va fugir pel pati de l’hostal. [Declaració de Jaume Almenara, notari. Loc. cit.] 
38 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 



 12 

 

perquè el síndic guadassuarenc afirmava que l’Alcúdia no tenia terme. Pere Acasi oposà 

el contrari: «perquè dita vila tostemps ha tengut y té terme propri y cert, fitat y senyalat 

ab mollons, y per ésser com és baronia.»39 

El 1611, Pere Acasi presentava una demanda a la Batlia General contra el 

sequier d’Alzira perquè havia declarat que els nous pobladors de Ressalany havien de 

pagar per raó de 51 jovades y 23 fanecades de sèquia avall, quan en realitat només es 

regaven 46 jovades.40 

El 20 de novembre de 1614, Pere Acasi promovia un plet contra el comte de 

Carlet sobre la concòrdia de la distribució de les aigües de rec de 1499, la qual no 

observaven els carletins, atés que havien variat l’antiga partició de l’aigua que es va 

establir, «essent com és la aygua mijera entre dites viles, portant-la y conrreant-la a 

comunes despeses.»41 

El 1614 els creditors de Pere Acasi iniciaven un procés de segrest contra el 

noble.42 Aquest replicà que estava «vexat de moltes execucions, y que ha supplicat a sa 

magestat done asiento y orde en respecte de la reducció dels censals que respon la 

Alcúdia, Xaló, y Gata y Resalany, et interim mentres dita consulta es fa, sia manat als 

acrehedors no molesten a dit don Pedro.»43 L’interés que pagava a l’any passava de 

3.000 lliures i d’endarreriments més de 4.000, ara bé, les rendes dels senyorius només 

eren 5.000 lliures, «per ço demana aliments y que sien secrestats tots sos béns.» El 9 de 

novembre de 1616 una sentència reial ordenava que segrestaren l’Alcúdia, Xaló i Gata, 

però que s’exceptuara el dot de 16.000 lliures de Maria Lladró i que li donaren a Pere 

Acasi per aliments 750 lliures a l’any. 

El 1617 el comte de Carlet posà demanda contra Pere Acasi per haver enderrocat 

alguns mollons que marcaven la divisió dels termes de Carlet i l’Alcúdia i s’havia 

                                                 
39 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.5, caixa 3. 
40 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
41 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 2.388 i 2.703. 
42 «Al estancamiento de las rentas señoriales a partir de 1580 hicieron que, durante el siglo XVI, la mayor parte de las casas 

nobiliarias del Reino experimentaran acusados procesos de endeudamiento. Las deudas se contraían a corto o largo plazo, pero casi 

siempre acabaron consolidándose bajo la fórmula de préstamos censales.» ANDRÉS ROBRES, F. «Aristocracia y censos en Valencia 

(a un siglo de la expulsión)». A Homenatge al doctor Sebastià Garcia Martínez. València: Generalitat Valenciana, 1998, v. 2, p. 

215. 
43 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
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apropiat de terres al terme de Tous. La Reial Audiència va comissionar l’algutzir Pere 

de la Torre amb aquestes instruccions: 

 

Anirà de dretura a Carlet y sabrà de la senyora condesa a hon an derrocat los molllons, y 

anirà al puesto y rebrà informació a hon estaven y també contra qui·ls ha llevat, fent sobre açò 

molt grans diligències. Y si per cas descubrís que per orde de don Pedro d’Íxer se an llevat, y 

don Pedro se trobàs en la Alcúdia, mane-li sots pena de 2.000 sous que se’n vinga a València en 

sa companyia de l’alguazil. Y si sabés que lo conde de Carlet fes algunes diligències per 

encontrar-se ab don Pedro y vengar-se, manar-li al conde y a son germà, ab les matexes penes, se 

presenten así y que vinguen en companyia de l’alguazil. Lo demés a sa discreció se dexa.44 

 

L’algutzir va posar en peu els mollons enderrocats i va deixar la divisió dels 

termes com estava abans de l’atemptat. Però Pere Acasi, acompanyat de diversos 

vassalls de l’Alcúdia, els tornaren a enderrocar.45 En assabentar-se el comte de Carlet, 

anà a comprovar-ho personalment. Allà va trobar dos veïns de l’Alcúdia, Joan 

Madramany i Andreu Vinaja, caçant en terres de Carlet, 

 

y com lo dit compte tingués vedada la caça en los mesos de la cria, los manà venir a la 

vila de Carlet. Y per lo camí li dix lo dit compte al dit Madramany:  

—Espantat estic, Madramany, que sabent lo que jo procure, valer-los aja anat y se haja 

atrobat en lo derocar-ne los mollons alçats per la Real Audiència. 

Y lo dit Madramany dix e respost: 

—No crega vostra senyoria que jo me he trobat en tal. 

Y com oís estes paraules, lo dit Andreu Vinaja dix: 

—No té culpa lo dit Madramany, per ço que jo sé molt bé qui són anats ab lo dit don 

Pedro d’Íxer, y no és lo dit Madramany algú dels que són anats, per ço que a ma casa vingueren 

a dir a mon jermà que anàs ab aquells, i vingueren Rafel Sales y Joan Palasi.46 

 

Amb aquestes declaracions el comte de Carlet va demanar que es condemnara el 

senyor de l’Alcúdia a pagar els costos processals, a més de la pena que li imposaria 

                                                 
44 ARV, Reial Audiencia, Processos, part I, lletra S, núm. 4.222. 
45 Així ho relatava Andreu Vinaja, llaurador de l’Alcúdia: «Estant […] en lo carrer de Sant Antoni en la universitat de la Alcúdia, un 

dia que seria apres mig jorn, pasà per dit carrer Rafel Sales y dix a Jaume Vinaja, jermà d’ell proposant: “Veniu, anem a la 

montanya que va don Pedro a derocar los mollons que feren en dies pasats de orde de la Real Audiència.” Y lo dit Jaume Vinaja 

[…] dix: “Jo no puch anar, que he de pelar fulla.”» [Loc. cit.] 
46 Declaració de Vicent Escrivà, llaurador de Carlet. [Loc. cit.] 
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l’Audiència. Pere Acasi va intentar que els alcudiencs pagaren les despeses del procés, 

tanmateix aquestos es van negar «dient que com havien de pagar dites despeses, no 

havent fet lo dany […], puix era cert que don Pedro de Ýxar, senyor de dita vila, havia 

fet derrocar dits […] mollons.»47 L’algutzir Latorre va requerir Pere Acasi a València 

pel que feia a les notificacions de l’Audiència. Aquell li va respondre: «A mi no me han 

dicho nada, váyanlas a buscar e aver.» Eren els prolegòmens d’enfrontaments més greus 

amb Carlet, principalment per raó de la possessió de la baronia de Tous, sobre la qual el 

senyor de l’Alcúdia pretenia tindre més dret que no el comte de Carlet. 

Pere Acasi va signar una concòrdia amb els seus creditors el 21 d’abril de 1617. 

Per aquest acord es partiren les rendes dels senyorius entre el senyor i els censalistes. 

Pere Acasi es va quedar amb la renda de la baronia de l’Alcúdia «per als aliments del dit 

don Pedro, sa casa y família», els creditors s’ocuparen de la renda de Xaló i Gata a fi de 

cobrar els interessos dels préstecs de l’arrendament d’aqueixos llocs.48 

I el 1618 Pere Acasi signava una concòrdia amb el senyor de Massalavés per 

raó, igualment, de la divisió dels respectius termes.49 

Però va ser el 31 de març de 1618 quan l’enfrontament amb el comte de Carlet 

va tornar a la gravetat dels temps d’Àngela:50 

 

En la nit de trenta-hu del propasat mes de mars, entre les huyt y les nou, foren vists 

venir una tropa de gent de deu o dotse persones de la part de Carlet y s’encaminaren a la plaça de 

la dita vila de la Alcúdia. Y prenint los cantons y puestos de dita plaça hon està lo hostal, quatre 

de dits hòmens entraren en lo dit hostal desfresats ab papafig y masqueretes, y encarant 

escopetes de pedrenyal a l’hostaler y als que staven en aquell digueren en llengua castellana que 

dónde estavan los rocines que havían tomado de Carlet, y que votando a Dios al que se moviese 

le matarían. Y, apagant les llums de la entrada, dos dels dits quatre hòmens, prenint un cresol 

ensés, entraren en la cavallerisa de l’hostal y prengueren dos rocins, que lo hu era dels dos que lo 

dit senyor de la Alcúdia féu posar en lo dit hostal, y lo altre de Joan Vinyes, porter del 

governador de la present ciutat y regne, y se’ls ne portaren. 

I mentres se seguia lo que se ha dit desús, la demés gent que restava en la plaça anaven 

encarant escopetes a uns y a altres, tirant pedrades per les casses y fent altres insolències. I 

                                                 
47 Declaració de Vicent Ferrer, llaurador de l’Alcúdia. [Loc. cit.] 
48 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 6. 
49 Loc. cit. 
50 CATALÁ SANZ, J. A. «Violencia nobiliaria y orden público en Valencia durante el reinado de Felipe III. Una reflexión sobre el 

poder de la nobleza y la autoridad de la Monarquía». A Estudis, 20 (1994), p. 114. 
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tiraren dos escopetades, que la una nafraren en la cama a Joan Madramany, de la mateixa vila. Y 

dit delicte és violent presumpció, que l’ha fet y perpetrat principalment lo dit don Jacinto de 

Castellví, comte de Carlet, auxiliat dels demés.51 

 

El 3 de agost de 1618, Pere Acasi va presentar demanda en la Reial Audiència 

per a ser declarat hereu del patrimoni d’Antoni Joan, senyor de Tous i Terrabona, mort 

el 1581, en contra de Jacint de Castellví, comte de Carlet, considerat com a il·legítim 

posseïdor i al qual demanava a més una indemnització pels anys que havia gaudit les 

rendes de l’herència d’Antoni Joan.52 Anys abans, el pare de Pere Acasi, Gonçal d’Íxer, 

havia protestat la sentència reial que declarava hereu de Tous Jordi de Castellví, i va 

demanar que foren segrestats tots els fruits de la baronia.53 Els béns en litigi, a més de 

Tous i Terrabona, comprenien «lo pont de la mar del Grau de València per a carregar y 

descarregar», una alqueria i terres pròximes al Grau. L’Audiència va declarar el 1597 

Francesc de Castellví era hereu d’Antoni Joan; per mort de Francesc, l’herència de Tous 

passà al fill segon, Jordi, però 

 

si constara a sa magestat y sacro real Consell y a la Real Audiència que lo dit don Pedro 

Acàcio y de Joan, nét llegítim y natural de don Galceran de Castellví, fill primogènit del dit don 

Francisco de Castellví, sobrevibia, de ninguna manera se aguera adjudicat dits béns al dit don 

Jordi de Castellví, sinó al dit don Pedro Acàcio de Joan per ser llegítim nét y descendent mascle 

del dit don Galceran de Castellvi.54 

 

Les raons esgrimides per Pere Acasi es fonamentaven en el fet que ell era nét de 

Galceran de Castellví, fill major de Francesc de Castellví i hereu de Tous segons les 

disposicions d’Antoni Joan, i no Jacint de Castellví, fill de Jordi, fill segon de Francesc. 

Els drets dels Castellví a l’herència en qüestió provenien per ser descendents de Beatriu 

Joan, casada amb Gaspar de Castellví. El 9 de març de 1624, L’Audiència va sentenciar 

a favor de Jacint de Castellví i Pere Acasi va recórrer al Consell d’Aragó. Pere Acasi va 

insistir que ell era «descendiente varón de don Galcerán de Castellví, hijo mayor, 

aunque fuese premuerto y no descienda por línea masculina, ha de ser preferido al dicho 

                                                 
51 ARV, Processos Criminals, lletra J, núm. 1.033. 
52 ARV, Reial Audiència, Processos, part II, lletra P, núm. 1.111. 
53 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
54 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 4; ARV, Processos de Madrid, lletra G, núm. 201. 
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don Jorge y sus descendientes, por ser hijo segundo.»55 A la fi el Consell va desestimar 

l’al·legació de Pere Acasi i va confirmar Jacint, comte de Carlet, com a legítim 

posseïdor de l’herència del senyor de Tous. 

Pel testimoni de son pare mateix, Gonçal d’Íxer, després fra Tomàs de València, 

sabem que Pere Acasi va gaudir sempre d’una salut delicada i va tindre prou mala sort 

en la vida. Al maig de 1620, fra Tomàs informava la seua filla Jerònima que «don Pedro 

está en Valencia y con poca salud, aunque él no lo cree, y la señora doña María, su 

mujer, no tiene mucha. Dios se apiade dellos. Con los vasallos como siempre y así no 

alcansa un real.»56 Fins a 1621, Pere Acasi va eludir els prudents consells de son pare, el 

qual confessava a Jerònima que 

 

yo tengo tan pocas esperansas de que vuestros ermanos tengan hijos, que no sé cómo 

desiros lo que la señora doña María nunca se a hecho preñada, y don Pedro tiene muy poca salud 

[…], que tengo por sierto todo será de Gonçalo [fill de Jerònima], Dios os le guarde.57 

 

El 10 de juny de 1606, Pere Acasi, com a senyor de Xaló i Gata, va atorgar un 

primer testament. Elegia per marmessors el seu oncle, Enric d’Íxer, i Francesc Llançol 

de Romaní, senyor de Gilet. Solter com estava, Pere Acasi nomenava hereu a un futur 

fill primogènit amb la condició que complira tot el que Àngela de Montagut —de la 

qual Pere Acasi era hereu— va ordenar en el seu testament, encara que fóra el contrari 

d’allò que ell establia en les últimes voluntats.58 L’esperat hereu, Francesc, nasqué a 

l’octubre de 1615, però va morir als poc dies. El 25 de gener de 1623, Pere Acasi va 

ordenar un altre testament i nomenà marmessors la seua esposa Maria i el seu germà 

Joan, al qual nomenava hereu universal amb l’orde de restituir el dot a la seua esposa.59 

El senyor de l’Alcúdia va disposar l’últim testament el 13 d’octubre de 1624, en el qual 

nomenà hereua la seua germana Jerònima, alhora que reconeixia com a fill natural 

Teodor d’Íxer, legitimat per Felip IV el 1626, però exclòs de la successió del vincle. 

                                                 
55 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 4. 
56 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.5, caixa 6. 
57 Loc. cit. 
58 APPV, Protocols, 15.530/Notari: Joan Llorenç Roures. 
59 APPV, Protocols, 24.235/Notari: Antoni Dies. 
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També suplicava a la seua germana que s’ocupara de la criança i l’educació de 

Teodor.60 Pere Acasi va morir el 22 de desembre de 1624. 

 

Llinatge dels Íxer. Anys 1610-1657 
 

Anys Senyor 
1610-1624 XII . Pere Acasi d’Íxer, 

amb Maria Lladró de Pallàs, 
filla del comtes de Sinarques i vescomtes de Xelva 
(Sense descendència, hereta la seua germana Jerònima) 

1624-1657 XIII . Jerònima d’Íxer,  
amb Onofre Escrivà, comte de la Fera 

 

3.1.3. NOUS PLETS I NOVA CONCÒRDIA ENTRE EL SENYOR I ELS VASSALLS 

 

Tiene poca salud don Pedro y muchos pleitos, Dios le aga 

bueno. 

 

Fra Tomàs de València, pare de Pere Acasi d’Íxer,1620 

 

El primer encontre de Pere Acasi amb els seus vassalls alcudiencs en els 

tribunals es va produir el 2 d’abril de 1616, a instància d’aquestos. El motiu del plet 

radicava en el fet que el senyor havia publicat un pregó en la vila en què prohibia al 

Govern Municipal que no arrendara les regalies, que es reunira el Consell General sense 

llicència senyorial i que cap foraster venera les mercaderies en la plaça si no era dilluns, 

tal com estava regulat pel privilegi d’Alfons V.61 Bernat Joan Oliver, notari, síndic de la 

vila, va presentar «ferma de dret» sobre l’abús del senyor, perquè els oficials de 

l’Alcúdia sempre havien admés «en la plaça de dita vila y demés carrers de aquella 

qualsevols persones forasteres que porten a la dita vila vitualles, axí per a aliments com 

per a vestits y altre qualsevol gènero de mercaderies.»62 I assenyalava l’exemple del 

flequer, el qual venia el pa no només a sa casa, sinó «parant una taula en la plaça». El 

senyor volia acabar amb aquesta llibertat immemorial i regular en profit seu el comerç. 

El procurador del noble, Francesc Nicolau Roures, va demanar a la vila que 

mostrara el títol o privilegi en què es basava per a tindre aqueixa llibertat. Pere Acasi, 

                                                 
60 APPV, Protocols, 12.701/Notari: Francesc Sarigo Ribera. 
61 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
62 ARV, Governació, Processos Criminals, núm. 1.731. 
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vist el tarannà rebel dels vassalls, el 27 d’agost de 1616, va aconseguir que la Reial 

Audiència dictara «manament executori […] vers e contra dita vila de la Alcúdia, en 

virtut dels capítols de transacció y concòrdia feta e fermada per donya Àngela de Borja 

y de Ribelles» el 1552;63 en concret, referent a dos capítols d’aqueix acord: el que 

prohibia al Govern Municipal de la vila arrendar la tenda, fleca i taverna, i el referent a 

l’obligació dels vassalls de pagar al senyor 8 diners per lliura dels «dinés de la seda eo 

valor de aquella». El senyor volia acabar amb l’excés que, segons ell, practicaven els 

vassalls en relació als drets de la seda. Deia que en el document original de la concòrdia 

de 1552 hi havia un capítol, el que regulava els drets senyorials sobre la seda, que «està 

esquexat y no·s pot llegir»,64 i a més per evitar els «grans fraus en la manifestació» 

havia fet publicar una crida manant que «los que comprassen fulla forastera 

manifestasen de hon la han comprada y lo preu» que havien pagat65. 

El síndic de la vila va demanar a l’Audiència que revocara el manament expedit, 

o almenys el modificara, atés que el manament era nul perquè el senyor pretenia que els 

vassalls «li havien de pagar dits huyt dinés per lliura no sols del procehit de la seda 

que·s faria de la fulla del terme, però també del procehit de adducar, filadís, llavor y 

mercadera, y també de la fulla forastera.»66 

En aquest sentit, l’abús del senyor era considerable, ja que la concòrdia establia 

que, de la seda elaborada amb fulla del terme de l’Alcúdia, se’n pagara al senyor 8 

diners per cada lliura del preu amb què vendrien la seda. Ara bé, si els vassalls 

mesclaven la fulla del terme amb la fulla comprada a altres termes, s’havia de deduir el 

que havia costat la fulla i després es descomptava del preu de la seda confeccionada 

amb aqueixa fulla, i de la resta es pagaven els 8 diners per lliura del terç-delme degut al 

senyor per dret. 

Per una altra part, s’havia establit des de 1552 que si el vassalls feien tota la seda 

amb fulla dels seus horts i corrals, amb fulla d’altres termes però de terres de la seua 

propietat, o amb fulla comprada, en tots aqueixos casos no havien de pagar cap cens al 

senyor. La raó de restar exempts de l’impost en els dos últims casos era que «qui 

compra la fulla forastera, en lo terme a hon la compra paga delme, ters-delme, primícia 

                                                 
63 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 2.181. 
64 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
65 Loc. cit. 
66 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 2.181. 
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y demés drets dominicals», per la qual cosa era injust que tornaren a pagar aquestos 

impostos. Així mateix, els vassalls només estaven obligats a pagar de dues qualitats de 

seda, les denominades fina i mercadera, mentre que de l’alducar no havien pagat mai res 

per la raó que la guardaven per a llavor de l’any següent, «per quant lo mateix se 

observa en los demés fruyts, que de la llavor jamay se paga delme.»67 A més de 

l’alducar, la llavor i el filadís eren productes molt distints de la seda, i per tant, no 

podien parlar ser considerats com a tal. 

Pere Acasi era de opinió contrària. Afirmava que en la concòrdia de 1552 

s’establí que havien de pagar 8 diners per lliura de «tota la seda procehida del capell, 

així adducar com altres», no solament de la seda fina i mercadera, com s’havia observat 

de forma fraudulenta fins llavors. 

Respecte a l’altre capítol en litigi, el referent a l’arrendament de les regalies de 

tenda, fleca i taverna, Bernat Joan Oliver assegurava que el Govern Municipal, des de 

1552, les havia arrendades sense cap contradicció, només amb la llicència dels senyors. 

Pere Acasi contradigué açò i va assegurar que 

 

després que ell […] està y habita en dit loch de l’Alcúdia, à trobat papers de don Joan de 

Ribelles […] ab los quals demostra que los vehins de aquella li pagaven […] huit diners per 

lliura de dinés de tota seda que es cullia en lo terme de dita vila, y així mateix era senyor de totes 

les regalies.68 

 

El síndic de la vila va presentar totes les escriptures notarials de l’arrendament 

de les regalies per part del Govern Municipal des de 1567 a 1612. 

La Reial Audiència va emetre sentència el 5 de maig de 1617. Declarava 

conforme a dret el manament executor expedit a instància de Pere Acasi contra 

l’Alcúdia i manava al poble que complira en tot la concòrdia de 1552. Negava la 

potestat a la vila de poder arrendar les regalies, i havia de pagar 8 diners per lliura del 

preu de la seda confeccionada de la fulla del terme de l’Alcúdia.69 El virrei, duc de 

                                                 
67 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 2.399. 
68 Loc. cit. 
69 En un resum de la sentència fet per l’arxiver dels comtes de l’Alcúdia es diu que els huit diners per lliura es pagarien de tota la 

seda feta de la fulla del terme de l’Alcúdia, ja fora de terres senyorials, ja de reialenc. És interessant aquest fet perquè torna a incidir 

en la qüestió que al terme de l’Alcúdia hi havia terres de reialenc. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 1.] 
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Feria, va notificar la sentència al síndic de l’Alcúdia recordant-li que tenia cinc dies per 

a complir-la. 

Bernat Joan Oliver va suplicar que abans de fer complir la sentència fóra 

analitzat el capítol referent a l’impost senyorial sobre la seda, ja que no quedava clar 

què havien de pagar els veïns, i per tant els vassalls no la complirien fins es procedira 

així. Respecte al capítol de les regalies, la vila acceptava la sentència, vist que 

reconeixia que l’arrendament havia estat fet sempre amb llicència senyorial. Ara, i com 

a represàlia, Pere Acasi va manifestar la negativa a donar permís perquè el Govern 

Municipal arrendara les regalies. Així, en haver suplicat els jurats al senyor el 

consentiment perquè 

 

per bon govern, obligar als que volguessen tenir tenda, fleca y taverna, que aquells la 

haguessen de tenir per temps de un any, contador des de el dia que començarien a tenir tenda, 

fleca o taverna en avant, perquè d’esta manera dita vil·la estigués ben avituallada y bastida de lo 

necessari, dit senyor de la Alcúdia no ha volgut donar tal llicència a dits jurats, pretenent que 

conforme la dita concòrdia de donya Àngela de Borja, cada hu que li par pot tenir tenda, fleca y 

taverna llíberament, y que no pot ser constrenyit ni obligat a tenir-la sinó lo temps que li 

parexerà.70 

 

En denegar això, els jurats van suplicar al senyor que, com que la vila estava 

«molt empenyada […], los donàs licència per a imposar cisses en la mercaderia, ço és, 

çeda, capell, pa, vi, oli, carneceria y altres coses.»71 És a dir, que pogueren carregar 

impostos en els articles de primera necessitat per a satisfer els interessos dels censals de 

la vila. El senyor, finalment, va accedir i el notari Cosme Mançano rebeia l’autorització 

l’1 de juny de 1617. 

Amb la confiança que aquesta mostra de bona voluntat faria que els de l’Alcúdia 

acabaren amb les protestes, Pere Acasi va notificar a la vila la quantitat que li 

corresponia pagar per les despeses del procés. Però la vila va protestar sobre la xifra, va 

adduir que no era la correcta i que es negava a pagar-la. El senyor ho va denunciar a 

l’Audiència i feia constar, a més, que els vassalls no «volen fer cosa del contengut en la 

                                                 
70 ARV, Real Audiència, Processos, part III , núm. 2.181. 
71 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
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dita concòrdia y sentència real.»72 

El síndic de la vila va especificar que l’Alcúdia no es negava a complir el 

veredicte, sinó que no volia carregar amb les despeses ocasionades per la vinguda d’un 

algutzir que, a instància de Pere Acasi, havia anat de València a la vila amb comissió 

per a executar la sentència, cosa que no era necessària, i per això ho havia de pagar el 

senyor. De més a més, la vila no volia pagar per una altra raó: Pere Acasi li devia els 

interessos d’un censal que pujaven a més d’allò que exigia al poble per les despeses del 

procés. D’aquest deute la vila havia incoat un plet en el Tribunal de la Governació.73 El 

Tribunal dictava sentència el 12 de desembre de 1617, condemnava Pere Acasi a fer 

quitament del censal carregat a Onofre Escrivà i a pagar a la vila els interessos; 

L’Alcúdia perdonaria el deute al senyor si aquest pagava les despeses del procés 

carregades a la vila. 

Però el Govern Municipal va anar més lluny i va obligar el senyor, el batle, 

l’hostaler, el flequer, el botiguer i el taverner a pagar la cisa que havia imposat la vila i 

que pagaven tots els altres veïns. Pere Acasi va respondre a aquesta provocació amb una 

crida en què anul·lava el permís que havia concedit perquè els jurats pogueren imposar 

cisa. Per tant, a excepció de la cisa de la carn, manava que ningú gosara «comprar pa, ni 

vi, ni oli, ni altre qualsevol gènero de mercaderia la qual se entengua haver de pagar 

cissa alguna o spècie d’ella», els que contravingueren la crida, «encórreguen en pena de 

25 lliures al comprador, y al que vendrà la dita mercaderia pena de 100 açots y 25 

lliures.»74 A més, va acusar de falsedat documental al notari que havia rebut la llicència, 

Cosme Mançano, perquè s’hi entenia que el permís era a perpetuïtat i el senyor deia que 

l’havia atorgat per un any tan solament. 

Igualment, el senyor va amenaçar que «tots los vehins habitadors de dita vila han 

de capbrevar totes les cases, terres y possesions que detenen y posseheixen en dita vil·la 

y terme de aquella respectivament, y que han de mostrar tots los actes y títols que 

tenen.»75 Aquesta pretensió va alarmar els vassalls perquè temien «que·s causarien 

                                                 
72 ARV, Real Audiència, Processos, part III , núm. 2.399. 
73 El censal va ser carregat pel síndic de l’Alcúdia a Onofre Escrivà, espòs de Jerònima d’Íxer, germana de Pere Acasi, el 4 de febrer 

de 1613, per capital de 1.000 lliures i interés anual de 58,32 lliures. Pere Acasi s’havia compromés a fer quitament i pagar a la vila 

els interessos i les despeses que sumaven 87,50 lliures. [Loc. cit.] 
74 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
75 ARV, Real Audiència, Processos, part III , núm. 2.399. 
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diversos commissos, molts gastos e inquietuts als vehins y habitadors de dita vil·la per 

falta de títols.» El Govern Municipal, per part seua, va contraatacar amb la pretensió 

que el senyor tenia 

 

obligació com a tal senyor y com ha hereu de donya Àngela Montagut Vilanova y de 

Ribelles, sa agüela, senyora que fonch de dita vila, de pagar los censals que al present se 

responen a miser Joan Baptiste Olginat, al convent de Sent Hierony de Gandia, a don Hierony 

Ferrer en dos-centes lliures en propietat y en la pensió ad aquells corresponent, que són deu 

lliures cada any, y a Nicolau Ferrer, y de pagar a dita vil·la totes les pensions que aquella ha 

pagat des de el any mil sis-cents y deu o mil sis-cents onse ensà, per ço que sempre han 

acostumat de pagar dites pensions de dits quatre censals los senyors de dita vil·la, per tocar a 

pagar ad aquells y no als vassalls, los quals sols són fiances en dits censals.76 

 

A més. Pere Acasi tenia l’«obligació de tenir la almàcera uberta en la hora que 

sia necessari conforme la tenia dita senyora donya Àngela Montagut Vilanova y de 

Ribelles, per a que los vasalls puguen fer son oli pagant-li al dit senyor un real per cada 

peu, y lo dit senyor pretén que han de pagar més.» 

Finalment, el 19 d’abril de 1619, Bernat Joan Oliver compareixia en l’Audiència 

afirmant per enèsima vegada que de la sentència publicada respecte a l’impost senyorial 

de la seda no se n’inferia que «los vehins de la vila de la Alcúdia deurien pagar dret algú 

del adducar a don Pedro d’Íxer […] ni del procehit del demés capells, com no sia seda 

fina o mercadera.» Per tant, el tribunal havia de declarar això perquè era el costum quan 

se signà la concòrdia el 1552.77 

El 2 de maig de 1618, l’Audiència es pronunciava respecte a un capítol que 

també estava qüestionat, el de la convocatòria de Consell General. L’Alcúdia havia 

intentat tindre plena llibertat per a convocar-lo, però ara es declarava que no el podia 

congregar sense la llicència del senyor de la vila: «dictam universitatem de la Alcudia, 

officiales, vicinos et habitatores illius non posse consilium generale congregare ne 

celebrare nisi cum licencia obtenta a dicto don Petro de Ixar.»78 

Més d’un any estigueren en negociacions el senyor i la vila per a arribar a una 

concòrdia, perquè els plets es podien eternitzar. Intervingueren per les dues parts 

                                                 
76 ARV, Real Audiència, Processos, part III , núm. 2.181. 
77 ARV, Real Audiència, Processos, part III , núm. 2.399. 
78 ARV, Real Audiència, Processos, part III , núm. 2.181. 
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«persones nobles y religioses, desijant la pau y quietut entre dites parts per evitar y 

resecar pleits y qüestions y los grans gastos, despesses e inquietuts que en semblants 

causes, plets y pretensions solen causar.» L’acord arribà el 2 d’octubre de 1620 i fou 

signat a València.79 Els síndics Miquel Blasco, jurat en cap, Onofre Vilavella, Joan 

Vendrell, Tomàs Marqués, Joaquim Montó, Andreu Vilavella, Francesc Boronat, 

Baltasar Oliver, Joan Sas i Baptista Marqués representaren a la vila. Per aquest nou 

acord se signaren els següents capítols: 

• El senyor arrendarà per 4 anys l’hostal amb la tenda, la fleca i la taverna 

a l’Alcúdia, la qual haurà de donar-li cada any per l’arrendament 250 lliures. Amb la 

condició que, si es determinara que els censals objecte de litigi foren pagats pel senyor, 

la vila retindria les 250 lliures, i a més, el senyor li donaria 150 lliures més cada any fins 

a pagar tots els interessos satisfets per la vila sense correspondre-li: 

 

Primerament, és estat pactat, avengut, clos y effectuat, transigit e concordat per y entre 

les dites parts que lo dit don Pedro Acasi de Joan Montagut y de Íxar, senyor de dita vila de la 

Alcúdia, arrendarà als justícia, jurats, universitat y singulars persones de dita vil·la eo als dits 

síndichs y elets, ab acte públich a part del present, ab totes les clàusules necessàries y 

opportunes, la casa hostal que està en dita vil·la de la Alcúdia ab la tenda, fleca y taverna que té 

en aquell per temps de quatre anys, contadors del primer dia del mes de agost propassat en avant, 

per preu y arrendament cascun any de dos-centes y cinquanta lliures, moneda reals de València, 

pagadores per mesades a la fi de cascun mes, ab pacte y condició que sempre y quant los jutges 

nomenadors en les parts declararan que lo dit senyor de la Alcúdia deu pagar los dits censals de 

miser Olginat, Sent Hierony de Gandia, don Hieroni Ferrer y de Nicolau Ferrer, que en tal cas la 

dita vil·la se reture en son poder dites dos-centes cinquanta lliures cada any del dit arrendament, 

y ademés de aquelles, lo dit senyor de la Alcúdia haja de fer consignació a dita vila de cent 

cinquanta lliures de rendes o regalies de dita vil·la, que per totes sien quatres-centes lliures cada 

any, per obs de pagar a dita vil·la tot lo que haurà pagat en pensions de dits censals, y que dita 

consignació haja de durar y dure fins tant sien pagades dites pensions, y només donant facultat a 

dita vil·la que de dites tenda, fleca y taverna y hostal ne puga fer y faça lo que li pareixerà durant 

los dits quatre anys de dit arrendament, sens que lo dit senyor se puxa entrometre en cosa alguna 

de dit hostal, tenda, fleca y taverna ab expressa protestació.  

 

                                                 
79 Pareix ser que una de les persones que més influïren en Pere Acasi perquè arribara a una concòrdia amb els seus vassalls va ser 

son pare, llavors frare caputxí, fra Tomàs de València, abans Gonçal d’Íxer, senyor de Xaló i Gata. [ARV, Real Audiència, 

Processos, part III , núm. 2.399.] 
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• Els vassalls donaran cada any al senyor 2 sous (0,1 lliures) per cada 

càrrega de fulla alfarrassada del terme de l’Alcúdia, i 4 diners (0,017 lliures) per càrrega 

de fulla que hauran comprat fora del terme. Aquestes quantitats seran tot el que rebrà el 

senyor per dret de qualsevol espècie de seda: 

 

Íttem, és estat avengut, transigit, pactat, clos y concordat per, entre les dites parts que 

tots los vehins y habitadors de la dita vil·la de la Alcúdia y cascú de aquells hajen de donar y 

pagar, segons que ab lo present capítol prometen los dits elets en sos noms propris y en nom de 

tota la dita vil·la, al senyor de aquella cascun any dos sous per cada càrrega de fulla alfarrasada 

de la que·s cullirà en lo terme de dita vil·la, y quatre dinés per càrrega de tota la que compraran 

forastera per los llochs e vil·les sircunvehines, y en la plaça de dita vil·la. Y en respecte de la 

que·s comprarà en dita plaça, se haja de contar de quant los cuchs sien de les quatre en avant; y 

enans, que sempre que·s pesarà en romana ço que un vehí de dita vil·la prenga una càrrega 

sançera. Y que en dits dos sous per càrrega de la fulla alfarrasada del terme y de quatre dinés per 

càrrega de la fulla forastera comprada, lo dit senyor de la Alcúdia durant sa vida se haja de tindre 

y tinga per content del dret de la seda, adducar, mercadera, filadís, llavor y altre qualsevol dret 

que en dites coses y fulla puga tenir y pretendre per qualsevol causa, via, manera o rahó, 

regonesqua lo present capítol o promet així dit senyor. 

 

• Per a determinar qui pagarà els censals en litigi, o la vila o el senyor, les 

dues parts nomenaran advocats que ho determinen, sense anar a juí: 

 

Íttem, és estat pactat, avengut, transigit, clos y concordat per y entre les dites parts que 

per a que aquelles tinguen desengany y sàpien a qui toquen a pagar los dits censals de miser Joan 

Baptiste Olginat, don Hierony Ferrer, lo convent de Sent Hierony de Gandia, alias de Cotalva, y 

de Nocolau Ferrer, nomenaran cada una de dites parts un advocat per a procurador per a que, 

vists los actes que presentaran y hoÿdes les pretensions de les parts, se resolga y declare lo que 

parega ser de justícia, sens fundar plet strèpit ni figura de juhí. Y en cas de discòrdia, hajen de 

nomenar dites parts un tercer, prometent, segons que ab lo present capítol prometen les dites 

parts, de estar a la declaració de dits jutges, y en sos cas del tercer, y de no appellar, recórrer ni 

valer-se de altre remey algú de justícia contra la dita declaració. 

 

• El senyor atorgarà un perdó general als vassalls i els absoldrà de 

qualsevol pena de comís. En cas que el noble vulga capbrevar les cases i les terres, 

admetrà la confessió del vassall, encara que no tinga títol ni escriptura de possessió; a 

més, el senyor farà actes vàlids per a capbrevar: 
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Íttem, és estat pactat, avengut, transsigit, clos y concordat per y entre les dites parts que 

lo dit don Pedro Acasi de Joan Montagut y de Íxar, senyor de dita vila de la Alcúdia, haja de fer 

y faça, segons que ab lo present capítol promet, fer un perdó general a tots los vehins y 

habitadors de dita vil·la, absolent-los y perdonant-los qualsevols penes de comís en què hajen 

encorregut y pogut encórrer fins lo dia de huy per rahó de les cases, terres e possesions que tenen 

en la dita vil·la y terme de aquella, per qualsevol causa, modo, via, manera e rahó. Y que sempre 

que lo dit senyor de la Alcúdia vulla capbrevar, los haja de admetre, encara que no tinguen 

ningun títol ni actes de ses possesions, sinó sols ab la confessió y assersió que aquelles faran, y 

que haja de fer actes en defalliment de actes als que voldran y tendran necessitat. Y que los dits 

actes de capbreus y defalliment de acte se hajen de fer y fasen en la dita vil·la de la Alcúdia y no 

en altra part, si no fos de voluntat dels dits vassalls; emperò, que de altra manera no puguen ser 

compellits per dit senyor a fer dits capbreus y actes en defalliment de actes fora de dita vil·la. 

 

• L’Alcúdia lliurarà al senyor 2.000 lliures pel perdó general, però la vila 

retindrà la totalitat d’aquesta quantitat per a quitaments de censals que havien d’haver 

estat quitats pel senyor: 

 

Íttem, és estat pactat, avengut, transigit, clos y effectuat per y entre dites parts que los 

vassalls del dit senyor de la Alcúdia eo la universitat de dita vil·la, haja de servir en donar e 

pagar al dit senyor de la Alcúdia, segons que ab lo present capítol prometen los dits elets, així en 

sos noms proprys com en nom de tota la dita universitat, donar e pagar al dit senyor de la 

Alcúdia dos mília lliures, moneda reals de València, per lo dit perdó general y demés coses 

contengudes en lo antecedent capítol, pagadores en esta forma, és a saber, que la universitat de 

dita vila de la Alcúdia se reture vers si de una part dos-centes lliures de dita moneda; per altres 

tantes, ne ha pagat de aquells de despesses y de totes les pensions dels censals que dit senyor 

respon a Hierònyma Esperança Planes, a don Nofre Scrivà, conte de la Fera, a don Pedro Scrivà 

Sapata, senyor de Argelita y a donya Serafina Matheu y del Milà, senyora de Masalabés, 

degudes fins les pagues caigudes en lo mes de agost propassat del present any. Y les restants mil 

y huyt-centes lliures a compliment de dites dos mília lliures, així mateix se les reture dita 

universitat per obs de lluhir y quitar en son cas, és a saber, a la dita Hierònyma Esperança Planes, 

mil sis-centes lliures per la propietat del censal que dit senyor li respon, y a la dita donya 

Serafina Matheu, dos-centes lliures en part de paga de aquelles tres-centes lliures de altre censal 

que dit senyor de la Alcúdia li respon, y no en altra manera, en tots los quals censals que 

importen tres míl·lia lliures és fiança dita vil·la y dit senyor li té feta carta de indempnitat. 

 

• La vila es comprometia a cancel·lar certa carta d’indemnització: 
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Íttem, és estat pactat, avengut y concordat per y entre les dites parts, que la dita vil·la de 

la Alcúdia eo los dits elets qui tenen special poder de aquella y en sos noms proprys hajen de 

cancel·lar, segons que ab lo present capítol cancel·len, la carta de indempnitat dessusdita en la 

dita quantitat de mil y huyt-centes lliures, tant solament restant en la demés quantitat fins a les 

tres míllia lliures en sa força y valor, puix dites mil huyt-centes lliures en propietat ab les 

pensions corresponents ad aquelles toquen a pagar a dita vil·la des de el primer de agost 

propassat en avant, en lo qual dia se clogué y tractà la present concòrdia. 

 

• Per al bon govern de la vila i perquè estiga ben abastida, els jurats 

obligaran els arrendataris de les regalies que les tinguen ben proveïdes durant tot l’any: 

 

Íttem, és estat pactat, avengut, transigit, clos e concordat per y entre les dites parts que 

per a el bon govern de dita vila y que aquella estiga ben avituallada de tot lo necessari com és 

just, los jurats de aquella tinguen poder y facultat de compellir y obligar als flaquers, tenders y 

taverners que voldran tenir tendes, fleques y tavernes que tinguen aquelles ben provehides de tot 

lo necessari per temps de un any, contador del dia que començaran a tenir les tals tendes, fleques 

y tavernes en avant, y finit aquell any, altre, y així consecutivament mentres tindran dites 

venderies, impossant dits jurats les penes que·ls pareixerà sia menester, executant y aplicant 

aquelles de la manera que voldran y millor convindrà al dit govern, per a tot lo qual lo dit senyor 

de la Alcúdia los dóna llicència, facultat ple e bastant poder ab lo present capítol. 

 

• Es confirmava la concòrdia de 1552: 

 

Íttem, és estat pactat, avengut, transigit, clos y concordat per y entre les dites parts que 

tots los capítols de la concòrdia de la dita donya Àngela de Borja y de Ribelles, de super 

chalendariada, que no sien contraris als capítols de la present concòrdia ni se encontren ab 

aquells, resten en sa força y valor. 

 

• S’establien penes si alguna de les parts incomplia la concòrdia: 

 

Íttem, és estat pactat, avengut, transigit, clos y concordat per y entre les dites parts que 

tots los dits y presents capítols sien executoris ab submissió y renunciació de propri for, variació 

de juhí y altres clàusules, roborats en semblants actes de capitulacions, possar acostumades 

segons lo stil y pràtica del notari infrascrit e rebedor de aquells, prometent la una part a l’altra y 

l’altra a l’altra adjuvicem et vicissim de fer, effectuar y cumplir totes les dites coses en los dits 
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capítols o qualsevol de aquelles contengudes, singula suis singulis refferendo, sots pena de dos-

centes lliures, moneda reals de València, pagadores per la part contravenint e inobedient a la part 

que voldrà effectuar e cumplir lo contengut en dita concòrdia e capítols de aquella.80 

 

Aquest mateix dia, les dues parts, vila i senyor, signaren uns altres documents 

que completaven la concòrdia.81 Pel primer, Pere Acasi arrendava a la universitat de 

l’Alcúdia l’hostal amb la tenda, la taverna i la fleca que hi havia: «hospitium sive hostal 

in qua habeo...vulgo dictas tenda fleca y taverna sitam el positam in dicta mea villa 

Alcudiae in platea ipsius», per temps de 4 anys; li pagarien per totes aquestes regalies 

250 lliures a l’any.82 Per un segon, es nomenaven els representants de les dues parts per 

a discutir quins censals havien de pagar els vassalls i quins el senyor: aquest presentà 

Vicent Planes com a advocat i Francesc Nicolau Roures com a procurador; els vassalls 

presentaren Miquel Joan Sanchis com a advocat i Bernat Joan Oliver per procurador. 

Amb la tercera escriptura notarial, els síndics de la vila establien els terminis en què 

pagarien al senyor les 2.000 lliures que havien compromés en l’acord per a pagar 

censals. Finalment, en l’últim document el senyor perdonava els comissos en què 

pogueren haver encorregut els vassalls per no haver-li satisfet els corresponents censos 

emfitèutics. 

 

3.2. S’AGREUJA LA CRISI. 1624-1658 

 

3.2.1. JERÒNIMA D’Í XER I ONOFRE ESCRIVÀ, COMTES DE LA FERA 

 

Fue señora de exemplar virtud y de gran talento, ascendiente de los 

reyes de Aragón, Navarra y Portugal, cuya nobleza la publican las historias. 

 

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

 

Jerònima d’Íxer, filla de Gonçal d’Íxer i Maria de Castellví, va succeir el seu 

germà Pere Acasi per l’absència de descendència legítima d’aquest i per la mort de tots 

                                                 
80 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 2.181. 
81 Loc. cit. 
82 Loc. cit. 
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els seus germans barons. Jerònima va nàixer a l’agost de 1587 i va ser batejada el 23 

d’aqueix mes en la parròquia de Sant Esteve.83 En morir sa mare i haver professat son 

pare com a religiós, va restar, com tots els seus germans, davall la tutela de l’àvia 

materna Àngela de Montagut. El 4 de novembre de 1612 es va casar amb un parent seu, 

Onofre Escrivà, comte de la Fera, el qual era reconegut com un prestigiós militar de les 

armes hispàniques.84 

El promés de Jerònima era el fill segon d’Onofre Escrivà, baró d’Argelita, 

mestre racional de València, i d’Isabel Mateu.85 En l’adolescència havia estat patge de 

Felip II durant set anys, i «pareciéndole a Su Magestad que su espíritu belicoso no era 

para estar atado a lo doméstico de palacio», l’any 1595 el va destinar als revoltats Països 

Baixos amb una recomanació per a l’arxiduc Albert d’Àustria, governador d’aquells 

territoris. Onofre era cavaller de Montesa i rebia una renda anual dels ingressos 

d’aqueix orde. L’arxiduc el va destinar com a soldat ras en la divisió del duc 

d’Escalona, de manera que 

 

fue tal su valor y desempeño que mereció a los quatro años de este exercicio le premiase 

Su Magestad con una gineta de capitán de arcabuseros […] añadiéndole la plaza de gentilhombre 

de la boca del señor archiduque […]. Fue tanto lo que avivaron estos premios su noble espíritu 

que, estando sobre el sitio de Ostende con su compañía, se arrojó intrépido y valeroso entre los 

enemigos y hizo tales estragos en ellos que se devió la vitoria a su esfuerzo, de donde salió 

herido de un balazo en la cabeza que estuvo muy a pique de perder la vida. 

 

Es va casar en primeres núpcies amb Margarida de Colas, filla de Jacques de 

Colas i Caterina de Martell, comtes de la Fera. El comte havia estat partidari de la Lliga 

Catòlica durant de les guerres de religió de França86 i els seus servicis a la monarquia 

hispànica van ser premiats amb nombroses rendes.87 El capítols matrimonials entre 

                                                 
83 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.1, caixa 2. 
84 Un germà del pare d’Onofre Escrivà, Lluís Escrivà, havia estat en temps de Carles V un gran expert en la construcció de 

fortificacions per a l’emperador. (SÁNCHEZ-GIJÓN, A. Luis Escrivà, su Apologia y la fortificación imperial. València: Generalitat 

Valenciana, 2000.) 
85 GARCIA, Joan. Op. cit. 
86 Jacques de Colas, «havent seguit lo partit catòlich e la unió y lliga de Frància», va conquerir la vila de la Fera a Picardia i la va 

donar al rei d’Espanya, el qual, en recompensa, li atorgà 611 ducats de renda per a ell i els seus successors. Colas va morir en les 

guerres de Flandes pel juny de 1600. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.1, caixa 3.] 
87 Les rendes atorgades al comte de la Fera provenien dels regnes de Nàpols i Sicília, amb un total de 6.000 escuts a l’any, però 

sempre van estar satisfets amb retard amb les naturals protestes de la comtessa. 
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Onofre i Margarida se signaren a Brussel·les l’11 de setembre de 160088 «en presencia y 

con intervención del alto y poderoso príncipe Carlos de Lorena, duque de Aumale, par y 

venador de Francia, príncipe de Ennet, barón de Jury, conde de Maleurie». 

Quan va quedar vacant una plaça en el Consell de Guerra del regne de Sicília, 

Felip III la va concedir a Onofre i aquest, de les bromoses terres del nord va passar a les 

càlides italianes. Sicília havia esdevingut per a la monarquia hispànica un regne d’una 

importància estratègica de primer orde dins la política militar mediterrània. El 1607 el 

rei nomenava Onofre visitador general dels castells i fortaleses de Sicília. L’any 1612 

moria Margarida, la qual havia designat Onofre com a hereu usufructuari dels seus béns 

i títol. Onofre va demanar llicència al virrei de Sicília per a tornar a Espanya i aquest la 

va concedir el 15 de març de 1612.89 

El matrimoni entre Onofre Escrivà, «conte de la Fera, gentilhome de la boca de 

sa magestat y del Consell de Stat y Guerra en la illa de Sicília», i Jerònima d’Íxer 

s’acordà a València, la qual va aportar un dot de 10.000 lliures en censals,90 quantitat 

que la seua àvia Àngela li havia llegat per a fer un bon casament.91 Felip III va concedir 

el permís per a la boda, que es va celebrar a l’església del Salvador de València el 4 de 

novembre de 1612. El 4 de maig de 1613, el monarca va premiar Onofre amb 400 

ducats més de renda anual sobre les rendes de la Batlia General de València, en 

consideració als servicis a la monarquia durant 25 anys.92 El matrimoni va viure cinc 

anys a la ciutat de València, on nasqueren els seus fills Gonçal, Cristòfol i Manuel. El 

18 d’agost de 1618, Felip III nomenava Onofre conservador del Reial Patrimoni del 

regne de Sicília, «ja que convé que aquest ofici siga exercit per un baró de gran 

suficiència i experiència», perquè, 

 

ens pareix que vós, don Onofre Escrivà, el nostre conseller en els assumptes de guerra i 

de patrimoni […], el qual tant en la pau com en la guerra ens ha donat proves de valor i lleialtat 

                                                 
88 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.1, caixa 3. 
89 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 1. 
90 «Las 10.000 libras de la dote llevada por Jerónima de Yxar a su matrimonio con el conde de la Fera, en 1612, debían equivaler, 

aproximadamente, al triple de los ingresos anuales de su padre, el señor de la baronía de Jalón y Gata. (Cabe señalar, empero, que la 

dote procede íntegramente de un legado de la abuela materna, Ángela Montagut, señora de l’Alcúdia.)» CATALÁ SANZ, J. A. «El 

coste económico…», p. 179. 
91 APPV, Protocols, 15.527/Notari: Joan Llorenç Roures. 
92 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
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[…], així com en temps del nostre pare, quan éreu capità d’infanteria i de cavalleria a Bèlgica, on 

assistíreu als setges de Calais, Ardrae, Ulst, Ambiani i Ostende […], i en altres molts fets 

d’armes correguéreu greus perills.93 

 

Així mateix, Felip III advertia al virrei de Sicília, comte de Lemos, que 

consignara el salari d’Onofre des del dia del nomenament reial. 

Onofre i Jerònima s’instal·laren a Messina i després a Palerm. El comte 

continuava comptant amb el favor reial, com ho demostra el privilegi de Felip III, el 8 

de març de 1620, atorgant als seus fills Gonçal i Manuel, llavors uns xiquets, 8 escuts, 

«a més de sa plaça ordinària de soldats, residint y servint com estan obligats en la 

infanteria espanyola del terç de Sicília.»94 

Però al juliol de 1621 Onofre emmalaltí greument i Jerònima ho va comunicar a 

son pare, fra Tomàs de València, perquè l’aconsellara en uns moments tan crítics. Fra 

Tomàs va rebre la carta per l’octubre de 1621 i va respondre el 24 d’aqueix mes, però 

dissortadament Onofre ja havia mort. En la seua missiva el religiós aconsellava la seua 

filla «que no ay más que aguardar, sino pedir lisensia para venirse, que si no lo asse es 

sierto que le á de costar la vida, porque en Palermo nunca á tenido un día de salud […] 

por ser hessa tierra úmeda y tan contraria a su mal.»95 Respecte a demanar altres mercés 

al nou monarca Felip IV i al seu favorit Olivares, o a l’oncle d’aquest, Baltasar de 

Zúñiga, membre del Consell d’Estat, si Onofre renuncia al càrrec de conservador 

 

lo que puede aser el conde es asentar ay sus cosas y también en Nápoles y pedir lisensia 

o para venirse del todo o para venirse a curar, que no pueden negársela. Y venido que sea con su 

cassa, podrá pedir mercedes, que es sierto que se la arán, que ninguno puede negoçiar mejor que 

la persona misma, y ahora se negoçia con mucho gusto porque don Baltasar de Súñiga, que tiene 

los papeles, cada día da audiencia, y con mucho gusto, y siendo así no le faltaran a vuestro 

marido amistades para dicho don Baltasar de Súñiga o para·l conde de Olivares, y es sierto que le 

ará merced. Y cuando no sea agan, conténtese el conde con lo que tiene, que ningún cavallero lo 

puede passar mejor en Valencia que él. Y si no quiere venir, lo más sierto es que se morirá ay, y 

mira de cual quedaréis vos y vuestros hijos, que sólo de escrivirllo me spanto. 

 

                                                 
93 AMA, Pergamins. [Original en llengua llatina.] 
94 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
95 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.5, caixa 6. 
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Els esdeveniments s’havien precipitat. Onofre va atorgar el seu testament el 24 

de març de 1621. Ordenava ser enterrat a l’església dels espanyols a Palerm, «sense 

pompa.»96 Nomenava hereua universal Jerònima i, quan morira ella, Gonçal, el seu 

primogènit. Les rendes que havia gaudit com a hereu de la seua primera esposa havien 

de ser entregades als hereus d’aquella. Finalment, volia que tots els seus deutors foren 

pagats, i entre aquestos es trobaven alguns veïns de l’Alcúdia, com Andreu Espous, 

Baptista Anglés, Cosme Mançano, Marc Carrió, Jaume Blasco, Joan March, Andreu 

Marqués, Joan Marco i el mateix Govern Municipal de la vila, el qual li havia deixat 30 

lliures en temps que havia tingut necessitat. Onofre morí al setembre de 1621 a Palerm i 

Jerònima va restar 

 

con dos hijos constituidos en menor edad, y hallándose en tierra forastera y tan remota 

de su patria, y que para pasar a ella era preciso vadear el mar, que sólo este riezgo era bastante 

para fligirla y desconsolarla. Mas como su Divina Magestad franquea los alivios en los mayores 

desconsuelos, la dio valor y esfuerço para tolerar este golpe.97 

 

dona resoluda, el 16 de setembre de 1621 va manar fer inventari dels béns del 

seu marit davant «Francisco Verenola, cónsul de la nación catalana de la ciudad de 

Palermo», i des de l’1 al 5 d’octubre d’aqueix any va fer subhasta pública per a tindre 

diners en efectiu per a tornar a València. Al gener de 1622 s’embarcà amb els seus fills, 

als quals el virrei de Sicília va atorgar llicència i va concedir sou durant un any.98 El 26 

de maig arribava la comtessa al port de Vinaròs, la reberen els seus germans Pere, 

senyor de l’Alcúdia, i Joan.99 

De 1622 a 1625, Jerònima i els seus fills van haver de mantindre’s de les 

escasses rendes que li corresponien com a viuda d’Onofre i que quasi sempre rebia amb 

endarreriment. L’Audiència va nomenar Joan de Vallterra, comte de Villanueva i baró 

de Torres Torres, tutor de Gonçal d’Íxer, fill primogènit i hereu de Jerònima.100 La mort 

                                                 
96 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
97 GARCIA, Joan. Op. cit. 
98 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
99 «Dia del Corpus anà el senyor don Pedro y don Joan a Vinaròs per la senyora dona Jerònima, sa jermana, y li dexí y doní quaranta 

liures per a el coche y camí.» [Declaració de Francesc Roc Torrent, procurador del senyor de l’Alcúdia. ADV, Fons duquessa 

d’Almodóvar, e.2.7, caixa 6.] 
100 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 10. 
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del seu germà Pere Acasi va suposar per a la comtessa veure’s convertida en senyora 

d’unes baronies que li podien suposar un augment considerable d’ingressos. Però no tot 

seria tan senzill. 

L’1 de gener de 1625, Bernabé Bertran, apoderat de Jerònima d’Íxer, prenia 

possessió de la baronia de l’Alcúdia i Ressalany sense cap protesta de la vila, la qual li 

va reconéixer tots els drets senyorials i la jurisdicció alfonsina.101 El 29 de novembre de 

1625, Jerònima va haver de carregar un censal a favor de la viuda del seu germà, Maria 

Lladró i Pallàs, perquè aquesta li reclamava el dot de 16.000 lliures; fins al moment 

Jerònima només li n’havia tornat 1.580.102 No va ocórrer el mateix amb la baronia de 

Xaló i Gata, ja que l’oncle de Jerònima, Enric d’Íxer, va instar la Reial Audiència a que 

publicara una provisió, perquè Pere Acasi d’Íxer, senyor de l’Alcúdia, 

 

és mort sense fills y ha fet cert testament y dexat certa hereua y successora en Xaló y 

Gata, lo que no podia fer per estar vinclats dits béns als fills descendents mascles de don Joan 

d’Íxer, pare de dit don Henrrich […], suplicant li fos lliurada la possessió de dits llochs en virtut 

de dits vincles. Y si cas hagués dificultat, demana que no·s done la possessió de aquells a 

ninguna persona.103 

 

Van notificar als vassalls de Xaló i Gata aquesta determinació i s’inicià el plet 

per la successió de la baronia. El 28 de gener de 1626, el virrei, marqués de Povar, i 

l’Audiència publicaven el veredicte a favor de Jerònima, la qual havia de «ser posada, 

com ab la present sentència la possem, en possessió de dits llochs de Xaló y Gata, ab 

sos térmens y jurisdicció.»104 El 28 de març de 1626, Jerònima prenia possessió de Xaló 

i Gata. Enric d’Íxer va recórrer la sentència al Consell d’Aragó el 9 de juny de 1633; 

Gonçal d’Íxer, fill d’Enric, va continuar aquest plet fins a l’any 1661.105 

Però les despeses a les quals havia de fer front Jerònima, juntament amb els 

deutes que havia de satisfer del seu germà Pere Acasi, superaven amb molt els ingressos 

                                                 
101 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 3. 
102 APPV, Protocols, 1.916/Notari: Joan Simian. 
103 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 1. 
104 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
105 El 8 de febrer de 1659, la Reial Audiència va fallar a favor de Gonçal, fill d’Enric d’Íxer, i en contra de Jerònima, la qual ja havia 

mort. El seu hereu Onofre Vicent va continuar el plet, que finalment va guanyar. 
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que podia percebre, i no tingué més eixida que oferir a la Reial Audiència, l’11 de 

desembre de 1626, 

 

todos sus bienes para que se pongan debaxo de real segresto y sea nombrado segrestador 

que administre dichos bienes. Y sacados aparte los alimentos necessarios para dicha doña 

Gerónyma, tres hijos suyos y familia eo personas de su casa, lo que sobrare de los frutos y 

réditos de dichos bienes se distribuya entre los acreedores, de los quales se cominan e instan 

varias execuziones, los créditos de los quales en grande manera exceden al valor de los dichos 

frutos y rédditos de dichos bienes, supplicándole fuessen señalados ad aquella para dichos 

alimentos de dos mil y quinientas libras.106 

 

Jerònima assegurava que havia 

 

consumit casi tot son patrimoni en pagar deutes del dit don Pedro, son jermà, y 

senyaladament tretze mil nou-centes trenta-dos lliures, un sou y huit diners de aquelles setse 

mília lliures que li foren al dit don Pedro constituïdes en e per dot de dona Maria Pallàs de 

Lladró quant contractà matrimoni ab aquella, en lo qual pagament de dot la dita contesa de la 

Fera se desféu de la millor y més clara hasienda que tenia. Per la qual raó, y per haver 

sobrevengut molts crèdits y execucions contra dita contesa, aquella posà demanda de aliments y 

demanà secrest de tots sos béns y de dites viles, baronies y llochs en la Real Audiència.107 

 

Durant un any discutiren les parts, Jerònima i creditors, les condicions del 

segrest. Finalment, el 7 de desembre 1627, l’Audiència decretava oficialment el segrest 

reial,108 

 

senyalant-li en aquella a la dita contessa mil y cent lliures per a sos aliments y la 

habitació de la casa en què està, y posant secrest en tots sos béns, exceptada la baronia de Xaló y 

lloch de Gatta, per estar com estaven aquells en administració conforme les desusdites 

concòrdies fetes entre lo dit don Pedro y sos acrehedors.109 

 

                                                 
106 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 7. 
107 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.5.1, llibre 218/Notari: Pau Pereda. 
108 «Cuando las rentas de sus dominios resultaban insuficientes para sufragar los gastos inexcusables, los nobles solicitaban el 

secuestro de sus estados, algo que no era sino implorar el socorro de la Corona. Un administrador real se hacía cargo de la hacienda, 

cobraba las rentas y pagaba los débitos […], con el dinero sobrante después de abonar al aristócrata titular una cantidad acorde a su 

rango. La primera mitad del siglo XVII  fue prolífica en tal tipo de actuaciones.» ANDRÉS ROBRES, F. Op. cit., p. 216. 
109 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.5.1, llibre 218/Notari: Pau Pereda. 
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Aquestes concòrdies se signaren el 1617 i el 1623. 

La quantitat fixada per a Jerònima era insuficient per a dur el tren de vida que li 

corresponia a la seua categoria social i va aconseguir signar, el 12 de juliol de 1630, una 

concòrdia amb els creditors beneficiosa per a ella. Les raons esgrimides per la comtessa 

incidien en el fet que necessitava, a més de la quantitat per a aliments, altres quantitats 

per a les obres que s’havien d’efectuar a les cases de València, a les regalies (molins, 

forns, almàsseres, etc.) de l’Alcúdia i Ressalany, estimades en 1.400 lliures, a més de la 

necessitat «de obrar-se lo castell del senyor en la vila de la Alcúdia, o comprar-li y fer 

casa en aquella per a que còmodament puga habitar ab sos fills y família quant vaja a 

d’aquella.» Requeria també salaris per als advocats, metges etc.  

En aquesta concòrdia s’acordava que les avinences signades per Pere Acasi es 

respectarien. De l’arrendament de Xaló i Gata es pagarien els interessos dels censals, a 

excepció dels aliments i de les obres a l’Alcúdia i a Ressalany. Les rendes d’aquestos 

senyorius serien cobrades íntegrament per Jerònima per a la manutenció d’ella i dels 

seus fills. Com que no tindria prou, els administradors de Xaló i Gata li donarien 600 

lliures en una paga, a més de 175 lliures cada any. De la resta d’ingressos, se’n faria 

repartiment entre els creditors. 

 

Hisenda del casal de l’Alcúdia. Ingressos de l’any 1627 
 

Procedència dels ingressos Quantitat (Lliures) Percentatge sobre la renda total 
Arrendament de Xaló i Gata 2.600 50,43% 
Arrendament de l’Alcúdia 1.387,85 26,92% 
Interessos censals i debitoris 634,53 12,31% 
Arrendament de Ressalany 455 8,83% 
Arrendaments d’immobles 78 1,51% 
Total 5.155,38 100% 

 

Hisenda del casal de l’Alcúdia. Despeses de l’any 1627110 
 

Raó de les despeses Quantitat (lliures) Percentatge sobre la renda total 
Interessos censals amb un capital de 29.775 lliures 1.503,65 65,33% 
Llegats, benifets eclesiàstics, etc. 550,50 23,92% 
Salaris servitud 132 5,73% 
Salaris procuradors i advocats 115,50 5,02% 
Total 2.301,65 100% 

Deute acumulat el 1627 24.287,40 lliures 

 

                                                 
110 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 5. 
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Un altre germà de Jerònima, Joan d’Íxer, mort el 1623, havia nomenat hereu el 

seu germà Pere Acasi, i per tant Jerònima va ser l’hereua de Joan. Aquest, com a segon 

fill i en conseqüència en no ser l’hereu, va ser nomenat el 1598 legatari dels béns de sa 

mare Maria de Castellví, llevat de les baronies. Quan Maria va morir, el seu espòs 

Gonçal carregà el 1602 un censal de propietat de 6.000 lliures, amb un interés de 400 

lliures anuals, a favor del seu fill Joan sobre la baronia de Xaló i Gata.111 Per una altra 

part, Àngela de Montagut havia llegat a Joan, nét seu, 500 lliures de renda i Pere Acasi 

el 1611 va carregar un censal de 7.500 lliures de capital, i 500 d’interés, sobre la baronia 

de Xaló. Quan Joan va morir va nomenar dos administradors per a la seua herència, 

Francesc Roc Torrent, canonge de la Seu, i Joan Gregori Torrent, rector de Santa 

Caterina, amb clàusula expressa que els seus hereus no pogueren prendre res de 

l’herència fins que foren pagats els llegats. Joan tenia molts deutes i els administradors 

es queixaven que la seua hereua Jerònima havia pres tant que no havia deixat quasi res 

per a pagar-los. A la fi els administradors i Jerònima arribaren a una concòrdia el 4 de 

juny de 1640 en la qual la comtessa s’avingué a passar comptes i satisfer el que ella 

deguera.112 

El 30 d’octubre de 1637, Anna Josepa Mateu i de Costa instava plet contra 

Jerònima d’Íxer.113 Aquella demanava a la noble que li donara certes quantitats a ella i a 

una filla per a aliments, i es fonamentava en el fet que era filla natural de Gaspar d’Íxer, 

«que se aprovechó carnalmente de Leonor Rodríguez, y que de los accessos avría 

nacido Catalina Rodríguez […], de quien sería hija la dicha Ana Jusepa Mateu.» Gaspar 

d’Íxer era oncle avi de Jerònima. Amb un altre bastard, aquesta vegada un fill natural 

del seu germà Pere Acasi, anomenat Teodor, el qual ja hem vist que va ser legitimat, 

Jerònima va signar una concòrdia el 26 de novembre de 1644 per la qual es 

comprometia a donar-li per al seu manteniment 180 lliures a l’any.114 

Gonçal Escrivà d’Íxer, primogènit del comtes de la Fera, va nàixer a València i 

va ser batejat el 14 de febrer de 1614 en la parròquia de Sant Martí. El seu avi matern, 

fra Tomàs de València, aconsellava la seua filla Jerònima respecte a l’educació de 

Gonçal i dels seus germans: «no·s de pena que entren en las letras, que aún son 

                                                 
111 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 2.291. 
112 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra V, núm. 1.205. 
113 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 4. 
114 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 9. 
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muchachos; lo que se á de procurar es que sepan latín y que aprendan buenas 

costumbres, y así procuraréis que traten con los padres de la Compañía de Jesús.»115 El 

12 de juny de 1623, Felip IV concedia l’hàbit de l’orde de Montesa a Gonçal, el qual va 

ser armat cavaller d’aqueix orde el 18 d’agost del mateix any pels cavallers Bernardí de 

Sanoguera i fra Joan de Borja, prior del col·legi de Sant Jordi d’Alfama.116 

L’11 de juny de 1634 s’acordà el seu matrimoni amb Anna Maria Lloris i 

Monpalau, senyora de la Torre de Lloris i Miralbó, filla de Cristòfol Lloris Monpalau i 

Joana Sans. La promesa, «señora de exemplar virtud y singular exemplo»,117 va aportar 

de dot 10.000 lliures.118 La senyora de l’Alcúdia va cedir a Gonçal la baronia de Xaló i 

Gata, encara que es va reservar 1.250 lliures de renda per mitjà d’un carregament de 

censal que va haver de realitzar Gonçal a favor de sa mare, amb un capital de 25.000 

lliures. Jerònima va donar al seu fill 6.000 lliures en roba i joies, i li concedí una renda 

de 800 lliures a l’any, de les quals la mitat procedirien de l’arrendament de Ressalany. 

Poc dies abans, el 6 de juny, la vila de l’Alcúdia havia fet un donatiu de 150 lliures a 

Jerònima com a ajuda per a comprar les joies per a Anna Maria, la futura senyora de la 

vila.119 

El 2 de desembre de 1645, en les Corts Valencianes, Felip IV va nomenar comte 

de l’Alcúdia a Gonçal i expedí el títol a Madrid el 23 de febrer de 1646,120 la qual cosa 

representava una considerable promoció del casal de l’Alcúdia dins l’estament militar 

del regne de València. Juntament amb el títol, es va concedir a Jerònima d’Íxer la 

jurisdicció suprema de l’Alcúdia, la qual pertanyia des de 1549 al monarca, fet que 

lamentaren els alcudiencs, considerant que novament es podrien reproduir els episodis 

d’enfrontament del temps del senyor Joan de Montagut ocorreguts en el segle anterior. 

Jaume Gazó, procurador de la comtessa de la Fera, va presentar el privilegi en 

l’Audiència i va demanar que 

 

es manàs despachar real comisió a un alguacil real en la forma acostumada per a que, ab 

lo escrivà que seria de dita causa, accedisen a la dita vila de la Alcúdia y son terme y posasen en 

                                                 
115 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.5, caixa 6. 
116 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, llibre 4. 
117 GARCIA, Joan. Op. cit. 
118 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.5.1, llibre 222/Notari: Pau Pereda. 
119 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 1. 
120 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.4, caixa 17. 
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posesió a dita contesa, sa principal de dita jurisdicció suprema titulo gubernatorio, y que fesen y 

rebesen tots los actes circa praedicta acostumats y necessaris.121 

 

El virrei va encomanar una comissió per a anar a l’Alcúdia 

 

y son terme y hon convinga, y poseu a dita dona Gerònima d’Íxer eo a son llegítim 

procurador en la verdadera, real y actual posesió de la jurisdicció alta y baxa, mer y mixt imperi 

en dita vila de la Alcúdia y son terme, per a que aquella la tinga, poseïxca y exercixca y sos 

successors en dita vila de la Alcúdia y son terme com a llochtinents de general governador de la 

present ciutat y regne, en lo modo y forma que dit llochtinent de portant veus de general 

governador la matexa jurisdicció suprema mer y mixt imperi fins huy à exercits, de tal manera 

que dita dona Gerònima d’Íxer, contesa de la Fera, en nom de governadora y com a llochtinent 

de general governador en la present ciutat y regne y los seus en dita vila de la Alcúdia y son 

terme dita jurisdicció suprema, mer y mixt imperi in perpetuo tinguen, exercixquen y 

administren, no sols entre sos vasalls, sinó entre qualsevols persones habitadores dins la dita vila 

y son terme, commocants, […] y delinqüents, fent rebre de tot lo que convindrà y necessari serà. 

Acerca de dita posessió, actes públichs per dit notari per a memòria en lo esdevenidor. 

 

Aquesta concessió reial era de gran importància per als senyors de l’Alcúdia, 

perquè «no es comparable la utilitat que té el senyor de la alfonsina a la del senyor de la 

suprema, perquè tan sols lo poder tenir cognició de causes criminals que incluïxen pena 

de mort és de molta més estima que lo que importa la utilitat de la alfonsina.»122 

Són escasses les fonts documentals sobre el primer comte de l’Alcúdia. Se sap 

que el 3 d’agost de 1650, Gonçal venia a Miquel Arandiga 20 fanecades de terra campa 

i horta en l’Alcúdia, al costat de «les cases derruïdes del castell i camí de Carlet».123 I 

que el 13 de setembre de 1651, Felip IV demanava Gonçal ajuda amb gent d’armes per 

a retre Barcelona, assetjada pel marqués de Mortara.124 Gonçal va morir l’abril de 1652, 

quan comptava amb 38 anys, i va deixar tres fills: Onofre Vicent, Francesc i Magdalena. 

La seua viuda, que havia estat nomenada hereua en el testament del seu espòs, «para 

                                                 
121 ARV, Reial Cancelleria, 1.098, f. 82v; 1646, març, 6. 
122 Declaració de Joan Perales, síndic de l’Alcúdia. [ARV, Reial Audiencia, Processos, part III , núm. 2.760; 1653, octubre, 31.] 
123 ARV, Protocols, 2.522/Notari: Francesc Sales. 
124 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.5, caixa 5. 
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evitar algunos disturbios que podían resultar sobre los intereses entre madre e hijos»,125 

va manar fer inventari de tota l’herència i la seua sogra Jerònima li va restituir el dot. 

La mort del fill primogènit va amargar els últims anys de Jerònima d’Íxer. El 6 

de maig de 1656 va atorgar el seu testament en què nomenava hereu universal el seu nét 

Onofre Vicent. La comtessa de la Fera i senyora de l’Alcúdia va morir l’11 de setembre 

de 1657.126 

 

3.2.2. CRISI DE SUBSISTÈNCIA I ENDEUTAMENT DE LA VILA 

 

La universitat, com a mare, ix a buscar lo remey perquè no patixquen 

los particulars, […] com se esperimenta en un any de esterilitat, que per remey 

dels particulars compra la universitat número de forments y el repartix entre 

los particulars. 

 

Bernat Oliver, síndic de la vila de l’Alcúdia, 1704 

 

L’advocat alcudienc Bernat Furió, el 1727, remuntava els orígens del secular 

endeutament de l’Alcúdia als segles anteriors i assegurava que  

 

la dicha villa de La Alcudia, en la centuria de 1500 por los últimos y en los principios 

de la de 1600, ya para abastecer a sus particulares vezinos de los víveres necessarios para la 

conservación de la vida humana, ya para costear los fuertes pleytos que siguió con los comunes 

de Carled, Benimodo y Guadasuar sobre la partición de las aguas para el riego, se cargó sobre sí 

muchíssimos censos.127 

 
Censals carregats per la vila de l’Alcúdia. Anys 1393-1709 

 
Data en què apareix 

consignat 
Censalista Capital 

(lliures) 
Interés 
(lliures) 

1393-12-08 Pere de Montagut 1.150  57,50 
1479-05-21 Ramon Bonet 300  29,15 
1507-05-01 Gaspar de Ribelles 400  25 
1528 Bernat L. Almúnia 80  6 
1540-09-24 Dídac Jofré 1.095  68,40 
1554-03-13 Àngela de Borja 400  20 
1573-11-16 Cristòfol Ramírez 1.000  50 

                                                 
125 GARCIA, Joan. Op. cit. 
126 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.4, caixa 8. 
127 ARV, Escrivanies de Cambra. Any 1727, núm. 49. 
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1580-08-25 Àngela de Montagut 500  25 
1586-08-25 Àngela de Montagut 500 33,33 
1589-03-13 Nicolau Juste i Tomasa Martínez 2.900  145 
1592-04-21 Antoni Ruiz 1.000  62,50 
1597-01-14 Carles Roda 500  29,16 
1604-05-05 Miquel Llorenç 1.600  93,33 
1605-08-08 Enric d’Íxer 2.000  100 
1606-11-23 Àngela de Montagut 1.000  50 
1606-11-23 Àngela de Montagut 1.000  50 
1607-11-09 Jeroni Ferrer 620  31 
1613-02-04 Jerònima E. Planes 1.600  93,33 
1613-02-09 Pere Escrivà 100  5,83 
1613-02-09 Serafina Mateu 300  17,50 
1613-02-09 Onofre Escrivà 1.000  50 
1613-03-09 Pere Escrivà Sapata 100  5,83 
1614-04-15 Paula Cabanes 400  20 
1614-04-15 Paula Cabanes 600  30 
1614-04-22 Miquel Llorenç 2.000  100 
1614-04-27 Baltasar Clavell 3.200  160 
1614-05-06 Francesc Martines de la Raga 1.630  81,50 
1614-07-14 Josep Pasqual 1.000  50 
1614-07-24 Clergat de Sant Salvador de València 2.000  100 
1621-07-13 Apolònia Rajola i de Garay 400  20 
1623-02-04 Caterina i Joan Blanes 1.600  93,33 
1625-11-10 Francesc V. Giner 300  15 
1625-12-21 Clergat de Sant Bartomeu de València 400  20 
1626-02-15 Convent de Santa Anna de València 400  20 
1626-07-14 Pere Molina 3.100  155 
1626-07-31 Andreu Molina 2.000  100 
1629-02-10 Jeroni Roís de Corella 5.800  290 
1632-12-16 Joan Baptista. Ruiz 182,50 9,12 
1635-07-13 Pere Joan Oliva 1.000  50 
1635-09-11 Pere Esglésies 1.000  50 
1635-11-11 Pere Esteve 4.000  200 
1635-11-11 Gaspar Sanchis 4.500  225 
1635-11-11 Lluís de l’Àguila 1.000  50 
1635-11-11 Andreu Arboleda 500  25 
1635-11-11 Jaume Climent 1.200  60 
1635-11-11 Agustí Moranti 300  15 
1635-11-11 Pere Sentamans 500  25 
1638-01-10 Llorenç Moscardó 1.000  50 
1639-09-15 Josep Pérez de Sarli 5.000  250 
1652-04-20 Gaspar Sanchis 300 15 
1652-04-20 Blai Vilarrasa 4.747,20 237,36 
1652-04-20 Llorenç Martínez de Vera 100 5 
1652-04-20 Serrans de Castalla 155 7,75 
1652-04-20 Clergat de Sant Andreu de l’Alcúdia 270 13,50 
1652-04-20 Miquel Tarròs 350 17,50 
1652-04-20 Pere Joan Blasco 1.000  2,50 
1652-04-20 Martí Fernàndez  360  28,80 
1679-07-15 Joan Ferrer 300 15 
1680-12-30 Arquebisbe de València i capítol Seu de 

València 
355 17,75 

1696-07-18 Col·legi de Sant Pere Nolasc de València 2.000  100 
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1709-11-20 Josep Pérez Sanchis 5.000  250 
1709-11-20 Col·legi Corpus Christi de València 5.000  250 
1709-11-20 Comte de Parcent 1.700  85 
1709-11-20 Monestir de Ara Christi 2.000  100 
1709-11-20 Clergat Sant Joan del Mercat de València 1.800  90 
1709-11-20 Clergat Sant Joan del Mercat de València 1.163  58,15 
1709-11-20 Monestir de Santa Caterina de Sena de 

València 
1.352,50 27,50 

1709-11-20 Rector Benimodo 290  14,50 
1709-11-20 Clergat de Sant Andreu de l’Alcúdia 1.171  58,55 
1709-11-20 Gaspar Espinós 454  22,70 
1709-11-20 Francesc Madramany 252  12,60 
1709-11-20 Convent de Santa Bàrbera de l’Alcúdia 700  35 
1709-11-20 Úrsula Miralles 700  35 
1709-11-20 Doctor Guimerà 300  15 
1709-11-20 Hereus de Jaume Inglés 300  15 
1709-11-20 Jeroni Furió 500  25 
1709-11-20 Andreu Furió 500  25 
1709-11-20 Isidor Osca 400  20 
1709-11-20 Salvador Badia 400  20 
1709-11-20 Joan Marqués 1.000  50 
1709-11-20 Blai Alapont 500  25 
1709-11-20 Francesc Madramany 526  26,30 
1709-11-20 Carles Solsona 900  45 
1709-11-20 Feliu Palavizino 1.876  93,80 
1709-11-20 Joan Vergadà 400  20 
1729-02-10 Francesc M. Ruiz de Corella 5.800  290 

 

Bernat Furió tenia raó. Les greus crisis de subsistències que es repetiren al llarg 

del segle XVII , les epidèmies i els nombrosos plets en què es va veure involucrada 

l’Alcúdia, provocaren l’endeutament de la vila, especialment entre els anys 1611 i 1650, 

que va condicionar el seu desenvolupament fins, almenys, la dècada de 1680.128 

 

Censals carregats per la vila de l’Alcúdia. 1571-1710 
 

Anys Capital (lliures) 
1571-1580 1.500 
1581-1590 3.400 
1591-1600 1.500 
1601-1610 6.220 
1611-1620 13.930 
1621-1630 14.400 
1631-1640 20.182 
1641-1650 0 
1651-1660 9.585 
1661-1670 0 

                                                 
128 GIMÉNEZ CHORNET, V. «La Valencia de Carlos II». A Historia de Valencia. València: Levante; Universitat de València, 1999, p. 

301-302. 



 41 

 

1671-1680 655 
1681-1690 0 
1691-1700 2.000 
1701-1710 11.459 
TOTAL 84.831 

 

El 12 d’agost de 1629, els jurats de la vila notificaven a Pere Escrivà, 

segrestador de la casa de Jerònima d’Íxer, que alguns particulars de l’Alcúdia, per 

manament del Consell, havien signat diversos préstecs per a pagar els interessos dels 

censals i algunes altres necessitats que el poble no podia sufragar; el Consell havia de 

reconéixer aqueixos préstecs com a propis de la vila per a evitar així les execucions dels 

creditors contra aqueixos particulars.129 

El 19 de març de 1631, el Govern Municipal de l’Alcúdia enviava Sebastià 

Sagalunt perquè en nom de la vila signara una concòrdia amb els creditors,130 cosa que 

es produí el 12 de juliol de 1630. 

El 22 de maig de 1633, el Consell General, ateses les calamitats que havien 

sobrevingut a la vila, determinava que «per a pagar los mals de la vila, que tots los 

vehins y habitadors de dita vila paguen tacha a rahó de tant per cent lliures de hazienda 

bruta […], açò se entén, tant de la horta y terme de dita vila com fora de aquella», fins a 

reunir 2.000 lliures que es necessitaven per a pagar els creditors. A més, s’aprovava que 

els jurats feren venir a la vila al millor metge que trobaren per a atendre els malalts.131 

L’11 de novembre de 1635, es va reunir el Consell General de l’Alcúdia al 

temple de Sant Andreu i es va llegir l’escriptura deposada en la Reial Audiència pel 

síndic de la vila, Ambròs Salafranca, en la qual feia saber a l’alt tribunal que la vila 

havia signat préstecs a diversos particulars per un total de 12.000 lliures, i que en aquell 

moment es trobava impossibilitada de pagar els interessos. Per a intentar salvar els 

particulars de les execucions dels creditors, la vila havia de respondre amb els seus 

béns, en altres paraules, «que tots los dits danys vénen a càrrech de dita vila de valer-se 

de les rendes y propris de aquella, y que es convertisquen en pagar los interessos de dits 

cambis, y lo resíduo, en extinguir les propietats.»132 

                                                 
129 APPV, Protocols, 15.875/Notari: Andreu Miquel. 
130 Estava integrat per Jaume Marques, justícia, Joan Marco i Baltasar Oliver, jurats, i Andreu Garcia, síndic. [ARV, Manaments i 

Emparaments. Any 1631, llibre 4, mà 31, f. 45.] 
131 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra J, núm. 3.564. 
132 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 8. 
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En aquest sentit, el Consell havia acordat que un dels creditors, Gaspar Sanchis, 

s’encarregara de l’administració dels préstecs i de «pagar los interessos de dits canvis y 

extinguir y pagar les proprietats de aquells, y així mateix qualsevols gastos que se 

offerirà per raó del fer-se les sèdules de canvi.» Així restaria a càrrec de Sanchis tot el 

referent a l’administració «sens que la dita vila de l’Alcúdia eo los particulars de 

aquella, a nom dels quals se an pres los referits canvis, puguen patir dany, despeses ni 

execució alguna.» Per 14 anys i mig, la vila es comprometia amb Sanchis a donar-li 

cada any de la cisa de la carn 900 lliures, de la cisa del vi 450 lliures, de la de tenda 300 

lliures, de la de fleca 200 lliures, de la de l’hostal 50 lliures i de la cisa de la mercaderia 

100 lliures. Feia un total de 2.000 lliures, les quals serien abonades en terminis 

trimestrals de 500. La tenda, fleca i l’hostal, regalies senyorials, Jerònima d’Íxer, 

magnànimament, les havia cedides per temps de 12 anys a la vila perquè rebera 

l’usdefruit.133 El total que a la fi entregarien pels 14 anys i mig seria de 29.000 lliures, 

quantitat considerable, però tot i això, representava un benefici per a l’Alcúdia perquè, 

 

havent-se fet lo conte per persona experta, se à trobat que si los dits canvis se van 

canviant y recanviant per compte de la vila, són menester per temps de denou anys totes les dites 

dos mília lliures cascun any, y per aquest canvi se vénen a extinguir dits canvis per temps de 

catorse anys y mig, y se eviten moltes despesses que·s caussarien per los acrehedors cambistes y 

molts salaris que se haurien de pagar als síndichs per a venir a València a remediar dites 

executions. 

 

El síndic de la vila demanava a l’Audiència que legalitzara la concòrdia entre 

l’Alcúdia i Gaspar Sanchis, la qual ja tenia el beneplàcit de la senyora Jerònima d’Íxer. 

L’Audiència va accedir el 30 d’octubre de 1635. L’acord era el millor remei si els veïns 

volien tindre «quietut en ses cases y escusar les rígides execucions que los canvistes fan 

cada dia contra els particulars que an pres en son nom dits canvis y an servit per obs y 

utilitat de dita vila.» L’Alcúdia elegiria quatre persones a fi que cobraren cada any les 

2.000 lliures de les cises i les regalies i que les entregaren en plata a Gaspar Sanchis. La 

concòrdia va ser signada l’11 de novembre de 1636. 

 

                                                 
133 ARV, Manaments i Emparaments. Any 1687, llibre 2, mà 16, f. 1. 
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Veïns més acabalats de la vila de l’Alcúdia. Any 1638134 
 

Veí Valoració hisenda (lliures) 
Pere Joan Blasco 15.467 
Joan Ciurana 7.955 
Joan Marco, major 7.310 
Jaume Marqués, menor 7.065 
Pere Osca 3.555 
Agustí Colomina 3.410 
Miquel Vallés 3.260 
Hereus de Joan Sas 3.240 
Jaume Marco 3.123 
Joaquim Espous 2.530 
Baltasar Oliver 2.445 
Viuda de Jeroni Sas 2.420 
Jaume Miquel 2.415 
Cosme Marqués 2.240 
Viuda de Bartomeu Hervàs 2.220 
Andreu Vilabella 2.120 
Jaume Marqués de Tomàs 2.090 
Llorenç Marqués 2.020 
Joan Marco 1.990 
Andreu Vendrell 1.970 
Miquel Alapont 1.900 
Marc Carrió 1.900 

 

L’any 1640 va ser ruïnós «per la ocurrència del temps, penúria y opressió de la 

gent, causat axí de les males collites com de les leves de soldats que en la present ciutat 

y regne se han fet y dels continuats aloxaments que se han fet.»135 L’Alcúdia no va ser 

un excepció en aquest sentit i va patir «grans gastos, danys y menyscaptes […], y estar 

carregada dita vila y sens poder acudir a pagar los càrrechs anuals de aquella.»136 

La gravetat de la situació va obligar a intervindre la senyora de l’Alcúdia, la qual 

va manar al batle Joan Marco que publicara un pregó que «trata de muchas cosas al 

buen gobierno de la villa y conservación de los derechos del señor.»137 Jerònima mirava 

de prendre mesures per a sanejar la hisenda municipal, per tal que el seu calamitós estat 

no repercutira en el cobrament dels drets dominicals. 

El 16 de desembre se celebrava un Consell General i s’acordava que, en ajuda de 

les necessitats urgents de la vila, els veïns feren donatius que serien pagats a un interés 

del 5%. Si no recaptaven el suficient, buscarien prestadors a la ciutat de València. 

                                                 
134 Font: ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 1. 
135 Declaració de Vicent Vallés, notari. [ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra V, núm. 1.012.] 
136 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 2.760. 
137 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, llibre 4; 1640, desembre, 7. 
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S’havien de reunir 3.000 lliures que, segons la concòrdia, el poble devia a Gaspar 

Sanchis A més, es va donar poder al Govern Municipal per a exigir un nou impost, 

aquesta vegada sobre un article de primera necessitat com era el blat: establiren que 

havien de pagar 6 sous per cada cafís. Així mateix, contemplaren la possibilitat que fóra 

Jerònima d’Íxer la que s’encarregara d’obligar a pagar a tots aquells que eren deutors a 

la vila d’alguna quantitat.138 Finalment, es feia palés el malestar entre els veïns per la 

valoració de les hisendes per a la contribució dels impostos i acordaren «que·s tornen a 

reaprear les terres y diners y no les cases, ço és, la horta y terme de la present vila y de 

altra qualsevol part que les tinguen.»139 

 

Censals i debitoris de veïns de l’Alcúdia carregats a favor dels senyors. Anys 1600-1681140 
 

Data Censalista Censatari Capital (lliures) Interés (lliures) 
1600-08-31 Àngela de Montagut Úrsula Marqués 100  5 
1601-08-07 Àngela de Montagut Joan Boronat 100  5 
1606-07-03 Àngela de Montagut Joan Munyós 48  2,40 
1610-06-13 Àngela de Montagut Tomàs Marqués 50  2,50 
1610-08-01 Àngela de Montagut Bernat Marqués 18  0,90 
1612-02-22 Pere Acasi d’Íxer Andreu Marqués 65  3,25 
1612-02-23 Pere Acasi d’Íxer Baptista Marqués 40,50 3,35 
1612-02-25 Pere Acasi d’Íxer Sebastià Polo 23,25 1,73 
1614-08-19 Pere Acasi d’Íxer Miquel Amat 40  2 
1617-11-17 Pere Acasi d’Íxer Agustí Polo 10,50 0,52 
1617-12-13 Pere Acasi d’Íxer Gaspar Boix 58  2,90 
1627-11-24 Jerònima d’Íxer Jaume Anglés  45,30 2,30 
1629-04-15 Jerònima d’Íxer Miquel Vallés 80  4 
1630-04-01 Jerònima d’Íxer Doménec Ximeno 40  2 
1635-05-30 Jerònima d’Íxer Joan Carrió i altres 100  5 
1635-09-29 Jerònima d’Íxer Joan Abel 60  3 
1635-09-29 Jerònima d’Íxer Vicent Bertran 32  1,60 
1635-10-16 Jerònima d’Íxer Francesc Madramany 25  1,25 
1638-01-03 Jerònima d’Íxer Jaume Vendrell 27  1,35 
1640-01-12 Jerònima d’Íxer Francesc Garcia  120  6 
1646-09-21 Gonçal Escrivà Bernat Espinós i Baltasar 

Oliver 
49  2,45 

1647-02-13 Gonçal Escrivà Joan Montagut  135  6,75 
1649-05-05 Jerònima d’Íxer Pere Miquel 199  9,95 
1650-09-17 Jerònima d’Íxer Miquel Capella 100  5 
1650-09-21 Gonçal Escrivà Pere Bertran 25  1,25 
1651-01-03 Gonçal Escrivà Francesc Segura 60  3 
1656-01-11 Jerònima d’Íxer Joan Madramany 100  5 

                                                 
138 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.6, caixa 1. 
139 Foren nomenats per a fer les valoracions Andreu Garcia, Pere Beltran i Jaume Vallés. [ARV, Reial Audiència, Processos, part I, 

lletra J, núm. 3.564.] 
140 APPV, Protocols, 1.916/Notari: Joan Simian; 1689, març 17. 
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1656-12-17 Gonçal Escrivà Pere Joan Abel  80  4 
1659  Onofre Vicent Escrivà Francesc Marques 25  1,85 
1659-08-10 Onofre Vicent Escrivà Francesc Marqués 62  3,10 
1661-12-04 Onofre Vicent Escrivà Andreu Vinatja 60  3 
1664-10-12 Onofre Vicent Escrivà Miquel Vallés 300  15 
1680-07-04 Onofre Vicent Escrivà Joan Verdejo 150  7,50 
1681-00-00 Onofre Vicent Escrivà Vicent Capella 30  1,50 
Total   2.457,55 125,40 

 

Hi havia un descontent general entre els alcudiencs pels abundants impostos que 

el Govern Municipal els exigia. El 28 de juliol de 1642, el torcedor de seda Jaume 

Marqués presentava una denúncia en l’Audiència contra el Govern Municipal alcudienc. 

Segons Marqués, la vila tenia regalies i rendes més que suficients per a fer front al 

pagament dels interessos dels censals. Trobava abusiva la derrama del 17% sobre el 

valor de les hisendes, introduïda per a pagar els préstecs, la qual, segons ell, no haguera 

calgut si s’haguera corregit «la mala administració dels officials de dita vila y persones 

a qui tocava a cobrar les rendes de aquella.»141 Aportava casos de corrupció com el del 

síndic Andreu Garcia i del jurat Andreu Vilabella, els quals havien defraudat més de 

1.000 lliures dels cabals públics. I és que cap Govern Municipal havia exigit comptes a 

l’anterior. 

De més a més, existien greus anomalies en el cobrament dels impostos, 

concretament, en el cas que algun propietari tinguera béns a l’Alcúdia però no hi 

residira. Els jurats reconeixien que «no podien compellir a pagar les taches a alguns 

particulars vehins de dita vila que se n’havien anat a viure a altres parts», llavors, el que 

feien els jurats era concertar-se «ab aquells, contentant-se de cobrar les taches, que·ls 

repartien molt menys del que·ls tocava.» Així, si a un d’aquestos corresponia pagar 30 

lliures, es conformaven amb 10, i alguns altres ni tan solament pagaven res. Per aquest 

motiu, alguns veïns havien abandonat la vila i s’havien establit en altres poblacions, 

cansats de tants impostos, com era el cas del mateix Jaume Marqués, el qual residia a 

Xàtiva i es negava a pagar cap impost dels seus béns de l’Alcúdia per a satisfer els 

creditors. 

El 1643, a causa de les despeses de la Guerra de Catalunya, el Govern Municipal 

de l’Alcúdia va imposar una cisa d’un sou per cada lliura de carn, a més del sou que ja 

                                                 
141 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra J, núm. 3.564. 
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es cobrava.142 Igualment, la comtessa de la Fera va donar llicència al Consell per a 

imposar una nova cisa sobre el blat per temps d’un any.143 Però l’any següent, el 1644, 

va expirar el termini de dotze anys durant el qual la senyora de l’Alcúdia havia concedit 

al Govern Municipal el producte de l’arrendament de les regalies per a ajudar a pagar 

els interessos dels censals. El 31 d’agost, mossén Doménec Bolos, procurador de la 

comtessa, notificava als oficials de la vila que 

 

molt bé sabien y no ignoraven que la mercé y gràcia feta per la senyora donya 

Gerònyma d’Íxer y Escrivà, condesa de la Fera y senyora de la present vila de la Alcúdia, als 

tunch justícia, jurats, sýndich y comunitat de la dita vila de la Alcúdia, per a poder arrendar les 

regalies de la tenda, taverna, fleca y hostal de la present vila per temps de dotze anys, y utilar-se 

dels arrendaments de dites regalies y convertint-los en obs de la dita vila de la Alcúdia.144 

 

Ara el termini havia finit, les regalies tornaven a poder de la comtessa i el 

procurador manava que «del dia de huy en avant se abstenguessen de arrendar dites 

regalies.» Encara que consternats, els jurats respongueren que «estaven promptes a 

obtemperar lo contengut en dita requesta y abstenir-se de arrendar dites regalies.» La 

comtessa de la Fera volia forçar una situació d’avantatge per a ella, encara que a costa 

de la ruïna de la vila, per a obtindre, com veurem que obtindrà a l’any següent, el 

reconeixement dels vassalls de la senyoria directa sobre tot el terme de l’Alcúdia, fins 

aleshores negat a tots els senyors de la vila. 

L’any 1645 la situació de la vila havia esdevingut insostenible. El 20 de març, 

alhora que se signava una concòrdia entre la vila i Jerònima d’Íxer sobre els drets 

dominicals, les parts també en van signar una altra sobre els censals: 

 

Attés y considerats los danys, deutes y responsions que la dita vila de la Alcúdia té y 

patix en lo dia de huy, y que per a subvenir aquells no se haja trobat ni trobe altre expedient més 

convenient y utilós per a la dita vila que haver supplicat humilment a la dita senyora condessa es 

dignàs de amparar-se de les necessitats que amenacen total ruïna a la dita vila, si no es posa ab 

brevetat lo remey necessari y convenient, per quant està la dita vila en lo dia de huy vexada de 

prop de trenta execusions, així de pensions dels censals que respon la dita vila, que la propietat 

                                                 
142 ARV, Protocols, 2.493/Notari: Francesc Sales; 1643, gener, 2. 
143 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 1. 
144 ARV, Manaments i Emparaments. Any 1687, llibre 2, mà 16, f. 1. 
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de aquells fa suma de prop de cinquanta-dos mília lliures, com per estar així mateix vexada de 

algunes execucions y gastos per causa de deu mília lliures que deu la dita vila de deutes solts y 

cambis que alguns particulars porten per conte de aquella. E oïda la supplicació y pretenció 

desusdita per la dita senyora condessa, ha tengut per bé de amparar-se de les necessitats referides 

per a que tots los vehins de dita vila puxen treballar ab quietut en ses cases, lo que de altra 

manera no podria ser, de lo que·s seguiria total ruïna y desolació de la dita vila. Y per a pendre lo 

convenient remey y acudir a la satisfacció dels achrehedors de la dita vila, han acordat y 

determinat entre les dites parts, ço és, la dita senyora condessa en nom de senyora de dita vila y 

los sobredits sýndichs y procuradors en los dits noms, fer y fermar la present capitulació y 

concòrdia.145 

 

Els capítols de l’acord eren els següents: 

I. Durant l’administració de la comtessa, la vila li pagaria a l’any 4.500 

lliures per a satisfer els interessos tant dels veïns que havien fet préstecs a la vila, el 

capital dels quals pujava a 8.000 lliures, com dels préstecs de la resta de creditors, el 

capital dels quals era de 52.000 lliures. Per a pagar a la comtessa les 4.500 lliures, la 

vila li donaria 2.000 lliures, a excepció de 

 

les sises imposades y que se han de imposar sobre les regalies, així de la fleca, tenda, 

taverna y hostal lo temps que farà mercé y gràcia la dita senyora condessa de les dites regalies a 

la dita vila, com de les sises que posaran en la carniceria y sisa de mercaderia, ab pacte y 

condició que los arrendaments de les dites regalies y sisa de carn y mercaderia hajen de fer y 

facen la suma y cantitat cascun any de les dites dos mília lliures. 

 

És a dir, la comtessa, en aconseguir el que desitjava respecte a la senyoria 

directa, havia tornat a concedir el producte de les regalies a la vila. Els veïns acceptarien 

la imposició de la derrama o taxa sense que «la dita vila ni altra persona se puga 

entrometre ni perturbar a la dita senyora y sos procuradors en la cobrança de la dita 

tacha de les dites dos mil y cinch-centes lliures.» El cobrament de la taxa tindria 

preferència sobre qualsevol altre impost «fins tant se hajen pagat y quitat los cambis que 

huy responen particulars persones per conte de la dita vila, y en son cas, los censals 

que·s carregaran per rahó dels dits cambis.» La vila donaria poder a la comtessa per tal 

que puga segrestar béns mobles i fruits per al cobrament de la taxa 

                                                 
145 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 3.143. 
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quants seran menester per a fer paga del que deurà qualsevol persona que no haurà 

pagat ni pagarà la dita tacha al temps que la dita senyora o sos procuradors la demanaran, sens 

authoritat ni intervenció ni enantaments de jutge algú, com així haja paregut als dits sýndichs y 

procuradors en los dits noms, per a la bona e deguda exacció y cobrança de la dita tacha, y que 

en falta de béns mobles, puxa la dita senyora pendre tants de béns sitis quants bastaran a fer paga 

de la dita tacha. 

 

II.  La vila donaria a la senyora  

 

un memorial escrit y fermat de la mà de l’escrivà de la dita vila en lo qual memorial 

estiguen escrits los noms de qualsevols persones que hajen de pagar la dita tacha ab la cantitat 

que a cascú dels vehins de dita vila respective serà tachada, lo qual memorial se li haja de lliurar 

a la dita senyora cascun any per tot lo mes de dehembre per a que sàpia dita senyora de quines 

persones y què cantitats ha de cobrar lo any següent. 

 

A més, li enviarien una còpia de tots els actes d’arrendament de les regalies. 

III.  Es va acordar que 

 

ningun vehí ni habitador de la dita vila de la Alcúdia que huy és o serà en lo dit temps 

puxa pretendre ni pretendrà compensació alguna de la tacha que huy té tachada o que se li 

tacharà en lo dit memorial de cobrances, ni fer estorp ni contradicció a la cobrança de aquell, 

encara que la vila li dega qualsevol cantitat per qualsevol causa, via, modo, manera y rahó. 

 

S’exceptuaven les quantitats degudes a les viudes de Jaume Marqués i de Joan 

Ciurana, que es compensarien d’allò que devien pagar aquelles per raó de la taxa. Així 

mateix, les 100 lliures que la vila devia a Pere Joan Blasco serien les últimes en redimir-

se, si més no fins que no foren redimides les 8.000 lliures degudes als particulars de la 

vila. Donaren poder a Jerònima perquè poguera exigir les quantitats que molts 

particulars devien a la vila, principalment a causa d’impostos impagats. La comtessa 

usaria aquestes sumes a fi de pagar els interessos deguts per l’Alcúdia. D’altra banda, 

aquesta es comprometia a pagar de la recaptació de les taxes i de les regalies els 

interessos de tots els censals de la vila, 
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fent entrada y exida de tot lo que se haurà cobrar per conte de la dita vila per qualsevol 

manera que sia, per quant podia ser en alguna ocassió que la dita senyora condessa haguera de 

deffensar algun plet o prestar a la dita vila alguna cantitat de diners per alguns gastos. [La 

comtessa], vista la gran necessitat de la dita vila de la Alcúdia, se offereix y promet ab lo present 

capítol que, tots temps y quant se trobarà alguna o algunes persones que voldran donar diners y 

fer carregaments de censals a la dita vila fins en suma de huyt mília lliures, y la dita senyora 

condessa se obligarà juntament ab la dita vila y particulars de aquella en les dites huyt mília 

lliures, amb la condició que al temps y quant es faran los dits carregaments de censals la dita vila 

y Consell General de aquella hajen de fer y fermar carta de indemmitat. 

 

IV.  Jerònima d’Íxer cedia les regalies de la fleca, tenda, taverna i hostal a 

la vila durant tot el temps que durara la seua administració, i la vila li entregaria 180 

lliures anuals per aqueixa cessió. A més, la senyora concedia una llicència als síndics de 

l’Alcúdia perquè 

 

puxen posar y posen en les mercaderies de les dites regalies de tenda, fleca, taverna y 

carniseria les sises que ben vist los serà a la dita vila durant los dits deu anys eo lo temps que fa 

mercé de les dites regalies de tenda, fleca, taverna y hostal la dita senyora condessa a la dita vila, 

y no més, ab tal, emperò, que carregat dita cobrança per conte de dita senyora condessa, y no de 

altra manera. 

 

V. Respecte als censals, es va acordar que 

 

quant alguna o algunes persones acrehedores de dita vila voldran quitar algú o alguns 

censals que responga dita vila, en tal cas córrega per conte de la dita vila de la Alcúdia buscar lo 

diner per a fer los dits quitaments, y no per conte de dita senyora condessa; [que] quant alguna o 

algunes persones que han donat diner a cambi a particulars de la dita vila, y lo dit diner haja 

servit per a la dita vila de la Alcúdia, y volguessen quitar los dits cambis los donadors de aquells, 

en tal cas córrega per conte dels prenedors dels dits cambis y de la dita vila haver de buscar lo 

diner per a quitar los dits cambis, y no per conte de la dita senyora condessa. 

[A més], que les cantitats y prestació que han fet alguns particulars de la dita vila a la 

mateixa vila en los mesos de janer y febrer propassats les hajen de cobrar y cobren los particulars 

de la dita vila quant estaran ab tot effecte pagats los dits cambis e interessos de aquells, y en son 

cas, los censals que se hauran carregat per a quitar los dits cambis, y així mateix, com està dit, les 

mil lliures o allò que deu la dita vila a Pere Joan Blasco, encara que lo Consell General de 

aquella determinà que dites cantitats y préstamo se aguessen de pagar a dits vehins aprés de dos 

anys. 
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[I que] los justícia y jurats de dita vila y escrivà, y aquells que huy són y seran lo temps 

que durarà la dita administració, hajen de portar cascun any los contes ab la dita senyora 

condessa, fent entrada y exida de tot lo que aquella haurà gastat y cobrat per conte de dita vila. Y 

que lo escrivà dels dits justícia y jurats facen relació al fi del memorial que·s donarà de entrada y 

exida dient com aquells contes estan ajustats y liquidats, fermant-lo per los dits justícia y jurats 

eo per lo escrivà de la dita vila en nom de aquella, per a que cada any es sàpia lo que se ha gastat, 

pagat y cobrat per conte de dita vila. 

 

El notari Ambròs Salafranca havia de ser el que faria tots els albarans i rebuts 

del pagament dels interessos. 

VI.  Les parts convingueren també que 

 

per quant los treballs y gastos que ha de tenir la dita senyora condessa, així per la 

cobrança de les dites taches y sises com per portar los llibres de conte y rahó en la present 

administració, han de ser molts grans, per tant se li ha promés donar, com ab tot effecte ab lo 

present capítol li prometen a la dita senyora condessa los dits sýndichs en los referits noms, 

donar y pagar en lo present any M DC quaranta-cinch, tres-centes lliures, moneda reals de 

València, per quant ha de bestraure la dita senyora condessa moltes cantitats per a pagar les 

exacions y ròsechs que deu la dita vila; y per los demés anys següents promet en modo quo supra 

donar a la dita senyora cascun any dos-centes lliures, moneda reals de València, durant lo temps 

de la dita administració. 

[A més], que les despeses y gastos que·s faran de huy en avant per a la recuperació de 

les pensions dels dits censals e interessos de cambis hajen de venir y vinguen a càrrech de la dita 

senyora condessa durant lo temps de la dita administració, y que córrega per conte de la dita 

senyora y no més. Y si per cas es fessen alguns gastos per rahó de quitar les propietats de alguns 

censals, y així mateix, per quitar les propietats dels dessusdits cambis, en tal cas vinguen los dits 

gastos y despeses per conte de la dita vila y no de la dita senyora condessa. 

 

Finalment, s’establia una multa de 50 lliures a la part que no complira l’acord. 

Però aquesta concòrdia va tindre una vigència molt breu. El 19 de novembre de 

1645, Jerònima d’Íxer notificava al Consell General de l’Alcúdia que «del dia de hui en 

avant renunsia la dita administració que té de la dita vila»,146 la cedia al Govern 

Municipal i estava 

 

                                                 
146 ARV, Protocols, 2.493/Notari: Francesc Sales. 
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prompta y aparellada des de ara a donar conte y rahó de la dita administrasió, y que si 

de hui avant vinguessen gastos y despesses, axí [é]s, per les pensions dels cambis que an pres 

particulars de la dita vila per conte de aquella, los tals gastos y despeses vinguen a càrrech de la 

dita vila y particulars y no a càrrech de la dita senyora. 

 

La causa d’abandonar l’administració era el fet que alguns veïns de la vila 

havien instat plets per no voler pagar la derrama imposada pel poble, a més, certs 

alcudiencs que havien prestat diners a la vila no feien més que causar problemes. No 

obstant, la senyora estava disposta a complir la concòrdia, però administrant només els 

censals dels prestadors de fora de la vila, ja que no volia saber res dels de l’Alcúdia. El 

Consell no acceptà aquesta condició i en conseqüència la comtessa va refusar a 

continuar regint els censals.147 Amb la renúncia, Jerònima va provocar una crisi 

gravíssima al nostre poble, el qual «estigué en estat de despoblar-se a ocació de les 

moltes execucions que instaren los crehedors, patint gravísims danys, així en lo general 

com en lo particular.»148 

Els anys 1646 al 1658 foren terribles per a l’Alcúdia a causa de les males 

collites, la pesta —l’any 1647 és anomenat «l’any dels mals»149— i les continuades 

execucions judicials instades pels creditors. La comtessa de la Fera, el 29 de novembre 

de 1646, va ser la primera dels creditors a instar execució contra la vila per 181,5 lliures 

que el poble li devia d’interessos corrents i vençuts. El 16 de maig de 1648, Pere 

Corella, també creditor de la vila, instava un altre procés per 290 lliures, les quals li 

havia de pagar la vila d’un censal, i demanava que foren «secrestats los fruits y grans de 

les heretats, y los cuchs y capell de seda de les andanes de la justícia, jurats y particulars 

persones de dita vila» i foren venudes per a abonar el deute.150 En assabentar-se’n, 

Jerònima va protestar perquè ella encara no havia cobrat les 181,5 lliures que la vila li 

devia. Quan es va informar que alguns creditors havien posat demanda contra l’Alcúdia 

i que ja es trobava un algutzir de l’Audiència en la població per a «fer venda dels béns 

                                                 
147 El 19 de setembre de 1650, la comtessa de la Fera donava compte al Govern Municipal de l’Alcúdia del temps de la seua 

administració el 1645, de què devia a la vila 420,7 lliures. [ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 3.143.] 
148 Declaració de Lluís Bertran, síndic de l’Alcúdia; 1684, maig, 16. [Loc. cit.] 
149 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 2.181. La pesta de 1647 va esclatar en una conjuntura de greu carestia. 

(SALAVERT FABIANI , V.; LÓPEZ TERRADA, M. L. «La peste en la ciudad. Asistencia hospitalaria y sanidad municipal.» A Historia 

de Valencia. València: Levante; Universitat de València, 1999, p. 293-295.) 
150 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , apèndix, núm. 2.240. 
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que han fet aprehensió, y de repartir lo preu de dits béns eo dels que se han venut», la 

comtessa manifestà que havia de ser la primera a cobrar perquè els seus préstecs eren 

els més antics. 

El 24 de juliol de 1649, Alfonso Martínez de Vera posava una demanda contra el 

Govern Municipal de l’Alcúdia per 500 lliures impagades d’un censal i demanava que 

foren embargats «tots los fruits pendents en les heretats de dits executats y proveir 

embargos.»151 Foren segrestats alguns béns als components del Govern Municipal, els 

quals rescatà el síndic de la vila, Joan Perales, un any després amb el pagament de les 

500 lliures. 

La vila va intentar una via d’escapatòria a tants plets amb un argument que, en 

principi, va estimar que podia ser-li beneficiós. El 23 de febrer de 1652, el síndic de 

l’Alcúdia Joan Perales presentava una escriptura en l’Audiència, que referia com els 

censals carregats per la vila tenien llicència dels senyors de la vila, aquestos només 

tenien la jurisdicció alfonsina i per a ser vàlid un censal havia de tindre la llicència del 

qui posseïra la jurisdicció suprema. Com que els senyors de l’Alcúdia solament la 

posseïen des de 1646, els censals carregats abans d’aqueix any eren nuls, i així la vila no 

tenia l’obligació de pagar els interessos, a més, els que havia pagat havien de servir per 

a extinció de capitals. Així, els creditors, encara que podien reclamar els capitals, no 

podien exigir els interessos, «como por contrato de mutuo, su acción era […] ineficaz 

por la pobresa de la villa, porque si ésta no podía pagar los réditos por falta de medios, 

mal podría pagar tantos y tan crecidos capitales.»152 

Els creditors defengueren que la llicència per a carregar censal havia de donar-la 

el posseïdor de la jurisdicció alfonsina, no el de la suprema, perquè el senyor de la 

alfonsina «cobra totes les rentes, fruits y emoluments a senyor pertanyents, y és el més 

interessat en la conservació del poble y sos vassalls, y axí ad aquell hi ha de tocar y toca 

el examinar si tenen necessitat o si la universitat necessita de diners per avituallar.»153 

L’Audiència va donar la raó a la vila el 27 de novembre de 1653, i va declarar que un 

censal carregat el 1613 era nul perquè «licentiam domini jurisdictionis Alphonsina non 

esse sufficientem et ad aliam spectare illam concedere.»154 

                                                 
151 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra A, núm. 1.798. 
152 ARV, Escrivanies de Cambra. Any 1727, núm. 49. 
153 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 2.760. 
154 AHN, Consells, llig. 22.165. 
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Els creditors de la vila estaven consternats amb la resolució de l’Audiència, 

 

porque a su vista perdían los réditos que tenían finicados y aún estavan expuestos a la 

restitución de las pagas cobradas por la opposisión que avía entre las dos Reales Salas civiles, 

juzgando la una que las pensiones cobradas se devían applicar al pago de los capitales y la otra 

que no.155 

 

Determinaren suplicar la sentència al Consell d’Aragó i advertien al Consell que 

si donava la raó a l’Alcúdia «perderán los cleros, las iglesias, las religiosas, las viudas, 

pupilos y differentes personas que no tienen otro quevivir.»156 

Però l’Alcúdia va comprovar l’errada d’haver esgrimit aquest argument per a 

invalidar els préstecs perquè, encara que es veiera lliure de pagar interessos, els 

creditors li podrien reclamar legalment els capitals en un termini breu, la qual cosa seria 

la ruïna del poble. El primer a reclamar en l’Audiència el capital del seu censal va ser 

Joan de Brizuela, i el 9 de juny de 1656 la vila va ser condemnada a pagar-li 470 lliures. 

Com que la vila no tenia els diners, es va procedir a embargar els béns als arrendataris 

de les regalies i als altres particulars per a vendre’ls a la plaça de la vila en pública 

subhasta. Tement que l’exemple de Brizuela fóra seguit per la resta de creditors, el 

Govern Municipal alcudienc va iniciar converses per a arribar a una concòrdia amb 

aquells. 

El 13 d’agost de 1658 el comte de l’Alcúdia, Onofre Vicent Escrivà d’Íxer, 

donava «licència, permís y facultat als justícia, jurats de dita vila de la Alcúdia per a que 

ab asistència de Pere Jornet, bal·le, puixen tenir Concell General, especialment per a 

tractar y fer qualsevol concert ab los acrehedors de dita vila.»157 El Consell General es 

va celebrar el 4 de setembre i s’hi va elegir Cosme Vendrell com a síndic per a signar 

l’acord amb els censalistes. El 23 d’octubre de 1658, es va signar la concòrdia entre la 

vila de l’Alcúdia i els censalistes als quals faltava la llicència del senyor de la 

jurisdicció suprema en els préstecs.158 La quantitat total dels capitals pujava a 34.007 

lliures, 17 sous i 6 diners, i es prenien els següents acords: 

                                                 
155 ARV, Escrivanies de Cambra. Any 1727, núm. 49. 
156 AHN, Consells, llig. 21.932. 
157 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , apèndix, núm. 8.290. 
158 ARV, Escrivanies de Cambra. Any 1728, núm. 175. 
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� Els creditors no podrien incoar plets contra la vila o els particulars 

d’aquella, sinó només sobre l’observança de la concòrdia. 

� En els anys 1659 i 1660, la vila pagaria als creditors els interessos anuals 

en dues pagues anuals amb un interés d’un 1,25%, i a més pagaria a l’any 400 lliures 

per a satisfer els interessos endarrerits. 

� A partir de 1661, la vila pagaria els interessos anuals a l’1,25% fins que 

la quantitat no excedira de 400 lliures, suma que entregaria perquè es repartira entre els 

creditors a fi de redimir capitals fins que s’arribara a pagar-los al 5%. 

� Segons l’acord, com que la vila pagaria a Gaspar Sanchis 500 lliures, 

quan acabara de pagar-li el deute, donaria als creditors 900 lliures a l’any. 

� Per a seguretat en el pagament, la vila s’imposaria un redelme de la 

huitena part de tots els conreus del terme. 

Tres anys després de signada la concòrdia, el síndic de l’Alcúdia, Josep Montes, 

adduïa com a causes de la desastrosa situació de la vila «la calamitat dels temps y no 

haver en aquella collites considerables, sinó tan sols la de forment y molt poca seda, 

perquè casi tota la fulla la han de comprar dels llochs sircumvehins», i en conseqüència, 

«los particulars de dita vila estan molt pobres y destruïts y són molt pochs los que ab les 

terres que tenen y ab son treball se poden sustentar ab michana comoditat.»159 Però a 

més el poble havia de pagar els interessos dels censals, tant dels carregats amb la 

llicència del senyor de la jurisdicció suprema com dels carregats amb la llicència del 

senyor de la jurisdicció alfonsina. Els primers sumaven un capital de 30.000 lliures, 

amb un interés del 5%, és a dir, 1.500 lliures anuals. Els segons importaven de capital 

36.000 lliures i un interés anual de 900 lliures, segons la concòrdia de 1658 que havia 

regularitzat la situació d’aquestos censals. 

De més a més, per a pagar les 1.500 lliures dels censals carregats amb la 

llicència del senyor de la jurisdicció suprema, havien imposat als veïns una derrama del 

12% sobre les hisendes, cosa que havia resultat tan intolerable que la vila estava 

despoblant-se, cada dia hi havia menys habitants, i els que hi romanien estaven cada 

vegada més carregats d’impostos. Joan de Brizuela, com ja hem assenyalat, un dels 

creditors de censals sense llicència del senyor de la jurisdicció suprema, va reclamar el 

                                                 
159 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 3.495. 
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1661 a la vila 270 lliures que li devia per a redimir el capital i exigia que es fera una 

altra derrama per a pagar-li. El Consell Particular del 2 de febrer de 1663 va decidir que, 

 

no obstant que la present vila, per haver de acudir a pagar los crèdits hipothecaris, té 

posada tacha y repartiment entre sos vehins a rahó de dotze reals per cada cent lliures […], de tal 

manera que estan sumament imposibilitats y cançats de pagar dita tacha […], y vent que dita vila 

no té regalies ningunes, […] se an animat a fer segona tacha e repartiment entre sos vehins per 

haver de pagar la cantitat de 20 lliures cascun any. 

 

Així, a terminis, era l’única manera de pagar si la vila no es volia arruïnar.160 

Cap a 1680 la crisi va anar remetent, com ho demostra el fet que la vila iniciara 

l’any 1683 el costós plet contra el comte sobre la senyoria directa i les regalies. El 18 de 

juliol de 1696, l’Alcúdia va carregar un censal de 2.000 lliures de capital, amb un 

interés del 5%, per tal d’avituallar la població d’aliments per les males collites.161 Eren 

els prolegòmens de la crisi bèl·lica de la Guerra de Successió. 

 

3.2.3. LA CLAUDICACIÓ DELS VASSALLS: LA CONCÒRDIA DE 1645 

 

És estat pactat, avengut, transigit y concordat per y entre les dites 

parts que tots los vehyns y habitadors de dita vila hajen de pagar […] a la dita 

senyora y sos succesors […] los lluÿsmes de totes les terres y casses situades y 

possades en lo terme de dita vila que es vendran o permutaran o per altre camí 

se alienaran conforme furs del present regne. 

 

Capítol de la concòrdia de 1645 

 

La concòrdia de 1620 entre el senyor i els vassalls no havia deixat prou clars 

alguns drets i obligacions de les dues parts. En la dècada de 1635 a 1645, l’Alcúdia va 

posar diverses demandes o fermes de dret contra la comtessa de la Fera, «pretenent-se 

per part de la dita vila que Joan Marco, bal·le que és al present de dita vila, hauria de 

contribuyr y pagar les taches y sises ordinàries conforme los demés vehyns de la dita 

                                                 
160 Loc. cit.. 
161 El creditor va ser el Col·legi de Sant Pere Nolasc de València. [APPV, Protocols, 5.414/Notari: Manuel Canton.] 
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vila, y pretenent-se tot lo contrari per part de la dita condesa.»162 Un altre dels punts de 

fricció va ser la pretensió de la vila per tal que 

 

los senyors de aquella devien pagar les annues pensions de certs censals mencionats en 

lo acte de concòrdia rebut per Bernat Joan Oliver, notari, en dos de octubre mil sis-cents y vint, 

en lo qual acte de concòrdia, ab exprés capítol es determinà entre lo dit quondam don Pedro de 

Íxar y la dita vila que es nomenassen jutges arbitraris per a que declarassen a qui tocava pagar les 

dites annues pensions, y en son cas, les propietats dels dits censals mencionats en la dita 

concòrdia, la qual declaració, per ser tan dubtosa, fins lo dia de hui no se ha fet. 

 

Per últim, la vila va pretendre «que los senyors de aquella deurien algunes 

cantitats, així de les annues pensions dels dits censals com de altres que toquen a pagar 

a la dita senyora.» 

Per a aclarir tots aquestos aspectes, anul·lar els litigis i saber «quines pensions 

dels censals damunt dits toquen a pagar a la dita senyora y quins a la dita vila, y així 

mateix, quins drets dominicals se han acostumat y acostumen a pagar per los vehyns de 

dita vila als senyors que són estats de aquella y a la dita condesa», el 20 de març de 

1645 se signava a València una concòrdia entre Jerònima d’Íxer, i el Govern Municipal 

i els alcudiencs, representats pels síndics Miquel Perales, Pere Beltran, Joaquim Montó, 

llauradors, i el notari de l’Alcúdia Miquel Vallés. En aquest acord es van concertar els 

següents capítols: 

� La comtessa i els seus successors, a com hereus d’Àngela de Montagut, 

pagarien cada any els interessos del censal del monestir de Sant Jeroni de Cotalba i els 

del censal del doctor Olginat, els quals estaven mencionats en la concòrdia de 1620. De 

la mateixa manera, pagarien el capital si desitjaven quitar-los. Els interessos pujaven a 

51,25 lliures el de Sant Jeroni, i 20 lliures el d’Olginat. 

� La comtessa i els seus successors, com a hereus de Pere Acasi de 

Montagut, pagarien anualment els interessos de tres censals, i quan calguera, els 

capitals: eren 50 lliures d’interés del censal d’Onofre Escrivà, 5 lliures del censal de 

Pere Escrivà i 5 lliures més del censal de la senyora de Massalavés. La resta de censals 

els pagaria la vila. 

                                                 
162 AHN, Consells, llig. 21.861. 
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� La comtessa rebaixaria els drets senyorials sobre «les vinyes de vi que 

estan plantades y es plantaran de así en avant en lo terme de la dita vila a la 

vinticinquena part dels fruyts, encara que fins hui pagaven a la quinsena part dels 

fruits.» Açò es faria en dos anys, quan expirara l’arrendament de la baronia fet a Lluís 

Barrera. 

� La comtessa acceptà que es pagaren 

 

a cens de deu sous per jovada totes les terres compreses en la partida de les Comes, 

terme de dita vila, pagadors lo dia de Sent Joan de juny en una paga, encara que algunes terres de 

la dita partida fins lo dia de hui paguen cascun any de cens a la onzena part dels fruyts, y altres 

terres de la dita partida pagaven a cens dels dits deu sous per jovada. Y per evitar contradicions 

al temps de la cobrança dels dits fruyts y resecar tota difficultat, han convengut les parts que los 

vehyns y habitadors de dita vila responguen de así en avant de cens de les dites terres a rahó dels 

dits deu sous per jovada. 

 

� S’establia que 

 

tots los vehins y habitadors de dita vila que tenen y que tindran terres en el Plangamell 

Chich, terme de dita vila, hajen de pagar de huy en avant lo dia de Sent Joan de juny cascun any 

deu sous de cens per jovada. Y si es plantassen vinyes de vi, a la vinticinquena part dels fruyts, 

com està dit, encara que fins lo dia de hui se han acostumat a pagar de totes les terres de dita 

partida a rahó de la onzena part dels fruyts. 

 

� A més, tots «los que tenen y tindran terres que es reguen en la horta y 

terme de dita vila hajen de pagar, segons que ab lo present capítol se obliguen a pagar, 

deu sous de cens per jovada com se ha acostumat fins lo dia de huy, pagadors lo dia e 

festa de Sent Joan de juny.» 

� S’acordà que «totes les terres dels secans del terme de dita vila hajen de 

pagar y paguen cascun any com se acostuma la quinzena part dels fruyts.» 

� Pagarien a la senyora «los que tindran vinyes de pansa en lo terme de dita 

vila un sou de cens per fanecada conforme los actes de establiment.» 

� Els vassalls satisfarien a l’any el dia de Sant Joan 

 

dos sous de cens per cada càrrega de fulla alfarrasada que es cullirà en lo terme de dita 

vila, y de la que es comprarà forastera hajen de pagar quatre dinés per càrrega, y de la fulla que 
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es comprarà en lo pes de la plaça de dita vila se haja de pagar quatre dinés per càrrega quant 

estaran los cuchs de les quatre en avant; y que en los dits dos sous y quatre diners, com està dit, 

se haja de entendre y entenga ters-delme y tot lo dret a senyor pertanyent. 

 

� Els veïns pagarien «una gallina de cens per cada cassa lo dia de Nadal 

com se acostuma.» 

� Respecte als vassalls que tingueren animals de càrrega i tir, com bous, els 

que en posseïren un parell «hajen de pagar com se acostuma cascun any cinch sous de 

jovada y morabatí, y los que no tindran parell hajen de pagar com se acostuma tres sous, 

pagadors lo dia de Sent Joan de juny.» 

� La vila donaria a la comtessa i als seus successors, «com se acostuma, un 

diner de dret per cada lliura de carn que es tallarà y vendrà en la carniseria de dita vila.» 

� La comtessa i els seus successors tindrien, «com se acostuma, les regalies 

de fleca, tenda, taverna y hostal y arrendar-les si voldran a qui ben vist los serà, ab què 

los senyors no puixen possar dret ni imposicions en les dites regalies com les possà la 

dita vila en lo temps que té feta mercé lo senyor a dita vila.» 

� Els senyors «hajen de tenir y puixen com se acostuma dispondre de la 

aigua de la sèquia dita del Batallar un dumentge a part de altre.» 

� També, els senyors tindrien la facultat de «possar […] les penes que ben 

vists los serà per la guarda y conservació de la devesa que los senyors tenen en lo terme 

de dita vila.» 

� Amb aquest acord s’estenia la senyoria directa i l’emfiteusi a tot el terme 

alcudienc, atés que es concordava que 

 

tots los vehyns y habitadors de dita vila hajen de pagar, segons que ab lo present capítol 

se obliguen a pagar a la dita senyora y sos succesors, com se acostuma, los lluÿsmes de totes les 

terres y casses situades y possades en lo terme de dita vila que es vendran o permutaran o per 

altre camí se alienaran conforme furs del present regne. 

 

� Es reconeixia la possessió senyorial «dels molins, forns, almàçera, 

herbatges, ters-delme, dret de llana, llet, carnache y demés drets a senyors pertanyents, 

com fins lo dia de hui se à·costumat y acostuma, y arrendar-los a qui ben vist los serà.» 

� Respecte al rec realitzat de manera fraudulenta es va acordar que 
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ningun vehý y habitador de dita vila puixa passar de así en avant la aigua de les sèquies 

del terme de dita vila al terme de la universitat de Guadasuar ni altre terme, sub pretexti de voler 

regar les terres que aquells tindran en lo dit terme de Guadasuar o en altra part fora el terme de 

dita vila, per damunt de la sèquia Real, ab canals ni altres instruments, sens llisència en escrit del 

justícia y jurats que són y seran de la dita vila de la Alcúdia, y que esta dita lisència la haja de 

demanar als dits justícia y jurats lo sequier que tindrà nomenat la dita vila de la Alcúdia, ab pena 

que el que farà lo contrari encórrega en pena de cinch lliures per cada vegada. 

Y si acàs los dits justícia y jurats fossen descuydats y permetessen donar la aigua ad 

algú que no sia vehý y habitador de dita vila, en tal cas puixa lo senyor de dita vila de la Alcúdia 

fer manar que no pase dita aigua. Açò, emperò, es fa perquè en lo sdevenidor la universitat de 

Guadasuar ni altra qualsevol persona puixa pretendre ni tenir possessió de dita aigua. 

 

� Cada any, la vila hauria de donar «a la dita senyora condesa y succesors 

de aquella […], lo dia de Nadal, cinch lliures per lo present, dit “lo present de Nadal”.» 

� Es va acordar que 

 

Joan Marco, bal·le que és hui de la vila de la Alcúdia, haja de pagar cascun any noranta 

lliures de tacha per totes les terres, casses, béns y possessions que té apreades en los memorials 

de apreacions de haziendes que té la dita vila y vehyns de aquella. Y en cas que lo dit Joan 

Marco tingués més o menys possessions en dita vila, haja de pagar més o menys de dites noranta 

lliures. Y que los demés bal·les que seran de dita vila hajen de pagar tacha de totes les terres y 

posessions que tindran en la dita vila y son terme conforme los demés vehyns de dita vila. Y que, 

així mateix, los dits bal·les que seran in eventum sien franchs de sisa en la dita vila durant sa 

bal·lia. 

 

� Les parts s’obligaven a complir tots els capítols a la pena de 100 lliures. 

No es pot dir que la concòrdia de 1645 fóra més favorable als vassalls que a la 

comtessa. Aquells només veieren rebaixats els cens sobre alguns conreus com les vinyes 

i en alguna partida del terme; la senyora, en canvi, a més d’aconseguir mantindre 

intactes tots els drets feudals, va aconseguir incloure un capítol pel qual s’eixamplava la 

senyoria directa a tot el terme de l’Alcúdia, quan fins llavors els vassalls no havien 

reconegut mai això. La greu crisi econòmica i financera de la vila va tindre molt a veure 

en aquesta claudicació dels alcudiencs, els quals desitjaven el concurs i l’ajuda de la 
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senyora per a eixir de la crisi. Aqueix capítol serà, anys després, en superar-se la crisi, el 

detonant de nous plets. 

 

3.3. UNA PROGRESSIVA RECUPERACIÓ. 1659-1711 

 

3.3.1. ELS ESCRIVÀ, COMTES DE L’A LCÚDIA  

 

Esta familia de los cavalleros Escrivans es una de las más calificadas 

y antiguas del Reyno de Valencia, que trae su heredada nobleza de la ciudad 

de Narbona, Reyno de Francia […], de donde vinieron onze cavalleros 

hermanos y primos hermanos a asistir al señor rey don Jayme el Conquistador 

en las guerras que tuvo quando la conquista de este Reyno. 

 

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

 

3.3.1.1. Onofre Vicent Escrivà d’Íxer, un noble amb inquietuds científiques i 

literàries 

 

Onofre Vicent, fill primogènit de Gonçal Escrivà d’Íxer i d’Anna Maria Lloris i 

Monpalau, va ser batejat el 13 d’abril de 1638. Durant la seua minoria d’edat va ser 

tutelat per sa mare, i va prendre possessió de l’Alcúdia i Ressalany el 23 de febrer de 

1660. Resolut a acabar amb el plet sobre la successió de Xaló i Gata, va obtindre, però, 

de la Reial Audiència, una sentència contrària el 8 de febrer de 1659. El 14 de febrer la 

va suplicar al Consell Suprem d’Aragó i el 18 de novembre de 1662 va aconseguir 

finalment que fóra declarat senyor de les baronies en litigi, i va signar un acord, el 10 

d’agost de 1664, amb l’altre pretenent, Gonçal, descendent d’un germà del seu 

besavi.163 

Onofre va demanar a Felip IV respecte a un privilegi que el rei Alfons IV 

d’Aragó havia concedit, el 23 de desembre de 1330, a un avantpassat seu sobre el 

cobrament de les quantitats procedents de les remissions de penes corporals, que «todas 

las penas pecuniarias y remisiones de los vassallos de aquel lugar se le entreguen por 

mano de los mismos vassallos, sin que sea necessario hazer entrada dellas en la 

                                                 
163 GARCIA, Joan. Op. cit. 
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Tesorería»,164 és a dir, que Onofre volia cobrar-les directament, ja que li devien 1.500 

escuts. El rei no va acceptar la solució d’Onofre, però va ordenar al tresorer que les 

quantitats procedents de l’Alcúdia per aquest concepte foren registrades a part i 

entregades al comte de l’Alcúdia tan prompte com fóra possible. 

Onofre es va casar amb una dama que representava un dels millors partits de la 

noblesa valenciana: Francesca Felipa Monsoriu i de Centelles, comtessa de Xestalgar, 

senyora dels llocs de Sans, Sot de Xera i de les baronies d’Estivella, Belsega i 

Arenes.165 Aquesta senyora, viuda de Joan Maties de Vallterra, comte de la Vilanova, i 

sense fills,166 va aportar en les capitulacions matrimonials del 18 de febrer de 1665 la 

respectable suma de 30.000 lliures de dot en cases i propietats. La mare d’Onofre, la 

comtessa viuda de l’Alcúdia,167 va donar al seu fill la torre de Lloris i Miralbò i un 

censal de propietat de 10.000 lliures.168 En les capitulacions també van acordar que la 

precedència dels títols de l’Alcúdia i Xestalgar s'alternaren al llarg dels successors i que 

si hi haguera més d’un fill mascle, al segon se li adjudicaria el senyoriu de la torre de 

Lloris i Miralbò. El esposoris se celebraren el 21 de juny de 1665 en la parròquia de 

Sant Pere de la ciutat de València. 

Onofre Vicent 

 

fue cavallero de aventajadas prendas, como lo acreditó en quantos empleos políticos 

manejó y tuvo a su cargo, haviendo governado la ciudad de Valencia por muchos años de 

Justicia Criminal en los de 1671 y 1675, de diputado de el Reyno en el de 1672, de Justicia Civil 

en el de 1678, y de Jurado en los de 1668, 1684 y 1687, no quedando en los intermedios años 

que no estuviese ocupado en los negocios más importantes de la patria, ya en eleto de 

apuntamientos de Cortes, ya en juez de contrafueros, ya en la administración de las regalías de la 

ciudad. Y en todo se portó con el desempeño que de su gran talento se podía esperar.169 

 

Ja hem vist que el títol de comte de l’Alcúdia el va concedit Felip IV al pare 

d’Onofre Vicent, Gonçal Escrivà. Ara bé, aquest no «cuidà de traure lo privilegi de dita 

                                                 
164 ARV, Reial Cancelleria, núm. 598. 
165 CATALÁ SANZ, J. A. «El coste económico…», p. 184. 
166 Els capítols matrimonials amb el comte de la Vilanova se signaren el 23 de febrer de 1650. Mort el comte, Francesca Felipa va 

rebre dels béns d’aquell 400 lliures de renda. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.2, caixa 5.] 
167 Anna Maria Lloris Monpalau va morir l’any 1674. [GARCIA, Joan. Op. cit.] 
168 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.5.1, llibre 253/Notari: Florenci Palàcios. 
169 GARCIA, Joan. Op. cit. 
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mercé», és a dir, no va pagar l’impost de «media anata» per a poder-lo utilitzar. Les 

dificultats financeres de la monarquia durant la minoria d’edat de Carles II havien 

esdevingut cròniques i la venda de títols se n’havia convertit en una de les fonts 

habituals d’ingressos. El 16 de juny de 1669, la reina regent Maria Anna va comunicar a 

Onofre Vicent que li concedia dos mesos de termini perquè pagara l’impost de títol que 

tenia intenció de ratificar, o bé el títol seria anul·lat.170 

Així, el 18 de juny de 1669, Carles II i la regent en nom seu, atenent als servicis 

prestats a la monarquia pels avantpassats d’Onofre Vicent Escrivà d’Íxer i considerat 

l’antic llinatge de la família, «antiquum et clarum tuae familiae splendorem»,171 

concedia a Onofre Vicent el títol de comte de l’Alcúdia «ita quod post hac tu, ipse D. 

Onophrius Vincentius de Hijar, et legitimi haeredes et succesores in domo et statu tuis, 

et dictum locum de la Alcudia possidentes, comites de la Alcudia dici, appellaris, 

nominari, intitulari.» A més, atorgava el títol amb totes les preeminències i privilegis 

corresponents. La quantitat que devia a la Tresoreria Reial pel títol nobiliari pujava a 

unes 500 lliures, xifra difícil de reunir pel comte en el breu termini que se li exigia. 

Onofre va escriure al monarca i va referir el seu il·lustre llinatge, els gran servicis 

prestats a la monarquia i dels quals 

 

no se le ha hecho merced alguna antes agora en recompensa dellos, antes bien han 

tenido grande pérdida en sus cassas y lugares por razón de la expulsión de los moriscos, a cuyo 

reparo se sirvió escribir el señor rey don Felipe tercero, padre de Vuestra Magestad, que acudiría 

en sus reales cartas, dadas en San Lorenço a 11 de Setiembre 1609. Y sin embargo, desto 

siempre acude a pagar por entero a los censalistas creedores de su cassa, lo que junto con los 

gastos que han ocasionado las muertes de sus padres y agüelos le tienen muy imposibilitado, 

además que la Real Tesorería de Vuestra Magestad le está deviendo, como a causa que tiene de 

don Pedro de Yxar, cuya fue dicha villa de La Alcudia, excesivas cantidades como parece por 

una Real provisión publicada por don Francisco Alreus, escrivano de mandamiento de la Real 

Audiencia en 10 de Henero 1623. 

 

Amb tot, i  

 

                                                 
170 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra C, núm. 929. 
171 Biblioteca de Catalunya, ms. 2.085: Títol de comte de l’Alcúdia. 
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aunque pudiera pedir mayores mercedes en consideración de dichas pérdidas y servicios 

atendiendo a lo representado, sólo suplica a Vuestra Magestad sea de su real servicio perdonarle 

y remitirle la media anata del título de conde, en lo que recibirá señalada merced de la real mano 

de Vuestra Majestad.172 

 

Però la regent Maria Anna d’Àustria no estava disposada a perdonar-li ni un 

ducat i així ho va comunicar Onofre, el qual va suplicar a la reina almenys una pròrroga 

per a poder vendre un censal de capital de 500 lliures i pagar d’aquesta manera l’impost. 

El problema raïa en el fet que el censal estava vinculat a l’heretat fundada per Àngela de 

Montagut i necessitava l’autorització de la Reial Audiència per a vendre’l. La regent, 

magnànima, li va concedir uns mesos més de pròrroga. El procurador del comte, 

Florenci Palacios, va manifestar a l’Audiència el cas d’Onofre i la necessitat de vendre 

el censal, que era «de los béns de menys estimació».173 Així mateix, el doctor en dret 

Gaspar Jornet va defendre que tenia 

 

per més útil y profitós als successors en lo vincle el que es vena lo dit censal de cinch-

centes liures, que respon la present ciutat recahent en dit vincle, que no el dexar perdre lo títol de 

conde, perquè ademés de que este és tan notífich y de tanta estimació, seria cossa indecorosa per 

a una família de tanta supossició com ho és la del dit egregi conde, que havent ussat per espay de 

tant de temps del referit títol, al present haguessen de dexar-lo y apartar-se d’ell, anyadint a tot 

açò que el referit títol de conde és real y va anexo a la successió de dita vila de la Alcúdia, y per 

consegüent, sent útil de tots los sucessors, és lícit que aquells ho senten també. 

 

El 30 d’agost de 1669 l’Audiència autoritzava la venda del censal a fi que 

Onofre pagara l’impost i no perdera el títol de comte. 

El 16 de juliol de 1679 arribava Onofre Vicent a l’Alcúdia amb el seu 

primogènit, Josep, perquè els vassalls li donaren la possessió del senyoriu.174 A «la 

iglésia de l’hospital de Sant Antoni Abat» es va reunir el Consell General de veïns, 

presidit pel justícia Pere Joan Pasqual, els jurats Jaume Almenara i Miquel Crespo, el 

mustassaf Vicent Furió i el síndic Mateu Miquel. El comte es va dirigir a l’assemblea i 

li va comunicar que «per los respectes assí ben vists, y per lo amor paternal que tenia a 

                                                 
172 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.1, caixa 2. 
173 ARV, Reial Audiència, Processos, part I, lletra C, núm. 929. 
174 ARV, Manaments i Emparaments. Any 1687, llibre 2, mà 16, f. 18v. 
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don Joseph Montagut de Íxer y Portugal, Monpalau y Loris, òlim Escrivà, son fill 

primogènit, que per a después dels llarchs dies de sa vida» volia que els veïns li donaren 

la possessió del comtat. Els vassalls li respongueren que «li eren bons e veraders 

vassalls, y desichaven asentar a servir-lo, y eren contents en lliurar y entregar la dita 

possessió […] de la dita vila de la Alcúdia al dit don Joseph», sempre que aquest 

«volgués jurar-los de tenir-los y observar-los los furs y privilegis del present regne, usos 

y bons costums de la dita vila de la Alcúdia.» En concloure la cerimònia, el comte va 

manifestar els vassalls que «quedava molt agrahit a tots los dits vehins, vasalls y 

habitadors, així per la demostració de fels vasalls, que en la resposta damunt dita havien 

mostrat com per lo amor y affecte que havia conegut tenien al dit don Joseph 

Montagut.» 

Onofre Vicent va ser un dels escriptors valencians més reconeguts entre els seus 

contemporanis. Hom deia d’ell que 

 

el oro de su esclarecida sangre se hallava esmaltado con todo género de letras, assí 

divinas como humanas: gran philósofo, excelente theólogo, acertado astrólogo, poeta discreto, 

consumado humanista, famoso mathemático, insigne orador, y tan único en todo, que mereció 

este renombre en toda España. ¡Oh, dichosa patria, que mereciste entre tus hijos prendas y 

virtudes tan singulares!175 

 

Conreador de diversos gèneres literaris, va sentir una predilecció especial per la 

història. Va escriure un reconegut al seu temps Epítome de la Historia de Aragón i una 

Genealogía de las Casas de Escrivá, Monsoriu, Mompalau y Ferrer.176 Poeta mediocre, 

entre la seua producció poètica és curiós un sonet dedicat a Carles II i la reina mare 

Maria Anna, que de tan laudatori esdevé caricaturesc: 

 

Carlos, de cuyo imperio soberano, 

Asia, África y América obedientes  

reciben, como Europa, las prudentes 

leyes que las venera aún el pagano. 

Oy, con ánimo regio de tu mano, 

                                                 
175 GARCIA, Joan. Op. cit. 
176 MILLO I VALLÉS, J. L. Apunts bio-bibliogràfics per a una història de les lletres de l’Alcúdia (Segles XVII-XX). L’Alcúdia: 

Edicions de l’Ajuntament de l’Alcúdia, 1986, p.15-30. 
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si miras los aplausos de las gentes, 

imperios te prometes diferentes, 

mayores que el asirio y el romano. 

Austriaco blasón, honor de España, 

reina Mariana, heroicas devociones 

inmortales luziendo te acompaña, 

a millares te ofrece y a millones.177 

 

Onofre presentava una monarquia que es trobava en plena decadència, com si 

fóra l’hegemònica de temps passats, la qual havia dominat les quatre parts del món. 

Augurava a més un imperi hispànic més gran que el romà, quan la realitat era molt 

menys triomfalista. L’hegemonia hispànica a Europa s’havia extingit i havia donat pas a 

l’imperialisme de Lluís XIV de França. Les possessions europees dels Àustria 

espanyols es perdien una darrere l’altra. Carles II era una ombra patètica de l’emperador 

Carles V i la regent, Maria Anna d’Àustria, més autoritària que intel·ligent, havia 

confiat el govern de la monarquia a ineptes favorits. 

L’activitat d’Onofre al camp de la cultura del barroc valencià és valorada no tant 

per la seua producció literària, sinó sobretot per haver estat el fundador de l’anomenada 

«Acadèmia de València», creada el 1685,178 i que va influir poderosament en la 

renovació científica en les últimes dècades del Sis-cents. En l’inventari fet a la mort 

d’Onofre Vicent, es trobaren «en estants de madera y en algunes parts ab reixats de fil 

de ferro nou-cents vint-y-tres tomos, ço és, cent cinquanta-nou en fòlio, tres-cents 

seixanta-set en quart y tres-cents noranta-set en octavo, de història, astrologia, 

mathemàtica, humanitat, poesia y altres matèries»,179 que foren valorats en 461,5 lliures. 

Onofre Vicent va ordenar el seu testament el 17 de desembre de 1688. Va 

repartir l’herència entre els seus fills. En finir el primogènit Josep als 17 anys, Baltasar 

passava a ocupar aquest lloc i restava «bastantment acomodat ab lo comtat y mayorazgo 

de la Alcúdia, de la vall y baronia de Xaló y altres béns vinculats en què succeïx.» Dels 

                                                 
177 Ibídem, p. 22. 
178 L’Acadèmia tenia com a patrons la Mare de Déu dels Desemparats i Sant Josep, i també era coneguda per «Acadèmia del carrer 

del Bisbe». «En sus reuniones se trataban asuntos tan variados como la filosofía moral y natural, la jurisprudencia civil, la 

perspectiva, los meteoros, la arquitectura militar, etc., aunque todavía con una propensión a la chanza y al derroche de ingenio que 

es secuela o contagio de uno de los rasgos que caracterizaban a tantas academias poéticas.» ÁLVAREZ DE MIRANDA, P. «Las 

Academias de los Novatores». A De las Academias a la Enciclopedia. València: Alfons el Magnànim, 1993, p. 265-300. 
179 APPV, Protocols, 1.916/Notari: Joan Simian; 1689, març 17. 
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altres fills que tingué, Antoni va rebre la torre de Lloris i Miralbò, a Pasqual va deixar 

300 lliures de renda durant la seua vida,180 Vicent havia mort quan era xiquet, Maria 

Anna s’havia casat amb el comte de Carlet Felip Lli de Castellví; Francesca Lluïsa era 

religiosa del monestir de Sant Cristòfol de València i va rebre 100 lliures de renda 

anual.  

I així, «envidiosa, pues, la parca de ver a este cavallero con toda esta fortuna y el 

gozo de hallarse con la successión tan asegura, cortó el hilo de la mejor vida, privando 

de un solo golpe a nuestra patria del mejor hijo, a sus hijos de tan buen padre y a su 

esposa de la metad de la vida.»181 Onofre Vicent moria el 18 de desembre de 1688. 

La comtessa viuda, Francesca Felipa, 

 

con resolución magnánima y cariñoso afecto, dio el primer passo en la obligación de la 

tutela de sus hijos, mandando se recibiesen inventarios de toda la hazienda que havía dexado su 

esposo, dividiendo en ellos los patrimonios para que cada uno supuese lo que era suyo y no 

tuviessen al poserla controversia entre ellos. 

 

Aquest complet inventari permet conéixer tot el patrimoni del casal dels comtes 

de l’Alcúdia l’any 1689.182 

Al primogènit, Baltasar, li va correspondre: 

 

La vila y comtat de la Alcúdia, dita de Carlet, en la Ribera de Xúcar, de la qual vila féu 

donació lo senyor rey don Jaume a Pere de Montagut, de qui és descendent dit egregi don 

Balthazar […]. Y en dita vila y comtat té dit egregi comte tota jurisdicció y la suprema, titulo 

gubernatorio […], y té totes les regalies; lo loc de Resalany ab totes les regalies y jurisdicció 

alfonsina; la vall y baronia de Xaló y loc de Líber ab tota jurisdicció y regalies; lo loc de Gata 

[…] ab totes les regalies y jurisdicció alfonsina. 

 

A més de dues cases a la ciutat de València i 11.608,6 lliures de capital en 

censals, amb un interés anual de 350,7 lliures. 

El fill segon, Antoni, va rebre «los locs de la Torre de Loris y Miralbò...ab totes 

ses regalies y jurisdicció alfonsina.» També 16.895, 3 lliures de capital en censals, amb 

                                                 
180 APPV, Protocols, 1.915/Notari: Joan Simian. 
181 GARCIA, Joan. Op. cit. 
182 APPV, Protocols, 1.916/Notari: Joan Simian. 
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un interés anual de 649,8 lliures. A Pasqual, el fill tercer, li concediren les 300 lliures de 

renda anual que son pare, com ja hem senyalat, li havia llegat en el seu testament. 

La comtessa viuda de l’Alcúdia, Francesca Felipa, retenia el dot aportat al 

matrimoni, constituït pels béns següents: «una heretat en lo terme de la mia baronia de 

Estibella», valorada en 5.993 lliures; «una heretat en terme de Museros» valorada en 

5.000 lliures; «un molí y les terres annexes en terme de Xarafuel», valorat en 500 

lliures; 6 cases i dues mitats de dos cases a la ciutat de València, valorades en 6.565 

lliures; i 2.438 lliures de renda anual de diferents censals i debitoris, i la casa dominical 

de la vila de l’Alcúdia amb el seu oratori.183 

 

3.3.1.2. Baltasar Escrivà d’Íxer, comte de l’Alcúdia i virrei del regne de Mallorca 

 

Baltasar, fill segon del comtes de l’Alcúdia Onofre Vicent i Francesca Felipa, va 

nàixer el 9 de juny de l’any 1673 a València i va ser batejat al dia següent en la 

parròquia de Sant Esteve. Per la mort del seu germà Josep, ocupa la primogenitura «para 

que este esclarecido héroe no passe los sinsabores de segundo quando la naturaleza le 

señalava en todo el primero.»184 Va ser declarat senyor del patrimoni de son pare pel 

justícia civil el 14 de febrer de 1689. Els cronistes alaben 

 

las singulares prendas que el cielo depositó en este cavallero, pues se mostró tan 

próvido que le dotó de quantas excelencias califican a un noble a todas luzes perfeto, siendo su 

dócil y apacible natural imán atractivo de las voluntades, sus loables costumbres […] son 

exemplo de muchas canas venerables; el talento grande de que se halla dotado es el 

complemento de todas quantas buenas partes le adornan.185 

 

El 21 d’agost de 1689, Jeroni de Monsoriu i Centelles,186 procurador de la 

comtessa viuda i del nou comte Baltasar, prenia possessió de la baronia de l’Alcúdia en 

                                                 
183 Dins la casa dominical de l’Alcúdia inventariaren el béns següents: «Huyt cadires de repòs de baqueta negra usades. Dos bufets, 

lo hu de nogal y lo altre de pi, usats. Quatre mapes ab ses guarnicions de pi. Mig lit daurat antic. Un catre usat. Una caixa de pi ab 

son pany y clau, usada. Un armari molt vell de pi.» [APPV, Protocols, 1.916/Notari: Joan Simian; 1689, març 17.] 
184 GARCIA, Joan. Op. cit. 
185 Loc. cit. 
186 Jeroni de Monsoriu era lloctinent general governador de la ciutat i regne de València. 
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nom del noble.187 Jeroni, en arribar a la vila, va ordenar al síndic Mateu Miquel que 

reunira el Consell General a l’ermita de Sant Antoni per a la cerimònia de jurament de 

lleialtat i vassallatge. Davant el Consell, Jeroni de Monsoriu va enumerar tots i cada un 

del drets dominicals de l’Alcúdia. Matisant aquesta exposició, el síndic de l’Alcúdia va 

advertir que els vassalls estaven dispostos a donar-li la possessió, solament 

 

guardant totes les condicions y calitats ab què sa magestat la concedí a la egrègia 

contesa de la Fera, senyora de la present vila, en lo any mil sis-cents quaranta y sis […] se li 

donàs la possessió dels drets dominicals en la forma següent, ço és, del ters-delme del forment, 

dacsa, ordi, olives, raïm de fer pansa y de vi, y lo ters-delme de la fulla de les moreres per a els 

cucs de fer seda, tot en espècie y no en diner. 

 

A més, l’Alcúdia entenia que ni el comte ni sa mare, la comtessa viuda, «eren 

senyors directes de cases ni terres de la dita vila, horta y terme de aquella, ni li feyen ni 

devien fer ni respondre censos alguns.» I respecte a les regalies, sobre les quals havien 

posat plet en l’Audiència, no admetien la possessió perquè «respecte de la fleca, tenda, 

taberna, hostal y carniceria a què es volia donar lo nom de regalies, eren pròpries de la 

vila y de sos veÿns.» Només li atorgaven la possessió «dels forns, molí y almàcera, com 

a senyor que és dit egregi comte, y no per via de regalies.» El procurador del comte 

s’avingué a no prendre possessió de la fleca, tenda i taverna per estar pendents de 

sentència. Però el veïns li exigiren que no podia prendre tampoc la senyoria directa 

sobre les cases i les terres per estar pendent també de veredicte; sobre l’herbatge, 

propietat senyorial, la vila podia fer-ne ús quan ho necessitara. Jeroni Monsoriu va 

acceptar el que li exigien, jurà guardar el furs i costums de la vila i els oficials 

municipals juraren com a senyor Baltasar Escrivà. 

En acabar la cerimònia del jurament, Jeroni Monsoriu va expressar la seua 

intenció de tindre audiència pública en la galeria oberta a la plaça, que ocupava la planta 

baixa de l’edifici de l’Ajuntament. Però el síndic de la vila li va recordar que «lo senyor 

de dita vila sols tenia en les Corts los emoluments, ço és, el poder arrendar y cobrar lo 

preu de l’arrendament, però no el tenir audiència, ni en jamés se havia vist tal cosa», i 

per tant protestava de «tot lo qual, y [també] per ser lo puesto hon se havia volgut tenir 

                                                 
187 APPV, Protocols, 1.916/Notari: Joan Siminan. 
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dita audiència propri de dita vila, que és la lonja hon se venen los grans, que està baix la 

sala del Consell Particular de dita vila.» Jeroni estava ja cansat de tanta protesta dels 

vassalls, va afirmar que el comte podia exercir la jurisdicció on li pareguera i anà a la 

llotja, on davant de tot el poble reunit va fer la crida acostumada sobre la prohibició de 

portar armes. Seguidament, va manar al ministre de justícia que detinguera Antoni 

Madramany, llaurador, perquè «estava informat de que dit Madramany era inquiet y 

perturbador.» Madramany va ser pres, encara que després, «a precs de alguns 

circunstants que abonaren a dit Madramany», va ser alliberat. 

Mateu Miquel es va queixar de tot el protocol seguit fins aquell moment i va 

advertir que el Consell no donaria més jurisdicció que la que havia atorgat al comte 

difunt. Jeroni va continuar amb la possessió de totes les propietats senyorials, com els 

forns. El síndic de nou va protestar i exigí que no constara com a senyor de les regalies, 

sinó com a senyor dels forns, de l’almàssera i dels molins, ja que 

 

dita vila y particulars y veÿns de aquells estaven y han estat sempre en la libertat de anar 

a moldre, fer oli y coure pa als molins, almàzera y forn que els ha paregut, y així mateix estan en 

libertat y facultat de poder fer molins, forns y almàcera ad opus sui et aliorum, segons que així 

expresament ho concediren los senyors reis en los furs.188 

 

Jeroni va negar aquestes llibertats perquè hi havia unes penes manifestes per a 

no utilitzar aqueixes regalies. Va acabar de prendre possessió de tots els edificis 

senyorials i va finalitzar en la casa del comte, al costat del portal de València. 

Baltasar, dos anys després de la mort de son pare, el 1690, reuní al seu palau una 

nova Acadèmia de València presidida per Josep Ortí i Moles, la qual va ser dissolta 

durant la Guerra de Successió. Allí va augmentar la biblioteca del seu progenitor amb 

noves obres, entre les quals va demostrar predilecció per la història. El germà de 

Baltasar, Antoni Escrivà, també va revelar inclinacions literàries i traduí de l’italià El 

sacro corazón de María (1735) de Joan Pere Pinamonti.189 

                                                 
188 El 23 d’octubre de 1475, el veí de l’Alcúdia, Antoni Garcia, en el seu testament llegava al seu fill una casa amb almàssera a la 

vila de l’Alcúdia: «dó e leix al dit Miquel Garcia, fill e marmessor meu, e Anthonet Garcia, nét meu, fill de dit Miquel Garcia, hun 

alberch ab sa almàcera de fer oli, situat e posat en la dita vila […], tengut sots directa senyoria del noble senyor de la dita vila a cens 

de una gallina.» Era clara, per tant, la llibertat dels veïns de tindre les seues almàsseres. [ARV, Protocols, 2.663/Notari: Francesc 

Pérez.] 
189 MILLO VALLÉS, J. L. Op. cit., p.33. 
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El comte es va establir a Madrid, en la Cort de la monarquia, i va gaudir del 

favor tant de la regent Maria Anna d’Àustria com del seu fill Carles II. De fet, va ser 

nomenat majordom i gentilhome de la cambra de sa majestat. Baltasar es va casar amb 

Maria Anna de Bracamonte Dávila, marquesa de Trocifal i Montalbà i comtessa de 

Torresvedras; se signaren les capitulacions matrimonials a Madrid el 8 de juliol de 

1697. Maria Anna va aportar un dot de 21.175 lliures, a més de «las mercedes que Su 

Magestad se avía servido hazerle por sus servicios y en contemplación de dicho 

matrimonio», les quals pujaven a 2.000 ducats anuals.190 Maria Anna descendia de Joan 

Suárez de Alarcón, marqués de Trocifal, governador i capità general de Ceuta, el qual 

 

en atención al imbicto valor y gran lealtad con que […] defendió y mantubo por esta 

corona aquella importante plaza [Ceuta], que fue la única que quedó por España en la rebelión de 

Portugal, merezió de la princesa y señora doña Margarita, governadora entonces de aquel reyno, 

repetidas gracias. Y quedándole qüenta de tan gloriosa acción a la magestad del señor don 

Phelipe quarto […] le espresó tenía empeñada su palabra de recompensar con seis mil ducados 

por vía de alimentos al dicho señor marqués y sus successores, havida conzideración a los 

pingües estados que por servicio a esta corona perdió en dicho reino.191 

 

Maria Anna havia estat dama de la mare de Carles II i ara ho era de l’esposa del 

rei, la reina Maria Anna de Neoburg. Les noces se celebraren a Madrid a l’església de 

Sant Joan el 29 de juliol de 1697 i la núvia va tindre l’honra d’eixir del palau Reial i 

d’obtindre una concessió dels reis de 2.000 escuts «que se daban a las damas que salían 

casadas de palacio.» 

Sembla que, respecte a la successió de Carles II, el comte de l’Alcúdia es 

pronuncià a favor de Felip de Borbó, duc d’Anjou, cosa que aquest li ho va premiar el 5 

de juny de 1704 amb el nomenament de virrei i capità general del regne de Mallorca i 

les Illes192 durant la crítica conjuntura de la Guerra de Successió.193 Pel maig de 1706 

Baltasar notificava a Josep de Grimaldo, secretari del Despatx de Guerra i Hisenda, que 

                                                 
190 ARV, Protocols, 8.109/Notari: Josep Vicent; 1745, abril 29. 
191 ARV, Batlia, lletra A, núm. 473; 1764, febrer 24. 
192 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.5, llibre 9. 
193 Baltasar tenia, per circumstàncies personals, «todas las condiciones para estar ligado a la casa de Austria. Pero por su cargo de 

virrey, nombrado por Felipe V, debía especial fidelidad al monarca y a la legalidad vigente. Se comportó como el resto de los 

virreyes, como lo hizo el duque de Medinaceli en Nápoles en 1702 ante la sublevación de nobles austracistas.» CHIQUILLO PÉREZ, J. 

A. «La nobleza austracista en la Guerra de Sucesión. Algunas hipótesis sobre su participación». A Estudis 17 (1991), p. 130-131. 
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el fet que els mallorquins encara foren fidels a Felip V havia estat «más efecto del arte 

con que é procurado hirlos sobrellevando que de su propia inclinación.»194 Reconeixia 

que necessitava tropes per a mantindre fidel l’illa, però com que sabia que «por ahora no 

es posible inviármelas, é discurrido en suplirlas, ponderando a la nobleza el gran 

servicio que ará a Su Magestad y quan de su propia combeniencia y seguridad será que 

se formen algunas compañías, assí de cavallos como de infantes.» Havia aconseguit 

formar un batalló de cavalleria i un altre d’infanteria, amb els quals confiava que serien 

suficients «para contener qualesquiera intentos domésticos y resistir a los enemigos en 

caso que vengan a inbadirnos.» 

Quan l’exèrcit borbònic va abandonar el setge de Barcelona, la capital catalana 

va reconéixer l’arxiduc com al rei Carles III. A Mallorca aquesta notícia «movió algo 

los ánimos de estos naturales», però el comte els va poder contindre i confiava en 

refrenar-los «si la armada enemiga no los altera con su vista, que en este caso fío poco 

de estos pueblos», per la qual cosa ordenà a la noblesa i als magistrats que formaren 

noves companyies. Però, com havia temut Baltasar, l’arribada a Mallorca d’una 

esquadra angloholandesa el 24 de setembre de 1706 bastà perquè les reprimides 

manifestacions populars contra Felip V esdevingueren una revolta contra el virrei, el 

bisbe i una part important de la noblesa. Així ho referia el mateix comte de l’Alcúdia: 

 

La armada enemiga, que compuesta de 35, los 26 de fuerza y los demás fragatas, y de 

transporte, avistaron el día 24 del pasado a la isla de Mallorca. Y el 25 por la mañana se 

acordonaron delante de la ciudad, y poco tiempo después vino lancha con un oficial que traía 

cartas y otros papeles para mí del almirante Leert y conde de Zavella […]. También traía cartas 

para el obispo, ciudad, reyno y nobleza, todas comformes en el contenido, que era las comunes 

persuasiones, promesas y amenazas de que usan y se valen para pervertir los ánimos y atraerlos a 

su partido […]. Luego que los enemigos las recivieron, empezaron a disponerse para imbadirnos 

y nosotros nos aplicamos a continuar y esforza[r] la ya prevenida defensa, capaz de despreciar 

aún más poderosa fuerza que la que traían. 

La noche deste día y la mañana del siguiente empleé en rondar la ciudad y reconocer las 

milicias, fortificaciones y puestos, dando las providencias convenientes para que todo estuviese 

en la devida forma. Por la tarde, acompañado del obispo, inquisidor más antiguo, ciudad y maior 

parte de la nobleza, continuava en el mismo desvelo, procurando con la maior eficacia ferborizar 

el pueblo a sufrir constante el bombeo. Y haviendo llegado en esta conformidad a la puerta del 

                                                 
194 AHN, Estat, llig. 298; 1706, maig 28. 
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muelle, de repente nos vimos embestidos de toda la gente de la marina que, en gran número 

sublevada, prevenida de todo género de armas y capitaneada por don Salbador Fruillos, 

proclamaron al Archiduque. 

A este inesperado ímpetu me opuse con la referida comitiva, valiéndonos todos de las 

más eficazes razones que, despreciadas de su obstinación, fue preciso apelar a las armas con que, 

no obstante la suma desigualdad, logramos resistirlos y aún rechazarlos. Pero haviendo 

sobrevenido inumerable pueblo sobre nosotros, muerto de un mosquetazo a don Gabriel de 

Berga, coronel de la nueva cavallería, erido a otros y viendo que las milicias se ivan mezclando 

con los amotinados, nos fue preciso retirarnos a un baluarte, en donde nos siguieron y estuvimos 

arriesgadísimos. De allí pasamos cautamente al Palacio Real, nos fortificamos en él en la forma 

posible y fuimos por tres vezes asaltados con imponderable furor. Viéndonos, pues, tan sin 

remedio por haverse incorporado con los sublevados todo género de gente, asta las mugeres que 

armadas discurrían por la ciudad continuando la aclamación, y que muchas tropas de forenses 

acaudillados de los síndicos, clabarios, rompían las puertas de la ciudad, proclamando assimismo 

al Archiduque, y que la armada empezó a bombear, con que se irritaban más los amotinados, 

instado de todos los que se allavan conmigo que tengo ya referidos a Vuestra Señoría, me vi 

precisado a imviar quatro de los primeros cavalleros al almirante para tratar de capitulaciones, 

las más airosas que se pudieron lograr en tanta estrechez […]. En virtud de ellas entraron los 

enemigos en la plaza el día 28, y yo traté luego de mi viage ,que executé el día 6 de éste en 

dichos dos navíos que concedió el almirante. 

 

El comte de l’Alcúdia va aplegar al port d’Almeria el 12 d’octubre de 1706, 

suplicant per carta a Josep Grimaldo 

 

ponerme a los reales pies de Su Magestad, y en su inteligencia todo lo referido, mientras 

yo llego a ellos y lo ago con maior individuación, esperando de los fabores que é devido a 

Vuestra Señoría me continuará su protección a fin de que, no haviendo logrado la gloria que 

deseé y solicité de perder la vida entre los riesgos a que la expuse en Mallorca, consiga destino 

que me facilite sacrificarla enteramente al crédito del celo y amor que profeso al real servicio de 

Su Magestad.195 

 

Expulsat de l’illa Baltasar, virrei borbònic, l’arxiduc Carles, proclamat nou rei 

de Mallorca, nomenava per virrei Joan Antoni de Boixadors i de Pinos, comte de 

Savallà. 

                                                 
195 AHN, Estat, llig. 300; 1706, octubre 13. 
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Felip V inicià una ofensiva per a recuperar Mallorca i renovà la seua confiança 

en el comte de l’Alcúdia, al qual, el 22 de juny de 1707, confirmà en el càrrec de virrei 

d’aquell regne: 

 

Por quanto devo esperar de la justa causa que me assiste y diligencias mandadas aplicar, 

que todos los naturales y abitadores de la isla de Mallorca, desengañados de su herror, buelvan a 

mi devida obediencia. Y conviniendo que para en este caso aya persona que exerza el puesto de 

virrey, atendiendo a las prendas y circunstancias que concurren en vos, el conde de Alcudia, y a 

que salisteis de aquella isla sin cumplir el tiempo por que os havía provehido en los referidos 

cargos de virrey, he resuelto continuéis en ellos todo el tiempo que os faltava de servir para el 

cumplimiento de los tres años por que os tenia hecha merced, de forma que se numere lo que 

havéis exercido desde el día que tomasteis posesión hasta el en que dejasteis de servir, 

excluyendo el que desde entonces á corrido y corriere hasta que efectivamente volváis a 

exercer.196 

 

Al temps d’aquesta confirmació, el rei li donà unes instruccions precises per a la 

seua delicada missió i li va ordenar que «os governaréis en lo que mira a la manutención 

de sus antiguos privilegios con aquellas precauciones y restricciones que convienen para 

que mi real authoridad quede en acción de resolver y executar lo que sea más 

conveniente a ella.»197 

En acabar el trienni del virregnat a Mallorca, Baltasar Escrivà d’Íxer va tornar a 

València, on el 7 de novembre de 1709 va morir sa mare, Francesca Felipa. Els seus tres 

fills mascles n’eren els hereus: Baltasar, comte de l’Alcúdia; Antoni, senyor de la Torre 

de Lloris i Miralbò; i Pasqual, tinent coronel de l’exèrcit borbònic.198 Es va fer 

l’inventari dels béns de la comtessa difunta,199 la qual posseïa esplèndides obres 

artístiques al seu palau en la parròquia de Sant Esteve, en què destacaven especialment: 

 

dos escritorios grandes de láminas de vidro, y cada [uno] de ellos tiene por pies sobre el 

bufete seis leones de bronze dorados, y entre los vidros todo en concha y bronze dorado, y arriba 

su galería con balaustres de bronze también dorados; y los dos bufetes son de nogal embutidos 

de évano y marfil, con sus pies y travas dado color jaspeado y en algunas partes corlado. 

                                                 
196 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.5, caixa 5. 
197 Loc. cit. 
198 Pasqual Escrivà residia a la Puebla de la Calzada, a Extremadura. [APPV, Protocols, 4.776/Notari: Joan Simian; 1710, febrer 2.] 
199 APPV, Protocols, 4.776/Notari: Joan Simian; 1710, febrer 2. 
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A més deixava 272 lliures en efectiu i el cobrament dels arrendaments de 

Xestalgar, Estivella, Belsega, Arenes, Sans, el molí de Xarafull, l’alqueria de Museros i 

d’alguns arrendaments de cases a la ciutat de València, la qual cosa constituïa una suma 

considerable. Així mateix, posseïa un capital de 16.008 lliures invertides en censals que 

li’n donaven un interés anual de 900. 

El 22 de gener de 1738 Baltasar Escrivà ordenava el seu testament. Volia ser 

soterrat amb l’hàbit de caputxí i sepultat en la capella dels Íxer al monestir de Sant 

Doménec de València. Assegurava no tindre descendents directes i nomenava hereua 

usufructuària la seua esposa Maria Anna, però no designà cap hereu universal, ni el seu 

germà ni el seu nebot.200 La nominació d’hereu es dirimiria en els tribunals. 

 

Llinatge dels Escrivà. Anys 1657-1742 
 

Anys Senyor 
1614-1652 XIV . Gonçal Escrivà, I comte de l’Alcúdia, 

amb Anna Maria Lloris Monpalau, senyora de la Torre de Lloris i Miralbò 
(Gonçal mor abans que sa mare Jerònima) 

1657-1688 XV . Onofre Vicent Escrivà, II comte de l’Alcúdia,  
amb Francesca Felipa de Monsoriu, comtessa de Xestalgar, senyora de Sans, Sot de Xera, 
Estivella Belsega i Arenes 

1688-1738 XVI . Baltasar Escrivà, III comte de l’Alcúdia,  
amb Maria Anna de Bracamonte, marquesa de Trocifal i Montalbà, i comtessa de 
Torresvedras 
(Sense descendència, hereta per un temps el seu germà Antoni) 

1739-1742 XVII . Antoni Escrivà, senyor de la Torre de Lloris i Miralbò, gran conservador de la religió 
de Sant Joan de Jerusalem 
(Reconeix el seu nebot, Joaquim de Castellví, fill de la seua germana Anna Maria, com a 
comte de l’Alcúdia el 26 de març de 1743) 

 

3.3.2. LA INCANSABLE LLUITA CONTRA EL DOMINI FEUDAL 

 

Un pueblo agraviado que, a instancias de su señor poderoso, 

experimenta rigores y notoria injusticia  

 

Joan Baptista Dayà, procurador de la vila de l’Alcúdia, 1687 

 

                                                 
200 APPV, Protocols, 6.657/Notari: Francesc Joan Simian. 
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El 16 de juliol de 1679, el comte Onofre Vicent signava a l’Alcúdia, a 

requeriment del Govern Municipal, un document de vital importància per als vassalls. 

El Consell General havia acordat que, per a la comprovació i justificació del domini útil 

que els vassalls tenien sobre les cases i les terres, per a tindre un instrument legal que 

valguera quan l’emfiteuta no tinguera el títol de la propietat útil, i també en prevenció 

del perill que les cases i les terres caigueren en comís, el senyor havia d’expedir un 

document perquè valguera als alcudiencs en cas de no mostrar-hi el títol de possessió. 

El comte, que es nomenava «dominus directus omnium domorum, terrarum et 

possesionum in dicta nostra villa de la Alcudia et eius termino respective sitarum et 

positarum»,201 assegurava en el document que 

 

absolvimus et diffinimus vos, praedictos justitiam, juratos, syndicum et caeteros 

vasallos et particulares dicta nostra villa de la Alcudia, praesentes et acceptantes […] ac 

praedictas domos, terras et possessiones dicta nostra villa de la Alcudia et eius termini ab omni 

actione, petitione, lite, demanda et controversia, quas contra vos vel vestris et dictas domos, 

terras et possessiones dicta nostra villa de la Alcudia et eius terminos uti domini directi illarum 

facere, movere seu intentare possemus, nunc vel in futurum, in ordine ad eas commissandum 

ratione deffectus dictorum titulorum et instrumentorum tantum volentes. 

 

En definitiva, el document valia a fi que els vassalls no caigueren en el temut 

comís. Tanmateix, el comte l’atorgava amb dues condicions: que els vassalls el 

reconegueren com a senyor directe i que, en un any, un jutge delegat del comte 

confeccionara un capbreu de totes les cases i terres de l’Alcúdia sotmeses al mencionat 

domini directe. 

El 2 de gener de 1682, la vila va nomenar procurador al notari Lluís Bertran.202 

El 13 de setembre de 1683, un total de 140 veïns van elegir com a procurador Bernat 

Oliver, notari, i ho feren amb 30 escriptures,203 ja que no les podien ajuntar totes per a 

«evitar la disposició de dret que prohibix el poder juntar-se molts per a fermar qualsevol 

acte.»204 Per l’agost de l’any següent es reunia el Consell General a l’ermita de Sant 

Antoni, presidit pel justícia Vicent Perales, els jurats Tomàs Carrió i Andreu Almenara, 

                                                 
201 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 2.181. 
202 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.6, caixa 1. 
203 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 2.181. 
204 Loc. cit. 
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el mustassaf Pere Joan Pasqual i el síndic procurador general Joan Madramany. El 

Consell, a més, era conformat per un total de 131 veïns, constituïts per a nomenar 

procurador el notari Bernat Oliver i per a respondre a un pregó, publicat pel tribunal del 

comte a instància de Joan Baptista Llosa, assessor general del senyor, sobre el pagament 

per part dels vassalls deutors al comte dels impostos senyorials.205 

El 22 de novembre el síndic de l’Alcúdia, Lluís Bertran, i el síndic d’altres 

particulars, encapçalats per Pere Espinós, Joan Madramany, Marc Gomis i Onofre 

Vendrell206 declaraven en la Reial Audiència que 

 

en la dita vila se ha fet un pregó en què se ha publicat que per lo present tribunal se 

havia provehit que qualsevols que serien deutors al molt egregi compte don Onofre Vicent Íxar y 

Montagut, senyor de dita vila, dins deu dies, dins sis dies y dins tres, pagasen lo que serien 

deutors per rahó de les regalies, censos, vel alias a instància de Miquel Aràndiga, arrendador que 

seria de dits drets.207 

 

Els síndics demanaven davant el tribunal del comte i al doctor Llosa que 

revocaren el pregó, ja que el consideraven no conforme a dret. El doctor Llosa va 

declarar que el pregó s’ajustava en tot a dret i van procedir a segrestar els béns als 

particulars. Contra aquesta pràctica, els síndics de la vila presentaren, el 7 de desembre 

de 1683, un recurs en l’Audiència Reial. 

En aquest any de 1683, així mateix, es va suscitar una altra qüestió, «aunque no 

se deduxo en juicio, sobre si el tercio diezmo de la oja de criar los gusanos de la seda y 

de la paza se havia de pagar en dinero o en frutos en especie», i en conseqüència, els 

comtes 

 

dexaron de percibir el tercio diezmo de dichas cosas des de el año mil seiscientos 

ochenta y tres hasta el de mil setecientos y ocho, inclusivamente, y por dichos tercios diezmos 

tiene su ilustrísima instadas rígidas execuciones contra los particulares señores de tierras por el 

jusgado de jues de diezmos de la ciudad de Valencia. 

                                                 
205 AHN, Consells, llig. 21.861. 
206 «Sus protagonistas no son, pues, campesinos miserables, sino los grupos más acomodados y cultos del ámbito rural.» PÉREZ 

APARICIO, C. «Reivindicaciones antiseñoriales en el País Valenciano. De la Segunda germanía a la guerra de Sucesión». A Estudis 

24 (1998), p. 251. 
207 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 2.181. 
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Segons la concòrdia de 1645, els vassalls havien de pagar el terç-delme de la 

fulla i de la pansa en espècie, i no en diners com abans, fonamentant-se en el fet que en 

espècie es pagava també el delme i la primícia a l’Església.208 

Pel maig de 1684, el procurador del comte afirmava en el procés que totes les 

cases i les terres de l’Alcúdia eren subjectes a cens, com ho demostraven dos llibres de 

capbreus i l’acord de 1645, pel qual «totes les terres y cases del terme de dita vila de la 

Alcúdia estan censides al senyor de dita vila, y en aquella se expresen los censos 

particulars de cada partida.» Recusava així la pretensió del síndic de l’Alcúdia, el qual 

no volia reconéixer la senyoria directa del comte en tot el terme, atés que els senyors no 

ho havien pogut provar mai perquè els capbreus només recollien certa part de les cases i 

de les terres, no la totalitat. 

El 13 de juny de 1684 s’iniciava el plet de segrest, per mitjà del qual el comte 

Onofre Vicent intentava confiscar «todos los frutos que entonces se hallavan pendientes 

en todas las tierras sitas en el término general de dicha villa para la percepción, y 

cobransa de los derechos que según los establecimientos y concordias se le devían a 

dicho conde.»209 

El síndic de l’Alcúdia va denunciar la repercussió del pregó sobre 

l’embargament i el segrest dels fruits de totes les terres de la vila, ja que estaven els 

fruits sense poder-se collir. Demanava que s’alçara el comís dels fruits per 

 

lo grandíssim dany que senten tots los particulars vehins de dita vila y terratinents per 

causa de dit secrest, y més sent tan mòdiques les cantitats que respectivament es pot suposar 

deure aquells, àduch que lo dit egregi conde obtinga en son favor sols se demana vint dinés per 

cafisada perquè la preensió de la part és que es deurien deu sous per jovada, y sis cafisades fan 

una jovada.210 

 

Joan Baptista Ximénez de Cisneros, procurador del comte, va replicar que aquest 

pregó no podia contindre cap greuge, puix solament interessava als deutors d’impostos 

senyorials, a més que «este gènero de pregons és inconcusament observat en totes les 
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viles y llochs del regne en matèries de drets dominicals, y censos ab fadiga y luïsme.» 

De més a més, era conforme a dret publicar-lo a l’Alcúdia perquè el seu terme, totes les 

cases i les terres «estan censides ab lluïsme y fadiga al senyor de dita vila.»211 

El plet d’execució fou emés per l’Audiència el 24 de juliol de 1684 a favor del 

comte i en contra de «los detentores de las casas y tierras por lo que cada uno en 

particular devía, y contra la villa por lo que estava deviendo por raçón del derecho de 

carnicería, panadería y demás de este género que abusivamente se llaman regalías.»212 

El 17 de setembre de 1684, els síndics de la vila i el dels veïns particulars 

asseguraren que la vila no devia res al comte ni a l’arrendatari del comtat, ni els 

particulars encausats hi constava que tampoc degueren res. A més, no consideraven 

legal l’antic establiment de 1337, perquè qui llavors era senyor, Pere de Montagut, no 

tenia legitimitat per a signar-lo. 

El 9 d’abril de 1684, el comte havia escrit als jurats de la vila perquè el Consell 

General aprovara la concòrdia de 1645 i el Consell va decidir de no validar-la.213 Cinc 

dies després, en el Tribunal de la Governació, el síndic de la vila presentava una 

escriptura sobre l’arrendament de les regalies,214 i «no solamente dixo que estava en 

possessión de dichas regalías y de percibir, cobrar y gastar lo procedido dellas, sino que 

dixo también que esto lo hazía como señora de muchos años atrás que era de dichas 

regalías.»215 

El 16 de maig de 1684, Lluís Bertran, síndic de l’Alcúdia, va rebatre la pretensió 

del comte que la vila «està tenguda a pagar per certa pretessa concòrdia» signada l’any 

1645. Per a la vila, aqueix acord no tenia cap valor legal, ja que el sindicat signat pels 

veïns no s’ajustava a dret, principalment perquè només el signaren 124 veïns, un 

nombre insuficient per a formar el Consell General. A més, el poble el féu per a signar 

l’acord de 1645, el qual tenia com a justificació que, qui llavors era senyora de 

l’Alcúdia, Jerònima d’Íxer, en adonar-se que 
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la dita vila estava gravada de infinits crehedors que els censalistes tan sols importaven 

les propietats cinquanta-dos mília liures, los canvis solts presos per dita vila, prop de huit mília 

liures, los interessos tan excesius d’estos y molts resagos de les pensions de dots censals, y 

encara molts altres deutes solts, prometé a dita vila la dita egrègia condesa de la Fera, pendre a 

son càrrech, per sa gran benignitat, pagar y respondre tot lo desusdit y eximir a la dita vila de dits 

gravísims càrrechs y execucions que per estos causaven, donant-li esta a dita egrègia condesa 

cascun any quatre mil y cinch-centes liures, lo que no complí ni féu la dita egrègia condesa ni 

posà en execució.216 

 

Per tant, com que la comtessa no complí la finalitat del sindicat, la concòrdia era 

nul·la. 

El procurador del comte en va defendre la legalitat i mostrava l’estranyesa per la 

pretensió de la vila de voler-la declarar il·legal, atés que a qui més beneficiava la 

concòrdia era al poble, perquè abans de signar-la «estava obligada a pagar machors 

drets, censos y particions de fruyts del que en virtut de dita concòrdia pagua.» Per una 

altra part, la comtessa de la Fera no va poder complir allò concordat perquè la vila no li 

va donar les 4.500 lliures que li havia promés. 

El síndic de l’Alcúdia va analitzar l’establiment de terres de l’any 1337 en què 

es declarava que el senyor reservava com a regalies només els forns i els molins, per 

contra, en la concòrdia de 1645 es trobaven unes altres més de manera que aquesta 

estipulació no era favorable a la vila. A més, per un acte notarial del 2 de juny de 1587, 

Àngela Montagut donà llicència als jurats de la vila per a arrendar la tenda, la fleca i la 

taverna per ser senyora directa i no útil d’aqueixes regalies: el domini útil el tenia la 

vila. D’altra banda, l’acord de 1645 manava que, de les terres de regadiu, en pagaren 2 

sous per jovada, i en l’establiment de 1337 es deia que hi havia d’haver franques 13 

cafissades i mitja de terra. El síndic incidia en el fet que la raó de la signatura de la 

concòrdia va ser que «la condesa prengués a son càrrech la cobrança dels propis de dita 

vila y satisfera als acrehedors.» Però la comtessa de la Fera no va pagar els censals, sinó 

que els va abonar la vila, encara que «s’obligà la dita egrègia condesa a pagar, 

respondre y quitar en son cas y loch los censals individuals y expresats en aquells, y no 

consta ni podrà constar que se haja cumplit per sa part.»217 
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Sis anys estigueren les parts aportant documents per a provar les pretensions 

respectives sobre la concordança de 1645. El 6 de març de 1693, Bernat Oliver tornava 

a insistir en que es declarara nul·la la concòrdia perquè el sindicat no era el correcte, ja 

que no constava ni la mitat dels veïns De més a més, atés que el comte havia exhibit una 

altra concòrdia del 20 de març de 1645, rebuda per Ambròs Salafranca sobre els censals, 

aquest acord, com que tenia el mateix sindicat, també s’havia de declarar nul.218 

Respecte a les altres qüestions en litigi, el 2 d’octubre de 1685, Joan Baptista 

Ximénez, procurador del comte, defenia que els pregons motiu del litigi «foren per a 

capbrevar y pagar censos tots los que possehien terres y cases en tot el terme de la 

Alcúdia.» A més, amb «l’acte en defecte d’actes» del 16 de juliol de 1679, quedava 

 

sens difficultat provada la senyoria directa y justificar los pregons, perquè sent estos 

generals, basta verificar la senyoria general, y quant se passarà a la citació particular, bastarà 

verificar quantes terres posseheix el cridat y que aquelles estan dins lo terme general de dita 

vila.219 

 

I aquell acte concedit pel comte comportava l’obligació dels vassalls de 

capbrevar. 

El 2 de novembre de 1685, els síndics de la vila consideraven que no quedava 

clara en l’acte de 1679 la senyoria directa com la interpretava el comte, ja que no 

constava «en lo modo que es deu que totes les terres y casses situades dins lo terme de 

aquella estiguen censides al dit egregi conde.» Així mateix, el Consell General no es va 

convocar en la forma apropiada per a aquest acte. Per últim, en diferents concòrdies i 

establiments constava que no totes les terres estaven censades, ja que hi havia terres 

franques, per tant els vassalls no devien cap cens al senyor. 

El 14 de febrer de 1687, el comte obtenia una sentència favorable, la qual 

revocava la ferma de dret que havia obtingut la vila el 14 d’abril de 1684. Al març 

compareixia en el Consell d’Aragó Jeroni Espuig, procurador del comte, i sobre el plet 

en la Reial Audiència de València informava 
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sobre ciertas nulidades dichas por el síndico de dicha villa conta una Real sentencia 

dada y publicada por dicha Real Audiencia en 15 de Febrero de 1687, con la cual se revocó la 

firma de derecho que puso dicha villa, sobre que no devía pagar las regalías de dicho lugar que 

está en posesión de cobrarlas.220 

 

El comte demanava que no es tinguera en compte la súplica de sentència de la 

vila, perquè ell «necessita destos derechos para su sustento y alimentos», i per tant, 

suplicava al Consell que confirmara la sentència de l’Audiència. 

El 13 de març, Joan Baptista Dayà, procurador de l’Alcúdia, acusava al comte 

que per «su mucho poder y autoridad, y la mano que tiene con algunos ministros de la 

Real Audiencia de aquel reino, á conseguido sentencia tan favorable», per la qual «se á 

mandado revocar la firma de derecho y despojar a mi parte de la pocessión en que tan 

justificadamente está.» El comte «es poderoso, assí por ser señor de la dicha villa como 

por la autoridad y mano que tiene, y ser el interés que se litiga más de 20 ducados de 

plata en propiedad, pues todos los años fruta los dichos arrendamientos más de 10 

ducados de plata.» Demanava per tant que el Consell d’Aragó revisara el veredicte.  

De més a més, Joan Baptista assegurava que en l’Audiència de València se 

seguia un procés de nul·litat de sentència, però per les circumstàncies que influïen i per 

la imparcialitat en el plet, havien de traslladar la causa al Consell d’Aragó i lamentava 

«los daños tan graves y crecidas costas que se dejan considerar contra mi parte, sino los 

disturbios de un pueblo agraviado que a instancias de su señor poderoso experimenta 

rigores y notoria injusticia.»221 

El comte s’oposava a aquest trasllat perquè ja s’havia dictat sentència a favor seu 

 

con excessivos gastos y privándole de sus rentas de que necessita para vivir con el lustre 

de su estado y dignidad y pagar a sus acreedores, a quienes resulta también grave perjuicio en la 

dilación, que assí se debe evitar por los grandes gastos que se ocassionan en este Supremo.222 

 

De la mateixa manera, s’havia d’imposar una multa «muy exemplar» al 

procurador de l’Alcúdia per haver dubtat de l’equitat de la Reial Audiència, «que juzga 
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en nombre de Vuestra Magestat», i voler acusar el comte d’haver interferit amb la seua 

influència en la sentència, la qual cosa era una absurda calúmnia. 

Jeroni Espuig, procurador del comte, tornava a insistir que l’escriptura posada 

per l’Alcúdia era intolerable, que parlava malament de la Real Audiència «queriendo 

dar a entender que aquella havría pronunciado a complacencia del conde.» Ara volia 

que es provara que el 14 d’abril de 1684, en la Governació, el síndic de l’Alcúdia no 

només va afirmar que la vila estava en possessió de les regalies, sinó que n’era senyora 

de feia molts anys. En la concòrdia de 1645, els síndics de la vila havien atorgat 

diferents concessions als senyors, entre les quals la de ser senyors de les regalies, ja que 

sempre les havien arrendat i cobrat. Si alguna volta els jurats de la vila les havien 

arrendades, havia estat «por especial gracia y concessión precaria que les han hecho los 

condes señores de dicha villa, quienes la han reusado siempre que les ha parecido, 

consintiendo y obedeciendo la revocación la dicha villa.» En aquest cas, el Govern 

Municipal havia pagat als senyors per l’arrendament 180 lliures a l’any.223 

El 5 de maig de 1687, el justícia Andreu Vendrell, els jurats Tomás Carrió i 

Andreu Almenar i el síndic Joan Madramany donaven poder a Joan Baptista Dayà, 

notari de Madrid, per a comparéixer davant el Consell d’Aragó i respondre a les 

acusacions de Jeroni Espuig. Dayà va insistir en la nul·litat de la concòrdia de 1645 «por 

no estar decretada ni haver convenido en ella la mayor parte de los vecinos de dicha 

villa de La Alcudia que se requiere según derecho.» També que la vila no havia arrendat 

mai les regalies per cap gràcia dels senyors, perquè de 1630 a 1686 els jurats havien 

arrendat les regalies sense tindre cap permís.224 Els doctors acceptaren que el plet se 

seguira en el Consell d’Aragó. 

A partir del 26 de juny de 1687 declararen els testimonis presentats pel comte a 

València. De tots els testimonis va destacar el de Joan Carrió, llaurador de l’Alcúdia, 

incondicional del comte. Va fer una relació de tots els veïns de la vila amb les seues 

cases i terres sotmeses a la senyoria directa del senyor i va declarar que 

 

en respecte de si dites cases y terres són censides o franques […], respecte de les cases 

sap y té notícia que al senyor de dita vil·la se li paga y respon cascun any per cascuna casa en lo 
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dia de Nadal una gallina, de tal manera que si la casa té dos portals, paga dos gallines al dit 

senyor, y si no té més que hu, en paga una. Y en respecte de les terres […] sap […] que cascun 

vehý […] paga al senyor de aquella de cada trenta-sis fanecades de terra, deu sous com sia terra 

horta […] y que no sap que de la terra que està en lo secà es pague cossa alguna. 

 

L’1 de febrer de 1688, Bernat Oliver, síndic de la vila, assegurava que en el 

terme de l’Alcúdia abans i ara hi havia hagut i hi havia terres no censades, i els senyors 

no havien tengut mai a la vila la senyoria directa amb lluïsme i fadiga; igualment, hi 

havia moltes cases franques. A més, sempre que havia estat necessari el Consell General 

havia convocat tots els caps de casa majors de 20 anys, tenint o no llicència senyorial.225 

Pel maig Oliver va voler que foren preses declaracions a algunes de les persones més 

ancianes de la vila i dels pobles veïns.  

Miquel Madramany, llaurador de 60 anys, va assegurar que «en dita y present 

vila de la Alcúdia no y à ninguna casa ni ninguna terra en lo terme de dita vila que 

estiga censida al senyor de dita y present vila, y si es pagava algun dret en dites casses y 

terres al dit senyor de dita y present vila, no sap.»226 Francesc Jardí afirmava que 

l’Alcúdia era «franca, y el senyor de aquella no tenia cens, fadiga ninguna […] tan 

solament tenia el títol de senyor però no senyories directes ni cens, fadigues.» Joan 

Madramany, de 75 anys, comprà al senyor una casa i no va pagar lluïsme. Jaume 

Espous no havia vist mai pagar cens als senyors de l’Alcúdia, sols «lo ters-delme dels 

fruits que es cullen en la horta y terme de dita vila, perquè sempre ha estat esta 

universitat de christians vells.» El veí de Carlet Josep Ginesta sabia que els de Carlet 

posseïen aproximadament 800 fanecades al terme de l’Alcúdia, «a hon estan les 

forquetes» al camí de València, i pagaven un sou per fanecada de vinya per raó del terç-

delme. Un altre carletí, Joan Bugades, a més de confirmar el dret de la vinya, va jurar 

que, «arrancada la vinya y quedant la terra erma, no se li pagava dret algú.» Josep 

Conca, de 90 anys, deia que les cases i terres de l’Alcúdia havien estat sempre franques 

«com si fóra y foren de terra de rey.» En aquest sentit també declararen els veïns de 

Guadassuar Jaume Perales i Lluís Osca. 

Un dels testimonis més favorables al comte havia estat, com hem indicat, el de 

Joan Carrió. El síndic de la vila va intentar que declararen nul tot el que havia exposat 
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aquest individu, perquè no estava «cabal de bo y arreglat de juhí»,227 i encara que era 

«persona de les més ben aparentades de dita vila y de les famílies que suposen molt en 

aquella», no se li havien adjudicat càrrecs municipals. Carrió fugia de la gent, sempre 

anava sol, «no eixint a la plaça com los demés», i per tant no havia pogut veure més de 

300 veïns pagar una gallina de cens per la a casa i 10 sous per jovada de terra. Endemés, 

Carrió, quan va anar a declarar a València, va ser hoste del comte per espai d’un mes i 

afirmava que «el regalaven molt» al palau del comte, el qual li va perdonar els 

interessos d’un censal. Uns altres testimonis com els d’Agustí Montó i Josep Carrió, 

germà del boig, confirmaren la follia de Joan Carrió, esdevinguda quan ell i la seua 

esposa estigueren plens de sarna i per a curar-se van menjar una serp, sense saber-ho 

ells, dient-los que era una anguila. De més a més, perquè Carrió menjara, «lo havien de 

castigar pegant-li algunes porrades», i vagava pel poble fent crits «ab un Christo en les 

mans, dient: “Muira Sançó y tota sa cheneració!”» 

El 18 de maig de 1691, el síndic Bernat Oliver declarava que Pere Escrivà, 

segrestador dels senyorius de la comtessa de la Fera, el 1629, va efectuar un 

arrendament a Joan Marco, de l’Alcúdia, amb pacte que aquest 

 

hagués d’arrendar als jurats de dita vila un hostal ab lo dret de tenda, fleca y taverna que 

lo senyor de dita vila tindria en aquell per evitar plets y gastos entre dita senyora y jurats, per a 

que dits jurats arrendasen dit hostal ab lo dret que dita senyora tindria en aquell, juntament ab la 

tenda fleca y taverna de dita vila.228 

 

Oliver tornava a insistir en la nul·litat de la concordança de 1645, i que «quant 

los senyors han concedit el que la vila pogués arrendar, sols se pot entendre respecte de 

aquell dret de fleca, tenda y taverna que tenia el senyor com a particular en la cassa 

hostal que tenia en la vila, no emperò respecte dels drets propris dels vehins.» La 

concòrdia de 1552 reconeixia als vassalls la llibertat de tindre tenda, fleca i taverna. En 

l’acord de 1620 s’afirmava que el senyor tenia una casa hostal amb dret de tenda, fleca i 

taverna en l’hostal, «luego les llicències que han concedit los senyors a la vila per a 

arrendar la fleca, tenda, taverna y hostal sols se pot entendre que la concedien com a 

particulars per lo dret que, com a tals, podien tenir en la sua cassa hostal.» El veredicte 
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de 1617 va declarar que la vila no podia arrendar com a universitat la fleca, la tenda i la 

taverna, però declarà, així mateix, que aqueixos drets eren dels particulars. Així, quan el 

senyor donava llicència per a arrendar-los, només podia entendre «aquells que el senyor 

tindria com a particular, pues sols los particulars vehins de dita vila eren senyors de 

estos drets com se expresa en dita real sentència.» El síndic Oliver arribava a la 

conclusió que tant el senyor com la vila tenien cada u un hostal amb dret de tenda, fleca 

i taverna.229 

A l’octubre de 1693, Francesc Eixulvi, síndic de l’Alcúdia, defenia que els drets 

de fleca, tenda, taverna i de l’hostal eren propis, en principi, dels veïns de l’Alcúdia. 

Aquestos drets només havien pogut ser dels senyors en tant que els nobles posseïren una 

casa hostal en la qual podrien tindre tenda, fleca i taverna com uns particulars més. 

Eixulvi concloïa que la vila tenia el dret d’arrendar les regalies i el senyor tan solament 

gaudia d’un hostal propi amb dret de tindre tenda, fleca i taverna.230 

El 14 d’octubre de 1698 es va dictar sentència a favor de l’Alcúdia, amb la qual 

es va revocar el veredicte que va obtindre el comte a favor seu el 14 de febrer de 1687. 

Al desembre, Isidor Hervàs, en nom del comte, compareixia per a enumerar els 

plets que estaven pendents amb l’Alcúdia sobre «las cobranças de los derechos 

dominicales y de prohibir a la villa, como universidad, el tener mesón, carnicería, 

panadería y demás de este género.»231 Eren un total de quatre causes pendents en la 

Reial Audiència valenciana i 

 

son de calidad tan perjudicial y de importancia por su tracto successivo contra mi parte 

y los successores en su casa y estado como se manifiesta por su contenido, pues se encaminan a 

despoxar a mi parte y a su casa de los derechos que posehe desde la conquista de aquel reyno por 

sangre derramada. 

 

A més advertia, sorprenentment, «la contrariedad con que se ha juzgado estas 

causas aquella Real Audiencia, y que justamente solicita mi parte se vean y reconoscan 

y determinen en este Supremo Consejo.» 
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Joan Simian, un altre dels procurador del comte, creia que s’havia de revocar o 

millorar la reial sentència publicada per Vicent Pareja el 14 d’octubre de 1698, en la 

qual s’havia declarat a favor de la vila, perquè la pretesa possessió de les regalies 

l’havia tinguda la vila per concessió dels senyors, des d’Àngela de Montagut, com un 

favor i no com un dret. Els veïns gaudien de la facultat de tindre les regalies, però no 

arrendar-les.232 El procurador suplicava que tots els plets pendents «es trameten a sa 

magestat y son sacro real Consell de Aragó per a pendre’s en ells la delliberació de lo 

que en ells se ha de declarar» i que es notificara a l’Alcúdia. Després, el virrei Alonso 

Pérez de Guzmán en va informar a la vila.233 

El 18 de novembre de 1702, Joan Simian exposava la defensa del comte. La vila 

el que volia des d’un principi era negar l’emfiteusi o senyoria directa del comte a 

l’Alcúdia. Simian defenia el contrari, perquè tant la Carta de poblament de 1252 com la 

de 1337 eren contractes d’emfiteusi. A més, va analitzar uns altres documents: el de 

1399 que remetia els comissos, els capbreus de 1529, la concòrdia de 1552, la relació de 

1578 a 1580, els acords de 1620 i de 1645, l’acte de 1679, per tal d’arribar a la 

conclusió que el 1252 i el 1337 hi hagué emfiteusi general, atés que la paraula ‘establir’ 

en els furs significa ‘concessió emfitèutica’. 

El 8 d’abril de 1704, el síndic Bernat Oliver contestava l’exposició de Simian. 

Miquel Aràndiga, arrendatari dels drets dominicals, va obtindre per mitjà de l’assessor 

general del comte, Joan Baptista Llosa, l’execució de penyores contra els particulars 

implicats en el procés. Oliver negava que Llosa fóra assessor, ja que no havia prestat 

jurament, a més de ser «regalia de sa magestat que ningú exercixca jurisdicció en sos 

regnes no tenint-la los vasals de sa magestat, quals o són los principals dels supplicants, 

també tenen dret a no subjectar-se a consemblants supostes jurisdiccions.» És a dir, que 

els alcudiencs que havien posat el recurs es consideraven vassalls del rei, no del comte. 

Les execucions contra els alcudiencs implicats no eren legals, ja que aquestos no havien 

sigut mai emfiteutes del comte, encara que 

 

                                                 
232 Loc. cit.. 
233 Loc. cit. 
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estan promptes a cabrevar, pagar censos y fer tot lo demés a què estan tenguts los 

emphiteutes, sempre que lo egregi conde, son senyor, justifique que los dits sos principals 

detinguen o possehixquen béns alguns tenguts sots directa senyoria del dit egregi conde. 

 

El comte, per a justificar les seus pretensions, havia presentat diversos 

documents i testimonis, i la seua pretensió es reduïa al fet que «totes les casses y terres 

del terme y territori de la dita vila de la Alcúdia estarien tengudes sots directa senyoria 

del dit egregi conde, a cens les cases de una gallina per cascuna, y les terres a deu sous 

per cascuna jovada.» Però el noble, per molt que insistira, no tenia la senyoria directa en 

tot el terme de l’Alcúdia. Després de l’expulsió dels moriscos és quan es parla de 

senyoria directa, els senyors, sense cultivadors per a les terres, buscaren nous pobladors, 

els van establir cases i terres amb contractes d’emfiteusi i restaren ells com a senyors 

directes, però «tot lo que posehien los christians vells era y és franch.» Aportava els 

exemples del duc de Sogorb, el marqués de Dénia, el marqués d’Ariza i el comte de 

Carlet, els quals tenien part de les seues terres sense senyoria directa per no haver estat 

habitades de moriscos. Bernat Oliver feia referència també a la Segona Germania: 

 

Pochs anys ha que es comogueren en este regne, sens rahó alguna, los nous pobladors 

de alguns llochs antigament poblats de moriscos, pretenent ser franchs de tota senyoria directa y 

tributs, pretexats ab malentesos y pretesos privilegis. Y les rahons antesedents del nou contracte 

de la enphiteusis celebrada en les noves poblacions foren bastants per a detenir lo despenyo als 

que penetraven la rahó y refrenar als somoguts. 

 

L’Alcúdia, al temps de l’expulsió de 1609, no estava poblada per moriscos, sinó 

per cristians des de 1252, quan 54 pobladors, segons el comte, signaren un contracte 

d’emfiteusi, mentre que per a Oliver «fonch un contracte innominat, sens que mereixca 

nom ni títol de enphiteusis.» Per tal que hi existira vertadera emfiteusi hi havia d’haver 

aquestes característiques, que no recollia el document de 1252: 

� Separació del domini útil del directe. 

� L’emfiteuta no podia acudir a cap altre jutge que no fóra el seu senyor 

directe o el seu jutge delegat. 

� L’emfiteuta no podia establir. En la Carta de 1252 es troba una clàusula 

que ho permet als vassalls: «ad habendum, tenendum, posidendum et expletandum et 

etian ad […] stabliendum.» 
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� Retenció de la fadiga pel senyor. El 1252 el senyor eximeix els pobladors 

d’aquest tribut. 

� L’emfiteuta no podia alienar. 

� S’establia la pena del comís i es consolidava el domini útil amb el 

directe. 

Així, el contracte de 1252 només tenia d’emfitèutic la constitució de cens i la 

reserva de mig lluïsme, per tant era un contracte innominat. 

Un dels handicaps del senyor era el fet de patir «la casa del dit egregi conde la 

desgràcia de falta de cabreus, que se acredita ab no haver-se cabrevat asta el any 1529, y 

d’este any no haver-se tornat a cabrevar asta el de 1578 y 1580, y d’este any asta el 

present no se ha tornat a cabrevar.» Segons el capbreu de 1529, no tot el terme era 

sotmés l’emfiteusi, ja que en el nomenament d’un jutge delegat pel senyor per a 

capbrevar, Joan de Montagut s’intitula «dominus directis diversarum domorum, 

terrarum et possessionem»; diu «diversarum», no «omnium terrarum». El 1252 només 

hi havia 54 cases, i ara 355, construïdes sobre les terres franques dels horts, perquè amb 

«un fragment de terra de setze braces es pot fabricar una casa ab tot desahogo, donant-li 

quatre braces de fachada o amplària, que són 36 palms, y huit [braces] de fondo, que 

són trenta y dos palms.» 

Oliver denunciava els pagaments i les obligacions que el comte mirava 

d’imposar als vassalls. Segons els càlculs del síndic, per cada casa tocaria pagar un 

diner de cens i el comte pretenia que li pagaren una gallina, que valia 60 diners. Oliver i 

els seus representats estaven dispostos a pagar el que fóra just i suplicava als jutges 

«exonerar-los dels abusos, corruptel·les y noves introduccions dels senyors, qual és esta 

que es pretén.» A més, segons la Carta de poblament de 1252, el cens d’una jovada eren 

cinc sous i el comte en volia rebre 10. Per una altra part, no es podia negar el valor dels 

documents de l’arxiu de l’Alcúdia, com intentava el comte. 

Un dels documents presentats pel comte Baltasar era l’establiment de Pere de 

Montagut de 1337, on s’indicava que Toda, viuda de Pere «auria posat demanda de 

comís contra diferents particulars de Alcúdia per haver venut béns sens licència 

senyorial, y que en molts Toda hauria obtés sentència favorable.» Oliver comprovava 

que ja aleshores els senyors obraven sinistrament, perquè no podia haver comís quan el 

1252 no hi havia emfiteusi. A més, aquest document va ser privat i no podia implicar tot 
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el poble, per a ser vàlid, havia d’haver estat el Consell General el que l’acceptara. A 

més, es veia en el document que hi havia 20 dones, les quals no podien entrar en aqueix 

Consell. Oliver reconeixia que el 1337 sí que hi hagué emfiteusi, però no a tot el terme. 

El document anomenat «acte en defecte d’actes» de 1679 serviria per als vassalls que 

signaren l’establiment de 1337, però no per als altres. Aquest tipus de documents es 

feien perquè 

 

les universitats, com se componen dels mateixos enphiteutes, per exemir-se los 

particulars de buscar los actes per a els cabreus y de algunes caducitats en què han encorregut, 

convenen ab los senyors que per certa cantitat los ne deixca actes en defecte de actes, e tots e 

qualsevols vehins que necesiten de aquells y altres vegades concedeixen un acte general per a 

tots los que necesiten de aquell y el volen acceptat, y per tals actes no queden subjugats los béns 

alias liures y franchs, ni tal se pot imaginar. 

 

El capbreu de 1529 només contenia 3.450 fanecades i la concòrdia de 1552 

parlava de terres franques quan deia: «En lo tocant a les terres franques, que és tot lo 

que es trobarà en lo libre antich dels censos que sia franch, y en lo que no es trobarà y 

que y hauria dificultat, que tres o quatre hòmens vells, juntament ab lo batle, o 

determinen.» Ací es veia clarament que no tot el terme de l’Alcúdia estava a sotmés a 

cens.  

Respecte a l’acord de 1645, senzillament era nul, encara que el comte assegurara 

que amb aqueixa concòrdia s’establia l’emfiteusi en totes les terres que abans eren 

franques. Encara que Baltasar Escrivà i el seu procurador van presentar 258 documents 

per a demostrar el domini directe, sobretot al terme de l’Alcúdia, Oliver no els donava 

cap valor: «no és menester examinar los quilats de esta nova proba ab la pedra de toch 

de la rahó.» A més, com que el terme de l’Alcúdia tenia 19.139 fanecades cultivades, no 

hi havia capbreu que tinga aquestes fanecades, i per tant, difícil seria al comte provar on 

estaven les terres censades i els emfiteutes que les posseïren. Quan el comte aconseguira 

provar que els alcudiencs tenien cases i terres censades, li pagarien, però «no verificant 

lo egregi conde lo que va dit, és constant que fa manifesta opressió y violència, que és la 

que anima y dóna esperit al recors.» Per la qual cosa, 

 

no tenint fundada sa intensió lo egregi conde in toto territorio respecte de la pretesa 

enphiteusis universal, no pogué ses opressió y violència obligar als principals del supplicant a 
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que es tractassen com a enphiteutes, y de no haver probat en este juhí que los principals de el 

supplicant detenen casses o terres de les contengudes en lo primer establiment, queda justificat lo 

recors interposat.234 

 

El 28 de maig de 1705, compareixia en la Reial Audiència Joan Simian per a 

replicar la declaració de Bernat Oliver feta un any abans. Es remuntava a l’origen dels 

plets i qualificava de repugnant el fet que els alcudiencs negaren l’autoritat del jutge 

Joan Baptista Llosa quan va sentenciar en contra seua, que després acudiren a ell perquè 

els administrara justícia a favor seu i que, com que no ho van aconseguir, recorregueren 

a la Reial Audiència. La jurisdicció la tenia el senyor, no el seu assessor Llosa, el qual 

solament l’aconsellava. A més, la causa del comte no se sostenia en la repoblació 

després de l’expulsió dels moriscos, sinó en les cartes de poblament de 1252 i 1337, per 

les quals tot el terme alcudienc va restar sotmés l’emfiteusi. Simian qualificava 

d’absurda l’opinió d’Oliver quan assegurava que la Carta de 1252 no contenia els 

requisits de l’emfiteusi: certament hi hagué emfiteusi, encara que «ab lo luÿsme minorat 

y remetent la fadiga», perquè 

 

la pròpria naturalea del contracte emphitèutic consistix en passar sols lo domini útil, ab 

obligació de respondre lo cànon o cens en regoneixement del domini directe, que resta en poder 

del que emphitèutica. Y així, encara que en lo contracte no se expresse en la formalitat de 

paraules de dit Oliver suposa, la pròpria naturalea de lo contractat necessàriament ho manifesta. 

 

Fou emfiteusi perquè es va establir a cens i en el document s’especifica 

clarament la reserva del senyor del domini directe. En el contracte de 1337 

 

confessaren les parts la emphiteusis de dita primera població ab totes les calitats, que no 

sols és suficient, sinó també impossibilita que la dita vila y particulars de aquella puixen ara ser 

ohits venint contra lo fet propi de la mateixa comunitat y particulars que llavors foren, de qui són 

successors los actuals. 

 

                                                 
234 ARV, Reial Audiència, Processos, part III , núm. 2.181. 
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Per a Simian, en l’any 1252 s’establí tot el terme amb emfiteusi i «aquella 

emphiteusis constituïda en la població de pochs transcendeix als que van aumentant.» 

Per tant, 

 

es fa patent haver succehit en la Alcúdia lo mateix que per lo regular se ha observat en 

altres poblacions, ço és, que en son principi es fa de pochs pobladors emphiteusis universal de tot 

lo terme, destinant a cascú porció certa, y que després per lo temps es va aumentant, y al mateix 

temps que entren a aumentar la població se’ls destina al mateix respecte de la emphiteusis 

general. 

 

Tots els documents aportats pel comte proven «pleníssimament ab tota evidència 

la senyoria directa en tot lo territori». La intenció d’Oliver d’impugnar com a il·legal 

l’establiment de 1337, el qual va ser el fonament de totes les concòrdies al llarg dels 

segles, era cosa extraordinària, perquè era impossible que tots els que signaren el 

document 

 

estiguessen enfatuïts y tan enagenats que no hi hagués entre tants qui discurrís llavors lo 

greu dany que ara es pondera, ni tampoch que Déu ho volgués tenir ocult fins al temps present en 

què, després de tres-cents cinquanta anys, vingués persona que ho manifestàs al món. 

 

De més a més, havia prescrit tota demanda d’impugnació, «puix per furs del 

regne es prescriu aquella per trenta anys, y ne han passat tres-cents y cinquanta.» En 

l’acord de 1552 «averiguar y arbitrar de terres franques en lo terme de la Alcúdia tan 

sols fonch y pogué ser en quant a les dites dos jovades y nou fanecades, des de son 

principi no compreses en la emphiteusis general.» De la mateixa manera, respecte a 

intentar impugnar la concòrdia de 1645 amb l’argument d’Oliver que no s’havia 

 

pogut fer convocació expressant la matèria a so de campana y faltar en lo acte la relació 

del que tocà aquella, és al·legació tan extravagant y inaudita com lo Real Consell advertirà. Y 

d’aconsentir-se la novetat que idea dit Oliver, es seguiria trastorn insuperable en les repúbliques 

de l’Univers. 

 

El procurador del comte va adduir que assistiren suficients veïns al Consell 

General i que la concòrdia de 1645 va servir per a «validar aquella senyoria directa 
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antigua.» Per tant, les nul·litats que Oliver pretenia veure en la concòrdia de 1645 «no 

tenen més cos que lo de fantasia ab què les vol animar», i aqueixes invalideses «resten 

desvaïdes y impugnades respectivament per si mateixes, que conclouen sa 

insubsistència.»235 

El 22 de setembre de 1705, Bernat Oliver notificava que la vila havia obtingut 

dues sentències favorables, les quals el comte havia recorregut: la primera sobre el piló 

de la carnisseria, el qual pertanyia a la vila, perquè sempre havia pagat les reparacions i 

«a qui pertany les reparacions y danys toca també la conveniència y domini de la cosa 

que es repara.» El dret de pagar un diner per lliura de carn, cosa que afirmava el comte 

que es reconeixia en les concòrdies, era molt diferent al dret de tallar la carn. L’altra 

sentència donava la propietat d’herbatge a la vila. Per a Oliver les regalies eren els 

molins, els forns i les almàsseres, no els despatxos de pa, les tendes ni les tavernes. La 

Reial Audiència havia donat la raó a l’Alcúdia, però amb el present recurs del comte 

s’havia de pronunciar el Consell d’Aragó.236 Mentrestant, però, es va iniciar la Guerra 

de Successió a la Corona d’Espanya i els plets restaren paralitzats. 

 

3.3.3. UN PARÈNTESI BÈL·LIC: LA GUERRA DE SUCCESSIÓ 

 

Havent proclamat la ciutat de Dénia a la magestat del senyor Carlos 

tercer, que Déu guarde, per son llegítim rey, per lo mes de agost de l’any 1705 

se introduhý la guerra en lo present regne. 

 

Antoni Tristany, procurador de la comtessa de l’Alcúdia, 1707 

 

El plet sobre la senyoria directa i les regalies entre la vila de l’Alcúdia i el comte 

va romandre interromput per la Guerra de Successió a la Corona d’Espanya. La falta de 

descendència del rei Carles II va incitar les ambicions de les potències europees. Dues 

dinasties amb una rivalitat secular es disputaven el tron espanyol i l’equilibri polític a 

Europa. Si Lluís XIV de França i l’emperador Leopold I d’Àustria es consideraven amb 

drets a l’herència per estar casats amb filles de Felip IV, les potències marítimes, 

Anglaterra i Holanda, no estaven dispostes a tolerar un increment del poder francés i 

                                                 
235 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 12. 
236 AHN, Consells, llig. 21.865. 
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volien, a més, aconseguir avantatges en el comerç amb les Índies. Complint les 

disposicions testamentàries de Carles II, va ser proclamat rei d’Espanya Felip d’Anjou, 

nét de Lluís XIV i entrà en Madrid el 18 de febrer de 1701. Com que no arribaren a cap 

acord les nacions implicades, tot el contrari, es manifestà clarament l’actitud 

imperialista de Lluís XIV que semblava haver convertit Espanya en un satèl·lit de 

França, Àustria, Anglaterra i Holanda declararen la guerra el 15 de maig de 1702 i van 

defendre els drets del seu candidat, l’arxiduc Carles d’Àustria. 

Al regne de València, Felip V havia estat reconegut per quasi la totalitat dels 

valencians, però el 1705 s’hi va evidenciar un cavi d’actitud. Encara que les causes 

d’aquest canvi no semblem massa clares,237 es poden assenyalar alguns factors que hi 

influïren, com eren el sentiment antifrancés agreujat per les guerres del regnat de Carles 

II i pels avantatges comercials concedits als seus compatriotes per Felip V. A més, 

perdurava un clima social tens a causa dels recents conflictes antisenyorials de 1693 

coneguts com la Segona Germania. El que sembla clar és que ni la qüestió foral ni la 

constitució de la monarquia eren objecte de debat en aquell moment.238 

L’exhibició de força que les potències aliades favorables a l’arxiduc Carles 

realitzaren en el litoral valencià entre 1703 i 1705 va ser el fet clau pel qual el regne de 

València es va passar al bàndol austracista. En la labor de propaganda i d’agitació va 

destacar Joan Baptista Basset, valencià del seguici de l’arxiduc, responsable de la 

tendència populista que el moviment austracista va gaudir a les nostres terres per haver 

incorporat al seu programa promeses de caràcter antisenyorial, reprenent les de la 

revolta de 1693.239 A l’agost de 1705 una poderosa armada aliada va prendre Dénia,240 i 

de fet, «havent proclamat la ciutat de Dénia a la magestat del senyor Carlos tercer, que 

                                                 
237 «Para explicar la actitud valenciana y catalana en 1705: la francofobia tradicional, agravada a fines del reinado de Carlos II por 

las guerras hispanofrancesas; el recelo de la burguesía ante la competencia comercial francesa y el abuso, en ocasiones intolerable, 

con que se comportaban los negociantes y cónsules franceses; y una posible desconfianza hacia lo que significaba lo borbónico en 

contraste con el inhibicionismo —también llamado neoforalismo— del último Austria.» GIMÉNEZ LÓPEZ, E. «El desembarco aliado 

de Altea en 1704 y el virrey marqués de Villagarcía». A Homenatge al doctor Sebastià Garcia Martínez. Valencia: Generalitat 

Valenciana, 1998, v. 2, p. 270. 
238 GIMÉNEZ LÓPEZ, E. «La Guerra de Sucesión y las instituciones borbónicas». A Historia del Pueblo Valenciano. Alzira: Editorial 

Levante, 1988, p. 493-512. 
239 Al regne de València, «el problema successori serví, a més a més, per tal que els vassalls plantejassen novament llurs 

reivindicacions a la noblesa terratinent, després del fracàs que havia suposat la revolta camperola coneguda amb el nom de segona 

Germania. L’abolició dels drets senyorials oferta als camperols si abraçaven el partit austracista féu que la gran noblesa s’inclinàs 

del costat borbònic.» PÉREZ APARICIO, C. De l’alçament maulet al triomf botifler. Valencia: Edicions Eliseu Climent, 1981, p. 28. 
240 Ibídem, p. 29. 
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Déu guarde, per son llegítim rey […] se introduhý la guerra en lo present regne, y ab 

este motiu molts vasalls se escusaven ya de pagar els drets dominicals.»241 Va esclatar 

una revolta que en poques setmanes provocaria l’afonament de l’autoritat borbònica, 

cosa que va fer evident un ordit teixit conspiratiu en la clandestinitat durant temps.242 El 

virrei, marqués de Villagarcia, ordenà a les principals poblacions que armaren 

companyies de soldats per a defendre el regne «segons és costum, per a compondre el 

batalló vulgarment nomenat “de la melícia effectiva”, que, en la occació de intentar 

combatre el present regne les enemigues armes ingleses, era precís que els dits soldats 

acudisen hon fos menester.» 243 El Govern Municipal de València es preparava per a 

protegir la ciutat instant a nobles com el comte de Carlet a que aportaren fons per a la 

defensa en aquestos termes: 

 

La notòria urgència en què es troba aquesta ciutat, vent-se amenaçada de les invacions 

dels enemichs de la Real Corona del rey nostre senyor Felip V, que Déu guarde, pues per la una 

part de aquest regne se han ocupat de la ciutat de Dénia y per la altra de la vila de Vinaròs, ens 

precissa a discurrir los més promptes y eficazos remeys que condueixen per a la machor defensa 

y custòdia de aquesta ciutat y sos vehyns. Y no sent factible acudir a tot lo que pareix 

proporcionat per la falta de medis per a subvenir els gastos que se ofereixen, ens ha paregut 

valer-nos del que reservarem per a la última necessitat, que és el que els fills de aquesta ciutat, 

com a bons patricis, espontànea y voluntàriament, li ajuden a suportar aquests gastos, 

contribuhynt en aquella cantitat que a cascú li pareixerà, depositant-la en la Taula de Cambis y 

Depòsits. Y a vostra mercé, com a altre de aquells, li pregam se anime en quant puga a asistir-

nos, per a que el nostre bon desig no quede frustat per falta de medis y aquesta ciutat y sos 

vehyns estiguen segurament resguardats dels perills que els amenacen, lo que a més de ser tan 

del servey de sa magestat serà de suma estimació de aquesta ciutat.244 

 

                                                 
241 ARV, Escrivanies de Cambra. Any 1707, núm. 47. 
242 GIMÉNEZ LÓPEZ, E. «El desembarco…». 
243 El Consell General de Llíria del 30 d’agost de 1705 va determinar carregar un censal de 500 lliures «per obs de acudir al 

pagament y socorro de la companyia de cavalls de dita vila que actualment està servint a sa magestat, que Deu guarde, en lo 

marquesat de Dénia […] per a impedir la invació que han fet los enemichs a la real Corona en lo present regne y resguardar dita vila 

de Llíria y demés viles y ciutats de este regne.» De mateixa manera va procedir Sueca. [ARV, Governació, 2.789.] 
244 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.3.2, caixa 5; 1705, octubre, 17. El 22 de maig de 1706, Antoni Ximénez de Urrea, comte 

de Berbedel, coronel d’infanteria al servici de Felip V, concedia passaport per a Castella al comte de Carlet Felip Lli de Castellví, el 

qual havia servit al seu regiment per temps de tres mesos. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.1.,caixa 1.] 
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El caos s’apoderà de la capital. A la primeria de desembre, «las turbulencias en 

que se hallava toda la tierra por causa de los sediciosos y mal contentos» provocaren 

que «todo el mundo procurara poner en salvo lo poco que tenía, temiendo lo que 

sucedió, que fue perderse esta ciudad de Valencia.»245 El 16 de desembre de 1705 va 

capitular la ciutat de València i el 7 de setembre de 1706, amb la rendició d’Alacant, la 

pràctica totalitat del regne havia esdevingut austracista. No obstant, l’actitud de les 

poblacions valencianes davant la guerra va estar determinada, en moltes ocasions, pels 

propis avatars de la contesa. Alzira havia motejat els partidaris de l’arxiduc d’enemics 

de la religió catòlica, però quan les tropes del general Basset eren pròximes a les 

muralles, no va dubtar a proclamar rei el candidat austríac. L’Alcúdia no va ser una 

excepció en aquest aspecte i, com veurem, les circumstàncies la forçaren a decantar-se 

pels borbònics. 

A la ciutat de València els grups socials menys benestants, com els llauradors de 

senyoriu, el baix clergat regular i secular, els comerciants, els artesans i els 

professionals liberals defengueren, majoritàriament, la causa austracista. Mentre que la 

noblesa terratinent, la jerarquia eclesiàstica, els jesuïtes i els llauradors de reialenc foren 

els suports dels borbònics. 

Tanmateix, aquesta classificació difícilment es pot traslladar a la resta del regne. 

El que és clar és que el període comprés des de la presa de la capital per Basset a la 

substitució d’aquest pel comte de Cardona com a virrei, el 23 de gener de 1706, va estar 

caracteritzat per un radicalisme maulet (austracista). Els vassalls de senyoriu restaren 

lliures dels drets dominicals i se seguí una política clarament antinobiliària, en què es 

van segrestar els béns del nobles adscrits a la causa borbònica, com va ser el cas del 

comte de l’Alcúdia, que aleshores residia a Palma de Mallorca exercint el càrrec de 

virrei.246 Així mateix, se segrestaren els béns a comerciants francesos, com fou el cas de 

Pere Sumbiela,247 arrendatari de la baronia de Xestalgar, propietat de la comtessa viuda 

de l’Alcúdia, de manera que «alguns caps y comisaris del general don Joan Baptiste 

Bacet se ocuparen de tots los fruits y béns que […] Pere Sumbiela tenia en lo dit condat 

[de Xestalgar] procehits de l’arrendament, ab lo pretext de que dit Sumbiela seria 

                                                 
245 Declaració de Baltasar Pasqual, llaurador de Montcada. [ARV, Escrivanies de Cambra. Any 1709, núm. 64; 1711, octubre, 22.] 
246 El segrestador va ser Pere Joan Tallada Borja i Llanzol. (PÉREZ APARICIO, C. «La política de represalias y confiscaciones del 

Archiduque Carlos en el País Valenciano 1705-1707». A Estudis, 17 (1991), p. 164.) 
247 ANDRÉS ROBRES, F. Op. cit., p. 218. 
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francés.»248 A Xestalgar, després de la proclamació de l’arxiduc a Dénia el 1705, 

«havent solicitat Pere Sumbiela la cobrança dels drets dominicals del dit condat y 

baronia, se escusaren els vassals del dit condat de pagar els desusdits drets dominicals.» 

Sumbiela va posar una demanda davant al virrei en la qual demanava poder instar 

execucions contra els vassalls, però el marqués de Villagarcia ho va desestimar per 

recelar entre aquells alguna inquietud. 

A la fi de gener de 1706, Joan Baptista Basset era detingut, acusat d’haver 

comés irregularitats. Es va fer partícip a la noblesa austracista de l’administració i el 

Govern, i el nou virrei, el comte de Cardona, va desterrar del seu programa d’actuació 

tota connotació antisenyorial.249 

Després de la caiguda de València, l’exèrcit borbònic va estar comandat per 

Cristòfol Moscoso i Montemayor, comte de les Torres d’Alcorrín. Per l’abril de 1706, 

per tal d’iniciar el setge de l’estratègica vila d’Alzira,250 Moscoso va ocupar Alberic, 

Carcaixent i l’Alcúdia «con un grupo de jinetes y reparte las tropas restantes por las 

poblaciones cercanas, que se alimentan del Xúquer, para que allí descansen como si 

estuvieran acuarteladas mientras se aplaca el invierno.» Aqueix any Moscoso vingué a 

l’Alcúdia per a assistir en el temple de Sant Andreu a les cerimònies religioses de 

Setmana Santa.251 El comte de les Torres va establir durant 49 dies el seu quarter 

general a l’Alcúdia,252 la qual cosa comportà unes despeses extraordinàries per a la vila, 

la qual va haver de fer-se càrrec del manteniment de les tropes i va gastar 2.747 lliures 

entre «la paga de quarteles de inbierno y verano», a més de 

 

los veinte y un mill y seiscientos jornales de que havía contribuido para la fortificación 

de la plaça de Alcira, dando cada día treinta hombres a razón de dos reales de plata […], a que se 

añadía el aver de dar cada día seis hombres más con sus vagajes para conducir peltrechos a la 

dicha fortificación.253 

 

                                                 
248 Declaració d’Antoni Tristany, procurador de Serafina Gallent, viuda de Pere Sumbiela. [ARV, Escrivanies de Cambra. Any 

1707, núm. 47; 1707, febrer, 4.] 
249 GIMÉNEZ, E. «La Guerra de Sucesión en Valencia». A Historia de Valencia. València: Editorial Levante; Universitat de 

València, 2000, p. 333-335. 
250 PÉREZ APARICIO, C. «La política…», p. 171. 
251 MIÑANA , J. M. La guerra de Sucesión en Valencia. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 1985, p. 106 i 29-30. 
252 ARV, Reial Cancelleria, 606, núm. 138. 
253 ARV, Reial Cancelleria, 606, núm. 362. 
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Per a fer front a aquestes necessitats, la vila va acudir als veïns més acabalats, els 

quals prestaren un total de 4.426 lliures.254 I per últim, l’Alcúdia va fer un donatiu a 

Felip V de 50.000 doblons.255 Definitivament, l’any 1706 va ser calamitós per a 

l’Alcúdia i va patir «su total ruyna y despoblación por haver sufrido en su término el 

campamento del exército y talándole con este motivo todos los árboles que havía en él, 

lo que ocasionó ausentarse los más de sus vezinos por no poder persistir.»256 

 

Propietaris de l’Alcúdia amb més nombre de fanecades. Any 1705257 
 

Propietari Fanecades regadiu Fanecades secà Total fanecades 
Pere Joan Pasqual, major 70 121 191 

Miquel Blasco 123 43 166 

Jeroni Furió 63 99 162 

Jaume Jornet 48 111 159 

Gaspar Vinyerta 111 46 157 

Andreu Furió, major 52 100 152 

Bernat Montó d’Andreu 82 69 151 

Joan Madramany 89 55 144 

Andreu Blasco 72 64 136 

Onofre Vendrell 111,5 23 134,5 

Esteve Inglés 64 69 133 

Vicent Boix de Josep 49 65 114 

Joan Jornet 44 70 114 

Antoni Casanoves 74 38 112 

Francesc Madramany, major 71 41 112 

Gaspar Espinós 84 27 111 

Vicent Furió, major 77 34 111 

Viuda de Josep Guimerà 40 70 110 

Salvador Badia 56 53 109 

Mossén Miquel Blasco 27 80 107 

Mossén Esteve Inglés 45 61 106 

Onofre Marqués 49 54 103 

Gaspar Boix 47 53 100 

Jaume Marqués de Joaquim 63 37 100 

                                                 
254 Aquestos veïns foren: doctor Vicent Guimerà, hereus de Jaume Inglés, Jeroni Furió, Andreu Furió, Isidor Osca, Salvador Badia, 

Joan Marqués, Blai Alapont, Francesc Madramany. [ARV, Escrivanies de Cambra. Any 1710, núm. 38.] 
255 Loc. cit. 
256 AHN, Consells, llig. 22.165. 
257 ARV, Real Audiència, Processos, part III , núm. 2.181. 
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La caiguda de Requena en mans del general anglés Peterborough l’1 de juliol de 

1706 va obligar l’exèrcit borbònic a evacuar València per a passar a posicions 

defensives a Castella. L’Alcúdia va ser ocupada pels austracistes, els quals, en venjança 

per l’ajuda donada a Moscoso, s’apropiaren de totes les cavalleries i talaren les poques 

moreres que havien respectat els borbònics, cosa que va arruïnar totalment la collita de 

seda. Tant les tropes de Felip d’Anjou com les de l’arxiduc Carles, quan ocuparen 

l’edifici de l’Ajuntament, destruïren part de l’arxiu municipal i es va perdre 

conseqüentment la major part de la documentació entre els anys 1637 i 1678.258 

L’arxiduc va abandonar València el 7 de març de 1707 i es va dirigir a 

Barcelona. Davant l’avanç de l’exèrcit borbònic, els generals Galway i Das Minas 

decidiren oferir batalla en les proximitats d’Almansa, en l’entrada natural a València 

des de Castella, i foren derrotats per les tropes del duc de Berwick el 25 d’abril de 1707. 

D’Asfeld va retre i incendià Xàtiva,259 i Berwich va rebre el 7 de maig la capitulació de 

la ciutat de València. L’11 d’aqueix mes advertia als electes dels estaments: «Este 

Reyno ha sido rebelde a Su Magestad y ha sido conquistado, haviendo cometido contra 

Su Magestad una grande alevosía, y assí no tiene más privilegios ni fueros que aquellos 

que Su Magestad quisiere conceder en adelante.»260 

El 29 de juny de 1707 es publicava el Decret de Nova Planta i amb aquest 

desaparegué el règim foral valencià. Felip V ordenava: 

 

He juzgado por conveniente, así por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos 

de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose 

igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el Universo, abolir y 

derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos y derogados, todos los referidos fueros, 

                                                 
258 Josep Madramany, escrivà de l’Ajuntament referia el 1727 que la causa de faltar els llibres de documents d’alguns anys a l’arxiu 

era «haverles quitado, quemado o rasgado las tropas y soldados de uno y otro partido que dominaron dicha villa por causa de las 

turbaciones desde el año mil setecientos seis en adelante, en que se apoderaron de la Sala y abrieron los archivos arrojando papeles y 

libros, que algunos se recogieron en la plaza y en otras partes y conociendo se de la villa se restituyeron a dicho archivo.» [ARV, 

Escrivanies de Cambra. Any 1727, núm. 49.] 
259 La destrucció d’aquesta ciutat va ser brutal: «Por la destrucción y quema de dicha ciudad de San Phelipe sin poderse averiguar ni 

aún los solares de las casas quemadas.» [ARV, Protocols, 10.514/Notari: Onofre Vicent Vendrell.] 
260 PÉREZ APARICIO, C. De l’alçament…, p. 92. 
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privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y 

Valencia; siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla.261 

 

Encara que l’estat de l’Alcúdia era calamitós, els creditors censalistes li exigiren 

els interessos dels préstecs insatisfets durant els anys de la guerra. Com que la vila no 

els podia pagar, el Govern Municipal va recórrer al monarca perquè li concedira una 

moratòria d’un any durant el qual els censalistes no la molestaren, la qual cosa va ser 

atorgada l’1 d’agost de 1708. Els regidors alcudiencs recordaren a Felip V la fidelitat 

demostrada per la vila a la causa borbònica durant la contesa. De fet, l’Alcúdia havia 

estat 

 

una de las más fieles del dicho Reyno, como lo avía esperimentado el conde de las 

Torres quando avía tenido su quartel general por espacio de quarenta y nuebe días, ofreciéndole 

así el común como los particulares sus caudales y vidas al servicio de nuestra real persona, se 

hallara dicha villa con los atrasos de faltarle con la turbación y enteramente las cosechas de tres 

años, aviendo esperimentado la mayor tiranía y rigor en las armas enemigas que, además de 

quitarles los cavallos que tenían para el cultivo de sus tierras, faltándoles las cosechas de la seda, 

les avían inposibilidado de corresponder a los zensos que anualmente pagara a diferentes 

particulares, demás de tres mill y setecientas libras […], sin que hiciese mención de las nuebas 

alcabalas que tan justificadamente se devían a nuestra real persona el número de los que podían 

contribuir tan cortto […] y los atrasos y venzidos pasaban de catorce mill libras, y que todos los 

acreedores apremiaban con el rigor de ejecución, los quales no podían lograr su fin por allarse 

los vezinos de la dicha villa tan exsaustos que si nuestra real persona no los asistía se temían, y 

no con poco fundamento, que desesperados de la satisfación, avían de dejar la tierra yéndose a 

otras a ganar con el sudor de sus rostros el alimentto. Y que sería fatal desgracia que una villa de 

las buenas de ese nuestro Reyno quedase despoblada […]. Por lo qual, se suplicó a nuestra real 

persona que, usando de su gran piedad, les concediese la dilación para poder satisfacer los 

venzidos a mil libras en cada un año, empezando la primer paga pasando el primero de la 

dilación, mandando en el entretanto no fuese ejecutada la espresada villa como las pagas 

corrientes fuesen puntuales. 

Y visto por los del nuestro Consejo […], queremos y mandamos que, depositándose por 

parte de la dicha villa de Alcudia en la persona que fuere de su mayor satisfacción mill libras de 

la moneda de ese Reyno para que dentro de un año, contado desde el día de la fecha de esta 

nuestra carta, se conviertan y destribuian en pagar y satisfacer los rédictos de los sensos que tiene 

contra si y estubiere deviendo de atrasados asta aora ejecutando, lo mismo en cada un año, asta 

                                                 
261 Ibídem, p. 164-166. 
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estinguir dichos dévitos atrasados. Y pagándose por la dicha villa los réditos corrientes de los 

menzionados censos, desde el día de la fecha de esta dicha nuestra carta, no procedáis contra los 

propios ni rentas de ella, ni por la razón referida le agáis ni consistáis se le aga agravio, molestia 

ni bexazión, de que tenga justo motibo de queja porque nuestra voluntad es concederle la dicha 

moratoria en la conformidad que ha espresado. 

Y lo cumpliréis pena de la nuestra merced y de veinte mill maravedís para la nuestra 

cámara, la qual mandamos a qualquier escrivano lo notifique y de ello dé testimonio.262 

 

Al març de 1709 continuava l’ocupació dels exèrcits borbònics de bona part de 

la Ribera amb fatals conseqüències per als pobles. Els veïns de Carlet es queixaren al 

seu senyor, Felip Lli de Castellví, de l’actuació del comandant borbònic Joan de 

Narváez i les seues tropes aquarterades a Carlet en aqueixa població i en altres veïnes, 

inclosa l’Alcúdia: 

 

Haviendo llegado diferentes personas de la villa de Carlet clamando el castigo con que 

les mortificava el capitán comandante don Joan de Nalbaes, aviendo mandado de improvisso 

segar los trigos desta villa, más por castigo que por útil ni provecho de sus compañías que están 

aquí aquarteladas, por estar muy cortos y no hallarse tan faltos de forrague, pues en el día 

presente los regidores avían entregado ya tres cargas y esperavan un regidor de Carlet que, con 

notisia de dicho don Joan de Narváez, avían despachado a los lugares vezinos ajustar en que 

pudieren con su dinero para subvenir a dichas compañías, a más de quarenta cargas de algarrobas 

que tienen entregadas a dicho capitán, […] y añadiendo también las porciones de salvado que 

más pueden juntar para aiudar a los cavallos.263 

 

Narváez havia estat nomenat per Felip V «comandante de estos lugares». Un any 

després, l’Alcúdia demanava una nova moratòria de sis mesos perquè no havia pogut 

reunir encara la suma deguda, i també li va ser concedida per Felip V el 26 d’agost de 

1709. El monarca ordenava a les autoritats valencianes que no procediren contra 

 

los propios, hazienda y rentas de ella ni contra los de sus vezinos y fiadores, ni sobre 

ello les hagáis agravio, molestia ni bejación, de que tengan justo motivo de queja. Y en caso de 

havérseles embargado por la dicha razón algunos propios, haziendas o rentas, se las 

desembarguéis y haréis desembargar por el dicho término de seis meses, que así es nuestra 

                                                 
262 ARV, Reial Cancelleria, 606, núm. 138. 
263 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.5, caixa 2. 
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voluntat. Y lo cumpláis pena de la nuestra merced y de treinta mil maravedís para la nuestra 

cámara sola, qual dicha pena mandamos a qualquier escribano que fuere requerido con esta 

nuestra carta os la notifique y de ello dé testimonio.264 

 

Així, una de les seqüeles més greus de la guerra i de la implantació a València 

de la fiscalització castellana va ser que les economies dels ajuntaments es veieren 

impossibilitades de fer front a les càrregues censals, la qual cosa va produir en molts 

casos, també a l’Alcúdia, una fallida de les finances municipals.265 

 

3.3.4. LA SINGULAR CONCÒRDIA DE L’ANY 1711 

 

Se ha buscado expediente para que Su Señoría illustríssima y los 

succesores en el estado logren el mesmo beneficio, y los vasallos y 

terratenientes se vean libres de aquella sujesión, pasando los útiles de la 

señoría directa en el común de la villa que son los mesmos vasallos. 

 

Concòrdia entre el senyor i els vassalls, 1711 

 

La concòrdia del 25 de juliol de 1711 va ser signada, d’una banda, per Baltasar 

Escrivà d’Íxer, comte de l’Alcúdia, Vicent Jornet, governador del comtat, i el Govern 

Municipal de la vila integrat per Antoni Casanoves i Jaume Miquel, alcaldes ordinaris, 

Blai Alapont, Joan Marqués, Josep Jardí i Miquel Marco, regidors, Miquel Tarròs, 

procurador general, i Joan Fortanet, algutzir major; d’altra banda, pels detentors del 

domini útil de totes les cases i les terres del terme de l’Alcúdia. Ara, el Govern 

Municipal s’incloïa en la mateixa part que el comte, quan en les altres concòrdies, al 

llarg dels segles, aqueix Govern havia estat de part dels vassalls. 

En els tribunals s’havia debatut sobre la possessió de les regalies per un bàndol i 

l’altre, a més de la pretensió dels comtes de tindre la senyoria directa o eminent sobre 

totes les cases i les terres de l’Alcúdia i el seu terme, cosa que es contradeia amb la 

realitat que plasmaven els capbreus: 

                                                 
264 ARV, Reial Cancelleria, 606, núm. 362. 
265 ANDRÉS ROBRES, F. Op. cit., p. 216. Així mateix, ANDRÉS ROBRES, F. «Estructura y crisis de la finanzas municipales en el País 

Valenciano del Antiguo Régimen: censales y secuelas de la Guerra de Sucesión. Fuentes para su estudio». A Anàlisi local i història 

comarcal. La Ribera del Xúquer (ss XIV-XX), Alzira, 1990, p. 134. 
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que dichas regalías serían propias de la villa y el egregio señor conde don Onofre, padre 

del illustríssimo señor conde actual, que serían propios del condado y estado de La Alcudia, y en 

aquel primero pretendía su señoría ser señor directo de todas las casas y tierras sitas en dicha 

villa de La Alcudia y su término, y que tendría fundada su intención en todo el territorio y 

término de esta villa, pretendiendo lo contrario el apoderado de ella y muchos de sus particulares 

vecinos, con el motivo de que la señoría directa sería parcial y no de todo el término ni de todas 

las casas, y que al illustríssimo Señor Conde le tocaría el provar que casas y que tierras estarían 

sujetas a dicha señoría directa.266 

 

També reconeixien les enormes despeses que causaria a les dues parts el trasllat 

dels plets al Consell de Castella, com corresponia segons els Decrets de Nova Planta: 

«si dichos pleytos para su declaración se huviesen de remitir al dicho Consejo Real de 

Castilla, las costas de cada parte hasta su decisión y sentencia difinitiva han de importar 

más de mil doblones, que casi no importan tanto las propiedades que se litigan.» A açò 

afegien «la escasés y angustia de estos tiempos que por las guerras, alojamientos, 

quarteles, vagages, alcavalas y demás contribuciones de la guerra se hallan los 

moradores de este Reyno, y particularmente los de esta villa, constituidos en suma 

pobreza.» 

De més a més, si la vila perdia el plet, els veïns haurien d’abandonar les cases i 

les terres, ja que no podrien pagar els drets dominicals i els arrendaments de les regalies 

impagats al comte durant tants anys, 

 

porque los censos devengados de veinte ocho años de pleyto, luismos y comisos 

contrahidos en el medio tiempo, y los precios de los arriendos de las regalías en tan dilatado 

transcurso, havían de importar más que los valores de los bienes que se posehen, siguiéndose al 

dicho illustríssimo Señor Conde el daño irreparable de quedar sin vasallos en quien exercer la 

jurisdicción concedida al estado por los señores reyes, quedando las casas inhabitables y las 

tierras perdidas, no siendo fácil hallar nuevos pobladores y moradores con las tentaciones que se 

padecen y, aunque los hallare, sería para desfrutar en adelante en nuevo contrato de los 

establecimientos, pero no para recuperar lo devengado. 

 

                                                 
266 ARV, Escrivanies de Cambra. Any 1817, núm. 81. 
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Si l’Alcúdia guanyava els plets, al comte li seria impossible provar les 

possessions establides en emfiteusi per la falta de capbreus: 

 

Si la dicha villa lograse sentencia favorable, no le sería fácil al dicho Señor Conde 

verificar la idemtidad [sic] de las casas y tierras sujetas a emfiteusis, por ser las recocniciones y 

cabreves, por lo regular y mayor parte, antiquíssimos y que muchos exceden la memoria 

humana, perdiendo una prenda tan estimable como la señoría directa, y que no es razón que 

pleytos de tanta conseqüencia se dexen al fallo de una sentencia en que una y otra parte ha de 

sentir sumos inconvenientes. 

 

A més de les qüestions referides a la senyoria directa i a les regalies, estaven 

pendents unes altres demandes sobre alguns drets dominicals. Una d’aquestes era sobre 

la forma de pagament del terç-delme de la fulla de les moreres i la pansa: 

 

sobre si el tercio diezmo de la oja de criar los gusanos de la seda y de la paza se havía 

de pagar en dinero o en frutos en especie, con la qual el dicho illustríssimo Señor Conde y su 

padre dexaron de percibir el tercio diezmo de dichas cosas desde el año mil seiscientos ochenta y 

tres hasta el de mil setecientos y ocho inclusivamente; y por dichos tercios diezmos tiene su 

illustríssima instadas rígidas execuciones contra los particulares señores de tierras por el Juzgado 

del juez de diezmos de la ciudad de Valencia, que si se han de proseguir, ellas solas son 

bastantes para aniquilar a todos los moradores de dicha villa y sus terratenientes. 

 

Així mateix, el comte pretenia que el «d[e]recho de tener almazaras o molinos 

de aceyte sería privativo de Su Señoría illustríssima y succesores en el estado, y que se 

deven cerrar y demoler las que de nuevo se han fabricado.» Finalment, debatien sobre la 

propietat de l’hostal i l’elecció de càrrecs de justícia: «que a Su Señoría illustríssima 

tocaría el nombramiento y elección de azesor de la Justicia y juez ordinario de esta villa, 

como y también el nombramiento de escrivano del Juzgado de dicho juez ordinario.» 

Era clar «que los vasallos de Su Señoría han concebido un sumo horror a la 

señoría directa.» Com que no estaven dispostos a claudicar en aquest tema, la millor 

fórmula era que passaren «los útiles de la señoría directa en el común de la villa, que 

son los mesmos vasallos, […] y no dar lugar a nuevas pretenciones que han de aniquilar 

y consumir los caudales.» L’acord havia estat possible per 
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interposición de personas de authoridad y celo que han mediado las diferencias, 

reduciéndolas al centro de una tan proporcionada transacción, mirando Su Señoría illustríssima a 

sus vasallos y terratenientes con el paternal amor que siempre les ha profesado y deseando éstos 

corresponder con recíproca benevolencia manifestando la obligación de buenos vasallos, 

haviendo precedido para dicha transacción repetidas juntas y conferencias entre los abogados de 

Su Señoría illustríssima y los de la dicha villa, terratenientes y demás interesados, asistiendo a 

ella por parte de Su Illustríssima los doctores en ambos d[e]rechos don Dionisio Ros y Rafael 

Roxela, y por parte de dicha villa, terratenientes y demás interezados, Thomás Leonart Esteve y 

Casanova, y Gazpar Dols del Castellar, también doctores en ambos D[e]rechos. 

 

Senyor i vassalls aprovaren els capítols següents: 

1. Lluita per la jurisdicció. Les parts renunciaven als plets i s’imposaven 

mútuament silenci perpetu. 

2. Els alcudiencs reconeixien que totes les cases i les terres de l’Alcúdia 

estaven sotmeses la senyoria directa del comte perquè era el més convenient per a la 

vila, al qual li traspassarien el útils d’aqueixa senyoria amb el cobrament de tots els 

censos emfitèutics pactats en la concòrdia de 1645: 

 

Toda la dificultad y encono de dichos pleytos ha estrivado y estriva en si la señoría 

directa es universal en todas las casas y tierras del término de esta villa, como lo pretenden los 

Señores Condes, o si es parcial de algunas casas y tierras, como lo pretenden la dicha villa y sus 

particulares moradores y terratenientes. Y que aunque ésta sea qüestionable y cada una de las 

partes pretenda tener razón, sin embargo para convenir y ajustar dichos pleytos es conveniente 

así a los Señores Condes como a la villa, vasallos y terratenientes, que todas las casas y tierras 

del dicho término de hoy en adelante sean sujetas a la señoría directa, aunque algunas no lo 

hayan sido; porque haviendo de quedar los útiles y proventos de dicha señoría directa en el 

común de la villa, es razón que esto quede sanjado para que la villa perciva los útiles para poder 

pagar a los Señores Condes lo que de juro se estatuya. 

Y en caso de haver de volver dicha señoría directa a los Señores Condes por no 

cumplirse esta capitulación, es razón que dicha reverción de señoría directa pase perfectamente 

en todo el territorio y término, cerrando los portillos de las pretenciones que tanto han costado.  

Por tanto, ha sido acordado que los dichos particulares, así vasallos como terratenientes 

señores y posehedores de casas y tierras sitas en la dicha villa de La Alcudia y todo su término 

hayan de confesar y declarar, como con el presente capítulo confiesan y declaran, que todas las 

casas y casales y tierras sitas en dicha villa de La Alcudia y todo su término son y están sujetas al 

dominio mayor y directo de los dichos Señores Condes de dicha villa y succesores en dicho 

condado, a censo, es a saber, por cada casa una gallina pagadora por Navidad, todas las tierras de 
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riego y de las partidas llamadas de les Comes y del Plangamell Chich, por otro nombre «del 

Plangamellet», a razón de diez sueldos, moneda valenciana, por cada jugada, que cada jugada se 

compone de treinta y seis fanegadas, y cada fanegada de ducientas brazas, y cada braza de nueve 

palmos quadrados, pagadores en San Juan de Junio en una paga. Con advertencia que todas las 

tierras del dicho término en qualquier parte que estén, que estuvieren plantadas de viña de paza, 

quedando como quedan absueltas del dicho censo de diez sueldos por jugada, pagan y han de 

pagar un sueldo de censo por cada fanegada en el dicho día de San Juan. Y las que estuvieren 

plantadas de viñedo de vino, quedando como quedan absueltas de los dichos diez sueldos por 

jugada, pagan y deven pagar por censo la vigésima quinta parte de la vindimia al tiempo de la 

cosecha, y las tierras de secano, como no sean de las dichas partidas de les Comes y del 

Plangamellet, quedando absueltas del censo en dinero, deven pagar por censo la décima quinta 

parte de los frutos al tiempo de las cosechas.  

Y últimamente, todas las dichas casas y tierras con luismo y fadiga y demás d[e]rechos 

enfitéuticos al tenor de los abolidos Fueros de este Reyno, según los quales se celebraron los 

antiguos establecimientos. 

 

Les terres incultes restarien sotmeses al domini directe del comte, el qual 

s’obligava a establir-les segons les condicions d’aquest acord. La vila rebria els útils de 

la senyoria directa dels futurs establiments emfitèutics. Així, quedava clara 

 

la sujesión universal desde ahora en adelante de todas las casas, y casales y tierras sitas 

en dicha villa y su término sin excepción alguna. Pues, las que no posehemos por incultas o por 

otra causa quedan en el dominio alodial del dicho illustríssimo Señor Conde, que por el presente 

promete por si y por los succesores en dicho estado, que en todo caso de establecerlas, darlas o 

enagenarlas, hará los establecimientos, donaciones y enagenaciones con el dicho señorío directo 

al thenor de lo que va dicho para conservar la uniformidad en todo el término, y que la dicha 

villa de La Alcudia haya de gozar asimismo de los útiles de las señorías directas de lo que en 

adelante se estableciere por Su Illustríssima o por sus succesores al thenor de lo dispuesto y 

acordado en el capítulo quarto de esta escritura. 

 

3. Així mateix, reconeixien al comte unes determinades regalies, però van 

acordar que unes altres les podrien tindre tant el senyor com la vila: 

 

las dichas regalías de mesón con buque de la casa, tienda, panadería, taverna, carnicería 

o taxón y herbaxeria, de hoy en adelante hayan de ser y sean propias y del señorío del dicho 

illustríssimo Señor Conde y de los succesores en el estado, como lo son sin contravención los 

molinos, hornos, almazara o molino de aceyte, escrivanía y derechos del Juzgado del juez 
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ordinario de dicha villa, con inteligencia que respecto del mesón, tienda, panadería, taverna y 

herbaxería las puede tener igualmente el común de esta dicha villa y que el derecho de la 

carnicería o taxón sólo es el de un dinero por libra de treinta y seis onzas de carne que se vende, 

y así lo confiesa y declara el dicho illustríssimo Señor Conde. 

 

 

4. El comte traspassava al comú de la vila els útils de la senyoria directa i 

alguns drets, entre altres, els de capbrevar, i concedia poder de delegació en jutges per a 

dur a efecte els capbreus: 

 

Ha sido convenido y acordado por y entre las dichas partes que el dicho illustríssimo 

Señor Conde, por si y por sus succesores en dicho condado, estado o mayorazgo, haya de ceder y 

transpasar según que con el presente capítulo cede y transpasa en el común de dicha villa de La 

Alcudia todos los efectos y útiles de la señoría directa universal de todas las casas, y casales y 

tierras del término de dicha villa de La Alcudia, es a saber, de censos en dinero, frutos y gallinas, 

luismos y derechos de loar, quindenios, derechos de comisar y establecer lo comisado 

derelinquido y desenpanido, de hacer, reconocer y cabrevar a todos los posehedores de casas y 

casales y demás tierras. 

Y para dicho efecto delegar jueces para primeras, segundas y otras ulteriores instancias, 

nombrar escrivanos y ministros inferiores y formar tribunal o tribunales en el modo que la ley lo 

permita, de forma que en nombre de dicho Señor Conde y de sus succesores en dicho condado y 

estado, sin otro nuevo poder, pueda el común de esta villa exercer todas las acciones y 

operaciones que exercen y de que usan tales y semejantes señores directos, como si el dicho 

común lo fuera de todas las casas y tierras de dicha villa y su término, sin que en dichas 

operaciones y acciones útiles y efectos se puedan entrometer los dichos Señores Condes actuales 

y venideros. 

 

D’aquesta manera, el comte transferia al comú el poder d’establir terres, a 

excepció dels «montes blancos» i els herbatges, els quals establiria el senyor 

directament, encara que els útils de la senyoria directa serien per al comú: 

 

Transfiere en dicho común todas sus voces y veces con pleníssima e indeficiente 

facultad que no se pueda abrogar, quitar ni revocar durante esta transacción y concordia. Y 

cumpliéndose su capitulado y aún por gracia especial de Su Illustríssima, el derecho de poder 

establecer las tierras que al presente son incultas y del dominio alodial de los señores condes, 

para el fin y efecto de reducirlas a cultivo y cultivarlas sin poder tocar ni establecer montes 

blancos ni hierbas, cuyo derecho de establecer lo de dicho dominio alodial ser acomulativo entre 
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dicho Señor Conde y sus succesores y el común de dicha villa, pero haciendo el establecimiento 

o establecimientos los Señores Condes. Sea asimismo el útil resultante para el común de dicha 

villa, como y asimismo las regalías. 

 

Igualment, concedia al comú l’ús «de la paridera y franquearla al abastecedor de 

las carnes en el caso que los Señores Condes lo permitieren como a dueños que son de 

dicha», i aprofitar l’aigua de la sèquia de Batallar «en las ocasiones y tiempos que los 

dichos Señores Condes no necesiten de dicha agua para sus usos, y no de otra manera.» 

5. El comú de la vila i particulars, en recompensa a les concessions del 

comte, 

 

se obligan a dar, pagar a dicho illustríssimo Señor Conde y a sus succesores en el dicho 

estado, en cada un año, quatrocientas libras moneda de este Reyno, es a saber, cien libras por la 

cesión de las regalías y trescientas libras por la cesión de los útiles y efectos de la señoría directa 

y demás derechos cedidos, que se han de pagar por metad en San Joan y Todos Santos de cada 

un año. 

 

6. En cas d’endarreriment en la paga de les 400 lliures anuals, els veïns, 

«por espacio de quatro años continuos, buelvan los derechos de la dicha señoría directa 

universal y demás regalías y casco de la casa mesón arriba transferido a poder del dicho 

illustríssimo Señor Conde o del que entonses fuere succesor en dicho estado.» 

7. Com que acabaven d’eixir d’una guerra i la situació econòmica de la vila 

era calamitosa, admetien les dues parts la possibilitat que l’Alcúdia no poguera satisfer 

la totalitat de les 400 lliures en un any. De repetir-se açò diversos anys, i en arribar les 

quantitats pendents a 1.600 lliures —corresponents als drets senyorials de 4 anys—, en 

aquest cas, la senyoria directa i les regalies no tornarien al comte, només ho farien si, a 

més d’aquest deute, restaven impagats 4 anys seguits, així com s’havia estipulat en el 

capítol anterior. 

8. Per a reunir les 300 lliures que s’havien de pagar al comte per raó de la 

cessió dels útils de la senyoria directa, aquest donava facultat al poble per a fer els 

repartiments que creguera convenients, però no per a ajuntar les 100 lliures de les 

regalies cedides, que havien de provindre del seu arrendament: 
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Si al común de dicha villa le pareciere ser más levadero no cobrar censos ni partisión de 

frutos, luismos ni quindenios, sino hacer derrama para el recobro de las trescientas libras que ha 

de pagar al Señor Conde y a sus succesores, por estos derechos y por el salario del colector y 

demás costas lo pueda hacer, repartiendo el importe de las dichas trescientas libras, salario de 

colectos y costas entre todos los posehedores de casas, casales y tierras de dicha villa y su 

término al respecto de los valores que dichas casas y tierras tienen, y se hallan expresados en el 

libro que llama El d[e]recho estimi, y en lengua valenciana Capatró, sin que los señores 

posehedores de casas, casales y tierras se puedan eximir de este modo de pagar ni pretender que 

cumplen con pagar censos, luismos y quindenios. 

Pero que respecto de las cien libras que corresponden a las regalías, éstas no se puedan 

repartir por derrama, sino que el común de la villa las haya de pagar del producto de las regalías 

o de la otra de ellas, para lo qual el dicho illustríssimo Señor Conde concede y da licencia a que 

sea menester y Su Señoría illustríssima puede conceder. 

 

9. Les parts donaven cabuda a la possibilitat d’anul·lació de l’acord, tornant 

al comte els útils de la senyoria directa i les regalies, però amb la condició que fóra la 

major part dels veïns, reunits en Consell General, els que hi consentiren: 

 

Esté en facultad del dicho común poderse apartar y librar de pagar las dichas 

quatrocientas libras a los dichos Señores Condes, restituyendo a Su Illustríssima o al succesor 

que entonses lo fuere todos los derechos de la señoría directa universal de todas las casas, casales 

o patios y tierras de la dicha villa de La Alcudia y del término y territorio de ella, y las regalías 

desús expresadas, para que el dicho Señor Conde y sus succesores use de todos los derechos de 

dicha señoría directa universal y regalías según y como de derecho se deven. Pero para poderlo 

hacer han de consentir los particulares y terratenientes de dicha villa, a lo menos la mayor parte 

de ellos, congregándolos y juntándolos en la forma que se deve y puede en la dicha villa. Y en 

caso de no poderse juntar, firmando separadamente todos o la mayor parte en la forma que al 

presente se otorga este concordato; y de otra suerte no pueda el común por si sólo apartarse de 

pagar dichas quatrocientas libras, restituyendo a Su Illustríssima o su legítimo succesor los 

dichos derechos, y si lo hiciere, sea de ningún valor ni efecto, no consintiendo la mayor parte de 

los particulares y terratenientes como s·á dicho. 

 

Reconeixien al senyor el dret de la carnisseria, de la qual «han de percibir dichos 

Señores Condes un dinero por libra de carne a treinta y seis onzas de la que se vendiere 

en dicha carnicería.» 
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10. En cas d’efectuar-se la reversió als senyors, els veïns passarien a ser-los 

emfiteutes. Bastaria com a prova el títol de propietat, però no es podria exigir cap cens 

endarrerit: 

 

Con sólo provar la posesión de qualquier casa o casal o pedazo de tierra en la dicha villa 

y su término, el posehedor quede tenido indefectiblemente por enfiteuta desde el día de la 

reversión en adelante, de forma que los dichos señores condes, con un tanto auténtico sacado de 

dicho libro Captrón que la dicha villa tiene para sus tachas y derramas, tenga provada la 

posesión, dominio directo e identidad sin necesidad de otra provanza, y que la dicha reversión 

sirva de primer título sin que los dichos señores condes, para las recogniciones y cabreves, 

puedan pedir títulos antecedentes como ni tampoco repetir atrazos de censos, luismos, 

quindenios ni comisos del tiempo pasado hasta el día de hoy. 

 

11. En la concòrdia de 1645 s’establia que s’havia de pagar 

 

el tercio diezmo de la oja de criar guzanos de la seda y de la pasa en dinero […]. Por 

gracia especial del dicho Señor Conde se haya de pagar y cobrar respectivamente el dicho tercio 

diezmo de oja y pasa en especie de oja y uva, del modo que se paga el diezmo mayor y primicia. 

 

12. El comte traspassava al poble tot el que li devien els terratinents per raó 

del terç-delme impagat de les moreres i de la pansa, i el comú, en recompensa, li 

donaria 5.400 lliures d’aquesta manera: l’Alcúdia havia pres a cens del convent de Sant 

Pere Nolasc 2.000 lliures el 1696, les quals van servir en benefici del comte, com així 

aquest ho va reconéixer. Ara la vila s’apropiava del cens «hasta que el dicho común lo 

redima de efectos propios de dicha villa.» Les restants 3.400 lliures les pagarien al 

comte en terminis de 500 lliures a l’any. 

13. El comú de la vila tindria llibertat quant al tipus d’imposició pel qual 

recaptaria les 300 lliures de la senyoria directa, així com les 500 que la vila donarà al 

senyor cada any fins a completar les 3.400 lliures que li devia. 

14. Establien que 

 

aquel impuesto que el común eligiere para pagar las quatrocientas libras por los 

derechos de señoría directa y regalías, al tiempo de cobrarlas los señores del arrendador 

recaudador de aquel impuesto, las hayan de recibir por las dichas señoría directa y regalías y no 

por las quinientas libras de los devengados, aunque las pagas de éstos vayan más atrazadas. 
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15. El comte construiria una nova almàssera, ja que era necessària atés 

l’augment de la collita d’olives. No obstant, mentre que no estiguera edificada, el senyor 

permetria que en les almàsseres construïdes per particulars foren admesos tots els veïns 

per a moldre’n les olives, 

 

de forma que en adelante haya siempre en dicha villa dos almazaras y molinos de aceyte 

corrientes y molientes en la forma dicha por cuenta de los señores condes arrendadas, 

administradas o servidas por diferentes personas, sin poder llevar más derecho que el 

acostumbrado que llamamos en valenciano «remòlta». Y que mientras que en dicha villa no haya 

continuamente las dichas dos almazaras o molinos de aceyte corrientes y molientes, cada una con 

tres piezas y quatro prensas, puedan los dueños de las demás almazaras que hoy se hallan 

fabricadas en dicha villa admitir a todos los vasallos y éstos puedan, sin pena alguna, acudir a 

hacer su aceyte a dichas almazaras particulares, para que en ellas cada qual pueda hacer el 

aceyte.  

Pero que, compuestas que estén dichas dos almazaras de la señoría, los dueños 

particulares de las demás almazaras sólo puedan usar de ellas para sus aceytunas propias sin 

poder admitir a vasallo ni forastero alguno, so pena al vecino de tres libras, moneda valenciana, y 

confiscación de las aceytunas aplicadoras, el tercio para el señor y el otro tercio para el acusador, 

si lo huviere, y si no para el señor; y el otro tercio a la fábrica de la parroquial para ornamentos. 

Y respeto de los dueños de las particulares almazaras, so pena de cien libras aplicadoras, como 

de suio y de demolición de la tal almazara a costas de su dueño. 

 

16. La vila reconeixia la jurisdicció senyorial en el nomenament de  

 

asesor para la Justicia o juez ordinario de dicha villa, pagándole el salario de los propios 

de dicha villa como hasta el presente se ha pagado, quedando al Señor Conde y succesores en el 

estado la provisión de escrivano y los útiles de los derechos del dicho juzgado, como no se 

oponga a las actuales leyes de Castilla. 

 

17. La vila transigia en el fet que, el que abans anomenat batle i ara alcalde 

major, «que governare por su señoría dicha villa, sea franco de la sisa de la carne en 

ausencia del Señor Conde, y exempto siempre de alojamientos y bagages.» 

18. Atés el gran profit d’aquesta concordança, estarien obligades no només 

les parts presents, sinó també les futures: 
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Por la gran utilidad que se sigue de este concordato, así a los Señores Condes como al 

común y particulares de esta villa y sus terratenientes, pues con pagar los útiles compuestos y 

expresados de suio según la villa dispusiere, quedan libres de la sujesión de licencias, luismos, 

quindenios, cabreves y de guardar escrituras, y del derecho de fadiga, haya de atar y ate, obligar 

y obligue esta escritura a su observancia perpetuamente, no sólo a las partes que la otorgan sino 

también a las venideras. 

 

19. Les parts jurarien els capítols. 

És clar que la signatura d’aquesta concòrdia va estar condicionada per les 

conseqüències de la Guerra de Successió i el desig de les parts, ambdues en situació 

precària, d’acabar amb els plets que havien consumit grans despeses. Per una part 

reconeixien al comte la senyoria directa de totes les cases i les terres de l’Alcúdia, 

reivindicació secular dels Montagut, però per una altra, el senyor cedia els útils 

d’aqueixa senyoria directa, és a dir, el cobrament dels censos que se’n derivaven. 

Així, com que el noble cedia algunes de les regalies al Govern Municipal, i tot 

per 400 lliures anuals, és a dir, 300 pels drets de senyoria directa i 100 per les regalies, 

una quantitat no excessiva i que estaria completament devaluada al llarg del segle XVIII , 

podem deduir que l’acord va afavorir els vassalls. Es tracta, doncs, d’una concòrdia 

única, condicionada en gran mesura per la falta de capbreus senyorials de la totalitat del 

territori per a provar el domini feudal. 

Amb l’acord s’uniformava tot el terme de la vila per mitjà d’uns mateixos 

impostos, i se sacrificaven les terres no subjectes al domini senyorial. Al Govern 

Municipal corresponia des d’ara l’aplicació justa del repartiment entre els veïns per a 

reunir la quantitat anual que se li pagaria al comte. Convenia als vassalls fer els 

pagaments puntuals, ja que en cas d’endarreriment d’uns anys, la concòrdia restaria 

invalidada i el senyor esdevindria senyor directe de totes les cases i les terres, cosa que 

seria desastrosa. 

En aquesta concòrdia el senyor no va cedir jurisdicció civil ni criminal a la vila, 

tan solament el dret de nomenar jutge per a capbrevar o fer cobrar els cens als veïns. El 

Govern Municipal de la vila esdevenia administrador d’una part dels drets feudals, però 

el senyor sabia que ell tenia l’última paraula en l’elecció d’alcaldes i regidors, ja que, 

encara que li presentaren candidats, si no li agradaven, sempre podria nomenar un 

Govern Municipal directament, d’ofici. El noble havia d’estar vigilant perquè els elegits 
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foren fidels a la seua persona per a rebre puntualment les 400 lliures i que no 

confongueren el dret de cobrar els útils de la senyoria directa amb la concessió al comú 

d’aqueixa senyoria, la qual cosa equivaldria a negar-li tot dret jurisdiccional. 

Anys després, per a desgràcia del comte, aquesta possibilitat es produí amb 

l’entrada en el Govern Municipal, de manera fortuïta, de membres de la burgesia 

agrícola contraris al comte, amb què s’inicià una llarga lluita per a arravatar-li la 

jurisdicció. 


