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DELS DECRETS DE NOVA PLANTA 

A L’OCÀS DE L’ÀNTIC RÈGIM 

1712-1800 

 

A partir de 1711, el Govern Municipal de l’Alcúdia és investit de noves 

atribucions. Segons allò que s’ha acordat, li correspon cobrar les 400 lliures als veïns 

per la cessió feta pel comte dels útils de la senyoria directa i les regalies. Si abans els 

vassalls pagaven al comte els censos derivats del domini eminent, ara han de satisfer al 

comú de la vila el que els repartiran per aquest concepte. Una altra de les atribucions 

importants que ja posseïa el Govern Municipal era el realitzar una derrama entre els 

veïns per a pagar els interessos i redimir capitals del deute municipal. 

La classe terratinent de la vila, després de la concòrdia de 1711, intentarà fer-se 

amb el control del Govern Municipal a fi d’organitzar les finances, adjudicar els 

establiments de noves terres, controlar en el seu profit les derrames veïnals de les 

càrregues impositives, tant del redelme per a pagar al comte els drets cedits el 1711 com 

per a satisfer als creditors censalistes. El camí havia estat obert per la concòrdia de 

1711. El principal escull el constituïa el fet que el comte encara gaudia del dret d’elegir 

en última instància el Govern Municipal entre els candidats que li presentaven o 

anomenar d’ofici tot el consistori de no paréixer-li adequats els candidats. Així, 

l’Ajuntament continuava sotmés al seu control. 

El comte sempre havia preferit, des de 1690, com a alcaldes i regidors, subjectes 

de la seua confiança que no pertanyien, llevat d’alguna excepció, als més acabalats de la 

vila, perquè, encara que havia estat signada la concòrdia de 1711, no oblidava que 

havien estat els membres de l’oligarquia agrícola els qui havien iniciat el plet sobre la 

senyoria directa i les regalies el 1684, el desenllaç del qual havia suposat en bona 

mesura una claudicació senyorial. 

Aquest veto va paréixer que acabava el 1728, quan se li va fer veure al comte 

que col·locar al front del Govern Municipal els individus més rics proporcionaria una 

major garantia als creditors de la vila que instaven execucions contínues contra els veïns 

per al cobrament dels interessos dels préstecs. A la fi, el senyor va accedir a nomenar 
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alcaldes i regidors entre els membres de l’oligarquia local. Cras error del comte. Els 

electes, una vegada triats, i perquè la seua influència continuara en els anys successius, 

van presentar al comte, per a la següent elecció municipal, la nòmina amb uns candidats 

impossibles d’acceptar pel senyor, perquè continuarien, com havien fet els precedents, 

perjudicant els interessos senyorials a la vila. 

Baltasar Escrivà no va tindre una altra eixida si volia salvar les seues 

prerrogatives feudals que elegir un Govern Municipal d’ofici, és a dir, nomenat per ell 

directament, obviant la nòmina presentada; un Govern format naturalment per subjectes 

fidels a la seua persona. El grup d’oligarques encapçalat pels Madramany, Furió i 

Marqués, a fi d’impedir el propòsit del comte, van presentar una demanda de tempteig 

de la jurisdicció suprema de l’Alcúdia davant del Consell de Castella, i iniciaven així un 

costós plet que va arruïnar les arques municipals, els resultats del qual va ser escàs, ja 

que les successives sentències van ser recorregudes per ambdues parts de manera 

sistemàtica. 

L’Alcúdia, de 1740 a 1780, experimenta un desenrotllament extraordinari tant 

pels avanços en l’agricultura com, i especialment, pels beneficis de les activitats sederes 

que propicien l’esplendor d’una classe burgesa que domina de manera absoluta la vila. 

Aquestos burgesos posseeixen una nombrosa i fidel clientela de jornalers agrícoles i 

artesans seders, i a més, controlen l’Ajuntament manejant al seu capritx els cabals 

públics i les derrames veïnals. Així, empraran diverses fórmules per a pagar menys 

impostos, com presentar una valoració de les seues hisendes molt inferior a la real o la 

donació de nombroses terres als seus fills, els quals pertanyen a l’estament eclesiàstic, ja 

que els membres d’aquest estament estaven exempts d’alguns impostos locals.  

Es va produir una important acumulació de capital amb el comerç seder, però no 

va suposar la industrialització que ja sorgia en altres països, perquè els beneficis van ser 

invertits en la compra massiva de terres i en fundacions de primogenitures a la recerca 

d’un prestigi aristocràtic. En aquest sentit, és paradoxal el cas de Llorenç Madramany, 

pertanyent a una família enemiga secular dels senyors de l’Alcúdia, que va acabar 

fundant una primogenitura nobiliària per al seu fill. El símbol inequívoc de l’esplendor 

d’aquesta oligarquia és el nou temple de Sant Andreu, realitzat a major glòria seua amb 

unes dimensions i una sumptuositat excepcionals. 
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4.1. LA BURGESIA TERRATINENT I SEDERA CONTRA L’ARISTOCRÀCIA 

FEUDAL. 1712-1739 

 

4.1.1. LA LLUITA PEL CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 

Y si caso el dicho señor conde á querido mandar o elegir otros sujetos 

para dichos empleos respective fuera de los nombrados por el turno y 

propuesta por dicho Ajuntamiento, se le á protestado, sin ser el ánimo de dicho 

señor conde, el dar ni quitar derecho a la dicha villa. 

 

Alcaldes i regidors de l’Alcúdia, 1730 

 

Al segle XVIII  el Govern Municipal de l’Alcúdia era elegit pel comte entre els 

candidats proposats pels alcaldes i regidors que cessaven: 

 

La dicha villa [el consell particular] haze la proposición para alcaldes ordinarios en cada 

un año de cuatro sujetos, de los cuales el dicho señor conde elije dos, esto es, sin alternar ni 

mudar otros, si sólo de los propuestos. Para rejidores, dicha villa nombra ocho sujetos aptos y 

combenientes, de los cuales el dicho señor conde elije cuatro sin alternar ni mudar unos en lugar 

de otros. Para alguacil maior, dicha villa propone dos sujetos aptos para dicho empleo y el dicho 

señor conde elije uno. Y para alcalde de la Hermandad, la dicha villa propone dos sujetos aptos y 

el dicho señor conde elije uno de ellos […] Y si caso el dicho señor conde á querido mandar o 

elegir otros sujetos para dichos empleos respective fuera de los nombrados por el turno y 

propuesta por dicho Ajuntamiento, se le á protestado, sin ser el ánimo de dicho señor conde, el 

dar ni quitar derecho a la dicha villa.1 

 

És a dir, «que cada uno de los capitulares ha propuesto dos para su empleo, 

primero los alcaldes y después los regidores, cada uno por su turno.»2 

Després de la Nova Planta, en el jurament, dels alcaldes i regidors els alcaldes 

prometien 

 

portarse en el regimiento y exercicio de el dicho su oficio con toda lealtad y fielmente, 

guardando y observando en todo tiempo la fidelidad y lealtad jurada a nuestro rey y señor Felipe 

                                                 
1 AHN, Consells, llig. 22.166. 
2 Loc. cit. 
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Quinto (que Dios guarde), conformándose en todo y por todo a la disposición de las reales leyes 

de Castilla, de presente establecidad en este Reyno, y en todo tranze y lugar atender a la equidad, 

raçón y justicia. 

 

Per part seua, els regidors juraven també «governar el común de dicha villa a 

todo su leal saber y entender, prefiriendo siempre el beneficio común y alivio de los 

pobres a las conveniencias proprias.» Així mateix, els alcaldes i els regidors es 

comprometien a, «siempre que necesario sea en lo que respectivamente huvieren de 

executar y obrar, pedirán consejo y aqüerdo a la persona que dicho Excelentíssimo 

Señor Conde tuviere por su assesor en dicha villa o a otras de inteligencia y sciencia.»3 

El 1728, en el Govern Municipal 

 

hallándose en él personas de pocas conveniencias, y amenazando los acrehedores a la 

villa por el recurso que se había puesto en la Real Audiencia de Valencia por el doctor don 

Bernardo Furió, también abogado, sobre los repartimientos cedidos y destinados para el pago de 

los réditos, se discurrió por cierta persona eclesiástica, natural de dicha villa, que el conde 

mudasse el gobierno, persuadiendo a los que entonces se hallaban en él le hiziessen proposición 

de las personas […] de más abono y caudal. Y con efecto, en año de 29 eligió por alcaldes a 

Jayme Chornet y Miguel Badía, y a Francisco Madramani por regidor primero y, en su 

conseqüencia, por assesor de dicha villa al doctor don Bernardo Furió. Y quando se discurría que 

con la representación de estos ministros, que son los de mayores conveniencias, se compondrían 

las diferencias de los acrehedores, se experimentó lo contrario, nombrando los de aquel gobierno 

individuos de su contemplación y de pocas conveniencias. Y continuaron los pleytos, lo que […] 

motivó la residencia y el que […] fomentassen con otros este pleyto de tanteo.4 

 

Per considerar-se agreujats pel comte, s’uniren els Jornet amb als Madramany en 

contra d’ell: 

 

Y porque el conde no hizo elección de Miguel Chornet para alcalde mayor de ella por 

tener entendido estaba radicado este empleo en su familia por haverle servido dos hermanos 

suyos en el tiempo que vivieron, y también porque Francisco Madramani, sin embargo de 

hallarse syndico en dicha villa en el año de 28, tenía puesto en cabeza de un sobrino el abasto de 

las carnes de dicha villa, recelaron se les descubriesse en la residencia y se le hizo cargo de ello 

                                                 
3 Loc. cit. 
4 AHN, Consells, llig. 6.833. 
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en ella. Y sin embargo de que no corrían los dichos Miguel Chornet y Francisco Madramany con 

amistad, desde este lance se unieron, atrayendo a sí el dicho Miguel a Jayme, su hermano, y 

Francisco Madramany a Juan Bononat, su yerno, y el doctor don Bernardo Furió a Damián, su 

tío, con el fin de impedir la residencia. Y con efecto lograron de la Real Audiencia la suspensión 

por los meses de Julio y Agosto. […] Tenían firmada una escriptura para no poderse apartar de 

todo el gasto que huviesse en dicho pleyto y en todos los demás que se ofreciessen con el conde. 

Y acordaron passasse el dicho Furió, con poderes de la dicha villa, para poner demanda de tanteo 

y con este motivo impedir el progesso de la residencia.5 

 

El 14 de juny de 1729, per a auditar el Govern Municipal de l’Alcúdia entre els 

anys 1724 i 1728 inclusivament, el comte va nomenar jutge de residència en la persona 

de Francesc Lozella,6 perquè en nom seu «pueda exercer y exerza toda la jurisdicción 

civil y criminal en la dicha villa de La Alcudia» i s’informe «de los agravios que 

huvieren hecho» els alcaldes i regidors, i també que «pueda tomar y ver las cuentas de 

penas de cámara, gastos de justicia o de las partidas mal libradas, y de los proprios, 

rentas y arbitrios de dicha villa, […] y condenara en las penas que merecieren según sus 

culpas.»7 Li assignava 20 dies per a visitar i residenciar la vila, i ordenava al Govern 

Municipal de l’Alcúdia que acatara tot el que disposara aquest jutge.8 

Dies després, el comte nomenava Andreu Blasco com a governador i alcalde 

major de l’Alcúdia i Ressalany, i aquest prenia possessió del càrrec el 23 de juny, 

envoltat d’una forta polèmica. L’alcalde Vicent Perales i els regidors es negaren a 

acudir a l’Ajuntament per a donar-ne la possessió perquè el consideraven massa afecte 

al comte i contrari a les seues aspiracions, i no volgueren donar les claus de la sala 

capitular i de l’arxiu a Blasco perquè jurara el seu càrrec. Aquest, impassible, va 

ordenar «desquiciar y romper las serrajas de las puertas de la casa del Ayuntamiento 

[…] que en efecto las dexó todas deserrajadas», després va anar a l’arxiu, «revolviendo 

a su gusto los libros de acuerdos y demás papeles que en él se hallaban.»9 Tots aquestos 

                                                 
5 Loc. cit. 
6 «Les residències no solien acomplir-se quan es produïa un relleu dels oficials que estaven al Govern d’un municipi, com era 

l’obligació del corregidor quan entrava a governar un corregiment, sinó quan l’amo del lloc (rei o senyor) rep denúncies dels seus 

vassalls i opta per realitzar una inspecció mitjançant el Judici de residència.» GIMÉNEZ CHORNET, V. «Absolutisme i control dels 

oficials municipals al segle XVIII : el judici de residència a Cabanes». A Estudis 13 (1987), p. 261. 
7 APPV, Protocols, 6.648/Notari: Francesc Lluís Simian. 
8 En el juí de residència de 1724, des dels anys 1707 al 1723, inclusivament, foren tots els capitulars multats. Francesc Lozella va 

ser el jutge i va deixar unes ordenances per al bon govern de la vila. 
9 ARV, Escrivanies de Cambra. Any 1729, núm. 278. 
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incidents van provocar que Blasco incoara procés contra els regidors Josep Furió, 

Baltasar Marco i Andreu Marqués per inobediència. Blasco els acusava que havien 

contravingut les ordenances fixades pel jutge de residència, Francesc Lozella, enviat pel 

comte el 1724, i havien celebrat reunió sense haver-li-ho notificat, sent com era alcalde 

major. Els regidors van ser declarats culpables: Josep Furió, pare de l’advocat Bernat 

Furió, va ser condemnat a 10 lliures de multa per contravindre les ordenances 

municipals, i 25 més per no haver volgut donar les claus de l’Ajuntament, negativa que 

va forçar Blasco a trencar el pany. Marco i Marqués van ser condemnats igualment a 

una multa de 10 lliures pel mateix motiu que Furió.10 

El dia 30 de juny de 1729, part del Govern Municipal es reunia amb Bernat 

Furió a la biblioteca del convent de Santa Bàrbera per a donar poder a Alexandre Ripoll 

i iniciar els plets contra Andreu Blasco i el comte.11 En efecte, el dia 12 de juliol, Ripoll, 

en nom de l’alcalde Vicent Perales, dels regidors Baltasar Marco, Andreu Marqués i 

Pere Osca, i del síndic Pere Joan Renart, denunciava el comte i Andreu Blasco en la 

Reial Audiència. Gosà assegurar que el Govern Municipal de l’Alcúdia es trobava en 

possessió de la jurisdicció civil i criminal, i no obstant això, el comte havia nomenat 

jutge de residència l’any 1724, la qual cosa llavors no va ser protestada pels alcaldes i 

regidors «por la poca práctica que tenían». Ara, novament, el comte, «de mano 

poderosa, en grave fraude de la real jurisdicción y con notable perjuycio de dicha villa», 

havia enviat un jutge de residència, el qual continuava actuant en la vila, encara que als 

mesos de juliol i agost estava prohibit prendre residències. Per la qual cosa, demanaven 

que el jutge es retirara de la vila. 

A més, el senyor havia nomenat alcalde major quan no tenia privilegi ni 

jurisdicció a l’Alcúdia per a fer aquest nomenament. L’elegit pel comte, Andreu Blasco, 

havia aconseguit jurar el càrrec per la força, a més de ser individu poc adequat per a tan 

important càrrec, ja que treballava en el torcement de la seda i s’encaminava cap a la 

pobresa, defectes incompatibles, segons Ripoll, amb el càrrec de justícia. Per tant, 

demanaven a l’Audiència que ordenara a Andreu Blasco abstindre’s «del uso de 

jurisdicción, perturbando como perturba la real jurisdicción de dicha villa.» 

                                                 
10 AHN, Consells, llig. 22.166. 
11 ARV, Escrivanies de Cambra. Any 1729, núm. 278. 
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Andreu Blasco va defendre la seua actuació davant l’Audiència. El comte 

l’havia nomenat alcalde major per mort d’Isidor Jornet i perquè desitjava acabar amb 

«algunos desórdenes de los regidores y capitulares […] assí en el modo de juntarse 

fuera la casa de el cabildo, en el convento y otras partes, como en no dar sus 

resoluciones y acuerdos.» El dia 25 de juny havien celebrat reunió i no l’havien avisat, 

com era preceptiu, per tal d’«obrar con la libertad e independencia que desean para 

mantener sus parcialidades, huyendo de mi intervención a fin de nombrar por asesor al 

doctor Bernardo Furió, que es quien las anima, con el costoso salario de sesenta y ocho 

libras anuas que le asiganaron de los proprios del común», quan aquest està tan gravat 

de creditors. Bernat Furió era fill del regidor Josep, i havia fugit de l’Alcúdia perquè el 

jutge de residència havia ordenat prendre’l per haver trobat irregularitats en la seua 

gestió com a advocat de la vila. Pel que feia a l’afirmació de Ripoll que l’Alcúdia estava 

en possessió de la jurisdicció civil i criminal, això era una falsedat, perquè la jurisdicció 

només competia al comte, el qual, «como dueño, la ha exercido siempre por medio de 

sus ministros de justicia que ha nombrado y nombra anualmente» com a actes propis de 

«jurisdicción pertenencientes al mero y mixto imperio.» Els alcaldes ordinaris de la vila 

«nunca han tenido más jurisdicción ni exercido otra que la que les ha competido como 

nombrados y elegidos por el mismo conde.» Respecte a l’acusació de ser torcedor de 

seda, també era falsa, i l’havien treta perquè Blasco vivia en la casa d’Eulàlia Espinós, 

la qual «tenía ésta un torno de seda que oy se mantiene, como en las casas más 

acomodadas de dicha villa de La Alcudia y demás de la Ribera, para la seda de sus 

cosechas, sin que se considere oficio ni trabaxen diariamente sus dueños, y menos yo, 

que nunca he entendido de semejante exercicio.» Sobre el fet d’encaminar-se a la 

pobresa, era una calúmnia, perquè era públic i notori el «ser mi familia una de las 

principales y más calificadas de dicha villa y por tal conocida, y enlazada con muchos 

que son nobles y de estimación en el reino.» El valor de la seua fortuna «excede de onze 

mil libras y se me considera como tal en el repartimiento del equivalente, que en este 

año se me ha hecho en cantidad de noventa y tres libras.»12 

Vistes les declaracions, l’Audiència va dictar dues sentències: en la primera, el 

19 de juliol de 1729, va manar que el jutge de residència es retirara de la vila els mesos 

de la collita, com manaven les lleis, a la pena de 20.000 morabatins. L’altra sentència, 

                                                 
12 Loc. cit. 
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de l’11 d’agost, negava el recurs de la vila contra Andreu Blasco, el qual era confirmat 

en el seu càrrec, encara que se li advertia que no es nomenara governador, sinó solament 

alcalde major. 

La declaració d’Andreu Blasco en l’Audiència va donar peu a que el 24 de 

novembre de 1729, el síndic de l’Alcúdia, Pere Joan Renart, presentara una denúncia 

davant el tribunal de l’intendent en contra de Blasco, perquè havia assegurat que la seua 

fortuna excedia d’11.000 lliures quan, per al repartiment de l’impost de l’equivalent, 

n’havia declarat solament 3.000, «siguiéndose de perjuhizio al común de dicha villa, y 

por consiguiente a los pobres vezinos de la mesma, de haver éstos pagado los 

equivalentes a los ocho mil con que excede el patrimonio de dicho Blasco, 

exonerándose aquél del pago de dichas ocho mil libras.» Renart demanava a l’intendent 

que els regidors de l’Alcúdia pogueren exigir a Blasco les 8.000 lliures de diferència 

entre allò que havia declarat per a satisfer l’equivalent i allò que realment gaudia, des de 

l’any 1721 al 1729.13 

El 8 d’agost de 1729, el Govern Municipal presentava recurs contra la sentència 

de l’Audiència al Consell de Castella i nomenava com a procurador Francesc Miquel de 

la Torre; ara demanaven ja la reversió de la jurisdicció de l’Alcúdia a la Corona Reial i 

que 

 

en nombre y representando a esta dicha villa pueda comparezer y comparesca ante Su 

Magestad (Dios le guarde) y señores de sus reales consejos, y allí constituido, pida y solicite de 

Su Magestad católica o de quien convenga y necesario sea la jurisdicción civil y criminal, mero, 

mixto imperio y suprema de dicha villa, vendicándola de qualquiera que la tuviere ocupada, así 

por justo título como sin él. De los quales, en nombre de dicha villa, pida el retracto y pague lo 

que sea necesario y conveniente en esta razón a efecto que dicha jurisdicción civil y criminal, 

mero, mixto imperio y suprema vuelva a la sacra cathólica real Magestad como a fuente y origen 

de que todo dimana. 

Y así mesmo, redima en nombre de dicha villa todas y qualesquiera ventas y contractos 

que se huvieren fecho y otorgados dicha jurisdicción civil, criminal, mero, mixto imperio y 

suprema a favor de qualesquiera personas, assí constituidas en qualquier título e dignidad como 

sin ella, y con la misma especialidad para que pueda redemir y redima otra qualquiera venda que 

estuviere otorgada de dicha villa a favor de qualquiera persona.14 

                                                 
13 ARV, Intendència. Any 1729, núm. 247. 
14 AHN, Consells, llig. 22.166. 
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El Govern Municipal, en relació a la demanda anomenada de tempteig, és a dir, 

el poder d’alliberar-se de la jurisdicció senyorial per mitjà del pagament de la suma per 

la qual es va vendre aqueixa jurisdicció, i com que la vila havia posat un recurs contra 

Andreu Blasco «pretendiendo que no goza legítimamente el empleo de alcalde mayor», 

el Govern acordava que no convenia «por ahora el que dicho supuesto alcalde asista a 

los cabildos que se an de tener, respecto de aver de tratarse en él algunas dependencias 

en que tiene interés el señor de dicha villa, de quien supone ser delegado.» Per tal que 

no asisitira Blasco als consells, l’alcalde ordinari, Vicent Perales, va oferir sa casa per a 

evitar la casa de la vila.15 

Respecte al finançament del plet, sabem que el 2 de setembre de 1729, el Govern 

Municipal reconeixia haver rebut de Miquel Badia, acabalat torcedor de seda, 100 

lliures sense interés que li tornarien el 24 de juny de 1730.16 

El jutge de residència, Francesc Lozella, va dictar finalment sentència el 5 de 

setembre de 1729, i per recomanació expressa del senyor, va ser especialment dur amb 

l’advocat de la vila, Bernat Furió, autèntica bèstia negra del comte. Entre altres 

disposicions, el va acusar de 

 

haver perturbado la paz y quietud pública, siendo promovedor de discordias, facciones y 

parcialidades, inducido con sujestiones y persuasiones a los ministros de justicia a cometer 

diferentes excessos, y a los escribanos persuadirles a que faltaran a la legalidad de sus officios, y 

sobre, haver hecho el officio de juez y abogado, y aconsejado a ambas partes en una misma 

caussa, resibiendo dinero de cada una de ellas.  

 

El condemnava a huit anys de desterrament de la ciutat i regne de València, i a 

perpetuïtat de l’Alcúdia i del seu terme, a més de la privació d’ofici. Si violava el 

desterrament, seria deportat als presidis d’Àfrica. Al regidor Baltasar Marco el va 

multar amb 50 ducats i privació de l’ofici de regidor durant quatre anys. A Jaume Jornet 

el va multar amb 25 ducats, i a Josep Furió amb 30 ducats, acusats d’haver mentit en les 

declaracions judicials.17 

                                                 
15 ARV, Protocols, 8.143/Notari: Josep Vidal. 
16 Loc. cit. 
17 AHN, Consells, llig. 22.166. 
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L’alcalde major, Andreu Blasco, ara instava plet contra el Govern Municipal, el 

25 de maig de 1730, per causa de l’abastiment de carns.18 Els regidors, aprofitant que 

Blasco estava absent, havien optat per abastir la vila a compte de l’Ajuntament per mitjà 

de Francesc Madramany, el qual aportava el ramat. Però havien posat un preu tan elevat 

que Blasco, «compadecido […] de el clamor universal de los pobres vezinos», havia 

aconsellat els regidors que subhastaren l’arrendament, com sempre havien fet, perquè 

així resultaria més barat. No obstant això, no li feren cas. Els regidors es defengueren i 

adduïren excuses peregrines, dient que la raó per la qual ho havien fet 

 

era por quanto el clero y beneficiados de ella le pusieron pleyto para que no corriese 

dicho habasto con el capítulo, de que el habastecedor huviesse de pagar por el derecho de pilón y 

yervas seiscientas libras, como otros años lo avían subastado. Y que por esta causa avían pedido 

pareser a los abogados de la villa y éstos le avían dado de que bien podía la villa por su quenta 

habastecerse de carnes.  

 

Però per a Blasco tot era una maniobra per a carregar la carn amb un impost 

encobert, «sin haver facultad real para ello», amb la finalitat de poder sufragar el plet 

amb el comte. 

Per a l’elecció de càrrecs municipals l’any 1730, l’alcalde cessat, Vicent Perales, 

havia enviat la nòmina de candidats al comte; així mateix, Andreu Blasco li’n va enviar 

una altra. El comte, no obstant, en nomenà uns altres que no estaven en la llista enviada 

per Perales 

 

en contra el estilo observado hasta ahora, paresiéndome que ay algunos de los 

propuestos familiares del Santo Oficio, otros muy pareintes entre sí y de los que actualmente 

exersen los empleos y exersieron el año mil setecientos veinte y ocho, y que esto se encamina a 

perpetuisar el gobierno en unas mismas familias […] quando en otras diferentes ay sujetos muy 

capazes para los officios.19 

 

Segons el notari Josep Madramany, dels proposats per al Govern Municipal 

n’eren familiars de la Inquisició Damià Furió, Miquel Jornet i Joan Boronat, i parents 

entre ells quasi tots, perquè els actuals alcaldes i regidors «querían perpetuarse o 

                                                 
18 ARV, Escrivanies de Cambra. Any 1730, núm. 140. 
19 AHN, Consells, llig. 22.166. 
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mantenerse por mucho tiempo, y no pudiéndolo hazer, han propuesto a sus parientes y 

dependientes.» La lluita entre el comte i els seus partidaris contra l’oligarquia burgesa 

de la vila no havia fet més que començar. 

 

4.1.2. EL PLET D’ INCORPORACIÓ DE LA JURISDICCIÓ DE L’A LCÚDIA AL PATRIMONI REIAL  

 

Es nuestra voluntat y queremos que el dominio y jurisdicción de esta 

dicha villa se reytere y consolide en el Real Patrimonio y Corona de Su 

Magestad. 

 

Veïns de l’Alcúdia, 1729 

 

Segons el comte Baltasar Escrivà, la causa principal de la presentació de la 

demanda de tempteig sobre la jurisdicció de l’Alcúdia va ser que, Miquel Badia, Jaume 

Jornet, Francesc Madramany i altres que ocuparen el Govern Municipal en 1728, com 

que havien «cometido varios desórdenes y excesos, gravando sus vezinos con sisas, 

repartimientos y otras contribuciones que sin facultad real eshigieron de ellos; 

compadecido del clamor de los pobres y de sus quexas, determiné que se les tomase 

residencia», la qual va encomanar el senyor a un advocat de l’Audiència. Atés que 

temien aqueixa residència, els qui ocupaven el Govern el 1728 s’uniren amb els alcaldes 

i regidors de 1729 per tal que no prosperara l’intent del comte. No trobaren cap altre 

mitjà millor per al fi que s’havien proposat que presentar el plet de tempteig i, a més, 

«se faccionaron de forma que ha sido successiva la inquietud, pretendiendo levantarse 

con el absoluto dominio, jurisdicción y manejo de dicha villa sin obedecer a superior.»20 

                                                 
20 Loc. cit. «Els plets de reversió a la Corona no són més que un dels aspectes més rellevants després de les revoltes antifeudals, de 

la llarga tradició d’oposició a la senyoria que caracteritza el País Valencià.» Ardit estudia el plet de Catadau, en què «la riquesa de la 

població, que promogué la formació d’una elit rural que aviat va percebre l’explotació feudal com una càrrega insuportable», v. 

ARDIT, M. «El plet d’incorporació a la Corona de Catadau (1740-1806)». A Estudis 24 (1998), p. 392-392. Un altre plet de tempteig 

estudiat és el d’Almussafes contra el monestir de la Valldigna, en el qual el 22 de gener de 1766, «el rei considerà justa la sol.licitud 

feta per la vila i prengué la decisió personal d’incorporar la vila davant la irregularitat manifesta de la compra de 1351 del 

Monestir.» Així mateix, «el plet havia estat possible per l’articulació d’una aliança entre camperols i proto-burgesia agrària-

emfiteutes benestants locals i classes urbanes.» (GIRONA ALBUIXECH, A. «Creixement econòmic, diferenciació social y resistència 

senyorial (Almussafes al segle XVIII )». A Homenatge al doctor Sebastià Garcia Martínez. Valencia: Generalitat Valenciana, 1998, 

v. 3, p. 141-155.) 
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I és que la jurisdicció continuava sent una prerrogativa senyorial. Aquest dret, el de 

legislar, és el que més vigència dóna al règim feudal al segle XVIII . 

Com ja hem indicat, el 7 de setembre de 1729, el Govern Municipal, format per 

Vicent Perales, Josep Furió, Baltasar Marco, Andreu Marqués i Pere Joan Renart va 

presentar la petició de tempteig de la jurisdicció de l’Alcúdia, als quals Miquel Badia, 

que havia estat regidor el 1728, va entregar 100 lliures sense interés perquè iniciaren el 

plet. 

El 22 de setembre, el procurador del comte, Lluc López de Fonseca, acusava la 

notícia de la presentació de la demanda, i també que els de l’Alcúdia havien oferit 

depositar els 11.000 sous amb els quals un avantpassat del comte va comprar la 

jurisdicció.21 López de Fonseca declarava que no tenia obligació de respondre a la 

demanda, ja que estava interposada pels qui no eren part legítima i només amb la 

finalitat de «conseguir la plena libertad para executar excesos y desórdenes»22 i 

perjudicar el comte, perquè contínuament aquest estava reprenent-los per intentar 

«levantarse con el manejo absoluto de aquella villa» en perjuí de la recta administració 

de la justícia i dels pobres. De més a més, la demanda de tempteig havia de ser aprovada 

per la major part dels veïns en algun Consell Obert convocat per una persona 

qualificada o un jutge imparcial. Era clar que aquestos regidors havien posat la demanda 

moguts per la venjança «ocasionada de las quejas que mi parte dio en aquella Audiencia 

por los exzesos, atentados y desórdenes que cometían, y porque fueron varias vezes 

castigados y reprendidos en ella, y por el fin de libertarse de la precisa correpción y 

residencia que mi parte les había enviado.» L’Audiència va ordenar al jutge de 

residència retirar-se durant els mesos de les collites. Però a l’agost, sense trobar ja cap 

altre recurs per a evitar la residència, els implicats van idear presentar la causa de 

tempteig, i aconseguiren suspendre provisionalment tant la residència com l’exercisi de 

la jurisdicció senyorial. El comtes, des de feia segles, tenien la jurisdicció de l’Alcúdia 

«no sólo por el servicio de los 11.000 sueldos por la guerra de Cerdeña, sino por otros 

muchos singulares servicios y méritos personales por cuya remuneración se le 

                                                 
21 En el plet de Catadau, la part senyorial al·legava que Pere IV, per privilegi donat a Alzira el 14 de gener de 1358, va vendre al seu 

conseller Arnau Joan el mer imperi i la jurisdicció alta i baixa de Catadau per 5.000 sous barcelonesos. En aquesta venda 

s’especicifava, com en la de l’Alcúdia, que el pacte de redempció o retrovenda que podia exercir en qualsevol moment la universitat 

de Catadau. (ARDIT, M. «El plet…», p. 395). 
22 AHN, Consells, llig. 22.166.  
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concedió.» I així, encara que els regidors foren part legítima per a presentar la causa de 

tempteig, aquest no tindria sentit en una vila en què 

 

ni por la naturaleza de la concesión regia por servicios, no sólo pecuniarios sino 

personales, ni por la antigüedad de quatro siglos de posesión, está sugeta a dicho tanteo, ni 

compreendida para dicho efecto en las leyes del Reyno, mayormente quando, aún en el caso 

negado que lo estubiese atendida su corta vezindad, sería despreciable dicho tanteo para eximirse 

por los inconbenientes que en la mala administración de justicia se havían de seguir.  

 

D’altra banda, amb el pretext de la demanda de tempteig, els regidors van 

demanar al Consell de Castella que l’alcalde major, elegit pel comte, «no les 

embarazase los ayuntamientos». El representant del senyor esperava una sentència que 

castigara de manera exemplar «los exzesos que en la administración de justicia 

practicaron estos capitulares y los inmediatos antezesores, que todo su intento es que no 

se justifiquen ni castiguen para vivir a su libertad.» 

El 29 de setembre de 1729, vint-i-dos veïns atorgaren poder a Francesc Miquel 

de la Torre, ja que «es nuestra voluntad y queremos que el dominio y jurisdicción de 

esta dicha villa se reytere y consolide en el Real Patrimonio y Corona de Su Magestat.» 

Aquestos vint-i-dos havien demanat al justícia de la vila que convocara el Consell per a 

solemnitzar aquesta escriptura, però el justícia, atés que no es volia comprometre, va 

desviar la responsabilitat de solemnitzar-la a l’Audiència. No obstant açò, els signants 

ratificaven tot el que havia fet Francesc Miquel de la Torre fins aqueix moment en la 

demanda del tempteig, també que prosseguira el plet i que qualsevol solemnitat en la 

presentació de la demanda que haguera protestat el comte fóra reparada. Per tant, li 

donaven poder per a comparéixer en el Consell de Castella, en la «Sala de las Mil y 

Quinientas, pidiendo que se reintegre a la Real Corona el dominio y jurisdicción de esta 

villa, que posehe el dicho don Baltasar Escrivá por título de compra de los reyes de 

Aragón, pagando el precio en que fue vendida.» Un dia després, a aquestos 22 veïns se 

n’uniren molts altres per a donar poders a Francesc Miquel de la Torre.23 

El 30 de setembre, Vicent Perales, alcalde ordinari, denunciava en la Audiència 

que havia tingut notícia que Josep Alapont i uns altres veïns s’havien retractat del poder 

                                                 
23 ARV, Protocols, 8.143/Notari: Josep Vidal; 1729, setembre 30. 
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que havien donat a Francesc Miquel de la Torre, i aquesta retractació es devia, segons 

l’alcalde, a certa «catequisación y soborno», i demanava que s’investigara de qui 

procedien els suborns contra el «ánimo y unión de dichos vezinos.»24 En les seues 

declaracions, Josep Alapont, Dídac Granalles i Miquel Sans hi van assegurar que havia 

estat el vicari perpetu de la vila, mossén Nicolau Bausset, qui els havia dissuadit 

d’atorgar el poder.25 Vicent Perales, sabedor que no tenia jurisdicció sobre l’eclesiàstic, 

va demanar a l’Audiència «por quanto puede seguirse de la retardazión, daño 

irreparable y perjuicio al Real Patrimonio de Su Magestad devía mandar y mando se le 

diese recado político a Bauset se abstenga de sobornar a dichos vecinos disuadiéndoles 

a que no otorguen el citado poder.» L’alcalde, acompanyat pel notari Josep Vidal, va 

anar a casa de Nicolau Bausset a notificar-li els prejuís que podrien seguir-li pel seu 

comportament temerari. Inesperadament, quan estava parlant l’alcalde, el vicari 

 

se levantó de la silla y taburete en que estava asentado […] quien, con vozes altivas y 

descompuestas, empezó a dezir: 

—¡Esto es muy poca vergüenza, y un gran atrevimineto en mi casa! 

Y cogiendo del brazo a Su Merced, dicho Señor Alcalde, lo levantó de la silla en que 

estava asentado y a empujones y manotadas lo sacó fuera de dicha cassa, repitiendo muchas 

vezes las citadas palabras. […] A todo lo qual Su Merced no respondió otra cosa si sólo que 

tuviera respeto y se reportara, pues tratava con la justicia.26 

 

El 13 d’octubre de 1729, Francesc Miquel de la Torre demanava que l’Audiència 

nomenara un jutge per a presidir la votació sobre si els veïns tenien per útil o no el 

tempteig en Consell Obert, i que la votació fóra secreta, per tal com el comte, assabentat 

de la demanda, «ha hecho tan vivas y continuas diligencias para emvarazar que se 

prosiga que ha puesto a los vezinos en la mayor consternación.» Va presentar 308 

escriptures de poder atorgades per altres tants veïns, els quals representaven més de les 

2/3 parts dels veïns de la vila, tots conformes amb la votació. Lamentava l’incident de 

                                                 
24 AHN, Consells, llig. 22.166. 
25 Mossén Bausset amonestà Dídac Granalles dient-li: «Home, a què has anat? A otorgar lo poder per a el plet del conde? Que os 

deixau enganyar! A fe que no veniau a pendre el meu parer, que sou uns simples!» [Declaració de Dídac Granalles, teixidor de lli. 

AHN, Consells, llig. 22.166.] 
26 «Algunos testigos afirmaron que Bauzet cuando echó al alcalde exclamó: “¿Qué en mi cassa quien manda?” [Declaració de Josep 

Ferrando, llaurador. AHN, Consells, llig. 22.166.] 
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l’alcalde amb el vicari, el qual pressionava els veïns per indicació del comte, i també 

l’insult a l’autoritat municipal. L’alcalde havia obtingut dels superiors eclesiàstics de 

València una provisió contra Bausset, però aquest «no sólo no la quiso recibir, sino que 

apercibió al escrivano que la iva a entregar, que assí él como el alcalde estaban 

excomulgados.» Finalment, el vicari no havia rebut cap amonestació dels superiors, una 

prova més, segons el representant de la vila, cosa que 

 

evidencia la autoridad y manejo con que el conde ha procurado tener a su favor todas las 

personas poderosas, y hasta la justicia eclesiástica de Valencia, esparciendo entre todos que de 

seguirse y lograrse la demanda de tanteo, que mi parte tiene puesta, se quedarán todos, títulos y 

señores de vasallos, sin villa ni lugar alguno. 

 

La vila es trobava, doncs, indefensa davant el gran poder del comte, i només 

demanava ser suficients els 308 poders presentats per a celebrar el Consell. 

Pere Joan Colomines, en nom del comte, va mostrar la seua intenció de fer 

declarar alguns testimonis per a provar que, en atorgar el poder per al tempteig, aquestos 

havien estat enganyats perquè no sabien què havien signat. Havent estat convocats de 

nit en casa del regidor Furió, els donaren a entendre que totes les persones benestants i 

de coneixement havien atorgat el poder, i els mentien assegurant-los que fins i tot 

Andreu Blasco, alcalde major del comte, reconeixia en privat que el tempteig era just. 

Pronosticaven que la vila restaria lliure per sempre de la servitud feudal i amb la 

protecció reial esdevindria una «de las más opulentas del Reyno, por quanto las rentas 

de ornos, molinos y demás derechos del señor serían de la villa.» Per a engrossir les 

files dels contraris al comte havien «incluido a personas desvalidas que piden limosna, 

sin tener efectos algunos en dicha villa, y a muchos que sirven y a los que cobran salario 

della.» Els convocats a declarar insistien en diferents qüestions: Josep Jornet assegurava 

que a casa de Josep Furió, on eren Baltasar Marco i Andreu Marqués, li van preguntar 

«si quería ser del Señor Conde de esta villa o de Su Magestad, que sólo quedaban en la 

parte del señor quatro esgarramantas, que sería libre de la jurisdicción del señor.»27 

                                                 
27 Declaració de Josep Jornet, llaurador. [AHN, Consells, llig. 22.166.] 
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Josep Verdeixo assegurava que els qui volien el tempteig «la mayor parte eran de las 

personas más acomodadas»,28 com Francesc Madramany i Jaume Jornet. 

El febrer de 1730, el procurador de la vila denunciava l’alcalde major, Andreu 

Blasco, per intentar convéncer els veïns perquè desistiren de continuar amb el plet. 

Havien demanat una provisió a l’Audiència perquè Blasco no continuara amb aquestes 

maniobres i s’exigia que en les juntes capitulars, sempre que es tractara sobre el plet del 

tempteig, Blasco es retirara, «por ser éste echura del dicho conde». Pero Blasco seguia 

present en les reunions, excusant-se que no sabia res d’aqueixa prohibició, la qual «por 

malizia o descuido del escribano no se quedó tanto como debía en los libros 

capitulares.» Ara demanava que es cursara de nou la provisió i que multaren Blasco en 

cas de no complir-la. 

El 22 d’abril de 1730, Felip V va concedir una moratòria de dos anys perquè la 

vila i els seus creditors arribaren a una concòrdia. El comte havia aprofitat aquesta 

circumstància i 

 

en odio y venganza de este pleyto, ha solcitado y solicita quantos medios son 

practicables para afligir a la villa y sus vezinos y que, puestos en la última miseria, no prosigan 

dicha demanda, interesándose con este fin en que ni los acrehedores de la villa se compongan 

con ella, ni menos cesen en los apremios y diligencias de justicia, no sólo contra los proprios y 

rentas del común sino contra los bienes y haciendas de sus particulares.29  

 

El 9 de maig de 1730, l’Audiència va denegar als alcaldes i als regidors que 

defenien el plet de tempteig que continuaren en els càrrecs tant en finalitzar l’any com 

fins que acabara el plet. Assabentat d’aquesta determinació, el comte va ordenar als 

regidors de l’Alcúdia que milloraren en un termini de sis dies la proposició de candidats 

que li havien fet per al Govern Municipal, tots contraris a la causa senyorial, amenaçant-

los amb nomenar-ne un d’ofici, es a dir, elegiria els candidats que considerara oportuns 

foren o no en la nòmina presentada. Els ho va tornar a manar i li respongueren que «no 

quieren ni deven mejorar dicha terna y propuesta.» Dos dies després, el comte va donar 

                                                 
28 A Verdeixo, de 48 anys els regidors l’abordaren en el carrer i li preguntaren si volia ser del comte o del rei, i ell els va dir: «Ni de 

uno ni de otro si pudiera porque no quería quimeras en nadie sino estarse quieto en su casa […] porque harto haze de vivir y 

alimentar su familia en el sudor y trabaxo suyo y no añadir gasto que no puede llevar en cosa que tal vez no espera beneficio por 

cuatro días que le quedan de vida.» [Declaració de Josep Verdeixo. AHN, Consells, llig. 22.166.] 
29 ARV, Reial Acord. Any 1730, llibre 25, f. 348. 
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poder al notari Jaume Cloquell perquè requerira els de l’Alcúdia amb la finalitat que, en 

tres dies, li presentaren nous candidats; de no fer-ho, el comte, definitivament, 

nomenaria d’ofici el Govern Municipal. 

Pere Joan Renart, síndic de la vila, va comunicar a l’advocat de la vila, Bernat 

Furió, el qual residia a Madrid, l’airada reacció del comte en relació a les peticions 

formulades per la vila referents a l’elecció del Govern Municipal: 

 

Fui a casa del Señor Conde por la mañana a entregarle la carta en sus manos […] y me 

bolvió de respuesta que no podía salir. Y no la quise entregar a su maiordomo, y le dije que tenía 

horden de la villa de entregarle sino en manos de su presencia, y me fui. Y bolví a la tarde, a las 

sinco horas, y subí ariba y aún no avía dado parte cómo lo estava auardando como a Síndico de 

la Villa. Salió y le dije cómo, en nombre de la villa, venía a entregarle la carta que le entregué, ha 

que así como le entregé la carta, me dijo el conde que sería la carta hotra infamia de lo que asían 

aquellos infames pícaros enbusteros. Y viendo io el mal ablar del conde, le dije:«Señor, mire 

Vuesensia.» I aún no me dejó esplicar me dijo que tan infame enbustero y mentiroso hera io 

como todos los demás, y me dijo que me fuera, y se entró en su quarto serrando la puerta. 

 

Furió el tranquil·litzava, expressant-li: 

 

Vuestra Merced no tenga ningún reselo, que sea de horden de la Sala ho de el conde, 

que no se le darán las varas ni los puestos sino que fuera en soldados, y en rigor de hellos, 

apelárelo al Real Consejo. Y protestando de todo una y mil veses, perjusgo que no se atreverá el 

conde, pues ia lo sabe mui bien que nosotros no dejaremos los hofisios asta horden del Consejo, 

que así se lo avemos dicho a Blasco en su casa. Amigo, quando más vamos viendo los contrarios 

lo que asen más firmes estamos todos no temer, a quien no tememos a nadie, solamente encargo 

que en quanto al govierno que se asegure bien porque podamos estar quietos.30 

 

L’advocat li havia reclamat a Renart diners pels seus honoraris i per a seguir el 

plet, i aquest li va assegurar que li’ls donaria prompte. 

L’1 de juliol de 1730, el comte havia cursat diverses cartes a l’Alcúdia i havia 

tramés Jaume Cloquell. No obstant això, el Govern Municipal no li havia fet cap cas, 

així que, «para el buen gobierno y recta administración de justicia de Alcudia, en 

contumacia y rebeldía» dels regidors, passava a nomenar d’ofici tot el Govern 

                                                 
30 AHN, Consells, llig. 22.166. 
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Municipal de l’Alcúdia. Elegia com a alcaldes ordinaris Joan Casanoves i Joan Fortanet, 

com a regidors Miquel Marco, Tomàs Màrquez, Vicent Inglés i Andreu Oliver, com a 

alcalde de la Germandat Pere Joan Alapont, i algutzir major Valeri Arcís. Com no podia 

ser d’altra manera, tots els electes eren del partit del comte. Juraren els seus càrrecs 

davant d’Andreu Blasco, l’alcalde major.31 

Francesc Comes, procurador del comte, va informar a l’Audiència del 

nomenament d’ofici del Govern Municipal de l’Alcúdia amb «sugetos beneméritos y 

capazes para los officios», perquè ja ho havien demostrat altres anys. Però, per a «evitar 

la resistencia que hazían los actuales alcaldes y regidores y disturbios que de ella podían 

seguirse», demanava a l’Audiència que concedira al comte una provisió reial auxiliar 

perquè els seus nomenats pogueren prendre possessió sense incidents.32 

El 5 de juliol, l’Audiència complaïa el comte i enviava el doctor Joan Josep 

Martínez d’Escobar amb una escorta militar a l’Alcúdia per a donar possessió als 

alcaldes i als regidors designats pel comte. A la plaça Major de la vila va formar «la 

partida de cavallos que le á escoltado desde la llegada de Su Merced.» L’insòlit 

espectacle va provocar l’assitència de «mucha gente de todos sexos vezinos de la 

misma». Des d’una finestra de l’Ajuntament, el pregoner Doménec Muñoz va llegir la 

provisió de l’Audiència perquè tots els veïns acceptaren per alcaldes i regidors, amb 

l’amenaça de rebre les penes corresponents, els nomenats pel comte. A l’Ajuntament, el 

doctor Escobar hi va detindre l’alcalde Vicent Perales, els regidors Josep Furió, Andreu 

Marqués i Baltasar Marco. A tots els va desposseir dels seus oficis i els donà presos per 

rebels a Andreu Blasco, alcalde major, i als alcaldes nomenats pel comte, Joan 

Casanoves i Joan Fortanet.  

Escobar, executada la provisió de l’Audiència, manà «que la escolta de 

cinquenta cavallos con sus oficiales correspondientes», la qual «está y á estado de 

plantón formada en la plaza desde que Su Merced llegó asta haora», les onze i mitja del 

matí, «es justo que descansen assí los oficiales y soldados como los cavallos, y se les 

suministre todo lo nessessario», la qual cosa havia de córrer a compte dels regidors 

detinguts i del síndic Pere Joan Renart, el qual havia aconseguit fugir a València. Així, 

els militars serien allotjats a les cases dels regidors, i els que no hi cabien —16 soldats 

                                                 
31 APPV, Protocols, 6.649/Notari: Joan Siminan. 
32 AHN, Consells, llig. 22.166. 
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amb els cavalls— ho farien a l’hostal també a compte dels presos. Com que Pere Joan 

Renart havia fugit a València, ordenaren a Andreu Blasco convocar l’Ajuntament per a 

elegir un altre síndic i procurador general. 

El 18 de juliol de 1730, el rei comunicava al capità general que Francesc Miquel 

de la Torre li havia informat que el comte no solament havia nomenat d’ofici el Govern 

Municipal, contra l’immemorial costum d’elegir-lo d’entre els proposats pel poble 

 

sino que se les havía conducido presos a los del gobierno antiguo, maniatados y con 

grillos, con más ignominia que a los más facinerosos agresores, haviéndoles hecho llevar con 

cuidado por las calles más públicas de essa ciudad, aunque no fuesen camino derecho de la 

cárcel con una escolta de soldados, con espada en mano, para causar más escandalosa publicidad. 

Y puestos en calabozos separados, no se les permitía consuelo ni comunicación alguna, todo lo 

qual sería en odio del pleyto pendiente ante nos sobre el punto de elecciones de oficios. 

 

El procurador de la vila havia demanat al rei que els soltara, i que no prenguera 

el síndic ni el multara amb 1.000 lliures, com volia el comte. El rei ordenà alliberar-

los.33 

Alexandre Ripoll, procurador de Vicent Perales, Josep Furió, Baltasar Marco i 

Andreu Marqués, presos a les torres dels Serrans de València, havia demanat a 

l’Audiència que foren absolts de qualsevol pena i posats en llibertat, perquè, a més 

d’obeir la provisió del tribunal, no havien encorregut en la «culpable inobediencia» de 

què els acusava el fiscal. Eren llauradors no pràctics en aquestos negocis 

 

porque el labrador imperito en semejantes negocios es escusado del dolo presunto, y si 

en algo delinquiere, se presume más por sensillés que por malicia ni dolo. Y parece que por la 

misma razón no se puede dezir revelde ni contumás a los mandatos de los superiores y que, si en 

ello hubiere algún descuido, se le tolere, mayormente quando el error fue en la omisión. 

 

La Reial Audiència era de l’opinió, i així ho va manifestar al rei, que els presos 

havien de ser alliberats, ja que constava que no havien fet resistència a la justícia. Açò 

no obstant, s’havia procedit amb un rigor que podia semblar excessiu, per a acabar amb 

 

                                                 
33 ARV, Reial Acord. Any 1730, llibre 25, f. 403. 
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la dureza, coligación y avilantez de todos los que, empeñados en perturbar la unión y 

reposo de aquel pueblo y de sus individuos, molestan a Vuestra Magestad, exponen a 

perjudiciales accidentes este Reyno, fatigan en La Alcudia a su conde y desatienden 

conozidamente al tribunal superior, a quien fía Vuestra Magestad la paz y justicia de este 

distrito.34 

 

Justificava que els presos havien estat al calabossos dels Serrans «porque no hay 

otra disposición de encierro hasta tomarles las declaraciones. Y hoy quedan en el estado 

en que Vuestra Magestad se ha servido de mandar ponerlos», és a dir, alliberats. 

L’ambient en la vila era tens i les opinions encontrades. El flamant alcalde Joan 

Casanoves, hagué de procedir judicialment contra un veí, Antoni Marín, el qual, «con 

poco temor de Dios y de su conciencia y fomentando inquietudes, en presencia de 

muchas perçonas avía proferido diferentes palabras muy injuriosas, assí contra el 

Excelentísimo Señor Conde de La Alcudia, su señor, como contra su Alcalde Mayor y 

otras personas.» Va condemnar Marín a una multa amb l’advertència que 

 

baxo la pena de quatro años de destierro de esta villa y su jurisdicción […] que en 

adelante se abstenga de proferir palabras injuriosas y en desprecio de su dueño y natural señor, y 

de sus ministros de justicia y qualquiera otras personas, como también de promover los ánimos 

con apuestas sobre los éxitos de los pleytos que ay pendientes entre esta villa y el Excelentísimo 

Señor Conde de ella, su dueño.35 

 

El comte de l’Alcúdia va haver d’informar el rei de tots els esdeveniments i 

justificar d’alguna manera la presó dels regidors. Aquestos, segons el comte, aspiraven 

al fet que el Govern Municipal recaiguera «en sus familias, y de alzarse con el manejo 

de la villa y de las varas de justicia.» Com que no el volien obeir, el comte s’havia vist 

forçat a acudir a l’Audiència, la qual va dictar una provisió que els regidors no van 

acatar tampoc «con el único fin de no soltar las varas para mantener sus facciones y 

sostener con ellas la turbación que causaron en aquel pueblo; lo que dio motivo a la 

Audiencia a tomar otras providencias por haver faltado al respeto devido a un tribunal 

real.» Justificava el juí de residència als regidors de 1728 perquè, units amb els de 1729, 

                                                 
34 Els oïdors que signen l’escrit són Francesc Despuig, el marqués del Risco i Josep de Montran. [AHN, Consells, llig. 22.166.] 
35 Loc. cit. 
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havien intentat «de hazer successivo el gobierno de dicha villa en unas mismas 

familias.» 

Un dels qui més responsabilitat havia tingut en els fets havia estat el regidor 

Josep Furió, pare de l’advocat Bernat Furió, que residia a la Cort i que a compte dels 

veïns de la vila havia actuat com a agent en el plet de tempteig, quan Bernat Furió era 

un individu sense escrúpols i a més reu fugitiu «siendo condenado por la Audiencia a 

destierro, multas y privación de oficio.» 

El regent de l’Audiència, Manuel de Toledo, va rebre una provisió reial del 

Consell de Castella, amb data 10 de novembre de 1730, per la qual hom manava que 

s’informara amb reserva dels individus «desinteresados e independientes del partido de 

dicha villa y del conde, dueño de ella, sin perjuicio de las regalías de éste y de los 

derechos de aquella, les elixa y nombre para los oficios del gobierno.» Per les seues 

investigacions, era sabedor que els partidaris declarats del comte eren les persones 

següents:  

Bernat Alapont 

Pere Joan Alapont 

Jaume Amat 

Valero Arsís. 

Andreu Blasco 

Andreu Boix de Vicent 

Patrici Bononat 

Joan Casanoves 

Josep Casanoves 

Pere Joan Colomines 

Joan Fortanet 

Vicent Inglés 

Josep Madramany 

Miquel Madramany 

Miquel Marco 

Pere Joan Marco 

Miquel Marco, menor 

Tomàs Marqués 

Joan Marqués 

Josep Marqués de Joan 

Atanasi Miquel 

Andreu Miquel 

Bernat Moris 

Pere Motilla 

Andreu Oliver 

Pere Osca 

Joaquim Perales 

Josep Temple, major. 

Andreu Vendrell 

Miquel Vendrell 

El Consell de Castella havia manat, igualment, al doctor Manuel de Toledo que 

instara «a los presos que se conduxeron a esta ciudad por el Juez de Comisión y 

soldados se porten con toda quietud y paz. Y que en lo futuro obedezcan las órdenes del 
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conde y, en caso que les parezca tener fundamento para no obedezerlas, acudan a 

representarlas al tribunal superior.» El Consell li havia ordenat que foren alliberats els 

regidors, incidint en «quan estraño havía sido al Consejo la prolongada y rigurosa 

prisión de los reos en calabosos.» Toledo va informar que, tenint l’Alcúdia 500 veïns i 

havent atorgat el poder per a seguir el plet més de 300, i amb només 30 veïns clarament 

favorables al comte, es podia comprovar «quan pocos son los que se pueden considerar 

independientes de uno y otro partido.» Però havia pres informes del vicari i d’altres 

persones, i havia elegit el Govern entre els més experimentats en assumptes municipals, 

ja que aquestos havien estat elegits en anys anteriors.36 

Pel gener de 1731, davant una calúmnia llançada pel procurador de la vila, 

Francesc Miquel de la Torre, contra el comte, el procurador d’aquest, Lluc López de 

Fonseca, denunciava el fet, dient que 

 

con el motivo de cierta demanda de tanteo puesta por ella en el vuestro Consejo, airado 

de semejante resoluzión estava causando a todas las personas incluidas en el poder para dicho 

tanteo las más extrañas vejaziones y también el común de dicha villa, a quien tenía prezisada a la 

contribuzión de un voluntario tributo de 800 pesos anuales que hacía repartir entre todos los 

pobladores de aquella villa, sin facultad y con notorio exceso, usando de regalías que no le 

competían.37 

 

Totes aquestes falsedats no tenien més objecte que el de presentar el comte com 

un dèspota despietat. En primer lloc, el comte no havia imposat cap tribut, sinó que la 

vila era la que li devia huit-centes lliures dels dos anys en què no li havia pagat les 

quatre-centes lliures acordades en la concòrdia de 1711. Insistia, per enèsima vegada, 

que la demanda de tempteig va ser sol·licitada per alguns individus amb la finalitat de 

mantindre’s en «el absoluto manejo de la justicia para supeditar a los pobres y usurpar 

los derechos del común.» Exigia una retractació de les acusacions contra el comte, el 

qual, a més, «á atendido y atiende a los vasallos de aquella villa más como piadoso 

padre que como dueño», i també un càstig a qui havia emés la calúmnia «en satisfazión 

de la pública injuria que a mi parte se le hizo en dicho pedimento.» 

                                                 
36 Loc. cit. 
37 Loc. cit. 
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Sobre les preteses acusacions calumnioses, van declarar entre altres Gaspar 

Fuertes i Gaspar Vinyerta, alcaldes ordinaris, que confirmaren la inexistència d’aqueix 

tribut. Uns altres testimonis i tots els integrants del Govern Municipal, favorables al 

comte, asseguraren que aquell que havia proferit la calúmnia no era altre que el doctor 

Bernat Furió, el qual residia a Madrid.38 Les temeràries propostes de Furió havien trobat 

ressò a l’Alcúdia, però van fracassar a Guadassuar, on també havia anat «a proponer que 

les libraría de los pechos que pagan sus vecinos si le davan quatrocientas libras. Y la 

universidad no quiso convenir ni meterse en pleitos.» La majoria dels declarants 

qualificaren el comte com un senyor benigne que sempre havia tingut en compte les 

necessitats de la vila, i per això no havia exigit encara les 800 lliures que li devia. 

L’actitud ingrata de la vila i la infame del doctor Furió respecte al comte havia 

«causado admiración» no només «en la universidad de Guadasuar, sino en las villas de 

Algemesí, Alcira y Carlet circunvezinas, por la bondad del conde, pues por ella le tienen 

más por ángel que por hombre en todos los lugares del contorno.»39 Els pobles veïns 

s’estranyaven de l’actitud de la vila, perquè consideraven l’Alcúdia com «uno de los 

lugares más francos de toda la Ribera y assí lo han dicho y dicen los mismos vasallos, a 

cuia franquesa atribuien los de afuera las conveniencias y haveres que tienen estos 

vezinos y el comercio que pueden mantener.»40 

Sobre el comte, era opinió general que 

 

era un cavallero sobradamente piadoso, y que por su mucha bondad no se governava 

con aquel rigor que a vezes parecía conveniente, inclinándose por lo regular más a la piedad que 

a la severidad con sus vasallos.41 […] Por su benignidad y buen genio, atiende todo lo posible a 

sus vasallos, perdonándoles a algunos parte de lo que le deven por razón de los derechos 

antiguos. Por lo qual, y por la franqueza que gozan los vezinos de esta villa, son embidiados de 

los moradores de los lugares circunvezinos42.  

 

                                                 
38 Eren aquestos el doctor Joan Marco, Josep Madramany, notari, Antoni Vendrell, regidor. [Loc. cit.] 
39 Declaració de Nicolau de Linares, llaurador de Guadassuar. [Loc. cit.] 
40 Declaració de Josep Judice de Acherte, veí d’Alzira. [Loc. cit.] 
41 Declaració de Josep Caldes, regidor d’Alzira. [Loc. cit.] 
42 Declaració de Tomás de la Sierra, doctor en dret d’Alberic. [Loc. cit.] 
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Algú d’entre els testimonis va gosar declarar que «no habrá otro señor en el 

Reyno que trate a sus vasallos con más benignidad.»43 

Francesc Miquel de la Torre, per part de la vila, va intentar rebatre la visió 

idealitzada del comte que havien presentat. En primer lloc, el va acusar d’haver 

aconseguit la concòrdia de 1711 utilitzant «la inteligencia y artificio […] conserbándose 

aún muy reciente la memoria de los que interbinieron en ella de las repetidas amenazas 

y violencias con que se les obligó a concurrir y quantos menudos lanzes sobre ello 

passaron.» A més, aquesta concòrdia es va signar quan ja estaven abolits els furs, «sin 

facultad real ni noticia del vuestro Consejo y de la Real Chançillería, entonçes de 

Valencia, obligándose la villa y todos sus vezinos al pago de las crecidas cantidades que 

el conde stipuló para sí y sus suçesores.» Fins i tot s’apoderà de la regalia de la fleca, el 

dret de vendre pa, la qual cosa constituïa «la maior violencia contra los pobres, 

prohivida más que otras por vuestras leyes reales.» El comte no era cap àngel, sinó una 

persona rancorosa i venjativa que 

 

con la ocasión del presente tanteo que litigan la maior parte de vecinos, han entendido 

algunos, los más principales de ellos, que el conde, para rendirlos y separarlos de semejante 

instancia, intenta dirigir contra solos ellos la acción excecutiva de que les seguiría total ruina y 

perdición, pues actualmente, a influencia del mismo conde, los electos de los acrehedores 

concejiles y de la villa siguen solamente execución contra Juan Marqués, Antonio Furió y Juan 

Bononat, vecinos los dos últimos de La·Alcudia, por ser personas éstos de algunas conbeniencias 

y de los que sobstienen el dicho pleito del tanteo, preserbando de dicha execución a los parciales 

del conde.44 

 

Les acusacions entre les dues parts anaven pujant de to. Ara el procurador del 

comte, Francesc Lluís Simian, va intentar presentar, de nou, Bernat Furió com al 

principal sospitós d’haver calumniat el comte, com a un delinqüent. Simian va retraure 

una sentència de Josep Pérez de Mesia, alcalde major d’Alzira, del 2 d’octubre de 1722, 

en la qual «fue condenado el doctor Bernardo Furió, de la villa de La Alcudia, […] en 

ducientos pesos y dos años de suspención de abogado y en dos años de destierro seis 

leguas en contorno de la presente ciudad.» Com ja hem referit, una altra sentència del 5 

                                                 
43 Declaració de Vicent Conca, notari de Carlet. [Loc. cit.] 
44 Loc. cit. 
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de setembre de 1729 pronunciada per Francesc Lozella, jutge de residència enviat pel 

comte a l’Alcúdia, havia condemnat Furió a desterrament durant huit anys de la ciutat i 

regne de València, i perpetu de l’Alcúdia. I si incomplia el dictamen, privació d’ofici 

amb pena de huit anys més de presó a Àfrica.45 

Lluc López de Fonseca, procurador del comte, s’estranyava que l’Audiència 

haguera nomenat finalment un jutge per a presidir el Consell General de l’Alcúdia «y 

tomase los votos a todos los vezinos sobre si tenían por útil y combeniente el tanteo […] 

lo que se ejecutase en secreto y no permitiese concurrir al Alcalde Mayor y al 

apoderado del conde.» Va mostrar la seua disconformitat en permetre continuar el plet 

de tempteig, ja que havien nomenat persones independents per al Govern Municipal, les 

quals «goviernan en paz y quietud aquella república.» També havien revocat el poder a 

Francesc Miquel de la Torre per a continuar amb el plet, de manera que ja no s’havia de 

seguir «esta injusta demanda de tanteo, hasta ahora no puesta por toda la villa, sino por 

algunos particulares que a violentas sugestiones de los de la parzialidad de los Furiós en 

quien estonzes estava la administración de justicia y el absoluto manejo de aquella 

república.» En conclusió, Francesc Miquel de la Torre ja no era el representant legítim 

de la vila, si de cas, d’alguns particulars. 

El 30 de maig de 1731, Vicent Perales, Josep Furió, Baltasar Marco, Andreu 

Marqués, Pere Joan Renart i un total de 21 veïns, atés que el Govern Municipal de 1729 

—format pels mencionats més amunt— i la major part dels veïns van posar la demanda 

de tempteig al comte i que aquest «no quiere contestar dicha demanda por diferentes 

razones, y especialmente por decir que ya por ahora la mayor parte de los vecinos de 

esta dicha villa no querrán se siga la susodicha demanda», els 21 alcudiencs afirmaren 

que no era com deia el comte, ja que cada dia augmentava el nombre de veïns que 

volien el tempteig; donaren poder a Francesc Miguel de la Torre perquè prosseguira la 

demanda en el Consell de Castella.46 

L’Audiència va autoritzar, finalment, la votació en Consell General sobre el 

tempteig de la jurisdicció. El 23 de juny de 1731, Tomàs Martínez de Galindo, doctor de 

la Reial Audiència, va anar a l’Alcúdia per a presidir aqueixa votació, acompanyat amb 

                                                 
45 Loc. cit. 
46 ARV, Protocols, 10.504/Notari: Joaquim Ximénez. Posteriorment l’1 de juny donaren poder 9 veïns i el 7 de setembre dos. [Loc. 

cit.] 
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una partida de sis soldats a cavall i un sergent. A les 7 del matí va arribar a la vila i va 

ser rebut per l’alcalde ordinari, Gaspar Fuertes. Martínez de Galindo va ordenar a 

l’escrivà de l’Ajuntament que del padró de l’impost de l’equivalent en confeccionara la 

llista de votants, llevat de les dones, d’Andreu Blasco, alcalde major, i de Pere Joan 

Colomines, procurador del comte; que posara en la llista Marià Campos, organista, i 

Josep Climent, metge de la vila. Un total de 434 veïns podien participar en la votació. 

L’oïdor va fixar el diumenge 24 de juny a les sis dels matí per a la votació, justificant-

ho «porque en otro día u hora no será el Concejo tan completo y numeroso como se 

requiere, respecto de star los vezinos en el campo recogiendo sus cosechas y no 

decentemente vestidos.» Ordenava a l’algutzir que anara casa per casa i notificara la 

convocatòria i l’obligació d’assistir, a pena de 50 rals, a l’ermita de Sant Antoni a les 

cinc i mitja del matí, on en primer lloc es diria una missa i després es procediria a la 

votació. L’algutzir va notificar que, a excepció de sis veïns, els quals eren malalts, un 

que havia mort i dèneu que eren absents, tots els altres havien promés acudir. 

Reunit el Consell General a l’ermita, Martínez de Galindo feia saber als presents 

que el rei els havia fet convocar perquè lliurement donaren el vot, i que estigueren 

tranquils, perquè «la partida de cavallos que estava en la plazuela solamente la havía 

traído para contener al que intentase perturbar el sosiego o violentar el voto de alguno, y 

no para otro fin.» El jutge va preguntar a cada u, en secret, si tenien per útil i convenient 

o no el tempteig. Un total de 79 veïns, entre ells els components del Govern Municipal, 

votaren en contra del tempteig. Però la immensa majoria, 318 veïns, van dir que el 

tenien per útil.47 L’acta de la votació es va redactar en el termes següents: 

 

Convocación de los vezinos. 

Doy fe y verdadero testimonio que Félix Izquierdo, alguacil asistido de mí, el escrivano, 

y auxiliado de Gaspar Fuertes, alcalde ordinario de esta villa, y de su ministro, ha hido de casa en 

casa de todos los vecinos de ella por el orden y serie de la relación mencionada en el auto que 

antecede, expressando a cada de los que se han encontrado que, en virtud de auto del señor don 

Thomás Martínez Galindo, del Consejo de Su Magestad y oydor de la Real Audiencia de 

Valenzia, dado en cumplimiento de cierta real provisión, lo convocava para un Concejo General 

y abierto que mañana domingo, veinte y quatro del corriente, se havía de celebrar de orden de Su 

Magestad a las cinco horas y media de la mañana en la hermita de San Antonio, situada dentro 

                                                 
47 Loc. cit. 
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de esta villa, después de una misa que se diría en ella y que no dexasse de asistir a esa hora, 

porque de lo contrario se le sacarían cinquenta reales de multa. Y todos han respondido que 

asistirían menos Thomás Martínez, Pasqual Vendrell, Isidoro Estellés, Damián Pla, Pedro Bruno, 

Joseph Martínez, que dixeron estar enfermos; y Thomás Matheu que murió; y demás de éstos, 

Bartholomé Sanchiz, Juan Conné, Miguel Ortín, Juan Bonanat, doctor Jaime Pasqual, Pedro Juan 

Maciá, pedro Juan Ferrández, Joseph Marqués de Juan, Jaime Jornet de Bautista, Juaquín Jornet, 

Gaspar Fillol, Francisco García, Joseph Pradas, Vicente Donat, Luis vilavella, Antonio Sánchiz, 

Manuel Díez, Joseph Esplugues y Vicente Bauset, de quienes han dicho en sus casas estar 

ausentes y que no esperavan que pudiessen venir a tiempo. Y en quanto a los que están en la villa 

y no han sido encontrados, se ha dexado encargado en sus casas o en las imediatas siguientes que 

les dixessen lo referido, luego, que vinieran. Y para que conste, lo pongo por diligencia y firmo 

en la villa de La Alcudia de Carlet, a los veinte y tres días del mes de Junio de mil setezientos 

treinta y un años. 

Manuel de Zorita 

 

Consejo General. 

En la villa de La Alcudia de Carlet, a los veinte y quatro días del mes de Junio de mil 

setezientos treinta y un años, siendo como las seis horas de la mañana, con poca diferencia, y 

estanto los señores alcaldes y regidores de dicha villa y los vezinos de ella que abajo se 

espresarán juntos en Concejo General y abierto en la hermita de San Antonio, donde los 

acontumbran tener, presidido éste del señor don Thomás Martínez Galindo, del Consejo de Su 

Magestad, oydor de la Real Audiencia de Valencia y convocado en execución y cumplimiento de 

la real provisión que va por cabeza de estos autos, mostró dicho señor a los de dicho Consejo la 

referida real provisión, diciendo con alta e inteligible voz de manera que todos lo pudireron 

comprehender, que en virtud de ella los havía hecho convocar y congregar para lo que a cada uno 

diría particularmente y en secreto, y que esperava darían sobre ello su voto con suma quietud y 

libertad de dictamen, como Su Magestad deseava, pues la partida de cavallos que estava en la 

plazuela solamente la havía traído para contener al que intentase perturbar el sosiego o violentar 

el voto de alguno, y no para otro fin. Y que para que se executase en esa forma y con maior 

secreto, se pussieran los que huviesen votado a la parte que señaló, con alguna separación de los 

demás. 

Y con este orden empezaron a passar primero los alcaldes y regidores, y después todos 

los otros que componían dicho Concejo General. Y dicho señor, en secreto, sin que pudiese oirlo 

otro que su señoría y io, el escrivano fue preguntando a cada uno si tenía por útil y conveniente 

el tanteo introducido por la villa, intentando exhimirse por dinero de la jurisdicción del conde, 

sobre lo qual, los señores que se van ahora a referir, juntos en dicho Concejo General, 

legítimamente congregado y siendo la maior y más sana parte de los vezinos de esta villa, 

dixeron su voto secreto en la forma siguiente: 
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Gaspar Fuertes, Alcalde 

Ordinario, dixo que no. 

Gaspar Viñerta, Alcalde 

Segundo, dijo que no lo juzga por útil 

ni conveniente. 

Miguel Tarrós, Regidor 

Primero, dijo no tenerlo por útil. 

Marco Antonio Vendrell, 

Regidor Segundo, dijo que no. 

Joseph Marco, Regidor 

Tercero, dijo que no. 

Antonio Osca, Regidor 

Quarto, dijo que sí. 

Vicente Vendrell, Síndico y 

Procurador de la villa dijo que no lo 

halla por conveniente. 

Miguel Madramany, 

Escrivano del Ayuntamiento, que ahora 

ha dicho no estar incluido en la 

relación que exhibió él mismo, ni 

tampoco Joseph Madramany, su tío, 

por estar incluidos ambos bajo el título 

de la herencia de Miguel Madramany, 

y preguntado sobre lo referido dijo que 

no tenía por útil el tanteo. 

Joseph Madramany, escrivano 

público, dijo que entiende no ser útil ni 

conveniente. 

Miguel Ortín dijo que tiene 

por conveniente. 

Francisco Gil dijo que sí. 

Antonio Perales dijo que tiene 

por conveniente el que se tantee. 

Miguel Sanz dijo que sí. 

Vicente Vallés dijo que tiene 

por conveniente que se tantee. 

Joseph Marqués y López dijo 

que sí. 

Luis Hervás dijo que 

convendrá el tanteo. 

Juan Jornet dijo que sí. 

Joseph Miquel dijo que sí. 

Francisco Hervás dijo que lo 

tiene por útil y quiere se tantee. 

Roque Marqués dijo que el ser 

del rey será provechoso a todos. 

Vicente Peris dijo que lo tiene 

por útil. 

Pedro Juan Blay dijo que tiene 

por útil el tanteo. 

Joseph Mansano dijo que no 

lo tiene por útil. 

Antonio Benavent dijo que 

tiene por conveniente ser del rey. 

Antonio Casanoves dijo que 

no lo tiene por conveniente. 

Miguel Bonanat dijo que le 

parece no ser útil el tanteo. 

Vicente Peris de Vicente dijo 

que tiene por conveniente ser del rey. 

Vicente Almela dijo que lo 

tiene por útil. 

Vicente Pasqual dijo que tiene 

por útil el tanteo. 

Juan Casanoves dijo que no es 

conveniente. 

Juan Crespo de Miguel dijo 

que sí lo tiene por útil. 

Joseph Arbona dijo que tiene 

por útil ser de la parte del rey. 

Juan Alapont dijo que no lo 

tiene por útil. 

Luciano Arcís dijo que bien 

conviene el tanteo. 

Pasqual Catalá, que tiene por 

útil ser del rey. 
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Pedro Juan Catalá dijo que 

quiere y tiene por útil el tanteo. 

Francisco Giner dijo que lo 

tiene por útil. 

Juan Pérez de San Juan dijo 

que convendrá ser del rey. 

Joseph Pons dijo que 

convendrá ser del rey. 

Francisco Olivares dijo que sí 

lo tiene por útil. 

Antonio Ximeno dijo que sí lo 

tiene por útil. 

Francisco Fernández dijo que 

sí. 

Joseph Fernández dijo que lo 

tiene por útil. 

Pasqual Boix dijo que tiene 

por útil el tanteo. 

Bernardo Alapont dijo que no 

lo tiene por útil. 

Pedro Juan Beltrán dijo que no 

lo tiene por conveniente. 

Francisco Gómez dijo que sí. 

Vicente Montiel dijo que tiene 

por conveniente el tanteo. 

Juan Crespo dijo que sí. 

Pedro Juan Renart dijo que sí. 

Antonio López dijo que sí. 

Félix Puig dijo que convendrá 

ser del rey. 

Juan Arbona dijo que sí. 

Domingo Marqués dijo que sí. 

Joseph Furió de Gerónimo 

dijo que sí. 

Joseph Puig dijo que no lo 

tiene por útil el tanteo. 

Félix Gosálbez dijo que sí. 

Pedro Espinós dijo que sí. 

Joseph Pérez de Pedro dijo 

que sí. 

Jaime Maciá dijo que sí. 

Vicente Campos dijo que tiene 

por útil ser del rey. 

Gregorio Boix dijo que 

convendrá ser del rey. 

Joseph Prósper dijo que tiene 

por útil ser del rey. 

Balthazar Marco dijo que sí. 

Juan Bonanat de Bernardo 

dijo que tiene por útil el tanteo. 

Yzidoro Estellés dijo que sí. 

Pedro Alberola dijo que sí. 

Joseph Verdecho dijo que 

entiende ser útil mantenerse en la 

jurisdicción del conde y no tener 

pleitos. 

Joseph Crespo dijo que tiene 

por provechoso el tanteo. 

Jaime Pasqual, maior, dijo que 

sí. 

Manuel Soler dijo que sí. 

Diego Pardo dijo que sí. 

Lorenzo Sancho dijo que sí. 

Antonio Marqués dijo que 

será conveniente ser del rey. 

Pasqual Rodrígez dijo que sí. 

Juan Espous dijo que no lo 

tiene por útil. 

Ygnacio Thomás dijo que 

tiene por conveniente el tanteo. 

Joseph Crespo dijo que lo 

tiene por útil. 

Joseph Boix de Juan dijo que 

sí. 

Joseph Bosch dijo que sí. 

Joseph Furió, maior, dijo que 

sí. 
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Joseph Andrés Rius dijo que 

sí. 

Josep Matheu dijo que 

convendrá ser de la parte de el rey. 

Vicente Almenara dijo que sí. 

Pedro Álbarez dijo que sí. 

Gaspar Furió dijo que sí. 

Francisco Blay dijo que sí. 

Vicente Gascó dijo que sí. 

Pedro Juan Jornet dijo que 

tiene por útil ser del rey. 

Pasqual Vallés dijo que sí 

tiene por útil el tanteo. 

Pasqual Amat dijo que sí. 

Antonio Marín dijo que sí. 

Pedro Juan Abel, menor, dijo 

que sí. 

Joseph Escolano dijo que no 

lo tiene por útil. 

Juan Vendrell dijo que sí. 

Valero Arcís dijo que no tiene 

por útil el tanteo. 

Joseph Sierra de Juan dijo que 

sí. 

Agustín Hernándiz dijo que sí. 

Antonio García dijo que sí. 

Francisco Beltrán dijo que sí. 

Jaime Amat dijo que no. 

Joseph Chanques dijo que no, 

que buen señor tiene. 

Joseph Boix dijo que sí. 

Lorenso Martí dijo que sí. 

Miguel Llombart dijo que sí. 

Francisco Amat dijo que sí. 

Juan Monserrate dijo que sí. 

Miguel Serra dijo que sí. 

Andrés Montó dijo que sí. 

Antonio Gómez dijo que sí. 

Vicente Ferrando dijo que sí. 

Antonio Marco dijo que sí. 

Joseph Jornet dijo que sí. 

Thadeo Martí dijo que sí. 

Joseph Balaciart dijo que no lo 

tiene por útil. 

Gaspar Boix dijo que sí. 

Joseph Furió de Joseph dijo 

que sí. 

Jacinto Cerra dijo que sí. 

Miguel Lloris dijo que sí. 

Juan Burchés dijo que sí. 

Bernardo Furió y Ximénez 

dijo que sí. 

Joseph Amat dijo que sí. 

Damián Boix dijo que sí. 

Silvestre Marqués dijo que 

tiene por útil el tanteo. 

Mathías Gil dijo que sí. 

Andrés Vendrell dijo que no 

tiene por útil el tanteo. 

Atanasio Miquel dijo que no. 

Vicente Penarroja dijo que sí. 

Nicolás Martínez dijo que no. 

Ambrosio López dijo que sí. 

Manuel Ferrándiz dijo que sí. 

Juan Fillol dijo que sí. 

Vicente Almela dijo que sí. 

Miguel García dijo que sí. 

Diego Bueno dijo que sí. 

Bernardo Hervás dijo que sí. 

Domingo Furió dijo que sí. 

Vicente Marqués dijo que sí. 

Juachín Bonanat dijo que sí. 

Joseph Serra dijo que sí. 

Ysidoro Casanoves dijo que 

sí. 

Miguel Meseguer dijo que sí. 

Joseph Amat dijo que sí. 

Andrés Bonanat dijo que sí. 
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Vicente Amat dijo que sí tiene 

por útil el tanteo. 

Antonio Furió dijo que sí. 

Andrés Honrrubia, menor, dijo 

que sí. 

Joseph Temple, menor, dijo 

que no. 

Joseph Marco dijo que sí. 

Antonio Sancho dijo que sí. 

Joseph Marco dijo que sí. 

Juan Serra dijo que sí. 

Joseph Donat dijo que sí. 

Joseph Ximénez dijo que no. 

Bernardo Renart dijo que sí. 

Pasqual Marqués dijo que sí. 

Francisco Bois dijo que sí. 

Phelipe Casanova dijo que sí. 

Joseph Temple dijo que sí. 

Miguel Marco, maior, dijo que 

no. 

Joseph Verdejo de Benito dijo 

que no. 

Blas Ferrer dijo que sí. 

Andrés Marqués de Juaquín 

dijo que sí. 

Bautista Vendrell dijo que sí. 

Silvestre Verdeixo dijo que sí. 

Mariano Marco dijo que sí. 

Joseph Ferrando dijo que sí. 

Vicente Marqués de Jaime 

dijo que tiene por conveniente ser del 

rey. 

Joseph Capella dijo que sí. 

Pedro Juan Vinacha dijo que 

sí. 

Joseph Montó dijo que sí. 

Martín Diago dijo que sí. 

Joseph Puig dijo que sí. 

Mathías Peña dijo que sí. 

Joseph Rodríguez dijo que sí. 

Joseph Almela dijo que sí 

tiene por útil el tanteo. 

Joseph Colas dijo que sí. 

Bernardo Montells dijo que sí. 

Joseph Marqués de Bernardo 

dijo que sí que quiere ser del rey. 

Pedro Blas Savall dijo que sí. 

Salvador Ortiz dixo que sí. 

Manuel López dijo que no. 

Gaspar Boix dijo que sí. 

Antonio Garay dijo que no. 

Francisco Penarroja dijo que 

sí. 

Juan Álvarez dijo que sí. 

Francisco Méndez dijo que sí. 

Jaime Magraner dijo que sí. 

Bartholomé Alapont dijo que 

sí. 

Balthazar Casans dijo que sí. 

Francisco Arandiga dijo que 

sí. 

Miguel Miñana dijo que sí. 

Joseph Alberola dijo que sí. 

Vicente Marqués de Francisco 

dijo que sí tiene por útil el tanteo. 

Joseph Rodríguez dijo que 

tiene por conveniente ser de la parte del 

rey. 

Miguel Jornet dijo que sí. 

Vicente Perales dijo que sí. 

Andrés Marqués dijo que sí. 

Agustín Tormos dijo que sí. 

Salvador Cardona dijo que sí. 

Joseph Navarro dijo que sí. 

Manuel Jornet dijo que sí. 

Joseph Jornet, maior, dijo que 

sí. 
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Thomás Marqués, menor, dijo 

que no. 

Roque Pardo dijo que sí. 

Miguel Almenara dijo que sí. 

Marcos Antonio Marco dijo 

que sí. 

Juan Conné dijo que sí. 

Diego Granalles dijo que sí. 

Pasqual Ribera dijo que sí. 

Miguel Capella dijo que tiene 

por útil el tanteo. 

Lorenzo Lahuerta dijo que sí. 

Andrés Honrrubia dijo que sí 

tiene por útil el tanteo. 

Josep Jornet de Pedro Juan 

dijo que sí. 

Francisco Bonanat dijo que sí. 

Andrés Oliver dijo que no 

tiene por útil el tanteo. 

Juan Fortanet dijo que no tiene 

por acertado el tanteo. 

Francisco Madramany dijo 

que sí lo tiene por útil el tanteo. 

Miquel Badía dijo que sí. 

Andrés Furió dijo que sí. 

Joseph Madramany de Pedro 

dijo que sí. 

Pedro Juan Alapont dijo que 

no lo tiene por útil. 

Calixto Marco dijo que no lo 

tiene por útil. 

Vicente Bonanat dijo que sí. 

Francisco Sierra dijo que sí. 

Andrés Rovira dijo que sí. 

Pedro Juan Marco dijo que no 

tiene por conveniente el tanteo. 

Salvador Hervás dijo que sí lo 

tiene por útil. 

Andrés Jornet dijo también 

que sí. 

Antonio Maciá dijo que sí. 

Joseph Beltrán, maior, dijo 

que sí. 

Reymundo Marqués dijo que 

sí. 

Joseph Capella de Miguel dijo 

que sí. 

Pablo Marco dijo que sí. 

Bernardo Ferrandis dijo que 

sí. 

Joseph Jardí dijo que no. 

Bacilio Fons dijo que sí. 

Salvador Marqués dijo que sí. 

Bernardo Montó dijo que sí. 

Pedro Motilla dijo que no lo 

tiene por conveniente. 

Bautista Boix dijo que sí. 

Estevan Inglés dijo que sí. 

Miquel Arbona dijo que sí. 

Bartholomé Beltran dijo que 

sí. 

Francisco Madremany, menor, 

dijo que sí. 

Antonio Marín dijo que sí. 

Joseph Peñarroja dijo que sí. 

Joseph Gómez dijo que no lo 

tiene útil y que protesta los gastos. 

Balthazar Vallés, menor, dijo 

que sí tenía por útil el tanteo. 

Juan Pasqual dijo que sí. 

Miguel Vendrell dijo que no. 

Miguel Silla dijo que no. 

Andrés Llorens dijo que 

conviene el tanteo. 

Luis Martínez dijo que no. 

Joseph Abel dijo que sí. 

Joseph Aguilar dijo que sí. 
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Vicente Espou dijo que sí. 

Antonio Álvarez dijo que sí. 

Ylario Miquel dijo que no 

tiene por útil el tanteo. 

Francisco Marqués dijo que sí. 

Carlos Fernández dijo que no. 

Bartholomé Puig dijo que sí. 

Francisco Ripoll dijo que sí. 

Bernardo Mons dijo que no. 

Pasqual Jornet dijo que sí. 

Bernardo Salelles dijo que sí. 

Francisco Quiles dijo que sí. 

Joseph Beltrán dijo que sí. 

Melchor Marimón dijo que no. 

Juan Vinacha dijo que sí. 

Joseph Caldés dijo que no. 

Jaime Ximeno dijo que sí. 

Balthazar Vallés dijo que sí. 

Pasqual Chirves dijo que sí. 

Antonio Gomis dijo que sí. 

Jacinto Arcís dijo que sí. 

Bartholomé Gomis dijo que sí. 

Joseph Alapont, menor, dijo 

que sí. 

Joseph Peris dijo que sí. 

Thomás Ferrandis dijo que sí. 

Pasqual Amat de Pasqual dijo 

que sí. 

Ygnacio Gil dijo que sí. 

Antonio Verdecho dijo que sí. 

Joseph Oliver dijo que no. 

Vicente Rocher dijo que sí. 

Ysidro Renart dijo que sí. 

Jaime Jornet dijo que sí. 

Antonio Arcís dijo que no. 

Miguel Ximeno dijo que sí. 

Bartholomé Giner dijo que sí. 

Juan Planilles dijo que sí. 

Roque Gómez dijo que sí. 

Joseph Capella dijo que sí. 

Vicente Anyó dijo que sí. 

Valero Llorens dijo que sí. 

Agustín Bonet dijo que sí. 

Joseph Peñarroja dijo que sí. 

Jacinto López dijo que no 

tiene por conveniente el tanteo. 

Jaime Vallés dijo que sí. 

Martín Sornosa dijo que sí. 

Sebastián Alapont dijo que sí. 

Roque Hervás dijo que sí. 

Andrés Campos dijo que sí. 

Joseph Casanoves dijo que no. 

Juaquín Perales dijo que no lo 

tiene por útil. 

Francisco Ripoll dijo que no. 

Pedro Asensi dijo que sí. 

Pedro Juan Marco dijo que no. 

Miguel Marco, menor, dijo 

que no. 

Antonio Pasqual dijo que no. 

Pedro Juan Abel dijo que sí. 

Bernardo Campos dijo que sí. 

Valero Llorens dijo que sí. 

Francisco Amat dijo que sí. 

Vicente Soriano dijo que sí. 

Jaime Amat dijo que sí. 

Miguel Sanz dijo que sí. 

Salvador Sanz dijo que sí. 

Francisco Pasqual de Jaime 

dijo que sí. 

Blas Ardit dijo que sí. 

Francisco Vallés dijo que sí. 

Bautista Veixer dijo que sí. 

Ysidoro Estellés dijo que sí 

tiene por conveniente el tanteo. 

Bernardo Alapont, menor, dijo 

que sí. 

Francisco Borrás dijo que sí. 
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Francisco Peris dijo que sí. 

Miguel Vallés dijo que sí. 

Antonio Marqués dijo que sí. 

Francisco Alapón dijo que sí. 

Silvestre Bonanat dijo que no 

lo tiene por útil. 

Lorenzo Hervás dijo que sí. 

Antonio Bataller dijo que sí. 

Pablo Domínguez dijo que sí. 

Manuel Vinacha dijo que sí. 

Pedro Juan Magraner dijo que 

no. 

Mariano Boix dijo que sí. 

Joseph Crespo dijo que sí. 

Francisco Álvarez dijo que sí. 

Pedro Juan López dijo que sí. 

Thimotheo Pla dijo que sí. 

Antonio Soler dixo que sí. 

Pasqual Ximeno dijo que sí. 

Antonio Madramany dijo que 

sí. 

Joseph Alapont dijo que sí. 

Pasqual Bonanat dijo que sí. 

Miquel Marqués dijo que sí. 

Vicente Soler dijo que sí tiene 

por útil el tanteo. 

Joseph Alapont, maior, dijo 

que sí. 

Damiá Furió dixo que sí. 

Pasqual Furió dijo que sí. 

Francisco Martínez dijo que 

no. 

Antonio Casanoves dijo que 

sí. 

Pedro Abel dixo que no. 

Vicente Arcís dijo que sí. 

Joseph Bisbal dijo que sí. 

Juan Casanoves dijo que no lo 

tiene por útil. 

Gaspar Bonanat dijo que tiene 

por mejor que tenga la jurisdicción la 

villa, aunque no quiere ser de una ni 

otra parte. 

Joseph Inglés dijo que sí tiene 

por útil el tanteo. 

Antonio Espinós dijo que sí. 

Vicente Pasqual dijo que sí. 

Pedro Fabra dijo que sí. 

Antonio Marco dijo que no lo 

tiene por útil. 

Pedro Juan Gazó dijo que sí. 

Francisco Puig dijo que sí. 

Miguel Rodríguez dijo que no. 

Francisco Temple dijo que no. 

Juan Furió dijo que sí. 

Agustín Almela dijo que sí. 

Andres Boix de Bautista dijo 

que sí. 

Joseph Boix dijo que sí. 

Juan Benavente dijo que no lo 

tiene por útil. 

Andrés Just dijo que no. 

Vicente Miquel dijo que no. 

Pasqual Sierra dijo que sí. 

Andrés Miquel dixo que no. 

Andrés Boix de Vicente dijo 

que no. 

Andrés Martínez dijo que no. 

Gerónimo Abel dijo que no. 

Thomás Marqués, maior, dico 

que no. 

Pedro Marqués dijo que no. 

Francisco Almenara dijo que 

sí. 

Vicente Marco dijo que sí. 

Balthazar Vinacha dixo que sí. 

Pedro Alapont dijo que no. 

Juan Marqués dijo que sí. 
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Joseph Marco dijo que sí. 

Jaime Serra dijo que sí. 

Salvador Savall dijo que sí. 

Pedro Osca dijo que no tiene 

por utiloso el tanteo. 

Mariano Campos dijo que sí. 

Juachín Ximénez, escribano, 

dixo que sí. 

Vicente Furió dixo que sí. 

Juan Vallés dijo que sí. 

Joseph Temple dixo que no lo 

tiene por útil el tanteo. 

Y Patricio Bononat dixo que 

no tiene por útil dicho tanteo. 

Y Pedro Juan Ferrándiz dixo 

que no lo tiene por útil. 

Después llegó a dicho Señor 

Antonio Osca, Regidor Quarto, y dixo 

que por no haverlo comprehendido 

bien dijo que tenía por útil el tanteo, 

pero que haviendo hecho reflexión dijo 

que no. 
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Con lo qual quedó fenecido el dicho Concejo General y abierto. Y lo firmó Su Señoría 

con los demás que supieron, e yo, el escrivano, que de todo ello doy fee. 

Thomás Martínez Galindo. 

 

I signaren tots els veïns que sabien signar. 

Pressionat per l’abundant majoria de vots favorables a prosseguir el tempteig, el 

Govern Municipal, en teoria independent, es va veure en la disjuntiva d’encapçalar o no 

la demanda, ja que el plet se seguia llavors per particulars. Va demanar un informe a 

quatre advocats de prestigi de València48 «para que en tiempo alguno pueda culparse al 

actual Gobierno si siguió o no dicho pleito, desean saber si la villa podrá esperar éxito 

favorable en la referida demanda de tanteo. Y, si en caso de poderle tener, deverá salir a 

su seguimiento pagando las costas de los proprios y rentas de aquella.» No obstant això, 

el Govern Municipal afirmava, al contrari del que deia l’any 1729, que «dicha villa no 

perteneció a dicho Señor Conde por medio de venda, sino en virtud de la real donación» 

de Jaume I a Pelegrí de Montagut. Els advocats, analitzats els documents de donació i 

venda de la jurisdicció, determinaren que la demanda de tempteig posada per la vila 

 

no tiene apoyo legal, no sólo porque se funda en suponer que el dominio de La Alcudia 

habría pertenescido al Señor Conde y sus ascendientes con título de venta por cierto precio y no 

con el de la donación […] sino también porque estando pacíficamente poseyendo dicha villa el 

Señor Conde y sus ascendientes bien cerca de cinco siglos es manifiesto que no puede conpeter a 

la villa acción alguna sobre el retracto, que no puede extenderse más que a treinta o quarenta 

años. […] Por lo qual entendemos que en el juicio interesado no puede esperar prudentemente la 

villa favorable sentencia. 

 

Però, com que la majoria de veïns, «equivocados en el hecho y derecho de la 

causa», havien expressat la voluntat de seguir amb plet, els advocats eren de l’opinió 

que el Govern Municipal havia de nomenar un procurador especial per a comparéixer en 

el Consell de Castella, «y haziendo manifiesta la donación real referida», la de Jaume I 

a Pelegrí de Montagut, «y la imposibilidad de su común y el atraso con que se halla con 

sus acrehedores, proteste las costas de este pleyto tan voluntario para que no se le 

obligue a costearle el presente de sus proprios o, a lo menos, para que se recarguen las 

                                                 
48 Vicent Llores, Antoni Albert de Leparia, Josep Salvador Herca i Joan Baptista Ferrer. [Loc. cit.] 
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costas a los que son causa de él.» És a dir, que el plet fóra costejat pels particulars 

interessats i no pel comú de la vila endeutat a bastament. 

Per l’agost de 1731, la vila, per a reforçar els seus arguments, va presentar el 

document del 5 de juny de 1238 de la donació de Carlet a Pere de Montagut,49 i l’orde 

del 26 de juny de 139850 del rei Martí sobre recuperació de les alienacions de la Corona, 

d’allò que havia «stat venut, empenyorat, donat e alienat en tots nostres regnes e terres, 

e en especial en lo regne de València.» I, finalment, una carta d’aquest rei del 25 de 

juny de 1406, en la qual notificava a diversos nobles, entre ells Pere de Montagut com 

 

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

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

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

principalment diputat les coses primonials. 

 

I recordava com 

 

de vós, dit en Pere de Montagut, la jurisdicció que havem en lo dit loch de la Alcúdia, la 

qual per lo dit pare nostre, migençant carta de gràcia, vos fonch venuda per preu de XI mília sous. 

[…] Com lo dit procurador nostre haja offert davant nós de pagar a cascú de vós los preus dessús 

dits a vós e a cascun de vós, dehim e manam, de certa sciència e expresament, que dins IIII  jorns 

aprés que la present vos serà presentad,a a avant comptadors, […] e congregats devant nós o 

nostre tresorer ací en la ciutat de València per nostres procuradors ab poder bastant de rebre los 

dits preus e de fer a nós revenda e restituir les cartes o títols e altres coses degudes a la luició 

dessusdita. En altra manera, vos certificam que nós, passat lo dit termini, procehirem a 

recuperació de les dites coses patrimonials la vostra absència o dels dits vostres procuradors en 

alguna manera no contrastant.51 

 

Pel setembre de 1731, el procurador de l’Alcúdia, atés els documents històrics 

presentats per Bernat Furió, advocat de l’Alcúdia, demanava que fóra declarat que la 

jurisdicció de l’Alcúdia ja estava pagada i reintegrada a la Corona Reial. Si no, s’havia 

d’admetre que es poguera pagar de nou, tal com la vila s’havia oferit.52 

                                                 
49 Loc. cit. 
50 Loc. cit. 
51 Loc. cit. 
52 Loc. cit. 
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El 19 de desembre de 1731, el rei ordenava comprovar l’autenticitat de la 

documentació històrica aportada pel comte i que es fera amb testimonis.53 Dies després, 

el fiscal establia les qüestions sobre les quals serien interrogats els testimonis presentats 

pel comte. En aquestes preguntes es feia referència a conéixer la naturalesa del plet, a la 

pretesa benignitat del senyor respecte als vassalls i, finalment si 

 

saven que sólo seis vezinos de dicha villa, que son Miguel Jornet, Jaume Jornet, 

Francisco Madramany, Miquel Badía, Juan Bononat y Damián Furió, los únicos acaudalados de 

ella y entre quienes tenían como vinculados los empleos y administración de justicia, propios y 

regimiento, sentidos de que el conde les embiaba residencia, la que tanto resistieron el año 

pasado de 1729, temerosos de que les quitase el manejo, fomentaron y subscitaron esta demanda 

de tanteo al abrigo de que la maior parte de los vezinos de dicha villa son unos pobres jornaleros 

que se mantienen del arte de la seda, y como tales, dependientes y subordinados a su gusto por 

fiarles la hacienda para trabajar, avían de condescender a sus persuaciones, suguestiones y 

amenazas.54  

 

Acabava denunciant que el dia abans de la votació del Consell a l’ermita els 

individus citats s’havien esmerat a «sobornar la maior parte de los vezinos.»55 El Reial 

Acord va acceptar la petició del comte que referia a la publicació d’alguns processos 

civils i criminals en què es demostrava l’aplicació de la jurisdicció senyorial a l’Alcúdia 

al llarg dels segles.56 

Pel gener de 1732, els veïns donaren poder a Francesc Madramany Badia i a 

Josep Marqués López perquè acudiren a l’Audiència per a veure «jurar los testigos que 

presentare el conde de esta villa para la provansa que intenta haser sobre el dominio y 

jurisdicción que el Consejo General y mayor parte de vecinos de esta villa se litiga en el 

Real Supremo Consejo de Castilla […] para ver, comprovar y cotejar los privilegios, 

escrituras y demás papeles» que presentarà el comte.57 Una de les declaracions més 

favorable al comte va ser la del notari Josep Madramany, el qual va confirmar el bon 

                                                 
53 ARV, Reial Acord. Any 1732, llibre 27, f. 163. 
54 AHN, Consells, llig. 22.166. 
55 Loc. cit. 
56 Loc. cit. 
57 ARV, Protocols, 10.505/Notari: Joaquim Ximénez. 
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tracte que sempre havia tingut el senyor amb els vassalls. Va explicar que els regidors 

dels anys 1728 i 1729, davant el juí de residència amb el qual els amenaçava el comte 

 

reselando la residencia, y que en ella se les descubriese la mala administración de los 

propios y rentas de dicha villa, recurrieron al Consejo y comenzaron el pleyto de tanteo y 

suspención de la residencia, atrayendo a su dictamen a diferentes pobres, unos jornaleros y otros 

empleados en el ministerio de la ceda, con ofertas de que les darían de trabajar. 

 

Així ho va fer el seu cosí, Francesc Madramany, amb Miquel Marqués, el qual 

oferí facilitar-li a preu d’amic tota la seda que volguera per a tòrcer-la, i amb Josep 

Mançano, al qual li prometé «hacerle maestro como votase a su dictamen y a favor de 

que convenía el tanteo.» El dia de la votació, Francesc li va assegurar a ell mateix que si 

«les huviera seguido en su dictamen, no le faltarían escrituras que recibir.» I aquest 

Francesc Madramany, en passar els veïns a donar-ne el vot, els deia: «De manera que», 

paraules clau amb què els advertia que no li faltaren a la promesa que li havien fet, la de 

votar a favor del tempteig.58 

L’Alcúdia va presentar una de escriptura de l’any 1382 amb la protesta del 

síndic d’Alzira per la venda del mer i mixt imperi de l’Alcúdia atorgada aqueix any, 

però Francesc Lluís Simian, procurador del comte, va negar el valor del document i 

al·legà que es va fer sense intervenció de Pere de Montagut, el qual ja «tenía adquirido 

el dominio de la suprema jurisdicción de La Alcudia.»59 

Per l’abril de 1732, Miquel Jornet Peris, Joan Boronat Furió i Francesc 

Madramany Badia van bestraure fons per a les despeses del plet de tempteig.60 Per 

l’agost, el rei Felip V recriminava a Salvador de Prats i Matas, arxiver de l’arxiu de 

Barcelona, la tardança en més de 8 mesos del lliurament al comte d’una còpia de la 

donació, l’any 1276, a Pelegrí de Montagut. El comte havia protestat al monarca, aquest 

va acusar l’arxiver d’haver impedit el curs del plet i li ordenà que donara el document 

en un termini de tres dies, a pena de 50 ducats.61 

                                                 
58 AHN, Consells, llig. 22.166. 
59 Loc. cit. 
60 ARV, Protocols, 10.505/Notari: Joaquim Ximénez. 
61 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.5, caixa 5. 
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Per la seua banda, el procurador de la vila, Lluís Fernández de Ribas, criticava al 

comte i als seus partidaris pels 

 

engaños y maquinaciones con que los apasionados del conde persuadían y engañaban a 

los vezinos para que no consintiesen el tanteo. Y para esto no es menester más prueba que lo 

acaecido desde el nuevo gobierno, puesto a instancia de el conde, que no sólo se atrevieron a 

revocar el poder dado por sus antecesores, sino también a practicar otras dilixencias mui extrañas 

de su oficio, en obsequio y por atención a la otra parte. 

 

Com que considerava que la donació a Pelegrí de Montagut es va obtindre de 

manera sinistra, demanava que descobrira la veritat històrica i analitzara la informació 

aportada al respecte en les obres «de los historiadores Jerónimo Zurita, Gaspar Escolano 

y los historiadores Diago, Bleda y Viciana, el primero de la Corona de Aragón, y los 

demás de el Reino de Valencia, para los efectos que aia lugar, que así es justicia.»62 

Pel desembre de 1732, l’escrivà de l’Ajuntament, Pere Joan Colomines, 

certificava que abans del Decret de Nova Planta existien 4 processos sentenciats pel 

justícia de l’Alcúdia i uns altres seguits per apel·lació en el tribunal del comte a 

València i que 

 

no se encuentra haver acudido los vezinos de esta villa formal y expresamente a la Real 

Audiencia de este Reyno de Valencia en appellación por el recurso de los autos y sentencias 

dadas por sus justicias o por el bayle que llamavan del conde antes de la planta de las leyes de 

estos reynos de Castilla. Y assí mesmo, que no se halla ninguna sentencia dada por dicho bayle 

en tiempo alguno.63 

 

No obstant això, el comte, per a provar que els seus avantpassats havien tingut la 

jurisdicció suprema en l’Alcúdia, va presentar dos processos jutjats al tribunal senyorial 

amb sentència de mort. En el primer, de l’any 1655, Jerònima d’Íxer, senyora de 

l’Alcúdia, pronunciava sentència i condemnava Francesc Lleó a pena de mort, i que «sia 

portat ab un dogal al coll per los llochs acostumats de la dita vila de la Alcúdia fins al 

del suplici, a hon sia penchat en alta forca fins tant la sua ànima sia separada del cos.»64 
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63 AHN, Consells, llig. 22.166. 
64 Loc. cit. 
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Una altra causa, de l’any 1660, contenia l’acusació criminal de Josep Montés, 

procurador fiscal del comte de l’Alcúdia, contra Josep Sanz per haver disparat contra 

Alfons Montagut. 

Lluc López de Fonseca, procurador del comte, tornava a insistir que la causa de 

l’inici del plet de tempteig havia estat «por emulación y embidia y havérseles privado 

del manejo de la administración de justicia» als «fomentadores de este pleito», és a dir, 

Miquel i Jaume Jornet, Francesc Madramany, Miquel Badia, Joan Boronat i Damià 

Furió, «que son los seis más acaudalados de aquella villa.» Repetia que aquestos van 

anar casa per casa, per a obtindre majoria, recaptant vots i portaren al Consell «muchos 

mendigos que andan pidiendo limosna.» A més, López de Fonseca era de l’opinió que la 

jurisdicció no havia d’estar «sujeta a ninguna demanda de tanteo por no haver sido 

comprada por dinero, permutada ni cambeada por otra cosa equivalente apreciada, sino 

antes bien adquirida por méritos y servicios tan singulares como lo confesaron los 

señores reyes.» Destacava una altra vegada que el comte s’havia portat sempre «con 

tanta piedad y amor a sus basallos y aquella villa que más parecía padre que señor de 

ella, sin haver hecho jamás el más leve agravio, violenzia ni injusticia, tanto que en 

aquel Reyno lo tienen por el más singular.»65 

Pel gener de 1733, Alexandre Ripoll, en nom de Josep Marqués, Jaume Jornet, 

Miquel Badia i uns altres veïns de l’Alcúdia, va presentar un privilegi de Jaume I que 

dotava de terme i jurisdicció a la vila d’Alzira, terme on restava inclosa la vila.66 

El 3 de març de 1734, el Consell d’Hisenda67 de la Sala de Mil Quinientas es 

pronunciava en contra de l’Alcúdia i desestimava la incorporació a la Reial Corona de la  

 

jurisdicción ordinaria de primera instancia perteneciente al conde ni al tanteo 

introduzido por la villa, absolviendo y dando por libre al conde de la demanda con imposición de 

perpetuo silencio a la villa para que sobre ello no pida ni demande al conde cosa alguna.68 

 

                                                 
65 Loc. cit. 
66 Loc. cit. 
67 Doctors Josep de Castro, Andreu González de Barcia, Antoni Caba de Vargas i Sanç Barnuebo. [Loc. cit.] 
68 AHN, Consells, llig. 6.833. 
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La vila va suplicar aquesta declaració i demanà que el recurs passara al fiscal, ja 

que es disputaven drets del monarca, la qual cosa va autoritzar el Consell el 17 de juliol 

de 1734, i el fiscal «hizo con todo esfuerzo sus defensas a favor del real patrimonio.» 

Lluís Fernandes de Rivas, en nom de l’Alcúdia, reclamava que la sentència del 3 

de març de 1734 havia de ser esmenada i s’havia de declarar que el domini directe, 

senyoriu, vassallatge pairal o territorial, i la jurisdicció alta, baixa, mer i mixt imperi, 

amb les penes de cambra, havia estat, estava i havien d’estar incorporats a la Corona. La 

vila no reconeixia el comte per senyor, sinó que aquest havia de satisfer-li el que havia 

rebut de la vila «con violencias o con error». Feia un repàs als documents en què es 

fonamentava la part del comte i comprovava que en tots s’endevinaven intencions 

sospitoses, si no sinistres, començant per la donació a Pelegrí de Montagut i acabant en 

totes les concòrdies signades al llarg dels segles, concòrdies que no s’hagueren signat si 

els senyors «tubiesen título probante a posesión […] de que poderse fortalezer.»69 En 

aquest plet litigaven «la fuerza y vigor de los títtulos presentados por el conde para 

fundar el dominio y señorío, solariego y jurisdizional, que mi parte, l’Alcúdia, le tiene 

negado por ser subrretrizios y falsos e inzierttos.» Els veïns de l’Alcúdia 

 

posehen todos sus vienes raízes como libres y alodiales, sin carga, grabamen ni 

reconozimiento de vasallaje solariego ni señorío directto, de forma que, por ser libres, no an 

pagado el derecho de laudemio, fadiga ni otro según lo pagan en aquel Reino los vasallos 

solariegos, y como tales los de Carlet y Alarph.  

 

En aquestes paraules s’evidencia la manipulació, per part de l’Alcúdia, de la 

concòrdia de 1711, ja que, si era veritat que els veïns ja no pagaven els censos propis de 

l’emfiteusi, no era perquè aquesta no existira, sinó perquè el comte havia donat facultat 

al comú de la vila per a recaptar allò que pertanyia a la senyoria directa a través d’uns 

mitjans diferents als reconeguts generalment com a usuals i propis del domini eminent. 

Francesc Portell, fiscal del Consell de Castella, no estava d’acord amb la 

sentència del 3 de març de 1734. Era de l’opinió que s’havia de declarar que «se halla 

dicha villa de La Alcudia incorporada a la Real Corona, mandando en su conseqüencia 

sacarla de la detentación e injusta possessión della al referido conde y poner en la 
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legítima que le corresponde al Real Patrimonio», i si no, havien d’admetre que «el 

tanteo propuesto por la mayor parte de vecinos por la cantidad de los 11.000 sueldos 

correspondiese a la plena jurisdicción ordinaria de primera instancia.»70 Era evident que 

els documents presentats pel comte es contradeien amb els presentats per l’Alcúdia. En 

la donació del rei Jaume I de 1238, només es mencionava Carlet i Alfarb, mai l’Alcúdia. 

La carta de poblament de 1252 contenia moltes contradiccions, de manera que el primer 

títol de senyor directe només es podia reconéixer en la concòrdia de 1711, farcida 

d’il·legalitats. El fiscal qüestionava la donació a Pelegrí de Montagut; els senyors de 

l’Alcúdia, en opinió seua, tenien a la vila només una jurisdicció baixa limitada subjecta 

a la jurisdicció ordinària i a l’alta i suprema del rei. Declarava nul·la la venda de 1348 

del mer i mixt imperi a Pere de Montagut. 

Acabava l’exposició establint tres tipus de jurisdicció: la baixa alfonsina, la 

plena ordinària de primera instància, i l’alta o suprema. No es tractava ara de temptejar 

l’alfonsina ni l’alta, les quals havien cessat amb l’abolició dels furs el 1707, sinó 

solament la plena ordinària, i no se li havien de restituir al comte els 11.000 sous, sinó 

només la part corresponent a la jurisdicció ordinària. En fi, un galimaties. 

Al gener de 1735, Lluc López de Fonseca, procurador del comte, replicava 

l’argumentació del fiscal i afirmava que Jaume I va conquerir el regne de València amb 

l’ajuda de nobles com els avantpassats del comte. Si Pere de Montagut no haguera estat 

senyor de l’Alcúdia, no haguera pogut atorgar carta de poblament el 1252. Si aquest 

raonament no fóra prou convincent, constava la prescripció, quan eren 450 anys, «de 

posesión quieta y pacífica de esta jurisdición, que nunca salió de la Corona sino de el 

peculio libre y patrimonio del Conquistador.»71 

El fiscal Francesc Portell reconeixia la confusió de privilegis, de la concessió 

d’aquestos i la dificultat de voler adaptar les jurisdiccions del regne de València a les 

lleis de Castella. En definitiva, l’Alcúdia no es va separar d’Alzira de manera vàlida. 

Feia una observació important quan referia que la facultat d’imposar penes de mort era 

pròpia de la jurisdicció ordinària, però l’execució d’aqueixes penes sense consulta al 

monarca era facultat de la jurisdicció suprema. 

                                                 
70 Loc. cit. 
71 Loc. cit. 
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Pel gener de 1736, Alexandre Ripoll, procurador de Josep Furió, de Vicent 

Perales, d’Andreu Marqués, de Baltasar Marco i de Pere Joan Renart, havia presentat 

instància en l’Audiència perquè «se mande al Señor Conde de esta villa nombre otro 

Alcalde Mayor de ella y cese en este empleo Andrés Blasco, que lo exerze más de tres 

años, que prefinge la ley.» Evidentment, el procurador del comte no estava d’acord i ho 

justificava en el fet que encara estava en curs el plet de tempteig i que Blasco havia 

obtingut del monarca l’autorització per a prorrogar la durada del seu ofici. Sense fiar-se 

de Blasco, Pere Joan Renart i Vicent Perales donaren poder al doctor Bernat Furió, 

resident a Madrid, perquè 

 

pida se retenga o recoja la real cédula de veinte i ocho de febrero de este año […] que 

subrrepticiamente obtuvo don Baltasar Escrivá, conde que dice ser de Alcudia, por la qual le 

concede Su Magestad licencia de poder prorrogar, reelegir y nombrar por otro trienio en el 

empleo de Alcalde Mayor de esta villa a Andrés Blasco.72 

 

Baltasar Escrivà d’Íxer, comte de l’Alcúdia, moria al febrer de 1738 i, com que 

estava el plet inconclús, es va presentar una petició de l’Alcúdia suplicant que el 

Consell de Castella notificara l’estat del plet al successor en el comtat i a la comtessa 

viuda, la qual llavors tenia la possessió en usdefruit del senyoriu. Açò ho va fer el 

Consell el 23 de setembre de 1738.  

El 17 de març de 1738, tres doctors del Consell comunicaven a Felip V l’estat 

del plet. El monarca, pel gener de 1739, ordenava trametre al Consell un memorial que 

li havia presentat la vila de l’Alcúdia i que el Consell emetera el seu parer. En aquest 

memorial s’hi explicava que feia més de huit anys que se seguia el plet en el Consell de 

Castella, a la Sala de Mil y Quinientas, entre l’Alcúdia i el seu senyor perquè aquella 

defenia «que la referida villa, su dominio, jurisdizión, mero, mistto imperio, tocan y 

pertenezen a Vuestra Magestad y que están incorporadas y unidas a la Real Corona y, 

subsidiariamente, que se declare haver lugar al tanteo.»73 S’enumeraven les fases del 

plet i s’incidia en el fet que aquestos anys els veïns han havien suportat «los más 

crezidos gasttos y perjuicios que ya no pueden sufrir, por lo que piden que se haga con 

brevedad.» Es destacava la gran importància del plet perquè «son muy grandes y del 
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primer respectto los interesses que se disputtan en el expresado pleito, y que su dezisión 

podrá servir de regla en todos los demás que se ofrezcan de la misma natturaleza en 

aquel Reino y aún en toda la Corona de Aragón.» I es concloïa demanant que la revisió 

del plet es fera en les dues sales i amb l’assistència del fiscal del monarca. 

En el seu dictamen respecte al memorial, el Consell de Castella va destacar que 

havia estat la vila mateixa la que havia causat la dilació de la qual es queixava, perquè 

havia demanat fer afegits a un primer memorial que havia presentat. Quant a la petició 

que el plet se seguira en les dues sales, el Consell era de l’opinió que, encara que el plet 

era «de entidad, no ay exemplar de que semejantes pleitos se bean más que con ésta de 

Mil y Quinientas, porque si se diera lugar a la pretensión de Alcudia serían repetidos los 

recursos al rey por otros interesados que tienen pleitos pendientes.» Sobre l’assistència 

del fiscal del monarca, no hi havia problema que hi concorreguera, ja que això era 

habitual. 

L’estat del plet era comunicat, el 23 de setembre de 1738, a la comtessa viuda 

Maria Anna de Bracamonte, la qual va demanar a Felip V que ho notificara igualment al 

seu cunyat Antoni Escrivà, nomenat comte de l’Alcúdia, el qual va rebre la notificació 

el 16 d’octubre. 

L’1 d’agost de 1739 es confirmava la sentència del 3 de març de 1734, i de nou 

va ser recorreguda pels fiscals, els quals pretenien que es declarara la pertinença de la 

jurisdicció alfonsina al comte només, i que quedara així la causa per sentenciar.74 Els 

fiscals del Consell de Castella, Joan Ignasi de la Encina i Bernat Santos Calderón, 

demanaren que s’esmenara el veredicte de l’1 d’agost de 1739 i es declarara «hallarse 

incorporada a la Real Corona la mencionada jurisdicción ordinaria de primera instancia 

de la citada villa.»75 Protestaven que, reconeguts tots els títols en què es fonamentava el 

comte, trobaven «que ninguno le atribuie el más leve derecho». Segons ells, el que 

«principalmente se disputa en estos autos es que La Alcudia no fue de los dicho Pedro 

de Monteagudo, ni de Pedro Villanova, ni ahora del referido conde, sí que es de la Real 

Corona y que está a ella perpetuamente incorporada y afixa y prohibida su 

                                                 
74 Els doctors Andreu González de Barcia, Joan Josep de Mutiloa, Bertomeu de Henao Larreategui, Pere Joan de Alfaro i Gregori 

Queipo. [Loc. cit.] 
75 AHN, Consells, llig. 22.166. 
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enagenación.» Concloïen i asseveraven que el monarca no va poder fer la donació a 

Pelegrí de Montagut el 1276 en perjuí del terme assignat a Alzira el 1249. 

El 18 de gener de 1742, el monarca remetia al Consell de Castella76 un nou 

memorial presentat per l’Alcúdia perquè donara el dictamen. En el memorial s’afirmava 

que 

 

negar que la referida villa de Alcudia con su jurisdicción, mero y mixto imperio, es 

propia de Vuestra Magestad, y que está incorporada afixa y perpetuamente unida a Vuestra Real 

Corona, y que la tiene injustamente usurpada el que se llama conde y dueño de ella, es lo mismo 

que negarle al Sol su proprio luzir. [La vila havia estat] sacrificando y consumiendo sus caudales 

y haziendas […] por el discurso de diez años en el vuestro Consejo y Sala de Mil y Quinientas.  

 

El fet d’haver sentenciat, l’1 d’agost de 1739, contra la vila 

 

es lo mismo que querer persuadir haverse alterado la razón natural, haver caducado las 

reglas nottorias comunes y más firmes, haver faltado la más sólida permanencia de los más 

seguros fundamentos jurídicos, que lo injusto ya es justo y que es zierto lo que nunca fue verdad 

ni puede serlo.  

 

L’Alcúdia acusava de parcialitat els doctors responsables de la sentència, llevat 

de Francesc Portell, per ser «ciegamente apasionados al nominado conde». Aquesta 

sentència l’havien suplicat fins i tot els fiscals Joan Ignasi de la Enzina i Bernat Santos 

Calderón. I com que d’aquells que dictaren la sentència el 1739 no podien esperar que la 

modificaren, l’Alcúdia suplicava a Felip V «se digne mandar que el expresado pleito se 

rebea en Consejo pleno, menos con la asistencia de don Christóbal Monsoríu por ser 

pariente del nominado conde», i que consultaren amb el monarca el veredicte que 

promulgaren abans de publicar-lo. La vila aprofitava per a denunciar «el mucho poder 

de el nominado conde […] el vengativo rigor y desprecio con que aquél rencorosamente 

la trata [a la vila] en odio de tan justa pretensión la abrá prezisado a desertar de ella sus 

vecinos, desamparar sus casas y mudar a ottros pueblos sus domizilios.» 

                                                 
76 El Consell de Castella estava integrat per Andreu González de Barcia, Sanç Barnuevo, Alonso Ricco, Andreu de Bruna, Ferran 

francesc de Quincozes, Josep Ventura Guell, Josep de Bustamante, Pere Joan Alfaro, Gregori Queipo de Llano, Joan Francesc de la 

Cueva, Tomás de Guzmán, el marqués del Risco. [AHN, Consells, llig. 6.833.] 
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El fiscal del Consell, respecte al memorial, era de l’opinió que encara que se li 

va denegar a la vila el 1738 l’assistència dels doctors de les dues sales del Consell, ara 

«en atención al estado en que se halla, […] podría el Consejo hazerlo así presente a 

Vuestra Magestad se tendría por conveniente.» Li pareixia correcta la recusació de 

Cristòfol Monsoriu que, per altra banda, ja s’havia retirat del plet; però en tota la resta 

no havien d’admetre les pretensions de la vila. 

En l’any 1743 va haver un canvi en l’adscripció de partit en el Govern 

Municipal. Els partidaris del comte foren apartats de l’Ajuntament, el qual va restar 

compost per l’alcalde Francesc Jornet, els regidors Pere Osca, Josep Inglés, Joaquim 

Furió, i el síndic Cristòfol Rios, els quals s’afanyaren a donar poder al doctor Bernat 

Furió per a continuar el plet de tempteig.77 

A l’abril de 1748 el nou comte, Joaquim de Castellví, va intentar arribar a un 

acord amb el Govern Municipal de la vila per a acabar amb el plet de tempteig, però 

 

no haviendo querido condescender los alcaldes y regidores en ciertas pretensiones del 

conde de Alcudia, señor de ella, ha querido vengar su figurado agravio sacando una execución 

por uno de los alcaldes del crimen de aquella Audiencia contra el común y particulares de dicha 

villa por la quantía de tres mil setecientos sesenta y seis libras, seis sueldos y ocho dineros que 

de atrasos de derechos de señoría que de diferentes años estavan deviendo a sus predecesores. 

Y experimentando ya el azote de dicha execución, hallándose embargados los bienes de 

muchos pariticulares, previendo el Consejo y regimiento de dicha villa los perjuicios tan grandes 

y destrucción de dicho lugar con la imposibilidad de este pago, a menos de unas cecidísimas 

costas y vendiéndoles las cavallerías y arreos de labranza, imposivilitándoles enteramente para el 

logro de las tres cosechas pendientes de seda, trigo y arroz y para el pago de las contribuciones 

reales de los meses de Agosto y Setiembre, sin embargo de haver acudido con rendidas súplicas 

y haverle hecho presente al conde lo referido, no á querido suspender la execución con tan 

notables perjuicios, en cuia consideración y el conflicto con que aquellos lugares se hallan con 

los terremotos y ruinas padecidas.78 

 

L’Alcúdia no podia fer front a l’exigència del comte i va demanar al monarca 

una moratòria fins haver recollit les collites. Se li’n va concedir una de tres mesos; el 

comte va protestar qualificant de mentides el que adduïa la vila, la qual sí tenia diners 
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per a pagar el deute. El 20 de juliol se li va confirmar la pròrroga fins a la recol·lecció 

de les collites.79 Però el plet va restar paralitzat per manca de fons del Govern Municipal 

a causa dels problemes amb els creditors censalistes. 

El 17 de març de 1752, la vila reprenia el plet de tempteig i el nou monarca, 

Ferran VI, ordenava que se li ho notificara al comte de l’Alcúdia.80 El procurador 

d’aquest, Antoni Gutiérrez de Lasarte, va demanar al rei que denegara les pretensions 

del fiscal i que es confirmara la sentència anterior de l’1 d’agost de 1739, en la qual 

s’havia desestimat la incorporació al Reial Patrimoni de la vila de l’Alcúdia. La 

sentència havia estat justa i s’havia de ratificar, perquè la polèmica donació a Pelegrí de 

Montagut el 1276 era 

 

capaz de servir de título radical para la pertenencia de La Alcudia […] sin que el 

haverse ésta perdido perjudique a su validazión y firmeza, maiormente quando […] en virtud del 

contrato que prezedió a la conquista del Reyno de Valencia se obligó a repartir lo que se 

conquistase entre su Real Patrimonio y los prelados, ricos hombres y cavalleros, uno de los 

quales fue el dicho Pedro de Montagudo, a proporción y equivalencia de lo que respectivamente 

contribuiesen en aquella gloriosa expedición. Por lo qual, no tanto fue donazión grattuita la que 

le hizo, quanto justa y devida recompensa de lo que sirvió y expendió en la conquista. 

 

Gutiérrez de Lasarte sabia perfectament que, després de 1707, el mer imperi i 

alta jurisdicció, que en l’època foral havien detingut alguns senyors al regne de 

València, s’havia incorporat a la Corona Reial i als seus ministres, i amb això «la 

facultad de imponer pena de muerte y mutilazión de miembro, que es lo que antes tenían 

los barones.» Era evident que el comte de l’Alcúdia no pretenia recuperar el mer imperi 

i alta jurisdicció, s’acontentava només amb la jurisdicció ordinària de primera instància 

que conservava feia més de quatre segles.81 

A l’abril de 1753, els fiscals del Consell de Castella, Josep Aparici Ordóñez i 

Lope de Sierra i Cienfuegos, responien a l’exposició del procurador del comte. Per a ells 

s’havia de declarar que «la omnímoda jurisdicción de la referida villa pertenece a la 

Real Corona, sin que el conde de la Alcudia pueda intitularse señor de ella vajo de 
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conzepto alguno ni pueda pretender el exerccicio de la jurisdicción de qualquier clase 

que sea.»82 Si de cas, solament li pertanyia la jurisdicció alfonsina, però no mai el mer 

imperi, que era la jurisdicció alta o suprema. 

Novament el plet restà paralitzat uns anys, i prosseguí el 29 d’agost de 1762, 

quan es va remetre al Consell d’Hisenda una circular, emesa pel de Castella, perquè 

s’informara qui era el senyor de la vila de l’Alcúdia amb la finalitat que acudira a aquest 

últim Consell i presentarara el títol o privilegi de la possessió, donant-li un mes de 

termini «con apercivimiento que, pasado sin haverlo executado se procederá a consultar 

a Su Magestad su incorporación y desempeño.»83 El 21 d’octubre es despatxava una 

cèdula al comte de l’Alcúdia perquè de l’arxiu de Simancas traguera còpia del privilegi 

de donació de la vila als seus avantpassats i el presentara al Consell, i li concedien 2 

mesos més de termini.84 Però a l’arxiu de Simancas l’arxiver no el va trobar, ja que hi 

era al de Barcelona.85 

El plet va romandre detingut, i ara pareixia que indefinidament, perquè la vila es 

trobava cansada de tanta dilació i de despendre tantes sumes de diners, però també va 

influir el fet que els que ocupaven l’Ajuntament foren o no partidaris dels senyors. El 25 

d’octubre de 1778 se celebrava una Junta General de Veïns a l’ermita de Sant Antoni, i 

entre altres assumptes a tractar, els veïns exigiren procedir amb la represa del plet de 

tempteig que tants cabals havia esgotat per a res, i que 

 

se halla pendiente pleito y causa con el Conde de Carlet sobre tanteo de jurisdicción, sin 

haverse dado paso ni puesto pedimento por el Ayuntamiento de dicha villa muchos años haze, 

siguiéndose al común de ella los perjuicios que son notorios, […] por lo que va perdiendo de 

cada día sus induvitables derechos y prerrogativas por el descuido del Ayuntamiento, o fines 

particulares, o falta de medios.86 

 

Van votar si els veïns volien seguir el plet de tempteig. La immensa majoria va 

votar afirmativament, alhora que hi havia d’elegir persones «de inteligencia, recto zelo y 

acreditada conducta» per a encarregar-se del plet. Foren proposats per Manuel Pasqual, 
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síndic personer del comú, i elegits Joan Baptista Jornet, Joan Baptista Madramany, 

Marià Madramany, Senent Boronat, Joaquim Osca, Francesc Marqués, Joaquim Furió, 

Miquel Furió, Salvador Badia i Andreu Vinyerta. A més elegiren com a procuradors en 

la Reial Audiència Manuel Escolano i Salvador Pallarés, com a procuradors en el 

Consell de Castella nomenaren Joan Antoni Martínez i Josep Antoni Cabezas, i per 

agent sol·licitador del plet va ser electe Bernat Casín.87 

Per a recaptar fons per al plet, el 26 d’agost de 1779, Salvador Pallarés, en nom 

de la Junta General de Veïns de l’Alcúdia, presentava al Consell de Castella la pretensió 

que «se le conceda facultad para hacer derrama entre sus vecinos por espacio de cinco 

años a razón de nueve mil reales en cada uno para ocurrir a los pleytos que propone.» El 

Consell va delegar el 29 d’octubre de 1779 en l’Audiència de València la informació i 

concessió de no haver problemes legals.88 Els problemes derivats del plet de tempteig 

persisitiren fins al primer terç del segle XIX . 

 

4.1.3. L’ ENDÈMIC ENDEUTAMENT MUNICIPAL 

 

La fatalidad de estos tiempos, lo mucho que ha padecido y padece su 

común y particulares en los reales repartimientos, la cortedad de su término y 

no excessivo número de sus vecinos. 

 

Govern Municipal de l’Alcúdia, 1731 

 

L’any 1705 va ser clau per a l’Alcúdia 

 

por las introducidas turbaciones de la guerra, exesivas contribuciones de alojamientos, 

tránsitos, bagages, quarteles, equivalentes, enfermedades, hijas de las mismas turbaciones y 

malas cosechas, ya por la constitución de los tiempos, ya porque muchos años los soldados de 

uno y otro partido segavan los trigos en yerva para forrages, se empezó a atrasar la villa.89 

 

Per causa de la Guerra de Successió, la vila no va pagar els interessos dels 

censals durant 7 anys, ni els creditors es preocuparen a cobrar-los. Però després, 
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aquestos, que odiaven la concòrdia de 1658 que, com ja hem vist, havia reduït els 

interessos a l’1,25%, demanaren els interessos endarrerits dels 7 anys, sense importar-

los el lamentable estat de la vila. El 20 de novembre de 1709, l’alcalde ordinari, Antoni 

Casanoves, vista la penúria de la hisenda municipal i la impossibilitat de pagar els 

interessos, va posar en concurs dels creditors censalistes els béns de la vila.90 El 6 de 

juliol de 1717, l’Audiència dictava sentència i ordenava donar poder al síndic del clergat 

de Sant Joan del Mercat de València, un dels censalistes, per a l’administració i 

recaptació dels béns propis, rendes i arbitris de la vila de l’Alcúdia per a pagar els 

deutes.91 

El 10 d’agost de 1717, atesa la situació insostenible, es va reunir el Consell 

General a l’ermita de Sant Antoni, presidit per Vicent Jornet, alcalde major, Gaspar 

Fuertes, alcalde ordinari, Joan Marqués, Andreu Miquel, Bernat Alapont, Gaspar 

Madramany, regidors, i Joan Fortanet, algutzir, amb llicència del comte per a arribar a 

una concòrdia amb els creditors. El comte havia donat gustós la llicència el 17 de juliol 

de 1717, i la concedia en tant que 

 

le era manifiesta la angustia y pobreza así del común de dicha villa como de sus 

particulares vecinos y moradores, ocasionada de los muchos censos a que está obligada y de la 

retardación en los pagos de aquellos y sus réditos por los pechos y tributos padecidas 

turbaciones, guerras y contribuciones.92 

 

El síndic de la vila va exposar al Consell que per la concòrdia de 1658 cada any 

s’havien de depositar 900 lliures per a redempció de capitals. Però, amb les 

conseqüències de la guerra, la vila no només no havia pogut depositar les 900 lliures, 

sinó que tampoc havia satisfet els interessos corrents. El retard va motivar que els 

censalistes instaren execucions contra els particulars i el comú, el qual es va veure 

«agoviado y con moral imposibilidad de suportar tanto peso.» La vila hagué de posar 

«sus propios y arbitrios en concurso por la Real Chansillería.» Però amb açò només 

aconseguirien «el augmentar el atraso y hazerse de peor condición, pues todos los gastos 
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del concurso havían de recaher siempre en dicha villa.»93 Ara es necessitava una 

persona que fera mediació entre les parts per a arribar a una concòrdia. El Consell va 

elegir síndic i procurador Andreu Blasco, cap del partit del comte, el qual exigí, per a 

acceptar el nomenament, que els veïns hagueren de respondre del compliment la 

concòrdia amb les seues persones i béns.94 

El 2 de maig de 1718 es va signar una concòrdia entre la vila i els seus 

censalistes. Andreu Blasco, en nom de la vila, la signà.95 L’Alcúdia hauria de pagar els 

costos processals fins al 14 de juliol de 1717, que representaven més de 800 lliures a 

l’any. De més a més, la vila satisfaria els interessos anuals i donaria 20 lliures pel salari 

del depositari que elegirien els censalistes. Els interessos es pagarien a raó d’un sou per 

lliura (5%) a partir de 1718. Per a satisfer els retards, i així com va restar establit el 

1658, es depositarien 150 lliures a l’any. D’altra banda, la vila s’havia imposat, segons 

l’acord de 1711 un redelme, com ja hem indicat, per a pagar al comte els endarreriments 

i les 400 lliures anuals, a més de per a redimir un censal de 2.000 lliures. Ara 

contemplaven la possibilitat que, si en 2 o 3 anys el comte quedava pagat del deute, i si 

el rei s’apiadava del regne i li restituïa l’antiga llibertat, és a dir, si cessaven les 

contribucions i equivalents, les 150 lliures per retards augmentarien a 300. Després de 2 

anys d’haver aconseguit açò, i després que els particulars es desfogaren dels deutes, la 

quantitat augmentaria fins a 900 lliures i serviria tant per a redimir capitals com per a 

pagar endarreriments. Però tot eren suposicions. 

Els censalistes nomenaren tres electes per a vigilar el compliment de la 

concòrdia, que foren els síndics del clergat de Sant Joan del Mercat, el del Col·legi de 

Corpus Christi i el doctor Pasqual Solsona. S’advertia a la vila que si no complia la 

concòrdia, els creditors instarien execució no només contra la vila, sinó també contra 

qualsevol particular que haguera donat poder a Andreu Blasco, fins i tot contra els seus 

hereus. Com que la concòrdia de 1658 es va establir per la falta de llicència del senyor 

de la jurisdicció suprema, i la vila pretenia la nul·litat dels censals que no tenien aqueixa 

llicència, ara s’admetia que tots els censals, tingueren o no la llicència, eren vàlids. 
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Recaptació impostos municipals. 1723-172796 
 

Impost Any 1723 Any 1724 Any 1725 Any 1726 Any 1727 
Derrama préstecs 2.639,40 

73,67% 
2.435,90 
72,62% 

1.809,33 
65,14% 

2.337,85 
77,44% 

1.812,11 
68,20% 

Cisa de la carn  671,23 
18,73% 

656,05 
19,56% 

699,59 
25,19% 

408,50 
13,53% 

577,04 
21,72% 

Herbatge i piló  160 
4,47% 

160 
4,77% 

160 
5,76% 

160 
5,30% 

160 
6,02% 

Cisa de la mercaderia 84  
2,34% 

80 
2,39% 

81,50 
2,93% 

80 
2,65% 

70 
2,63% 

Sissa de la cansalada 28,47  
0,79% 

22,28 
0,66% 

27,35 
0,98% 

32,52 
1,08% 

38 
1,43% 

Total recaptat 3.582,87 3.354.23 2.777,77 3.018,87 2.657,15 

 

Per a pagar els censals s’havia establit una polèmica derrama entre els veïns que 

esdevindria el principal impost municipal. A l’agost de 1727, l’advocat Bernat Furió, de 

qui ja hem vist el seu protagonisme en el plet de tempteig, va presentar un recurs contra 

aquest impost, defenent que no s’havia de pagar, «y como la libertad y el no pagar es 

amable», va aconseguir el suport d’un bon nombre de veïns. Furió protestava en 

l’Audiència per què els alcaldes i regidors imposaven una derrama de més de 2.500 

lliures sense tindre facultat, i era aquesta tan intolerable que molts veïns havien canviat 

de domicili cap a altres pobles per tal de no pagar-la, encara que tenien la hisenda a la 

vila. Així ho havien fet Bernat Montó, Josep Perales, la viuda de Pere Madramany i la 

de Joan Marco. Denunciava, a més, una altra injustícia: els béns estaven subjectes a 

l’impost, però si passaven a ser propietat de persona eclesiàstica, restaven exempts. 

D’aquesta manera, es podia explicar la fortuna que havien fet el vicari Nicolau Bausset i 

altres eclesiàstics. Furió volia també que s’examinara què havien pagat cada any els 

veïns acabalats com Miquel Jornet, Miquel Badia, la viuda de Jeroni Furió i Andreu 

Blasco, ja que sospitava que no es repartia la derrama segons la hisenda que tenien. 

Demanava que els alcaldes i regidors mostraren la facultat que tenien per a imposar el 

tribut. 

Davant aquesta demanda, el Govern Municipal, alarmat, va consultar el seu 

advocat a València i va procurar per tots els mitjans que els creditors no veieren aquesta 

maniobra de Furió, com si haguera estada feta amb l’aprovació secreta de la vila. Però 

els creditors pensaren el que la vila temia i hi instaren una execució per una quantitat 

exorbitant. Assabentat Furió d’aquesta execució, va intentar convéncer l’alcalde 
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ordinari que no la pagara, però aquest no li va fer cas. Perquè els creditors veieren que 

el Govern Municipal no donava suport a Furió, va reunir amb prou dificultats la 

quantitat i va pagar el que se li exigia. 

La vila va demanar a la Reial Audiència que li permetera continuar fent la 

derrama entre els veïns «por lo menos por un tiempo proporcionado para que de su 

producto gane la villa la facultad real», perquè, si no pagava els creditors, aquestos es 

llançarien contra tots els obligats en la concòrdia de 1718.97 Finalment l’Audiència va 

prohibir la derrama i la vila, com temia, no va poder fer els depòsits acordats amb els 

creditors. 

L’única opció que li quedava al Govern Municipal era aconseguir la nul·litat de 

la concòrdia de 1718. El 15 de juny de 1728, Joan Baptista Navarro la demanava per ser 

la concòrdia molt perjudicial per a la vila. Va criticar el procediment del Govern 

Municipal de 1718, el qual semblava que haguera estat en acord secret amb els 

censalistes; la qual cosa no era d’estranyar atés que hi havia creditors alcudiencs 

emparentats amb els que llavors eren regidors,98 els quals «mandaron cerrar los portales 

de dicha villa a fin de que los vezinos no pudiessen salir y quedassen sin libertad.» 

Andreu Blasco va ser, sense dubte, el principal causant de la desgràcia de la vila per 

haver signat la maleïda concòrdia, i al·legava «las violencias y extorsiones que avían 

precedido para el otorgamiento de dicha concordia y para lograr que en ella se huviesen 

obligado con sus personas y bienes los particulares.»99 

Felip V havia establit que les poblacions del regne de València, les quals abans, 

amb els abolits furs, tenien facultat d’imposar-se censals i qualsevol impost local sense 

facultat reial, i ara estaven carregades de deutes i sense cabdals públics per a satisfer-

los, es presentaren en l’Audiència per a justificar els censos i els fons de què 

comptaven.100 

El 22 d’abril de 1730, en el Consell de Castella, Francesc Miquel de la Torre, en 

nom de l’Alcúdia, es queixava que «por las calamidades de la passada guerra y otras 
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presentes repetidas del tiempo ha quedado aquella villa en la mayor miseria, de suerte 

que apenas pueden pagar sus vezinos las reales contribuciones.»101 Per a complicar més 

l’assumpte, feia poc que la vila havia posat un plet de tempteig contra el comte i aquest, 

en represàlia, intentava tot allò que podia perquè no se signara cap concòrdia amb els 

censalistes i, amb conseqüència, per tal que aquestos continuaren amb les execucions 

contra la vila i l’arruïnaren, així l’Alcúdia no podria prosseguir amb el plet de tempteig. 

Com que la vila no podia fer derrama, va demanar al rei una moratòria de 2 anys per a 

poder arribar a un acord amb els creditors. No obstant açò, aquestos instaren una 

execució contra Joan Boronat, el qual va suplicar una moratòria al rei per a pagar el que 

se li exigia, «por suponerme particular obligado en la concordia»102 de 1718. El 5 de 

maig de 1731, el monarca li va concedir una moratòria de dos mesos.103 

Per la seua banda, Bernat Furió, Cristòfol Rios i Antoni Furió acudiren al rei i li 

presentaren la il·legalitat de la concòrdia de 1718 perquè, entre altres raons, estaven 

obligats tots els assistents al Consell General, fins i tot els que havien votat en contra de 

signar. Fins al 1727 la vila havia complit l’acord, però a partir d’aqueix any, en no ser 

satisfets els interessos, els creditors instaren una demanda contra alguns veïns de 

manera aleatòria. Però després, com ja s’ha explicat, per indicació del comte, instaven 

demanda contra els Furió i Rios, per ser els promotors del plet de tempteig i així el 

senyor «deseando vengarse de los que siguen y fomentan esta instancia, ha facilitado 

con los electos de los acrehedores censalistas que dirijan sus acciones contra los vezinos 

que ottorgaron el poder para el tanteo.»104 El comte tenia al seu favor l’actual Govern 

Municipal, nomenat pel regent de l’Audiència, i «en fuerza de dicha escritura del año 

1718, se está ejecutando a todos los vecinos más principales que siguen la demanda de 

tanteo, dejando indemnes y esentos a los de la parcialidad del conde.»105 Demanaven 

una moratòria d’un any, i el rei la concedí, perquè la vila poguera imposar una derrama 

als veïns i pagar els deutes, a la qual els alcaldes i regidors actuals es negaven «por ser 

parciales y apacionados del conde.» 
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Així mateix ja hem referit com el Govern Municipal de 1731, a les ordes del 

comte, amb l’excusa de les grans despeses que ocasionava el plet de tempteig que havia 

presentat el Govern Municipal de 1729, va demanar parer a advocats competents sobre 

la possibilitat d’èxit en el plet. Els regidors adduïen que la vila estava tan pressionada 

pels creditors que havia demanat diverses moratòries al rei i encara en faltaven més de 

1.000 lliures per a reunir tota la quantitat deguda. Feien constar «la fatalidad de estos 

tiempos, lo mucho que ha padecido y padece su común y particulares en los reales 

repartimientos, la cortedad de su término y no excessivo número de sus vecinos.»106 

Volien que el plet no el sufragara el comú de la vila, sinó els particulars implicats.107 

D’aquesta manera, la vila de l’Alcúdia continuà els diversos plets amb els 

creditors per la concòrdia de 1718; com que l’Audiència havia prohibit fer la derrama, 

es deixaren de fer els depòsits a favor dels censalistes estipulats en l’acord, els quals 

instaren execucions contra persones particulars i els seus béns, amb les naturals 

protestes dels encausats. 

En dos d’aqueixos plets s’hi disputava sobre la validesa de la concòrdia de 1718: 

es basava en el fet que estaven obligats a acatar-la fins i tot els veïns que votaren en 

contra. Durant uns anys la vila havia satisfet el pagament, però Bernat Furió advertida 

que era necessària la facultat reial per a la derrama, així, va instar un procés i 

l’Audiència la va prohibir. Per a eixir d’aquesta caòtica situació era necessària una nova 

concòrdia, per la qual els censalistes cobraren un interés del 2,5% per lliura. A més, la 

vila depositaria 800 lliures a l’any per a redimir capitals, i 150 lliures per a pagar 

retards. Els veïns donaren poder al doctor Josep Salvador Hereu perquè aconseguira 

convéncer els creditors i signaren el nou compromís.108 

El 26 de maig de 1732 se signava l’esperat acord. La vila es va comprometre a 

pagar els costos processals fins al 1727, els préstecs es pagarien a 6 diners per lliura, 

(2,5%) i es reservava el cobrament de l’altre 2,5% fins que foren fets els quitaments. Es 

depositarien a l’any 800 lliures per a redimir capitals i 150 lliures per a pagar els 

endarreriments. La vila, una vegada redimits tots els capitals, hauria de continuar 

aportant les 800 lliures per tal d’extingir les pensions endeutades. 

                                                 
106 Loc. cit. 
107 Loc. cit. 
108 ARV, Escrivanies de Cambra. Any 1732, núm. 60. 
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Com que la vila no tenia facultat per a fer una derrama, va demanar llicència al 

rei i poder «repartir entre los vecinos de dicha villa anualmente las cantidades para la 

paga de réditos, corrientes y atrasados.»109 El 17 de juliol de 1732, el monarca 

notificava la petició al capità general de València perquè s’informara de l’assumpte.110 

Però, havent notificat l’escrivà de l’Ajuntament, Miquel Madramany, als veïns 

l’escriptura de concòrdia amb els censalistes i el projecte de derrama, el grup que 

promovien el plet de tempteig, encapçalats per l’antic alcalde Vicent Perales, Miquel, 

Josep i Joan Furió, Andreu Marqués, Francesc Madramany, Baltasar Marco, Francesc i 

Baltasar Vallés, Andreu Jornet i altres,111 encara que no s’oposaven a la concòrdia, sí 

exigiren que el censalistes justificaren els censos i que les derrames no les pagaren 

solament els veïns seculars, sinó també els eclesiàstics, i tant hi siguen veïns com 

forasters, només que tingueren possessions a la vila 

 

porque siendo tan cresido el número de los bienes que posehen los eclesiásticos y 

forasteros, no se podrá sobrellevar tanta carga por los seculares vecinos si éstos lo han de pagar 

solos, mayormente cresiendo cada día el número de los beneficiados que son hijos de los más 

ricos de la villa en quienes los padres hasen donaciones inoficiosas de sus bienes para que se 

eximan de pagar los débitos reales y de acrehedores.112 

 

El 5 de novembre de 1734, el rei va aprovar la concòrdia i va donar llicència a la 

vila per a fer la derrama anual amb la finalitat de reunir 2.165 lliures, però la obligava a 

reduir salaris i despeses dels pressupostos municipals, els quals semblaven excessius.113 

Cinc anys després de signada la concòrdia, nous problemes van sorgir, ara 

relacionats amb els repartiments per a reunir la quantitat que s’havia de pagar als 

creditors. El 1737, Pere Joan Macià i altres «no hazen más que promover los ánimos 

para perturbar la quietud pública.»114 Protestava Macià en la Reial Audiència que en 

aqueix any s’havia repartit entre cada veí una quantitat més elevada que en altres anys; 

la derrama havia passat de 14 a 18 reals, i l’impost per la renda un 14%. A més, l’any 

                                                 
109 AHN, Consells, llig. 22.166. 
110 ARV, Reial Acord. Any 1732, llibre 27, f. 311. 
111 ARV, Protocolos, 10.506/Notari: Joaquim Ximénez; 1734, abril, 19. 
112 ARV, Protocolos, 10.506/Notari: Joaquim Ximénez; 1734, abril, 18. 
113 ARV, Escrivanies de Cambra. Any 1732, núm. 60. 
114 ARV, Escrivanies de Cambra. Any 1737, núm. 60. 
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1730 el monarca va manar que les viles s’abstingueren d’imposar derrames entre els 

veïns sense la facultat reial. Denunciava que hi havia veïns que no contribuïen en tots 

els impostos, com Patrici i Joan Boronat, Joan Marco i altres. Per tot això demanava que 

fóra prohibida la derrama. Finalment l’Audiència va fallar en contra de Macià i declarà 

legal el repartiment. 

El 1746, Llorenç Josep de la Cámara acudí en nom de l’Alcúdia al Consell de 

Castella i va demanar que s’anul·lara la concòrdia de 1732. L’Alcúdia demanava que es 

tornara a posar en vigència l’acord de 1658 i, en conseqüència, tornar pagar els 

interessos al 1,25%.115 

El 29 de març de 1748 se signava l’última concòrdia que coneixem fins al 1800. 

La vila hi atorga als censalistes «todos sus propios y regalías, assí los que actualmente 

tiene que son la tienda, taverna, panadería, mezón, porchet, garbillos y erbassería, como 

los que en adelante puedan pertenecerla» perquè tot el que produïren es destinara a 

pagar els préstecs sense que la vila es poguera aprofitar de cap benefici. L’Alcúdia 

solament atorgaria les escriptures d’arrendament. Es pagarien els préstecs a raó de 

2,5%, de la resta del pagament d’interessos se n’aplicarien 20 lliures anuals per al 

depositari dels creditors, i el restant per a retards.116 Encara que en els anys en què 

s’havia endarrerit la vila en els pagaments havia pres quantitats de les seues rendes, com 

les 1.000 lliures en les despeses «que se han ocacionado para la dismembración de la 

vicaria de dicha villa erigiéndola en iglesia parroquial con absoluta independencia y 

separación de la [de] Carlet», d’aquestes quantitats els creditors no en podien demanar 

res. Com que Caietà Mora, vicari de la vila, havia fet cessió de les primícies a favor de 

l’Alcúdia per a anar pagant les 1.000 lliures, aquestes també quedarien en poder dels 

censalistes. La concòrdia es feia per temps de 12 anys i en principi es constituïa com 

una treva en els costosos plets, als quals no renunciaven cap de les parts.117 Una reial 

orde de 10 de juliol de 1750 incloïa els regnes de l’antiga Corona d’Aragó en 

l’observança d’un decret que des de 1705 havia imposat per a Castella un interés 

                                                 
115 AHN, Consells, llig. 22.165. 
116 El 24 de juny de 1749, el rei va ordenar a tots els llocs i viles deutores del Col·legi del Corpus Christi que li pagaren amb 

preferència als altres creditors la mitat del que li degueren fins al 1747, inclusivament. [APPV, Protocols, 6.670/Notari: Francesc 

Lluís Simian; 1751, gener, 23.] 
117 La signaren Baltasar Marco, alcalde ordinari, els regidors Llorenç Sancho, Josep Fortanet, Antoni Miquel i el síndic i procurador 

general Pere Joan Madramany. [ARV, Protocols, 6.559/Notari: Salvador Madalenes.] 
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creditici màxim del 3% contra el 5% habitual. Açò comportava una reducció notable de 

la rendibilitat dels censals, els quals es veieren reemplaçats, com veurem, com a fonts 

d’inversió per la compra de terres.118 

 

4.2. UNA SOCIETAT DINÀMICA. 1740-1800 

 

4.2.1. EL COMTE DE L’A LCÚDIA ÉS EL COMTE DE CARLET 

 

La antiquíssima y esclarecida familia de los cavalleros Castelvins trae 

su noble origen de Francia, del condado de Borgoña, según refieren nuestros 

historiadores valencianos Viciana y Escolano, donde tienen su solar conocido 

que fue el de Rosanes cuyo apellido le dejaron tomando el de Castelví quando 

pasaron a Cataluña […] de donde pasó a esta ciudad asistiendo al rey don 

Pedro el quarto de Aragón. 

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

 

4.2.1.1. Joaquim de Castellví hereta el comtat de l’Alcúdia 

 

Baltasar Escrivà, comte de l’Alcúdia, havia mort, com hem vist, sense fills i 

nomenà hereua la seua esposa Maria Anna. Aquesta, el dia següent de la mort del marit, 

l’1 de febrer de 1738, va demanar davant l’alcalde del crim i de la Reial Audiència que, 

conforme a allò estipulat en les cartes matrimonials, li foren adjudicats els senyorius del 

seu marit difunt «hasta quedar pagada dicha dote y augmento.»119 Maria Anna va 

mantindre els senyorius fins que va morir el 25 de febrer de 1742. El 2 d’agost de 1741, 

havia atorgat el seu testament en què reconeixia com a comte de l’Alcúdia el seu cunyat 

fra Antoni Escrivà, gran conservador de la religió de Sant Joan de Jerusalem.120 

Igualment creava una administració121 per a concloure l’urna de plata per al cos de sant 

Lluís Bertran que la comtessa havia encarregat a l’argenter Gaspar Lleó el 18 d’octubre 

                                                 
118 ANDRÉS ROBRES, F. Crédito y propiedad de la tierra en el País Valenciano. València: Alfons el Magnànim, 1987, p. 315. 
119 ARV, Protocols, 8.109/Notari: Josep Vicent; 1745, abril 29. 
120 Antoni Escrivà havia fet testament el 5 d’agost de 1724, i nomenà hereu el seu germà Baltasar. [ADV, Fons duquessa 

d’Almodóvar, e.1.2, caixa 3.] 
121 ARV, Reial Acord. Any 1743, llibre 38, f. 816. 
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de 1739. Els administradors disposarien de les rendes de Maria Anna fins que fóra 

conclòs el reliquiari.122 

La concessió de les rendes a la comtessa viuda no excloïa la proclamació del nou 

comte de l’Alcúdia. El germà de Baltasar, fra Antoni, senyor de la Torre de Lloris, va 

aconseguir ser nomenat comte de l’Alcúdia per un jutjat de província el 6 de febrer de 

1739. Però un altre candidat, el seu nebot Joaquim de Castellví, posà demanda en 

l’Audiència perquè pretenia tindre més dret a la successió que el seu oncle. Joaquim era 

fill de Maria Anna Escrivà, germana de l’últim comte de l’Alcúdia, i de Felip Lli de 

Castellví, comte de Carlet.123 El títol de comte de Carlet havia estat atorgat el 3 de maig 

de 1604 per Felip III a Jordi de Castellví i Joan, baró de Carlet i Tous.124 Joaquim, el 

qual havia nascut el 26 de juliol de 1711, inicià el plet amb la presentació de les 

clàusules del vincle instituït per Gaspar Monaplau el 14 de juny de 1600 sobre els 

senyorius de Xestalgar, Sot de Xera i Sans, perquè en una d’aqueixes clàusules 

s’excloïa de la successió «los que fuesen eclesiásticos y religiosos, de forma que ya no 

puedan contraer matrimonio ni tener descendencia legítima, con individual mención en 

dicha exclusión de los professos en la religión de San Juan de Jerusalem.»125 Per tant, 

fra Antoni Escrivà restava exclòs de la successió, i encara que per algun temps havia 

ocupat el comtat, no li corresponia de dret. Així mateix, Àngela de Montagut, en el seu 

testament del 12 de setembre de 1607, va instituir el vincle de l’Alcúdia en què 

expressava: 

 

No puguen succehir en los dits béns y herència mia, en tot ni en part, si seran religiosos 

de qualsevol espècie de religió o societat, sinó fóra àbit de cavaller militar de Santiago, 

Calatrava, Alcàntara o Montesa, en les quals se poden casar y tenir fills, per què lo tal religiós de 

qualsevol religió o societat en la qual no puguen casar en lo mateix punt que pase un any aprés 

                                                 
122 APPV, Protocols, 7.477/Notari: Francesc Furió. 
123 Els capítols matrimonials se signaren el 18 de gener de 1690, Maria Anna va aportar 8.000 lliures de dot. [ADV, Fons duquessa 

d’Almodóvar, e.1.2, caixa 5.] 
124 Felip III enumerava en la concessió del títol els abundants i continus servicis a la monarquia per part dels Castellví: Francesc, 

pare de Jordi, va participar en l’expedició de l’emperador Carles V a Argel, i el seu fill Jordi, rebedor del títol, havia servit en temps 

de Felip II a Itàlia, a La Goleta, a Malta i en la sublevació dels moriscos de Granada. [ARV, Reial Cancelleria, 377, f. 44] 
125 ARV, Escrivanies de Cambra. Any 1739, núm. 9. 
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de ser entrat en la tal religió o societat permanent en aquella feta o no feta profesió, vull que sia 

agut per mort quant a la succesió dels dits béns y herència mia.126 

 

Consegüentment, també amb açò quedava exclòs també del vincle de l’Alcúdia 

fra Antoni Escrivà.127 

Per part de fra Antoni, el seu procurador, Felip Mateu, va demanar que es 

confirmara Antoni en la possessió dels béns i senyorius del casal de l’Alcúdia en virtut 

de la declaració de l’alcalde del crim, Vicent Borrull. Argumentava Mateu que, en haver 

mort Baltasar, l’hereu era el seu germà Antoni per ser descendent legítim de Pelegrí de 

Montagut, el qual en realitat havia fundat el fideïcomís i no havia omés els religiosos de 

la successió. Fra Antoni va declarar que Àngela de Montagut havia reconegut la 

disposició de Pelegrí en el seu procés de demanda de Carlet: 

 

Siempre ha ohído a los abogados de su casa que la misma donación hecha por el rey don 

Jayme el primero era comprehensiva de la villa de La Alcudia, villa de Carlet y otros lugares, y 

todos de vínculo y fideicomiso, por cuyo motivo, haviéndose vendido el posehedor de la villa de 

La Alcudia el lugar de Carlet, después de mucho tiempo, la citada doña Ángela siguió pleyto 

muy reñido para recobrar dicho lugar de Carlet que no había podido enagenar su antesesor. Y 

aunque tuvo sentencia en contra en el supremo Consejo de Aragón, fue fundándose ésta sólo en 

la prescripción. Y que también ha oydo dezir que antes de la disposición de dicha doña Ángela 

Montagut ya estavan vinculados por otro de sus antecesores.128 

 

Però el procurador de Joaquim de Castellví establia que en el testament 

d’Àngela s’havia establit el vincle i allà es negava la successió als religiosos que no 

podien contraure matrimoni. 

Felip Mateu resumia que eren dos els documents en què es basaven les parts per 

a fer valdre els seus drets a la successió, per tant, tota la dificultat del plet consistia a 

aclarir «si es cierta la institución del vínculo y fideicomiso perpetuo» en la donació del 

rei en Jaume. Antoni tenia dret «conforme a derecho, mayormente en nuestra España, 

donde fundado una vez el fideicomiso, vínculo o mayorazgo, aunque no se exprese su 

                                                 
126 Executoria del condado de la Alcudia y lugar de Resalany y sus agregados del pleyto ganado por el señor don Joquin de 

Castelví Vilanova y Ribelles Escrivá de Híjar, conde de Carlet, en la Real Audiència de Valencia. Año 1742. Biblioteca de 

Catalunya. Ms. 3.451 
127 ARV, Reial Acord. Any 1742, llibre 37, f. 326. 
128 Executoria del condado de la Alcudia… 
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qualidad, se entiende regular o que deban suceder los más próximos en grado.» Per la 

qual cosa, el fideïcomís, una vegada fundat, no es podia alterar o afegir condicions. Per 

tant, Àngela de Montagut no va poder ordenar el vincle de l’Alcúdia perquè ja estava 

vinculat en l’últim testament de Joan de Montagut, el 19 de desembre de 1551. El fet de 

ser religiós no excloïa Antoni de la successió, ja que tenia facultat per a adquirir béns 

amb independència de ser religiós, per facultat concedida el 2 de setembre de 1727 pel 

gran mestre de l’orde de Sant Joan. Era clar que Antoni podia tindre el béns del vincle 

fins que morira, i després aquestos pasar al seu legítim successor. 

Finalment, la Reial Audiència, el 17 d’octubre de 1742, va publicar la sentència 

que proclamava Joaquim de Castellví hereu legítim de l’últim comte de l’Alcúdia, atés 

que havia «probado su acción y demanda bien y cumplidamente, dámosla por bien 

probada.» Per contra, Antoni Escrivà «no ha probado sus excepciones como debía, 

dámoslas por no probadas.» L’Audiència ordenava que a Joaquim «se le ponga en la 

posesión corporal de dichos bienes con los frutos desde el día de la muerte de don 

Bathazar de Ixar y Escrivá, conde de La Alcudia.»129 En conseqüència, es va 

comissionar Josep Insa, relator civil de l’Audiència, per a donar possessió de l’heretatge 

de l’Alcúdia a Joaquim de Castellví. 

 

Vincles dels senyorius del comte de l’Alcúdia. Any 1740 
 

Data Notari Béns vinculats Senyor que estableix el vincle 
1607-09-12 
1608-05-04 
1610-06-19 

Joan Llorenç Roures L’Alcúdia 
Ressalany 
Casa solar a València parròquia 
Sant Esteve  

Àngela de Montagut 

1550-10-20 Donís Jeroni Climent Xaló 
Llocs de la vall de Xaló 

Gonçal d’Íxer 

1551-02-15 Donís Jeroni Climent Gata Gonçal d’Íxer 
1598-11-20 Vicent Simó Ferrer Béns immobles Maria de Castellví 
1552-01-08 Joan de Montoro 

Lluc Verger 
Xestalgar 
Sot de Xera 

Miquel Àngel de Mompalau 

1584-09-08  
1584-09-14 

Carles Blanch Torre de Lloris Joan Lloris 

1589-07-13 
1594-06-17 

Joaquim Martí Miralbò Elionor Calatayud 

1530-04-30 Lluís Valeriola Carlet i Benimodo Galceran de Castellví 

 

                                                 
129 Loc. cit. 
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El 21 de novembre de 1742, el citat Josep Insa arribava a l’Alcúdia, i en reunir el 

Govern Municipal,130 els ordenà que reconegueren Joaquim de Castellví, representat en 

la persona del seu procurador Vicent Ferrer, com a senyor, «y le presten el sacramento, 

homenage y vasallage acostumbrado.» Li respongueren que el reconeixien però amb la 

protesta que «por esta posesión y reconocimiento no se siga perjuicio alguno a dicha 

villa y común en razón de los dichos pleytos y pretenciones que tubieren, y sin que 

acresca y decresca derecho a las partes.» Solament així el reconeixerien per 

 

verdadero posehedor y conde de dicha villa de La Alcudia con sus pertiencias y 

jurisdicciones [ […] ], pagándole el tercio diezmo y demás derechos dominicales, señaladamente 

las quatrocientas libras anuuas que por la regalía del mesón, derechos del señorío mayor y 

derechos de las casas y tierras de esta villa y su término y otros deben pagar el común y vecinos 

de esta villa a los señores de ella. 

 

Després, el procurador del comte va seguir el protocol tradicional de les preses 

de possessió del senyoriu i passà a continuació a prendre possessió de Ressalany. El seu 

oncle i rival en la successió, Antoni Escrivà, va reconéixer el seu nebot Joaquim com a 

comte de l’Alcúdia el 26 de març de 1743.131 

Joaquim de Castellví va voler arribar a un acord el 29 d’abril de 1745 amb els 

administradors de l’administració fundada per Maria Anna Bracamonte, la qual havia de 

durar «hasta la conclusión de la urna de plata que mandó labrar dicha Señora Condesa 

[…] para collocar el cuerpo del glorioso San Luis Bertrán.»132 El comte havia intentat 

un segrest d’aquesta administració, però l’Audiència li ho va denegar. Amb la concòrdia 

es satisfeia el que restava a pagar del reliquiari del sant. 

Joaquim de Castellví es va casar amb Manuela Maria de Idiáquez, filla d’Antoni 

Idiáquez i Maria Elisabet Aznarez, ducs de Granada de Ega, comtes de Xavier a 

Navarra; les capitulacions matrimonials se signaren a Azcoitia el 21 d’abril de 1736.133 

Van tindre tres fills: Joaquim Antoni, Francesc Vicent i Ignasi. El comte tenia molt bon 

                                                 
130 El componien Llorenç Miquel i Jaume Mata, alcaldes ordinaris, Josep Marqués, Joan Casanoves, Llorenç Sancho i Ferrran Boix, 

regidors i Josep Fortanet, síndic. [Loc. cit.] 
131 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.3. 
132 Els administradors eren fra Vicent Pertusa, dominicà, i Josep Peris, capellà de Sant Joan de l’Hospital. [ARV, Protocols, 

8.109/Notari: Josep Vicent; 1745, abril 29.] 
133 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.2, caixa 6. 
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gust artístic, com ho demostra el fet de contractar en les obres del seu palau a València 

dos dels millors artistes del seu temps: l’arquitecte Felip Rubio134 i l’escultor Ignasi 

Vergara, el qual li va esculpir l’escut nobiliari per a l’entrada del palau.135 

La comtessa, greument malalta, va atorgar testament el 2 de febrer de 1745 en 

què declarava una especial devoció als sants navarresos Ignasi de Loiola i Francesc 

Xavier.136 Va morir el 29 de desembre de 1745.137 Joaquim de Castellví va atorgar el 

seu testament l’1 de desembre de 1760, i va nomenar hereu el seu primogènit Joaquim 

Antoni. A causa de la minoria d’edat d’aquest, el comte va nomenar tutor al seu nebot 

Vicent Català i de Castellví, marqués de Nules i Quirra.138 

 

4.2.1.2. Joaquim Antoni de Castellví, un noble il·lustrat 

 

Joaquim Antoni de Castellví, amb 23 anys,139 va prendre possessió del comtat de 

l’Alcúdia el 28 de febrer de 1761.140 A la sala capitular de l’Ajuntament va ser reunit el 

Govern Municipal141 pel representant del comte, el doctor en dret, Salvador Vergara, al 

qual els alcaldes i els regidors manifestaren «el justo dolor y sentimiento que les havía 

causado la muerte de dicho egregio señor don Joaquín de Castellví, su dueño y señor, y 

unánimes y conformes, dijeron que reconocían por su inmediato y legítimo sucesor al 

expresado señor don Joaquín Antonio.» Tot i això, advertiren que li donaven la 

possessió «con la salvedad de no acrecer ni decrecer derecho sobre qualesquiera pleytos 

pendientes entre dicho señor y vasallos.» D’aquesta manera el càrrecs municipals, en 

nom de tots els veïns, «le prestaron homenage, vassallaje y obediencia besándole la 

mano derecha y hombro izquierdo.» El representant del comte, per part seua, va jurar 

                                                 
134 El comte va pagar als hereus de Felip Rubio 278 lliures, 6 sous i 3 diners que li devia a l’arquitecte. [ARV, Protocols, 

8.109/Notari: Josep Vicent; 1749, novembre 10.] 
135 Ignasi Vergara va cobrar per aquest treball 36 lliures. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.3.2 caixa 9.] 
136 ARV, Protocols, 8.109/Notari: Josep Vicent. 
137 Pareix que durant la malaltia de la seua esposa el comte va fer la promesa que, si aquella es recuperava, fundaria un monestir de 

dominicanes recoletes a Alcalà de Xivert, al qual donaria 200 lliures des de la fundació i tots els anys que vivira la seua esposa. 

[ARV, Protocols, 8.109/Notari: Josep Vicent; 1745, maig 31.] 
138 APPV, Protocols, 6.679/Notari: Francesc Lluís Simian. 
139 El 10 d’abril de 1761, Ferran VI permeté que el comte de l’Alcúdia, amb 23 anys, administrara la seua hisenda sense tutor. 

[ARV, Reial Acord. Any 1761, llibre 56, f. 709.] 
140 ARV, Protocols, 8.124/Notari: Josep Vicent. 
141 Estava format per Damià Marqués, alcalde primer, Josep Fortanet, alcalde segon, Joaquim Miquel i Osca, Joaquim Marco, 

Andreu Marqués, regidors. Absents foren el regidor Joaquim Furió i el síndic i procurador general Josep Marqués. 
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sobre els evangelis «guardar a esta villa en común y particular todos los usos y buenas 

costumbres y amparar y defenderlos en justicia.» Després va prendre possessió de totes 

possessions senyorials a la vila. 

Joaquim Antoni de Castellví va reunir en la seua persona els següents vincles i 

títols: comtat de l’Alcúdia i Ressalany, de la família Montagut; comtat de Carlet i 

Benimodo, de la família Castellví; comtat de Xestalgar, Sot de Xera i Sans, de la família 

Monpalau; baronia de Xaló, Llíber i Gata, de la família Íxer; baronia de Tous, de la 

família Joan; baronia d’Estivella, Belsega i Arenes, de la família Monsoriu; baronia de 

la Torre de Lloris i Miralbò, de la família Lloris i Calatayud. 

Joaquim Antoni de Castellví va ser ambaixador d’Espanya davant la Santa Seu, i 

residí a Roma uns anys.142 Pareix que al juliol de 1760 es trobava a la Ciutat Eterna, ja 

que no va poder assistir al jurament del futur Carles IV com a príncep d’Astúries i hereu 

de la Corona.143 El comte va tornar a Espanya l’any 1769,144 però de nou el 1776 es 

trobava a Roma,145 i el 1779 el trobem a París al costat de l’ambaixador d’Espanya a la 

capital francesa, el comte d’Aranda.146 

El comte era un gran aficionat a la física experimental, com ho demostren els 

nombrosos instruments científics inventariats després de la seua mort. Així es 

ressenyen: 

 

Una máquina eléctrica, un telescopio, […] un mecroscopio, […] dos niveles de agua, 

[…] una máquina neumática, […] .una máquina para cominar la fuerza del ayre con la del agua, 

[…] una máquina de fuerza elástica, […] un telescopio solar, […] una esfera almirar, […] una 

bomba de oja de lata, […] una bomba heustática, […] una fuente de fuego, […] una piedra de 

imán, […] una máquina de la gravedad. 

                                                 
142 PERLES MARTÍ, F. C. «Toponimia de la Ribera en la nobiliaria española». A Actes de la VI Assemblea d’Història de la Ribera. 

Alzira, 1997, v. 1, p. 181. 
143 El rei Carles III comunicava al comte de l’Alcúdia, el 7 de març de 1761, que havia de fer el jurament com havien fet els altres 

títols del regne, per la qual cosa encarregava a fra Manuel de Sada que rebera el jurament del comte. [ADV, Fons duquessa 

d’Almodóvar, e.1.5, caixa 5.] 
144 El procurador general del comte, Francesc Doménech, afirmava l’11 de maig de 1769 que «por quanto a mi regreso desde la 

corte a esta ciudad a llegado a mi noticia que don Isidro Romero de Leis, juez de residencia del marquesado de Denia en mi 

ausencia y de dicho señor conde a reynos estraños.» [ARV, Protocols, 8.132/Notari: Josep Vicent.] 
145 El 31 de desembre de 1776, en aquesta ciutat, nomenava procurador per a València Joan Baptista Vergara. [ADV, Fons duquessa 

d’Almodóvar, e.2.7, caixa 12.] 
146 El 28 d’agost de 1779, a París, nomenava de nou procurador per a València, però ara amb plens poders, Joan Baptista Vergara. 

[Loc. cit.] 
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Però el que demostra que Joaquim Antoni era un il·lustrat convençut és la seua 

biblioteca amb gran nombre d’obres en italià i francés147 dels autors més significatius de 

la Il·lustració.148 De Voltaire posseïa diversos volums de les obres filosòfiques. A més, 

obres de Muratori, Joan Lluís Vives, Locke, Leibnitz, Ausiàs March, Rousseau i 

sobretot una obra prohibida, en el seu temps condemnada per Roma, l’Enciclopèdia, de 

la qual tenia 33 toms.149 

Tot apunta a considerar que Joaquim Antoni va romandre solter, ja que no 

coneixem l’existència d’una possible esposa. El que és cert és que no va tindre fills, 

almenys legítims. A partir de 1780 va patir problemes de salut, tants que va haver de 

renunciar al càrrec de diputat del comú de la ciutat de València; va justificar davant el 

rei la seua renúncia «por no encontrarme en el robusto estado de salud que entonces y 

verme imposibilitado de poder desempeñar la confianza del pueblo.»150 El 28 de març 

de 1793 moria a Fuenterrabía el seu germà Francesc Vicent, i com que havia mort 

igualment Ignasi, el comte de l’Alcúdia, el 26 d’octubre de 1793, va nomenar hereua la 

seua neboda Josepa Dominica Català de Valeriola Luján i de Castellví.151 Josepa era 

besnéta d’Anna Maria Escrivà d’Íxer i de Felip Lli de Castellví, comtes de Carlet. Néta 

d’Anna Maria de Castellví i de Joaquim Català de Valeriola, marquesos de Quirra i 

Nules. I filla de Vicent Català de Valeriola Castellví i de Rafaela de Luján i Góngora, 

marquesos d’Almodóvar.152 Josepa Dominica es va casar l’any 1775 amb Benet Osorio 

Manrique de Lara.153 

El comte de l’Alcúdia va atorgar l’últim testament el 23 de febrer de 1795, en 

què ratificava l’herència a favor de la seua neboda Josepa Dominica, aleshores 

                                                 
147 «La lengua francesa, idioma en constante expansión durante el siglo XVIII  está presente, lógicamente, en las lecturas nobiliarias 

[…] la cultura escrita en francés ejerció un apreciable grado de influencia.» CATALÁ SANZ, J. A.; BOIGUES PALOMARES J. J. 

«Bibliotecas nobiliarias: una primera aproximación a las lecturas de la nobleza valencina del siglo XVIII ». A Estudis 14 (1988), p. 

124. 
148 El notari i escriptor Carles Ros (1703-1773) va dedicar el seu Diccionario valenciano-castellano, publicat el 1764, al comte de 

l’Alcúdia en gratitud per la seua «inclinación tan ardiente a la Patria». V. RIQUER, M. de. Història de la Literatura Catalana, 

Barcelona: Ariel, 1993, vol. 5, p. 240. 
149 La magnitud de la biblioteca és tan gran que hem decidit abordar-la en un pròxim treball, amb la dedicació que es mereix. 
150 ARV, Reial Acord. Any 1785, llibre 80, f. 549. 
151 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.4, caixa 13. 
152 Es van casar el 6 de juny de 1748 en la parròquia de Sant Martí de València. El marqués de Nules va atorgar testament el 12 de 

març de 1765. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.2, caixa 6 i e.1.4, caixa 12.] 
153 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.2, caixa 6. 
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marquesa de Quirra.154 Per marmessors nomenava aqueixa marquesa, Antoni Benet de 

Castellví, comte de Castellar, i Francesc Villanova, comte de Casal. Encara va atorgar 

un codicil el 23 de setembre de 1795 en el qual establia llegats als criats de la casa i a 

alguns parents religiosos.155 Joaquim Antoni va morir el 8 de març de 1800, amb la seua 

mort, l’il·lustrat Set-cents donava pas al turbulent segle XIX . 

 

Llinatge Castellví. Anys 1742-1800 
 

Anys Senyor 
 Anna Maria Escrivà, germana del comte de l’Alcúdia 

amb Felip Lli de Castellví, comte de Carlet 
1742-1760 XVIII . Joaquim de Castellví Escrivà 

amb Manuela Maria Idáquez i Aránez, filla dels ducs de Granada de Ega i Comtes de 
Xavier 

1760 – 1800 XIX . Joaquim Antoni de Castellví 
(Sense descendència, hereta la seua neboda Josepa Dominica Català de Valeriola i Luján, 
duquessa d’Almodóvar) 

 

4.2.2. MILLORES EN L’AGRICULTURA I EXPANSIÓ DEL COMERÇ DE SEDES 

 

Se multiplicaron los vecinos, se fomentó la industria y se extendieron 

los cultivos. 

 

Antoni Josep Cavanilles, botànic, 1795 

 

Durant el segle XVIII ,156 especialment des de la superació de la crisi de la Guerra 

de Successió i fins a 1780, es va produir a València un considerable augment de la 

població.157 Aquest creixement demogràfic va ser possible gràcies a la desaparició de 

                                                 
154 ARV, Protocols, 6.273/Notari: Antoni Jacques. 
155 Loc. cit. 
156 El segle XVIII  ha estat definit com «clau del proces de transició del feudalisme al capitalisme en la construcció de la nova societat 

burgesa […] l’aplicació del reformisme borbònic, el creixement de l’economia agrícola i el desenvolupament de les forces 

productives, la dissolució progressiva dek règim senyorial i la comunitat camperola i la penetració de relacions contractuals 

capitalistes, o la consignació d’una estructura social més diversificada […] constitueixen els punts de reflexió d’aquest segle de 

trànsit, que han suscitat interrogants.» Girona Albuixech, A, «Creixement econòmic…», p. 141. 
157 «Aquest creixement va ser possible per diverses causes. En primer lloc, per l’existència d’un model de creixement econòmic molt 

important que va afectar a les principals activitats i especialment a la agricultura. L’expansió de l’activitat manufacturera i del món 

dels negocis mercantils alimentaren considerables creixements urbans. Es constata un avanç espectacular de l’espai cultivat, es 

desenvolupa un agricultura comercial amb una orinetació productiva que va provocar la duplicació del producte brut agrícola.» 

PÉREZ GARCÍA, J. M. «La demografia valenciana de los siglos XVII  y XVIII ». A Historia del Pueblo Valenciano. Editorial Levante, 

1998, v. 2, p, 520-521. 
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les epidèmies i sobretot al desenrotllament econòmic, el qual va repercutir en la baixada 

de la taxa de mortalitat i en l’arribada de contingents d’emigrants d’altres parts de la 

Península. La població valenciana era predominantment rural i representava un 70% del 

total. Al voltant de 1750, la nostra vila comptava aproximadament amb 1.500 habitants, 

i cinquanta anys després, 2.500, la qual cosa representa un augment percentual del 66%. 

L’entramat social d’Alcúdia es componia d’un bon nombre de llauradors propietaris 

(40%) i un grup important de jornalers amb escasses terres, els quals constituïen la mà 

d’obra de la burgesia agrícola formada per un nombre reduït de famílies terratinents, 

espècie d’oligarquia municipal, molt poderosa gràcies al comerç i l’artesania de la 

seda.158 

 

Carrers de l’Alcúdia. Any 1705159 
 

Carrer Denominació Actual Cases 
Carles (carreró) General Albert  4 
D’Arcís Sant Andreu  8 
De l’Almàssera (Raval) Pintor Vergara 19 
De l’Església De l’Església 8 
De l’Església De l’Església 3 
De la Barrera Colon 16 
De la Garrofera Bonaire 11 
De la Plaça Colon 5 
De la Vilanova Patrici Boronat 31 
De les Moreres (de Baix) Pintor Vergara 35 
De Mayans (Carreró) Sant Miquel 6 
Del Camí del Convent (Raval) Major i Reis Catòlics 40 
Del Forn de Dalt Sant Francesc  15 
Dels Forrellats Rei en Jaume 13 
Major Major 32 
Nou Rector Muñoz 17 
Plaça de la Malva Plaça Cervantes 15 
Plaça Major Plaça del País Valencià 6 
Placeta de l’Església Plaça de l’Església 4 
Portal de València (Raval) Joan Baptista Osca 15 
Rodrigues Rodrigues 5 
Sant Antoni Sant Antoni 11 
Sant Cristòfol (antic carrer de l’Empedrat) Sant Cristòfol 10 
Sant Pere Sant Pere 16 
Sant Roc Sant Roc 6 
Sant Roc (antic carrer de la Parra) Mestre Josep Garcia 14 

                                                 
158 Es fa palés de manera general en les poblacions una reduïda i significativa classe d’origen camperol amb considerables 

extensions de terra, llauradors sense terres o amb extensions mínimes que ofereixen la seua força de treball com a jornalers per a 

poder viure. V. ANDRÉS ROBRES, F. «La cuestión agraria en el setecientos valenciano». A Historia del Pueblo Valenciano. Editorial 

Levante, 1988, v.2, p.530. 
159 Font: ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 12 
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Total Cases  359 

 

En les terres valencianes, les transformacions agrícoles van exercir una 

influència rellevant en el procés de creixement econòmic. Es van ampliar les rompudes 

en el secà amb la introducció de cultius comercials, especialment la vinya. Així mateix, 

es van incrementar les superfícies cultivades en les marjals amb la plantació d’arròs.160 

Però els cultius tradicionals continuaven sent els cereals, especialment el blat, aliment 

bàsic de la població. També van aconseguir importància la dacsa i la morera. Però totes 

aquestes transformacions en el sector agrícola es van produir sense la intervenció 

d’innovacions tècniques apreciables, només per mitjà de la conversió en regadiu de 

terres de secà i la introducció de nous cultius.  

A l’Alcúdia, igual que a tot el regne, sembla que a partir de 1790 o fins i tot una 

dècada abans, s’inverteix la tendència d’expansió i s’inicia una etapa de recessió «por 

causas de las fatales epidemias, mortandad, falta de cosechas por las tempestades de 

piedra y temporales de aguas.»161 

El 1705, el terme de l’Alcúdia constava de 27.293 fanecades, de les quals 6.196 

estaven incultes. 

 

Partides del terme de l’Alcúdia. Any 1705162 
 

Partida Fanecades conreades Fanecades incultes Total fanecades 
Alçamores 989 45 1.034 
Banyador 25  25 
Barraca dels Pastors 15 195 210 
Barranquet de Benimodo 715  715 
Barranquet de les Ombres 170 1.016 1.186 
Batallar 810  810 
Volta 160  160 
Braçal Nou 290  290 
Camí Carril 328  328 
Camí d’Algemesí 185  185 
Camí d’Alzira 294  294 
Camí de la Creu 435  435 
Camí de la Devesa 50  50 
Camí de la Senda 72  72 

                                                 
160 El conreu de l’arròs era origen de controvèrsies pels inconvenients que resultaven per a la salut de les poblacions pròximes. No 

obstant el creixement d’aquest conreu va ser constant, i entre 1730 i 1807, es va pasar d’una superfície de 9.600 a 17.500 ha 

aproximadament. (ANDRÉS ROBRES, F. «La cuestión agraria…», p. 528.)  
161 ARV, Batlia, lletra A, núm. 268. 
162 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.4.1, caixa 12. 
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Camí de Relama 130  130 
Camí de València 103  103 
Camí del Convent 100  100 
Camí del Corralet de Serra 147  147 
Camí del pla dels Olivarons 336  336 
Camí Reial 200  200 
Canyaret 385  385 
Carrasquera Cadra 425  425 
Caseta 500  500 
Castell 80  80 
Comes 527  527 
Corralet de Serra 368 240 608 
Cova de les Meravelles  170 170 
Creu 235 30 265 
Darrere Cases 330  330 
Darrere del Convent 184  184 
Darrere Sant Antoni 95  95 
Dellà lo Riu 2.880 200 3.080 
Deçà lo Riu 445  445 
Devesa 1.344 180 1.524 
Évols 320  320 
Foies 178  178 
Forn dels Frares 150 140 290 
Garroferet d’Abel 265 220 485 
Heretats 798  798 
Mas 100  100 
Moleta 48  48 
Molló Blanc  250 250 
Muntanya 1.230 1.625 2.855 
Paradetes 225  225 
Pla dels Olivarons 515 465 980 
Plangamell  375  375 
Plangamellet 265  265 
Racó de la Sèquia Nova 425 100 525 
Relama 1.600 1.320 2.920 
Sèquia de Siscars 396  396 
Teular 370  370 
Vedat 485  485 
Total 21.097 6.196 27.293 

 

El 1737 es conreaven aproximadament 4.500 fanecades de regadiu regades per 

la sèquia de Carlet163 dedicades especialment al conreu de la morera i del blat —aquest 

per a subsistència—, a més de la dacsa, dels fruiters i les hortalisses. Els alcudiencs, tot i 

les prohibicions, conreaven l’arròs a termes veïns com Guadassuar i especialment 

Massalavés. A l’immens secà de la partida del camí de la Muntanya destacaven sobretot 

                                                 
163 Dades tretes del llibre anomenat Memoria de las anegadas que se riegan de la asequia del río de Alcalá. [ARV, Escrivanies de 

Cambra. Any 1737, núm. 60.] 
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la vinya, l’olivera i el garrofer. De la vinya se’n produïen derivats com la pansa o 

l’aiguardent, que es comercialitzaven. 

Durant els anys 1753 a 1774, es posaren en explotació a l’Alcúdia moltes terres 

incultes a les partides de la Muntanya, Relama, i Olivarons, entre altres. L’Ajuntament 

donava moltes facilitats per a l’establiment: no es pagava res per l’entrada a les terres, la 

vila es reservava el domini major i concedia l’útil a l’emfiteuta, així com es va establir 

en la concòrdia de 1711, i aquest podia triar entre pagar el que se li repartira per 

l’impost del redelme, o en defecte, tots els drets de l’emfiteusi.164 A més, els alcudiencs 

augmentaren el nombre de fanecades en conreu, ja que el terme es quedava curt, 

arravatant-les del reialenc de manera il·legal. El 1740, denunciaven Josep Pérez Mesia, 

jutge d’erms del regne de València, l’apropiació il·legal de 1.725 fanecades del terme 

d’Alzira pels de l’Alcúdia. Els propietaris de les terres atorgaren poder al Govern 

Municipal perquè arribara a un acord amb el jutge i els permetera continuar en la 

possessió de les terres amb el pagament de la suma de 2.500 lliures a manera de 

compensació. L’acord va arribar, però les terres restaren al terme d’Alzira, no al de 

l’Alcúdia.165 El 1778, el procurador del Reial Patrimoni va denunciar de nou l’Alcúdia 

per usurpació de terres de reialenc a Alzira perquè 

 

los de La Alcudia […] colocaron y construyeron dos mojones dentro del término 

realengo de Alzira, el uno inmediato al monte que está junto a la entrada de la garrofera y cerca 

de una viña, entre los caminos que van al marquesado de Lombay y Antella desde Alzira y 

Guadassuar, a dicha Garrofera a doscientos pasos del terreno propio de La Alcudia.166 

 

El 1780 l’intendent va denunciar l’alcalde Gaspar Furió com a responsable del 

fet i el va condemnar a una multa i pagament dels costos del procés.167 

Igualment, es van efectuar obres de millora en el sistema de rec. Després 

d’abundants plets amb Carlet i Guadassuar per l’aigua, el 17 de juliol de 1712, els tres 

pobles, juntament amb Benimodo, van acordar la construcció d’un nou assut en el riu 

Magre a fi d’augmentar el cabal de la denominada sèquia de Carlet, principal cabal per a 

                                                 
164 ARV, Protocols, 10.542/Notari: Josep Magraner. 
165 ARV, Protocols, 6.557/Notari: Salvador Madalenes; 1740, desembre, 4.  
166 ARV, Batlia, lletra E, núm. 1.125. 
167 Loc. cit. 
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rec de l’horta d’aqueixes poblacions, van determinar «fabricar una azud en el río 

término de Lombay para la mayor seguredad del agua nessesaria para el riego de las 

tierras del término de esta villa y de las de La Alcudia, Guadassuar y Benimodo.»168 El 

preu de l’obra va pujar a 1.190 lliures i la va efectuar el mestre d’obres de València Joan 

Baptista Reyner. El representant de l’Alcúdia en les negociacions va ser l’influent 

Francesc Madramany. 

La rendibilitat agrícola va fer que estaments, com ara el clergat i l’aristocràcia 

—els quals abans havien invertit en censals— es decantaren per la compra i posterior 

arrendament de terres. Açò va ser per dos motius: la caiguda de l’interés dels censals, 

conseqüència de la pragmàtica de 1750 que fixava aquell en un 3%, enfront del 5% 

anterior, i l’expansió agrícola,169 que feia de la terra una inversió segura. Així, la 

marquesa d’Albaida va adquirir al llarg del segle XVIII  un total de 54 fanecades d’horta 

amb moreres a les millors partides de l’Alcúdia, de les quals obtenia el 1797 una renda 

anual de 178 lliures.170 Per part seua, el clergat de Sant Andreu de l’Alcúdia va adquirir 

de 1752 a 1782 un total de 68 fanecades a l’Alcúdia i a Guadassuar per un valor de 

1.705 lliures.171 

 

Compres de terres pel clergat de l’església de Sant Andreu de l’Alcúdia. Anys 1752-1782172 
 

Data Venedor Fanecades, conreu i partida Valor (lliures) Renda anual 
1752-08-14 Vicent Pardo 7 fn. moreres Plangamell 150 7 
1752-08-14 Bernarda Madramany 8 fn. moreres les Comes 150 7 
1752-08-17 Roc Miquel. 9 fn. moreres Batallar 100 5 
1752-08-26 Antònia Madramany 6 fn. moreres Évols 100 5 
1752-08-26 Mossén Joaquim Perales 6 fn. moreres Reialenc 100 5 
1752-08-26 Josep Martínez 6 fn. campa Plangamell  100 5 
1754-03-11 Agustí Marqués 4 fn. campa Batallar 100 5 
1782-03-22 Mossén Andreu Fuertes 9 fn. moreres Camí Muntanya 340 14 
1782-03-22 Mossén Andreu Fuertes 4 fn. campa Évols 225 13,50 
1782-03-22 Mossén Andreu Fuertes 9 fn. moreres Camí Muntanya 340 14 
Totals  68 fn. 1.705 80,50 

 

                                                 
168 ARV, Escrivanies de Cambra. Any 1713, núm. 28. 
169 ARROYAS SERRANO, M. «Censales, tierras y exención fiscal. Las inversiones del clero secular de Burriana (Castellón), a finales 

del Antiguo Régimen». A Homenatge al doctor Sebastià Garcia Martínez. Valencia: Generalitat Valenciana, 1998, v. 3, p. 183. 
170 ARV, Protocols, 10.811/Notari: Vicent Vendrell. 
171 ARV, Batlia, lletra A, núm. 268. 
172 Font: ARV, Bailía, lletra A, núm. 268. 
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Els membres del clergat, tant el vicari com els beneficiats havien reunit fins 

1737 un nombre de fanecades gens menyspreable.173 

 

Padró de riquesa del clergat de l’església de Sant Andreu de l’Alcúdia. Any 1737174 
 

Eclesiàstic Fanecades 
horta 

Valor 
(lliures) 

Fanecades 
secà 

Valor 
(lliures) 

Total 
fanecades 

Valor 
(lliures) 

Joan Balaciart 64 794,50 40 146 104 940,50 
Joan Marqués 40 436 55 243 95 679 
Josep Oliver 70 466 20 60 90 526 
Francesc Madramany 20 292 28 167 48 459 
Josep Blasco 3 45 95 300 98 345 
Gaspar Miquel 13 115 47 215 60 330 
Josep Osca 29 255   29 255 
Andreu Furió 24,50 235   24,50 235 
Lluís Beltran 11 110 5 30 16 140 
Blai Andrés 3 30 13 105 16 135 
Gaietà Mora 18 121   18 121 
Total 295,50 2.899,50 303 1.266 598,50 4.165,50 

 

Unes altres institucions eclesiàstiques de la ciutat de València invertiren, de la 

mateixa manera, en la compra de terres al nostre terme, com el clergat de Sant 

Bartomeu, el clergat de Sant Llorenç, el col·legi del Patriarca,175 i destacava el col·legi 

dels jesuïtes de Sant Pau, el qual posseïa el 1767 al nostre terme 60 fanecades de 

regadiu i 108 de secà, amb un valor de 1.521 lliures.176 

A mitjan del segle XVIII , l’artesania i el comerç de la seda van arribar al màxim 

esplendor.177 En aquest context d’eufòria comercial s’emmarca la creació del Col·legi 

de Torcedors de Seda de l’Alcúdia i Carcaixent.178 Les dues viles constituïen el 

paradigma de la riquesa sedera a la Ribera del Xúquer. Si a Carcaixent eren les famílies 

                                                 
173 ARV, Intendència, núm. 212. 
174 Font: ARV, Intendència, núm. 212. 
175 ANDRÉS ROBRES, F. Crédito… 
176 ARV, Seminari de nobles de València, núm. 4-15. 
177 Encara que «el principal sector industrial valenciano dieciochesco, la sedería, ya contenía dentro de sí las suficientes deficiencias 

que impedían su definitiva modernización […] el arte mayor impuso sus estrictas reglamentaciones al conjunto del País Valenciano, 

lo que pudo impedir el surgimiento de una industria rural especializada en la elaboración de tejidos de inferior calidad y más 

baratos, capaces de competir con los extranjeros.» FRANCH BENAVENT, R. «La burguesía comercial valenciana en el siglo XVIII ». A 

Estudis 12 (1985/86), p. 202-203. 
178 De les diferents fases d’elaboració dels tèxtils de seda, només la filatura s’efectuava fora de la ciutat de València. Eren els 

agricultors que conreaven les moreres els qui s’encarregaven d’aquesta faena, i utilitzaven els seus torns o contractaven els servicis 

de filadors que treballaven a estall. V. FRANCH BENAVENT, R. «La hegemonia de la industria sedera». A Historia de Valencia. 

Valencia: Editorial Levante; Universitat de València, 1999, p. 347. 
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Talens i Garrigues les que dominaven el mercat de les sedes, a l’Alcúdia era la dels 

Madramany la més significada.179 Un dels seus membres, Marià Madramany i 

Calatayud fins i tot va escriure una obra sobre la indústria de la seda titulada Discurso 

sobre la segunda cosecha de la seda, sus ventajas, sus inconvenientes y las 

precauciones que podrían tal vez evitarlo, publicada a Madrid el 1787.180 

Els capítols dels torcedors de seda de l’Alcúdia i Carcaixent foren aprovats pel 

rei Ferran VI el 2 d’abril de 1751.181 La finalitat que declaraven volien assolir els 

torcedors d’aquestes viles era la d’«erigir un cuerpo o colegio de su arte, que 

independiente de los demás de aquel Reyno, llevassen al último grado de perfección y 

esmero la maniobra del torcido de la seda, en beneficio de las ropas o géneros a que se 

reducen en las fábricas de estos reynos.» Les ordenances aprovades tendien cap al 

monopoli gremial en una època en què aquest estava desfasat.182 El Col·legi no admetria 

ningú que no fóra «hijo de christianos viejos […], ni se admitirá a el que por sí o sus 

padres ayan exercido algún oficio que el público tenga por mecánicos y viles.»  

Per a accedir al magisteri, el candidat havia d’haver estat aprenent almenys 4 

anys a casa d’un mestre, el qual seria examinat pel clavari i els majorals del col·legi 

«con todo rigor de lo que es necessario saber, para hazer con perfección los torcidos.» 

Es permetia que 

 

qualquiera noble, ciudadano, labrador u otra persona que tuviere caudales y quisiere 

dedicarlos a este comercio y manobra, aunque no sea maestro del arte, se le permitirá poner en su 

casa torno, o fuera de ella, con tal que el oficial que le governare y trabajare en él sea maestro 

                                                 
179 Els Madramany exemplificaven l’interés de la burgesia sedera per disposar d’una major seguretat i el desig pel prestigi social, la 

qual cosa explica que bona part d’aquesta burgesia iniciara una progressiva adquisició de terres, amb les quals tendia a fundar un 

vincle o heretatge, cosa que donava el pas per a l’ennobliment familiar. V. FRANCH BENAVENT, R. «El crecimiento comercial». A 

Historia del Pueblo Valenciano. Alzira: Editorial Levante, 1988, v. 2, p. 542. 
180 MILLO VALLÉS, J. L. Op cit., p. 38. 
181 AHN, Despacho de su magestad del colegio formado de torcedores de las villas de la Alcudia, y Carcagente, comprehendidas en 

la Governación de la villa de Alzira. Con los capítulos de ordenanzas, que deven observar, y guardar para su gobierno, y régimen. 

Expedido en 2 de abril de 1751. 
182 «La regulación gremial de la manufactura no consiguió preservar la cohesión social y la independencia económica del 

artesanado, y, progresivamente, se fue afianzando la diferenciación interna de sus miembros y extendiéndose el control de la 

actividad por parte del capital comercial», la qual cosa va provocar que «los comerciantes se situasen en una clara posición de 

dominación con respecto a los modestos artesanos.» FRANCH BENAVENT, R. «Artesanado sedero y capital comercial en la Valencia 

del siglo XVIII ». Hispania, LVII/1, núm. 195 (1997), p. 94-97. 
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aprobado por el Colegio, y que el referido torno esté sujeto a las mismas visitas y registros que el 

de qualquiera otro maestro. 

 

Es limitava el nombre de torns a dos, perquè de tindre’n més, el mestre «no los 

podía visitar como conviene, ni hazerle perfecta la obra ni con tanto cuydado.» Es 

prohibien tota una sèrie de pràctiques fraudulentes en el procés del torcement de la seda 

per tal de preservar-ne la qualitat, atés que aquesta «que se coge en la Rivera del río 

Xúcar, es de la mejor hebra y de más aventajada calidad para todo género de fábricas, 

que la que se coge en el Reyno de Murcia, Orihuela y otras partes de Castilla.» 

Especialment restava prohibit el torcement amb oli, perquè les sedes «que se tuercen en 

Alcudia y Carcagente están acreditadas allí y en las ciudades de Valencia, Toledo, 

Córdova, Sevilla y en Madrid por su bondad y limpieza de torcidos, cuya fama y 

reputación desea mantener y conservar este Colegio.» 

El grup de torcedors de seda de l’Alcúdia esdevingué un grup influent i amb 

capacitat d’emprendre negocis a escala local. Així, el 1763, els torcedors Fèlix Gomis i 

Josep Andreu Jornet, al costat d’Antoni Osca, formaren companyia per a arrendar el 

delme del terme de l’Alcúdia.183 

La seda va proporcionar bones oportunitats d’acumulació de capital. La burgesia 

sedera procedia en molts casos de dinasties artesanes que havien aconseguit introduir-se 

en el món dels negocis, assumir funcions empresarials i controlar l’activitat d’altres 

companys d’ofici. La participació en el comerç o en els negocis d’abastiment i 

d’arrendament de drets fiscals o senyorials representava l’ocasió que podia elevar algú 

des dels nivells més baixos de l’escala socials fins als confins de l’aristocràcia.  

Però els comportaments socials d’aquesta burgesia comercial s’acomodaven a 

les estructures de l’antic règim. Poc hi havia de revolucionari en els seus plantejaments. 

Les fortunes burgeses, bàsicament mobiliàries, estaven exposades als riscos dels 

negocis, i per aquest motiu els seus posseïdors tendien a consolidar-les amb la compra 

de béns immobles, com eren les terres. I així, la burgesia va acabar assumint els ideals i 

prejuís socials de la noblesa, encara que amb una millor administració dels seus 

patrimonis. La crisi sedera de finals de segle, amb les consegüents dificultats comercials 

i l’inici del procés desamotitzador, van provocar un considerable augment de l’interés 

                                                 
183 ARV, Protocols, 10.527; Notari: Josep Juan; 1763, maig, 11. 
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de la burgesia per acumular terres.184 La sederia valenciana va anar perdent 

progressivament quotes de mercat fins a quedar pràcticament sense eixida a principi de 

la dècada de 1790.185 

 

4.2.3. LA RENDA FEUDAL DEL CASAL DE CARLET I L’A LCÚDIA  

 

Hacer pagar a los particulares […] los derechos señoriales que 

pueden dever. 

 

Joaquim Antoni de Castellví, comte de l’Alcúdia, 1779 

 

En el món rural valencià, la societat del Set-cents continuarà sent 

majoritàriament una societat de senyors i vassalls. Les cerimònies de preses de 

possessió del senyoriu per part del noble escenificaven periòdicament el jurament de 

lleialtat i vassallatge, i recordaven als vassalls qui era el seu senyor. S’intentava 

mantindre viva en la memòria dels veïns la capacitat dels senyors per a castigar i per a 

perdonar. Aquestes cerimònies constituïen actes simbòlics i protocol·laris, però amb 

missatges clars, per mitjà dels quals s’apercebia fins a quin punt el poder sobre els 

individus era encara importat en la societat.186 

 

Evolució de la renda del comte de l’Alcúdia. 1744-1769 
 

Procedència dels 
ingressos 

Quantitat 
any 1744 

Percentatge 
total renda 

Valor 
adquisitiu187 

Quantitat 
any 1769 

Percentatge 
total renda 

Valor 
adquisitiu 

Drets senyorials 10.584 85,33 2.237,63 27.899 92,39 3.982,71 
Escrivania d’Alcoi 100 0,81 21,14 150 0,50 21,41 
Lloguer cases 414 3,34 87,52 580 1,92 82,79 
Forns i molins 678 5,47 143,34 834 2,76 119,05 
Censals 627 5,05 132,55 734 2,43 104,78 
Totals 12.403 100 2.622,19 30.197 100 4.310,77 

                                                 
184 FRANCH BENAVENT, R. «La burguesia urbana y comercial”, dins Historia de Valencia. Editorial Levante, 1999, pp. 360-363. 
185 FRANCH BENAVENT, R. «La burguesía comercial valenciana en el siglo XVIII ». A Estudis, 12 (1985/86), p. 203. La competència 

francesa va ser determinant en la crisi de la sederia. Ancorats en antigues tècniques, els teixits valencians de seda foren cada vegada 

més refusats per un públic que demanava uns gèneres més lleugers, vistosos i ajustats a la moda. La sederia valenciana va 

desaparéixer completament en la segona mitat del segle XIX , v. FRANCH BENAVENT, R. «La hegemonía…», p. 348. 
186 RUÍZ TORRES, P. «Del feudalismo al capitalismo: el final de una época». A Historia del Pueblo Valenciano. Alzira,:Editorial 

Levante, 1988, vol. 2, pp. 573-592. 
187 Per al valor adquisitiu hem utilitzat els preus del blat per quinquennis aportats per HAMILTON  E. J. Guerra y precios en España 

1651-1800. Madrid: Alianza Universidad, 1998. 
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Es va generalitzar l’arrendament monetari dels drets dominicals i així, 

periòdicament, s’actualitzava la renda, mentre que el senyor traspassava als arrendataris 

la responsabilitat del cobrament dels drets amb tots els seus problemes i dificultats. 

Aquest sistema en metàl·lic va retre acceptables beneficis, i durant el segle XVIII , la 

renda feudal va créixer al compàs de la producció i dels preus la fi de la centúria.188 Els 

senyorius del comte de l’Alcúdia no foren una excepció. Però, des de 1744, on més 

creix la renda és aquells senyorius on encara hi existeix una gran quantitat de terres 

incultes, les qual, en posar-les en conreu al llarg del Set-cents, feren augmentar els 

ingressos dominicals fins a valors tan importants com a Tous o Xestalgar. Pel contrari, 

aquelles baronies amb pràcticament totes les seues terres sempre en explotació, la renda 

feudal fins i tot descendeix, com són els casos de Carlet, Benimodo, Sans, Ressalany i 

l’Alcúdia.189 

 

Evolució de la renda del comte de l’Alcúdia que provenen de l’arrendament de senyorius. Anys 1744-
1800 

 
Baronia Renda any 

1744 
(lliures) 

Valor 
adquisitiu de 

la renda 

Renda any 
1769 

(lliures) 

Valor 
adquisitiu de 

la renda 

Renda any 
1800 

(lliures) 

Valor 
adquisitiu de 

la renda 
Carlet i 
Benimodo 

6.000 1.268,49 7.200 1.027,83 10.500 979,93 

Estivella, 
Belsega i 
Arenes 

1.062 224,52 1.425 203,42 3.200 298,64 

Gata 1.025 216,70 1.300 185,58 1.300 121,32 
Xestalgar i 
Sot de Xera 

1.910,5 403,91 2.700 385,43 7.500 699,95 

L’Alcúdia i 
Ressalany 

2.470 522,19 2.697 385,01 3.800 354,80 

Sans 2.000 422,83 2.700 385,58 2.600 242,65 
Torre de 
Lloris i 
Miralbò 

  2.000 285,51 1.900 177,32 

Tous 1.000 211,41 1.700 242,68 4.300 401,30 
Xaló i Llíber 2.700 570,82 3.825 546,03 6.000 559,96 
Totals 18.167,5 3.840 25.547 3.646,96 41.100 3.835,74 

 

                                                 
188 CATALÁ SANZ, J. A. «La nobleza y sus fuentes de renta». A Historia de Valencia, València: Levante; Universitat de València, 

1999, p. 357-360. 
189 Els preus de la terra despeguen en un gran ascens respecte als dels arrendaments que romangueren estancats, «secanos y casas 

van a actuar ahora como inversión alternativa y sustitutiva de una anterior que centrada en los regadíos se ha tornado impracticable 

dado el nivel en que se han situado sus precios.» ANDRÉS ROBRES, F. Crédito…, p. 322. 
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A l’Alcúdia, el 1742, el comte posseïa: la jurisdicció civil i criminal, és a dir, 

poder per a jutjar i dictar órdens i perdonar penes. El representant del senyor actuava 

com a jutge tenint la «jurisdicción suprema mero y mixto imperio y derecho de 

horca»;190 la casa dominical «que se halla al presente derruida, que está entrando a 

mano derecha por la puerta llamada de Valencia y a una hanegada y media de tierra a 

ella anexa»; l’escrivania de la vila, de la qual nomenava l’escrivà i en rebia una 

quantitat per l’arrendament;191 el forn Nou del carrer de Sant Roc, el forn de Baix del 

carrer Major, el forn de Dalt del carrer Sant Francesc de Borja, l’almàssera al carrer de 

les Moreres, el molí fariner de Batallar, el molí fariner en terme de Guadassuar, el 

castell, que es trobava derruït, i el corral de ramat, dit «la Paridera». 

Els ingressos senyorials de l’Alcúdia provenien de diferents apartats, que 

veurem a continuació. La renda feudal de l’Alcúdia va experimentar de 1744 a 1769 un 

augment moderat molt inferior al d’altres senyorius, potser perquè part de la renda era 

satisfeta en diners i no en espècie. 

1. Drets de senyoria directa i regalies. Pagaven al comte per aquestos drets 400 

lliures anuals en dues pagues a l’any, segons les estipulacions de la concòrdia de 1711. 

El comte no havia eixit beneficiat en aquest acord, ja que en un segle d’expansió com el 

Set-cents, les rendes fixes restaren prompte devaluades, atés que no experimentaren 

l’augment d’altres rendes en espècie. Tots els drets que quedaren inclosos en les 400 

lliures hagueren pogut donar una excel·lent rendibilitat en el XVIII , com els lluïsmes —

per l’extraordinària mobilitat de la propietat de la terra— i les regalies cedides a la vila, 

les quals experimentaren en general un considerable augment al llarg del segle. Per a 

recaptar les 400 lliures la vila va imposar, a partir de 1711, un redelme, el cobrament del 

qual era arrendat.192 La vila li entregaria 100 lliures per la cessió de les regalies i 

cobraria a l’arrendatari de cada casa 4 sous, i de cada pati 2 sous. A més, de totes les 

collites, tant la de Sant Joan com la de Sant Miquel, una vegada pagat el delme, 

primícia, terç-delme, del que sobrara, cobraria 1/14 part, amb potestat d’imposar pena 

de 25 lliures als defraudadors. 

                                                 
190 Biblioteca de Catalunya, manuscrit núm. 3.451. 
191 El 1679 va ser arrendada a Vicent Cabanilles per 25 lliures anuals. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.7, caixa 9.] 
192 AHN, Consells, llig. 22.166. 
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2. Terç-delme i almàssera. El terç-delme i l’almàssera s’arrendaran junts fins a 

1769. Era el principal ingrés que el comte treia de la vila. El seu augment va ser notable, 

especialment dels anys 1737 a 1749, motivat perquè el terç-delme es pagava en espècie, 

i com a tal, va participar de l’augment dels preus del XVIII . Era un arrendament cobejat 

per la burgesia alcudienca ja que reportava considerables beneficis. Entre els 

arrendataris, curiosament, es troben alguns d’aquells que, temps després, aniran contra 

els drets senyorials i encapçalaran el plet de tempteig, com Francesc Madramany, 

arrendatari el 1710-11, i Gaspar Furió, arrendatari el 1726, germà de Bernat Furió, 

l’advocat que tan activament intervindrà en aqueix plet. És significatiu que, a partir de 

1749, quan els beneficis baixen, els arrendataris son veïns de Carlet.193 

Per una altra part, l’almàssera era un important monopoli senyorial que produïa 

bons ingressos al comte. En la concòrdia de 1711, el comte s’havia compromés a 

fabricar una segona almàssera perquè una era insuficient. Havia acceptat, mentre que no 

fóra construïda la segona, que els veïns que tingueren almàsseres admeteren els altres 

veïns per a fer l’oli, però que, una vegada fóra feta la segona almàssera pel comte, es 

prohibiria aquesta pràctica. El 1759 va ser construïda la segona almàssera pel comte 

Joaquim de Castellví i costà 3.321 lliures.194 El comte va fer expedir un decret per 

l’Audiència «para que ninguna persona hiciese aseyte de las aceytunas que produxesen 

sus tierras en otra almasara que en la de dicho conde.»195 Aquesta orde prohibia fer oli, 

fins i tot de les pròpies olives, als qui tenien almàsseres a la vila, que eren mossén Joan 

Marqués, Senén Boronat, Joan Madramany, Francesc Marqués i Josep Serra, els quals 

aconseguiren que el síndic de la vila protestara l’orde per anar en contra de l’interés del 

poble i que pogueren fer l’oli com fins aquell moment. Es va moure plet: el comte va 

defendre la concòrdia de 1711 i que els citats amos d’almàsseres «no usen de sus 

almazaras o molinos de azeyte sino ara usos proprios, y que los estraños vezinos y 

terratinientes les fabriquen en la almasara del Señor Conde.»196 

 

Arrendament del terç-delme, partida de Qüernes i Almàssera de l’Alcúdia. Anys 1710-1769 
 

Any Arrendatari Preu arrendament (lliures) Valor adquisitiu 

                                                 
193 ARV, Protocols, 8.112/Notari: Josep Vicent; 1750, febrer, 21. 
194 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 3. 
195 ARV, Protocols, 10.546/Notari: Josep Magraner; 1760, juliol, 6. 
196 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.3.2, caixa 16. 
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1710 Francesc Madramany. L’Alcúdia. 350 63,86 
1713 Miquel Tarròs. L’Alcúdia. 300 60,06 
1718 Joan i Gaspar Madramany. L’Alcúdia. 355 88,52 
1722 Joan i Gaspar Madramany. L’Alcúdia. 355 80,40 
1726 Gaspar Furió. L’Alcúdia. 355 78,19 
1731 Damià Rabasquillo. Carlet 400 77,07 
1737 Josep Serra i Rodríguez. L’Alcúdia. 548 104,68 
1741 Pere Alapont. L’Alcúdia. 651 137,63 
1745 Josep Martínez. L’Alcúdia. 700 147,99 
1749 Pere Coves. Carlet 630 118,53 
1753 Josep Renart, Josep Primo i Josep Lafuente. Carlet 640 111,59 
1769 Bernat Labattetta. Carlet 850 121,34 

 

En la segona mitat del segle XVIII  foren abundants les peticions a la Batlia 

General per part dels vassalls del comte de Carlet per a fabricar almàsseres a les seues 

cases. El 1763, el batle general remetia una d’aquestes peticions a l’advocat fiscal del 

Reial Patrimoni, que va informar que 

 

el poder qualquiera hazer libremente en su casa o heredad molino o almazara de azeyte 

para usos proprios es conforme a la libertad natural, y a más, en el presente Reyno havía especial 

disposición foral y privilegio del Señor Rey don Pedro el primero que lo permitía, y no ha sido ni 

es regalía en este Reyno. Bien que esto cesa en algunos lugares de señorío de este Reyno, que 

sus dueños, por especial convención y pacto al tiempo de la primitiva población, se reservaron 

los derechos privativo y prohibitivo de tener molinos o almazaras de azeyte y haver los 

pobladores de acudir a ellos a moler o deshazer las azeytunas cogidas de los árboles de las tierras 

que les entregaron o establecieron al tiempo de la población. Y según lo que expressa esta 

instancia, induce presumpción de que puede ser uno de ellos la villa de Carlet, por lo qual me 

parece que no puede tener lugar el establecimiento.197 

 

El 1783 el comte va afegir una altra premsa a l’almàssera de l’Alcúdia, aquesta 

pinyonera, davant les insistents peticions dels vassalls, que li va costar 306 lliures.198 

3. Forns i molins. Regalies que el senyor posseïa des de la Carta de poblament 

de 1252. Els molins eren dos: el fariner de Batallar, al terme de l’Alcúdia, i el fariner i 

arrosser del Reialenc a Guadassuar. Encara que no posseïm dades suficients, pareix ser 

que aquestos monopolis experimentaren uns augments percentuals moderats entre 1744 

i 1769, però eren fonts segures d’ingressos per la matèria de primera necessitat que es 

fabricava i l’augment constant de la població. Ingressava dels dos al voltant de 500 

                                                 
197 ARV, Batlia, lletra E, núm. 395. 
198 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.1, caixa 3. 
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lliures anuals. Els tres forns de la vila li reportaven una mitjana de 250 lliures anuals. El 

1779 es va ampliar el forn del carrer Major amb la compra d’una casa que va costar 

2.263 lliures.199 

4. L’escrivania de l’Alcúdia. El 1787 el comte afirmava que «me pertenece el 

nombramiento de escrivano del juzgado y número de la villa de La Alcudia de Carlet y 

su término […], actuando todas las causas civiles y criminales y demás actos judiciales 

y extrajudiciales.»200 El nomenament el feia, generalment, en persones de la seua 

confiança, entre els individus adeptes a ell: el 1711 nomenà Josep Madramany, parent 

de Francesc Madramany, arrendatari del terç-delme i després contrari al senyor.201 Però 

no sempre estava encertat en el nomenament. El 1796 el comte va nomenar escrivà 

Aleix Carpí que va actuar «con total abandono y perjuhicio de la administración de 

justicia», per la qual cosa va ser privat de l’escrivania per la Reial Audiència a 

instàncies de la duquessa d’Almodóvar, comtessa de l’Alcúdia.202 El 1718 arrendà 

l’escrivania a Pere Joan Colomines, fill d’Isidor Colomines, que també la va detindre.203 

L’escrivà pagava una quantitat anual en concepte d’impost al senyor per a mantindre 

l’escrivania.204 

Tots aquestos drets, arrendats per separat, a partir de 1769 seran arrendats junts, 

units als drets dominicals de Ressalany, i el comte ho farà aconsellat pel seu home de 

confiança, Bartomeu Heraud, que li va fer saber que Ressalany era difícil d’arrendar a 

soles ja que hi havia una despoblació quasi general; arrendant-lo junt amb l’Alcúdia, en 

seria més fàcil l’arrendament. Així, seran llogats junts a partir d’aqueixa data  

 

los derechos dominicales del lugar de Resalany, con su casa y molino, tercio diezmo y almazara 

de la villa de La Alcudia, las quatrocientas libras que por concordia cobro cada año de dicha villa, orno de 

la Calle Mayor, orno de Arriba, orno Nuevo, molinos del Batallar, molino del Realengo, una casa y dos 

piezas de tierra, con la casa principal para habitar el arrendador.205 

 

                                                 
199 Loc. cit. 
200 ARV, Reial Acord. Any 1787, llibre 82, f. 671. 
201 APPV, Protocols, 4.777/Notari: Joan Simian; 1711, agost, 19. 
202 La duquessa va nomenar en lloc de Carpi, Vicent Vendrell. [ARV, Protocols, 6.279/Notari: Antoni Jacques Furió; 1801, 

novembre, 3.] 
203 APPV, Protocols, 6.637/Notari: Francesc Lluís Siminan; 1718, juliol, 14. 
204 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.6., llibre 4. 
205 ARV, Protocols, 8.132/Notari: Josep Vicent; 1769, gener, 17. 
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4.2.4. UNA OLIGARQUIA BURGESA PODEROSA 

 

Esto se encamina a perpetuisar el gobierno en unas mismas familias  

 

Andreu Blasco, alcalde major de l’Alcúdia, 1730 

 

Segons les dades de la contribució del redelme, l’estructura social de l’Alcúdia 

estava constituïda per un alt percentatge de llauradors i jornalers, 82,06%, que 

contribuïen en un 47,21% de l’impost; un grup de mitjans propietaris, 14,45%, que 

satisfeien el 29,64% del redelme; i, finalment, un reduït nombre de grans propietaris 

3,49%, que pagaven el 23,15% del total de la recaptació. Aquest últim grup de grans 

propietaris estava conformat per unes famílies poderoses que havien aconseguit el 

control del Govern Municipal: Madramany, Jornet, Blasco, Badia, Furió, Colomina i 

Osca. Així, el 1730 es podia afirmar que «la maior parte de los vezinos de dicha villa 

son unos pobres jornaleros que se mantienen del arte de la seda, y como tales, 

dependientes y subordinados a su gusto [el de la burgesia terratinent i sedera] por fiarles 

la hacienda para trabajar.»206 Perquè és a partir de 1720 quan els beneficis de 

l’agricultura i del comerç de sedes van propiciar la formació d’aquesta poderosa 

burgesia rural en la vila. 

 

Repartiment de la contribució del redelme. Any 1770207 
 

Quantitat pagada 
(lliures) 

Propietaris Percentatge del total 
propietaris 

Total pagat 
(lliures) 

Percentatge del total 
pagat 

De 0 a 0,99 517 82,06% 208,90 47,21% 
De 1 a 2,49 91 14,45% 131,14 29,64% 
Més de 2,50 22 3,49% 102,41 23,15% 

 

Majors contribuents a l’Alcúdia en l’impost del redelme. Any 1770208 
 

Contribuent Impost (lliures) 
Pere Joan Madramany 9,55 
Joan Baptista Madramany 8,90 
Vicent Jornet 7,22 
Vicent Blasco 6,75 
Joan Marqués 5,88 

                                                 
206 AHN, Consells, llig. 22.166. 
207 AMA, III.2.6.1.7, Repartiment, caixa 1, núm. 5. 
208 Loc. cit. 
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Andreu Furió 5,00 
Joaquim Furió 4,90 
Clergat de Sant Bartomeu (València) 4,87 
Joan Baptista Jornet 4,80 
Atanasi Miquel 4,40 
Joaquim Osca 4,15 
Seminari de Sant Pau (València) 4,00 
Francesc Marqués 3,83 
Esteve Inglés 3,80 
Damià Marqués 3,45 
Joan Madramany 3,40 
Mossén Andreu Badia  3,17 
Joan Baptista Blasco 3,05 
Herència d’Andreu Blasco  3,00 
Viuda de Salvador Badia  2,97 
Miquel Furió 2,75 
Clergat de Sant Andreu (l’Alcúdia) 2,57 

 

4.2.4.1. La família Madramany 

 

La més rica i poderosa família d’aquesta oligarquia era la dels Madramany, la 

qual podia enorgullir-se de ser 

 

dessendiente de dos de los linajes de cinquenta y dos pobladores que vinieron a la dicha 

villa de La Alcudia en el año mil ducientos cinquenta y uno, en donde han tenido y mantienen su 

casa solar con toda pureza sus linajes hidalgos, con executorias y pruevas, las más relevantes de 

su nobleza.209 

 

Encara que des de la conquesta sempre havien estat una de les més principals 

famílies de la vila, en la segona mitat del segle XVII  va ser quan iniciaren un ascens 

vertiginós, sempre relacionat amb l’enfrontament amb els comtes i encapçalant la lluita 

antifeudal. Aquest va ser el cas d’Antoni Madramany, que el 21 d’agost de 1689 va ser 

pres per orde del procurador del comte acusat d’inquiet y pertorbador.210 Joan 

Madramany va ser un dels qui van iniciar del plet contra el comte el 1683 sobre la 

senyoria directa i regalies. 

Però el vertader patriarca de la família va ser el ciutadà Francesc Madramany i 

Inglés (1671-1750). Va heretar de son pare, Francesc, al voltant de 100 fanecades de 

regadiu i aproximadament 50 de secà. Dedicat al comerç tant de sedes com de 

                                                 
209 ARV, Reials Executòries. Llibre 15, f. 152. 
210 APPV, Protocols, 1.916/Notari: Joan Siminan. 
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cavalls,211 va ocupar el càrrec de regidor el 1708 i 1711 i el d’alcalde ordinari el 1713. 

Va ser un dels promotors del plet de tempteig de la jurisdicció senyorial i havia estat 

l’arrendatari del terç-delme i l’almàssera del comte l’Alcúdia el 1710-1711. El 1730 va 

aconseguir el contracte per a abastir de carns la vila, la qual cosa li va reportar grans 

beneficis perquè vengué la carn a un preu més alt del que era habitual, la qual cosa va 

provocar un gran malestar a la vila.212 Sembla que es va casar dues vegades, però només 

coneixem el nom de l’última esposa, Isabel Joana Garcia. Foren els seus fills Llorenç, 

Pere Joan, Josepa —que es va casar amb Joan Boronat—, Teresa —casada amb 

Francesc Navarro— i Agustina, que va maridar amb Francesc Jornet. Per al casament de 

cada un dels seus fills, els va dotar amb 4.000 lliures, prova de la considerable fortuna 

que va reunir, fortuna amassada especialment pel comerç de la seda. El 1743, Francesc, 

amb 72 anys, va restar a cura del seu fill Pere Joan, a qui va donar poder per a «entender 

en las dependencias y contratos que ocurran de compras y ventas de seda.»213 El 12 de 

novembre de 1750, va atorgar el seu testament214. 

El fill major de Francesc, Llorenç Madramany va continuar amb el comerç de 

seda i cavalls. 215 Al contrari que els seus avantpassats, va mantindre bones relacions 

amb el comte de l’Alcúdia, al qual va prestar sumes considerables;216 aquest, en 

recompensa, el va nomenar alcalde major fins a 1745.217 Va aconseguir reunir un gran 

patrimoni en terres perquè va optar per invertir els beneficis del comerç. Les seues 

propietats eren tant al terme de l’Alcúdia com al de Montortal, Massalavés i Vilanova 

de Castelló. Va reunir 140 fanecades de regadiu i 32 de secà al terme de l’Alcúdia, 151 

fanecades per a cultivar arròs a Massalavés, partida del Paranxet, i 406,5 fanecades a 

Vilanova de Castelló.218 A més, va ser durant uns anys l’arrendatari dels drets senyorials 

                                                 
211 ARV, Protocols, 10.508/Notari: Josep Juan; 1737, desembre 10. 
212 Madramany va vendre al síndic de la vila Pere Joan Renart, 470 carners i 300 cabrits per un total de 1.964 lliures. [ARV, 

Protocols, 10.503/Notari: Joaquim Ximénez; 1730, maig, 2.] 
213 ARV, Protocols, 10.513/Notari: Josep Juan; 1743, gener, 31. 
214 ARV, Protocols, 10.520/Notari: Josep Juan. 
215 Les principals partides de seda les comprava Llorenç a Baltasar Peres de Navarrés. [ARV, Protocols, 10.565/Notari: Onofre 

Vicent Vendrell; 1745, novembre, 9.] 
216 El 28 de juny de 1745, el comte de l’Alcúdia reconeixia a Llorenç un deute de 1.000 lliures i manava que li fóra satisfet de 

l’arrendament de Tous i Terrabona. [ARV, Protocols, 8.109/Notari: Josep Vicent.] 
217 ARV, Protocols, 8.109/Notari: Josep Vicent. 
218 ARV, Protocols, 10.544/Notari: Josep Magraner; 1758, abril, 20. 
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de la rendible baronia d’Alberic.219 Llorenç Madramany es va casar amb Clara Maria 

Carbonell i Carboneres, de família benestant.220 Els seus fills foren Joan Baptista, Isabel 

i Maria Anna. Llorenç va atorgar el testament el 3 de febrer de 1758, en el qual deixava 

150 lliures a la fàbrica del nou temple, 3.500 lliures a cada una de les filles i nomenava 

hereu universal el seu fill Joan Baptista. La seua viuda, Clara Maria, va continuar el 

«trato y comercio de sedas con diferentes fabricantes de Toledo y Madrid.»221 Amb 

Llorenç, la família Madramany va entrar en la noblesa. En efecte, el 13 de maig de 

1755, el rei Ferran VI concedia facultat a Llorenç i Clara Maria per a fundar un 

heretatge en la persona del fill d’ambdós Joan Baptista Madramany i Carbonell, 

vinculant uns béns que produïen de renda anual 2.000 ducats.222 

L’altre fill mascle de Francesc Madramany, Pere Joan, era el primer contribuent 

de l’Alcúdia en l’impost del redelme l’any 1770,223 i s’autoanomenava «hijodalgo». 

Pareix que, més que al comerç seder, es va dedicar a les explotacions de les extenses 

propietats agrícoles. Al febrer de 1749 va ser nomenat, «en atención a su esplendidez», 

depositari de la fàbrica del nou temple de Sant Andreu, ja que «ofrecía adelantar 

siempre que fuese necesario, 150 libras.»224 Pel setembre de 1759, Pere Joan va tindre 

l’honor de col·locar la creu que rematava la cúpula d’aqueix temple.225 L’any 1754 va 

arrendar a Benet Ferrandis, torcedor de seda de l’Alcúdia, un total de 68 fanecades 

d’horta per 165 lliures a l’any.226 D’esperit emprenedor, va construir, al costat d’Andreu 

                                                 
219 Loc. cit. 
220 Els pares de Clara Maria, foren Vicent Carbonell i Josepa Maria Carboneres. Un fill d’ells, Vicent, va ser nomenat segrestador 

dels drets dominicals de la baronia de Castalla per haver plet de successió en aqueixa baronia per mort del seu posseïdor, el comte 

de Albatera, i pretenia ser nomenat hereu Giner Rabassa de Perellós, marqués de Dos Aigües. Vicent Carbonell, pare, va actuar com 

a fiador del seu fill, però el 6 de juny de 1744 el Consell de Castella va adjudicar la baronia de Castalla al marqués de Dos Aigües, 

el qual va reclamar a la mare del segrestador, aleshores viuda, Josepa Maria Carboneres, 6.000 lliures que el seu fill li devia del 

temps d’aqueix segrest. Li ho reclamava per ser la principal hereua del seu marit que havia actuat com a fiador. Se li van donar 10 

anys de termini per a pagar, a raó de 600 lliures a l’any. No obstant, el 1749, en no haver pagat per no tindre la quantitat, i en ser 

requerida judicialment, va haver de satisfer les 600 lliures el seu gendre Llorenç Madramany. [ARV, Protocols, 5.642/Notari: 

Francesc Antoni Fèrriz i Protocols 10.519/Notari: Josep Juan.] 
221 ARV, Protocols, 10.544/Notari: Josep Magraner; 1758, abril, 20. 
222 ARV, Protocols, 10.544/Notari: Josep Magraner. 
223 AMA, III.2.6.1.7, Repartiment, caixa 1, núm. 5. 
224 CHOVER MADRAMANY , J. Reseña histórica de la edificación de la parroquial iglesia de Alcudia de Carlet. València: Diario de 

Valencia, 1923, p. 20-30. 
225 Ibídem, p. 37. 
226 ARV, Protocols, 10.541/Notari: Josep Magraner. 
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Oliver, un molí fariner en la sèquia Reial, a Guadassuar, a la partida de les Alberelles, 

negoci molt productiu en aquesta època d’expansió econòmica.227 

Pere Joan es va casar amb Josepa Maria Calatayud,228 els quals atorgaren 

testament conjunt el 31 de març de 1781229 em què nomenaven hereu el seu únic fill 

Marià Madramany i Calatayud. El 30 de desembre d’aqueix any, Pere Joan feia donació 

al seu fill Marià «de todos los bienes que comprendieren la mejora del tercio remanente 

del quinto de los que de presente tengo y en adelante adquiriré», a més de l’heretat 

anomenada «de la Nòria», actualment coneguda per la Casa del Pi.230 Marià Madramany 

i Calatayud (1750-1822) es doctorà en filosofia i drets i s’ordenà prevere.231 Va ser 

secretari de la Inquisició de València i fiscal de la de Mallorca i autor de diverses obres 

literàries, entre les quals destaca el Tratado de la nobleza de la Corona de Aragón 

(1788) dedicat al comte de Floridablanca. 

Joan Baptista Madramany i Carbonell (1738-1802) representa el model perfecte 

de burgés il·lustrat del Set-cents.232 Escriptor i poeta seguidor del corrent classicista gal, 

va traduir del francés l’Art poètica de Boileau. Arrendava les seues possessions del 

Paranxet, on es conreava l’arròs, conreu que li reportava quasi el doble de beneficis que 

qualsevol altre, amb un total de 124 fanecades que li produïen més de 450 lliures a 

l’any,233 a més d’altres a Alberic, amb un producte de 114 lliures a l’any.234 Però Joan 

Baptista, així mateix, era arrendatari. El 1762 el comte de l’Alcúdia li arrendava 54 

fanecades a Guadassuar.235 A més, el marqués de Montortal li va establir terres en 

emfiteusi el 1774.236 Joan Baptista es va casar amb una parenta seua, Teresa 

                                                 
227 ARV, Batlia, lletra e, núm. 155. 
228 Josepa Maria era neboda del pavorde i escriptor Vicent Calatayud, el qual va mantindre una famosa polèmica literària amb 

Gregori Maians. 
229 ARV, Protocols, 10.557/Notari: Josep Magraner. 
230 Li dóna la «heredad llamada de la Noria con todas sus tierra, casa, alquería, almasara o molino de aceyte, con el derecho al agua 

de la Acequia Real, situada dicha heredad parte en término de esta villa y parte en el de la villa de Guadasuar, cuyos lindes son por 

una parte con la Acequia Real Vieja y de Toçal Roig, por otra con tierras del convento de la Anunciata de la villa de Carlet de la 

orden de Santo Domingo, por otra tierras de los herederos de Pedro Noucelles, y por otra con el camino que va de esta villa a la casa 

y heredad de dicho Noucelles y al monte, por otra con la Acequia Real abierta de nuevo.» [ARV, Protocols, 10.557/Notari: Josep 

Magraner.] 
231 MILLO VALLÉS, J. L., Op. cit., p. 37-41. 
232 Ibídem, p. 35-36. 
233 ARV, Protocols, 10.557/Notari: Josep Magraner. 
234 ARV, Protocols, 5.341/Notari: Tomàs Clemente de Martínez; 1786, maig, 15.. 
235 ARV, Protocols, 8.125/Notari: Josep Vicent. 
236 ARV, Protocols, 10.554/Notari: Josep Magraner; 1774, juliol. 12. 
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Madramany, filla de Joan Madramany. Un fill d’ambdós, Josep Madramany va ser 

«capitán del regimiento de milicias provinciales de Valencia.»237 

 

4.2.4.2. Les altres famílies que conformen l’oligarquia municipal 

 

De la família dels Jornet, el comte havia nomenat diversos alcaldes majors de 

l’Alcúdia. L’últim va ser Isidor Jornet, el qual va ser substituït per Andreu Blasco, cosa 

que Miquel Jornet va considerar una ofensa del comte i s’uní als Madramany contra 

aquell. Jaume i Miquel Jornet eren els membres més destacats d’aquesta família. Jaume 

i el seu fill del mateix nom eren, el 1716, arrendataris dels estancs del tabac de diversos 

pobles de la Ribera i la Costera.238 

El 1703, Jaume posseïa 48 fanecades de regadiu i 111 de secà a l’Alcúdia. 

Miquel Jornet, casat amb Josepa Maria Rumbau,239 aconseguí reunir una productiva 

hisenda que va llegar el seu fill Vicent Jornet, advocat, el qual, el 1770, era el tercer 

contribuent de l’impost del redelme a l’Alcúdia. Vicent, no era partidari d’arrendar les 

terres, sinó que les concedia en contracte a mitges amb llauradors. Així, el 1758, 

concedia a mitges amb Francesc Igual, de Benetússer, una masia amb almàssera a 

Guadassuar, partida de Misana, amb 100 fanecades d’horta, 26 d’arròs i altres d’oliveres 

i vinya.240 En aquest mateix terme i partida concedia a mitges amb Doménec Trescolí, 

de l’Alcúdia, un altra masia amb 55 fanecades d’horta i altres de secà,241 Finalment, 

concedia a mitges amb Doménec Anyó, de l’Alcúdia, 106 fanecades d’horta i 110 de 

secà al terme de l’Alcúdia242. 

Un altre dels fills de Miquel Jornet i Josepa Maria Rumbau, Miquel, va ser 

doctor en teologia i canonge de la catedral de València.243 Per últim, hem de mencionar 

un altre membre destacat, Joan Baptista Jornet, casat amb Maria Teresa Ludeña. Un fill 

d’ells, Miquel, va col·locar la primera pedra del campanar del temple parroquial el 14 

                                                 
237 ARV, Protocols, 10.811/Notari: Vicent Vendrell; 1800, novembre,6. 
238 ARV, Intendència, núm. 1.704. 
239 Els Rumbau, pareix ser, eren originaris de Gandia. Un germà de Josepa Maria, Joan Antoni era doctor en dret. [ARV, Protocols, 

10.509/Notari: Josep Juan; 1739, juny, 3.] 
240 ARV, Protocols, 10.572/Notari: Onofre Vicent Vendrell; 1758, agost, 6. 
241 ARV, Protocols, 10.572/Notari: Onofre Vicent Vendrell; 1758, octubre, 23. 
242 ARV, Protocols, 10.572/Notari: Onofre Vicent Vendrell; 1758, setembre, 19. 
243 CHOVER MADRAMANY , J. Op. cit. , p. 43. 
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d’abril de 1769.244 Miquel i Rafael Jornet Ludeña participaren en una «compañía en 

sedas y otros géneros con diferentes sugetos de Madrid y otras partes con quienes tenían 

correspondencia en el comercio.»245 

La família Blasco, sembla que originària d’Ontinyent, era la que havia estat més 

fidel als comtes de l’Alcúdia. Al segle XVII  foren batles, i després de la pèrdua de la 

confiança dels Jornet per part del comte, ocuparen el càrrec d’alcalde major. El 1645, el 

mercader Pere Joan Blasco declarava tindre una «franquea que […] té y gossa com a 

vehí de la present vila consedida per los senyors reys per a escusar de lleuda, peatge, 

portage, etc. sobre qualsevols béns, robes, ganados y altres qualsevols mercaderies.»246 

El membre més destacat d’aquesta família va ser Andreu Blasco, familiar de la 

Inquisició, que el 1729 afirmava que la seua família era 

 

una de las principales y más calificadas de dicha villa, y por tal conocida y de 

estimación en el Reyno, aviendo obtenido mi padre, antes de las turbaciones de la guerra, los 

primeros empleos de Bayle y Gobernador della, y yo los de regidor primero y procurador general 

en diferentes años.247 

 

A la casa d’Andreu va ser allotjat l’arquebisbe Andrés Mayoral quan, pel 

novembre de 1746, va vindre a l’Alcúdia per a posar la primera pedra del nou temple.248 

Si, el 1703, entre Miquel Blasco i el seu fill Andreu reunien 195 fanecades de regadiu i 

107 de secà, el 1729, Andreu posseïa 215 fanecades de regadiu i 159 de secà. Els seus 

fills Miquel, Marià i Antoni abastaren el grau de doctors.249 Però els Blasco no 

mantingueren quasi mai bones relacions amb les altres famílies benestants, les quals els 

miraven amb prevenció per la seua devoció als senyors. 

Els Badia eren mercaders de seda que acumularen una fortuna considerable en la 

primera mitat del XVIII , però que sembla que no intervingueren massa en les lluites pel 

control del Govern Municipal. El 1703, Salvador Badia posseïa 56 fanecades de regadiu 

                                                 
244 Ibídem, p. 59. 
245 ARV, Protocols, 10.813/Notari: Vicent Vendrell; 1802, setembre, 23. 
246 ARV, Protocols, 2.493/Notari: Francesc Sales; 1645, octubre, 6. 
247 ARV, Intendència. Any 1729, núm. 247. 
248 CHOVER MADRAMANY , J. Op. cit., p. 24. 
249 Al seu testament, Andreu Blasco, diu estar casat amb Rosalia Navarro en segones núpcies, i en primeres ho va ser amb 

Magdalena López. Un germà seu era mossén Josep Blasco. [ARV, Protocols, 10.573/Notari: Onofre Vicent Vendrell; 1759, agost, 

13.] 



 89

i 53 de secà. El 1732, el seu fill, Miquel Badia, familiar de la Inquisició, portà la família 

a un lloc preeminent a l’Alcúdia, «atendido el gran patrimonio, caudal, trato y 

negociación de dicho Miguel Badía y ser su casa de las más poderosas, no sólo de esta 

villa, pero también de las circunvecinas.»250 Miquel tenia un fill monjo a la Valldigna, a 

un altre li havia donat una alqueria amb terres a Alàsquer amb valor de 6.000 lliures, i 

un tercer fill, «se considera que sirve de mayor beneficio y esplendor a la casa del dicho 

Miguel Badía, su padre, por tenerle ya beneficiado y corriendo la carrera de la 

Universidad de Valencia como maestro en Artes.» Els beneficis pel comerç seder 

havien permés Miquel Badia, el 1729, comprar 240 fanecades a la Garrofera de 

Guadassuar «con una fuentecilla dentro de ellas.»251 El 1733 tenia béns a l’Alcúdia 

valorats en 1.670 lliures i «el beneficio del torno de seda» valorat en 150 lliures a l’any. 

La família Furió, encara que no era tan acabalada com les que ja hem referit, 

posseïa en canvi una decisiva influència en la vida municipal. El patriarca de la família, 

Jeroni Furió, posseïa el 1703 63 fanecades de regadiu i 99 de secà. Un fill seu, Miquel 

Furió Ximénez, el 1730, amb 27 anys, era ja catedràtic de filosofia en la Universitat de 

València i íntim de l’arquebisbe.252 Un altre membre d’aquesta família, Josep Furió, va 

ser el 1729 un dels promovedors del plet de reversió a la Corona de la jurisdicció 

senyorial, i el seu fill, Bernat Furió, polèmic advocat, va presentar aqueixa demanda al 

Consell de Castella. 

Unes altres famílies destacades eren els Marqués, Colomina i Osca. Els Marqués 

foren contraris als senyors de la vila i gaudiren sempre d’influència considerable en el 

Govern Municipal. Els Colomina, originaris de Carcaixent,253 s’anomenaven ciutadans i 

havien tingut oficis preeminents en aquella vila. Tomàs Colomina es va casar amb 

Isabel Anna Madramany el 1748, i de la mà de la poderosa família de la seua esposa va 

intervindre en el Govern Municipal. Finalment, els Osca, originaris d’Ontinyent, 

arribaren a entroncar amb els influents Jornet. El 1791, Jeroni Osca, advocat de 

l’Audiència, fill de Jeroni, també advocat, i de Maria Teresa Jornet, es va casar amb 

                                                 
250 ARV, Intendència, núm. 2.611. 
251 Li foren venudes per Francesc Llorenç, llaurador de Guadassuar, per 150 lliures. [ARV, Intendència, núm. 237.] 
252 ARV, Protocols, 8.143/Notari: Josep Vidal; 1730, gener, 28. 
253 Agustí Colomina havia estat nomenat pel virrei, marqués de Povar, capità de la milícia de Carcaixent el 1621; el 1632 va ser 

elegit justícia de Carcaixent. [ARV, Reials Executòries. Llibre 15, f. 152.] 
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Carmela Jornet Ludeña, filla de Joan Baptista Jornet i Maria Teresa Ludeña, els quals 

dotaren la futura esposa amb la considerable suma de 3.500 lliures.254 

 

4.2.5. ACTITUDS I PROJECTES DEL GOVERN MUNICIPAL 

 

En la villa de La Alcudia de San Andrés, antes de Carlet. 

 

Onofre Vicent Vendrell, notari. 1746. 

 

4.2.5.1. Els programes del municipi 

 

La forma d’elegir el Govern Municipal de l’Alcúdia no va variar al llarg del 

segle XVIII . Com que el comte encara mantenia la jurisdicció civil i criminal, era a ell a 

qui pertanyia en última instància triar els candidats que li presentaven. Però si cap dels 

candidats li agradaven, amb causa justificada, podia nomenar un Govern Municipal 

d’ofici, com ja hem vist va fer Baltasar Escrivà el 1730. Amb el seu successor, Joaquim 

de Castellví, també sorgiren problemes en aquest sentit. Els candidats presentats el 27 

de gener de 1748 no eren els més adequats, segons el comte, i va advertir que li 

presentaren persones apropiades o en nomenaria un d’ofici. 255 Al segle XVIII , els comtes 

                                                 
254 ARV, Varia, caixa 85, núm. 22. 
255 El comte advertia Patrici Bononat, síndic de la vila: «He recibido con vuestra carta de veynte y siete del que acaba la proposición 

que en cabildo del mismo día me havéis hecho para los oficios de alcalde ordinario y regidor primero, proponiéndome para el dicho 

oficio de alcalde en lugar de Francisco Madramany de Inglés a Joseph Furió, mayor, y para regidor a Joachin Miquel en lugar de 

Pasqual Bononat. Y siendo así que el motivo que tuve para mandaros mejorar la propuesta respetto de los dichos Madramany y 

Bononat, que vosotros mismos havéis reconocido por legal, fue hallarse el primero en la adelantada edad de setenta y cinco años y 

casi postrado, y el segundo con otro hermano propuesto también para regidor. He estrañado mucho que sin tener presente vuestra 

obligación y la que tenéis conforme a las leyes del Reyno, de proceder según ellas en semejantes proposiciones, me hayáis hecho 

esta última en los términos que se reconoce, proponiéndome para alcalde a Joseph Furió, que tiene igual, si no mayor edad que 

dicho Madramany, a quien excluí por razón de la exempción que por ella logra e inhabilidad que de la misma le resulta, 

concurriendo a más de esta excepción en dicho Furió la de su notoria pobreza, vexación de acrehedores, accidentes habituales y la 

de tener actualmente a su hijo preso de orden de la Sala por su poco desente conducta y que, haviendo excluydo de la proposición 

antecedente a Pasqual Bononat por estar ya incluydo en otra para el oficio de regidor su hermano Silvestre, me propongáys aora al 

dicho Joachín Miquel, sin acordaros que su padre, Andrés Miquel, se halla también propuesto para el mismo idéntico empleo de 

regidor primero. Todo lo qual, a más de persuadirme la injusticia de vuestro procedimiento en esta parte, me da justo motivo para 

creer que camináis sin aquella buena armonía y correspondencia que se deve, por cuyo motivo os mando que dentro de tercero día 

peremptoriamente me propongáis nuevos sujetos para dichos oficios de alcalde y regidor primero en lugar de los dichos Joseph 

Furió y Joachim Miquel, en quienes no encurran […] alguno legal con apercibimiento que, pasado y no cumpliendo exactamente 

según corresponde, pasaré, sin otra ulterior amonestación y diligencia por mí y en uso de mi derecho a hazer el nombramiento de las 
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intentaran controlar l’elecció del Govern Municipal per mitjà de l’alcalde major, càrrec 

reservat pels senyors a persones de la seua confiança. 

Algunes altres vegades són alguns veïns, descontents amb els procediments del 

Govern Municipal, els qui insten al comte a enviar un jutge de residència per a fer 

auditoria i condemnar els excessos comesos. El 1750, tres llauradors de l’Alcúdia, els 

quals no pertanyien, ni molt menys, a l’oligarquia, Vicent Gonsalbes, Tadeu Martí i 

Vicent Esparsa, presentaren una petició al comte en aquestos termes: 

 

Que, siendo tan repetidos los excesos que de día en día cometen los alcaldes y 

regidores, que son y han sido de dicha villa, así en la administración de Justicia como en la 

distribución de los caudales públicos, cobransas de equivalente, rediezmos y otras derramas, que 

han executado a su arbitrio, sin guardar la equidad y govierno económico que previenen las 

reales instrucciones, todo en perjuicio del común, que se mira en el último exterminio de 

expirmentar [sic] los desórdenes que ocacionan los del Ayuntamiento en desipar las rentas de 

propios y arbitrios en pleytos quimeráticos, sin que recayga utilidad en beneficio del común, si 

sólo con el fin de devengar dietas, que ha llegado año que han importado más 900 libras, ni 

haverse tomado las qüentas de essos efectos a los depositarios que lo han sido desde el año 1729.  

De modo, señor, que han llegado a ser tan absolutos, que han discurrido que los 

caudales públicos eran propios suyos para distribuirlos a su voluntad. Y pudiéndose remediar 

estos inconvenientes sólo con que Vuestra Señoría nombre Juez de Residencia que averigüe el 

paradero de dichos caudales y repare lo que merezca emmienda para lo sucesivo.  

En cuya atención, perteneciendo a Vuestra Señoría dicho nombramiento en 

conformidad de lo prevenido por Su Magestad en su Real Decreto de Residencias, suplican con 

todo rendimiento se digne nombrar la persona que fuere de su mayor agrado que tome dicha 

recidencia a fin que se eviten las continuas maldades que cometen los regidores y alcaldes que 

han sido y que lo son, y que el común de esta villa experiemnte el consuelo que necesita.256 

 

El 25 d’octubre de 1778, a l’ermita de Sant Antoni, es va celebrar una Junta 

General de Veïns presidida pels alcaldes Felip Furió i Joaquim Marqués i tot el Govern 

Municipal, per a analitzar l’estat general dels plets pendents, ja que la vila continuava 

trobant-se «indefensa, sin curso muchos pleitos y sin moverse otros que son justos, por 

lo que va perdiendo de cada día sus induvitables derechos y prerrogativas por el 

                                                                                                                                               

personas que me parescan convenientes, y daré las providencias que parecieren más conformes para que por el medio que se deve se 

os contenga de este inordinario modo de proceder.» [APPV, Protocols, 6.667/Notari: Francesc Lluís Simian; 1748, gener, 29.] 
256 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.6., caixa 2. 



 92

descuido del Ayuntamiento o fines particulares o falta de medios.»257 El principal plet 

pendent era el de reversió de la jurisdicció de l’Alcúdia al Reial Patrimoni en el Consell 

de Castella, «sin haverse dado paso ni puesto pedimento por el Ayuntamiento de dicha 

villa muchos años haze, siguiéndose al común de ella los perjuicios que son notorios.» 

El mateix succeïa amb el plet contra el comte sobre les almàsseres, sobre el fet que «los 

vezinos de la propria villa no puedan tener molinos de azeite o almasaras, sino sólo para 

usos propios, pues el juicio de suplicación más de seis años que se hallan los autos 

suplantados.» Un altre plet inconclús era el de Tomàs Colomina sobre els privilegis de 

noblesa, del qual «se abandonó de modo la causa en perjuicio del pueblo, que se dejó 

pasar el término de prueva sin haverla dado, y después, en el juicio de revista, se hallanó 

el Ayuntamiento sin consultar con la justicia que le asistía para no haverlo assí 

executado.» Criticaven l’Ajuntament, el qual 

 

siguiendo sus idea[s], dexaría sepultadas en el mismo abandono dichas causas y no 

movería las convenientes, pues en el año pasado de mil settecientos settenta y siete, haviéndose 

acudido al Excelentísimo Capitán General, se obtuvo lizencia para celebrar tres corridas de 

vacas, y haviéndose opuesto el Procurador General del Conde de Carlet, pretendiendo se le 

pidiese lizencia para fiestas, se siguió expediente en que Su Excelencia mandó que, en quanto a 

los derechos del Ayuntamiento con el señor temporal, acudieran donde conviniese, lo que no ha 

executado en perjuicio de la libertad y derechos de la villa como deviera en desempeño de su 

obligación. 

 

Finalment, volien anul·lar la concòrdia de 1711, ja que, 

 

haviéndose transigido y concordado por esta villa y el Conde de Carlet en el año de mil 

setecientos onze sobre diferentes puntos que estavan en litigio, dicha concordia no fue aprovada 

como correspondía por la superioridad, ni tiene otras solemnidades necesarias, a más que el 

expresado conde no observa algunos capítulos favorables a la villa y ésta, al contrario les cumple 

todos religiosamente. 

 

Davant tota aquesta desídia municipal, el síndic personer de l’Ajuntament, 

Manuel Pasqual, havia fet present al Govern Municipal que havia de demanar al 

president del Reial Acord 

                                                 
257 ARV, Protocols, 10.556/Notari: Josep Magraner. 
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facultad para celebrar Junta General de Vezinos para tratarse en ella si devían seguirse 

algunos de estos pleitos, pero la indifferencia y tivieza con que toman semejantes asumptos los 

regidores, por no dezir la pación que se les descubre a favor de dicho conde, fue causa de que 

asta aora no haya tenido efecto este medio. 

 

Els integrants del Govern Municipal, davant el requeriment del síndic, 

«animados los suplicantes de un espíritu que les anima a mirar por el bien público y 

deseando el desempeño de su obligación», havien demanat llicència per a celebrar 

aqueixa Junta General, la qual cosa els va ser concedida. Desgraciadament, no es 

conserva la votació dels veïns que votaren sobre el següent: 

 

Primeramente, si se ha de seguir el pleito que pende en el Consejo de Castilla sobre 

tanteo de jurisdicción, como también el de los molinos de azeite o almasaras que pende en dicha 

Real Audiencia con dicho conde. 

Ittem, si se ha de pedir la restitución in integrum que compete a dicha villa para instar de 

nuevo la causa sobre ydalguía contra don Thomás Colomina o el juicio de propiedad, según más 

conviniere. 

Ittem, si se ha de pedir donde corresponde, por faltarle las necesarias solemnidades, el 

que le anule la concordia selebrada entre el Ayuntamiento de esta villa y el Conde de Carlet en el 

año de mil settescientos onze. Y asimismo, si se ha de seguir contra el mismo el expediente sobre 

el derecho y poseción que tiene la citada villa de no pedirle lizencia para celebrar ningún género 

de fiestas, nombrándose en la misma Junta procuradores y quatro o más electos con facultades 

bastantes para practicar las diligencias convenientes con lo demás anecxo [sic] insidente y 

dependiente. 

 

4.2.5.2. La hisenda municipal 

 

Les despeses de l’Ajuntament de l’Alcúdia en el segle XVIII  eren les següents: 

els interessos dels préstecs amb 1.766 lliures, que suposaven un 57,45% del total de les 

despeses; al comte li lliuraven 400 lliures per la cessió de la senyoria directa i les 

regalies que el 1711 havia fet a favor de la vila, representaven un 13,01%; els salaris 

d’escrivà, d’advocats, procurador, metge, corredor públic, alfarrassadors de la fulla de 

morera, etc., la vila pagava 248 lliures, un 8,07%. 
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Per al culte catòlic, com eren el salari de l’organista, campaner i rellotger, 

predicador de la quaresma, oli per a les llànties de l’altar major, diferents festes i 

almoines al convent de Santa Bàrbera, pagaven un total de 212 lliures, un 6,90%. 

Per a l’arrendament de les propietats de don Manuel Díaz, de Burgos, «por 

resguardo otorgado a diferentes particulares que vendieron con carta de gracia una casa 

y diferentes tierras, de cuyo precio se ocupó la presente villa para acudir a sus presisas 

urgencias», en l’any 1716, satisferen 163 lliures, un 5,30%; per despeses extraordinàries 

no previstes, 100 lliures, un 3,25%; per la conservació de edificis públics, com eren 

l’església, l’ermita, l’Ajuntament, la carnisseria, pous públics, ponts i camins, 75 lliures, 

un 2,44%. 

A l’hospital de Sant Antoni, «por tránsitos de pobres enfermos, expósitos, 

mantenimiento de camas y reparos del hospital», la vila pagava 60 lliures, un 1,95%. 

L’administració de l’hospital 

 

está a cargo de los jurados y Gobierno de la presente villa, quienes nombran cada año 

un mayordomo administrador y éste cobra la referida renta y recoge las limosnas y gasta su 

producto en recoger algunos enfermos, pasar otros al Hospital General de la ciudad de Valencia 

y otras cosas a él y su conservación pertenecientes.258 

 

El 24 de març de 1740, el Govern Municipal va elegir Josep Marqués, síndic de 

la vila a fi que 

 

en nombre y representación de el dicho Consejo, justicia y regimiento de esta dicha villa 

pueda transigir, concordar y ajustar con el comendador de la Real Cassa y Hospital del Señor 

San Antonio Abad, sita extramuros de la ciudad de Valencia y en su arraval nombrado la Calle 

de Murviedro, sobre qualesquier pretenciones y derechos que el dicho comendador pretendiere 

contra esta dicha villa y su regimiento, y ésta contra el dicho comendador.259 

 

A més, la vila «tiene la villa la obligación de mantener de obras y reparos la 

hermita de San Antonio por ser patrona.»260 

                                                 
258 APA, Visites Pastorals. Any 1742. 
259 ARV, Protocols, 10.561/Notari: Onofre Vicent Vendrell. 
260 AHN, Consells, llig. 22.166. Els jurats administraven els béns de l’hospital. El 27 d’octubre de 1624 vengueren una casa 

propietat de l’hospital a Lluís Campos. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.1.3, caixa 1.] 
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Finalment, així per a material com paper, cordes, etc. 50 lliures, un 1,63%. 

 

Despeses de l’Ajuntament de l’Alcúdia. Any 1731261 
 

Concepte Quantitat (lliures) Percentatge 
Interessos préstecs 1.766 57,45% 
Drets cedits pel comte el 1711 400 13,01% 
Salaris 248 8,07 
Culte catòlic 212 6,90% 
Arrendaments 163 5,30% 
Despeses extraordinàries 100 3,25 
Conservació d’edificis 75 2,44% 
Hospital de Sant Antoni 60 1,95% 
Material 50 1,63% 
Totals 3.074  

 

D’altra banda, els ingressos provenien de les següents partides: repartiment entre 

els veïns per a pagar els creditors, el comte, etc. 2.346 lliures, quantitat que representava 

un 76,32% dels ingressos; arrendament de les regalies cedides a la vila pel comte en la 

concòrdia de 1711, les quals eren la posada, la taverna, la fleca i la tenda, a més de 

l’herbasseria i dels «garbillos, arroba de azeyte y peso de la pasa» pesos i mesures 

públiques, provenien 700 lliures, un 22,77%; per alguns censos i arrendaments, 28 

lliures, un 0,91%. 

 

Ingressos de l’Ajuntament de l’Alcúdia. Any 1731262 
 

Concepte Quantitat (lliures) Percentatge 
Repartiment entre els veïns 2.346 76,32% 
Arrendament regalies 700 22,77% 
Censos i arrendaments 28 0,91 
Totals 3.074  

 

Respecte als impostos municipals, els principals eren: la taxa repartida entre els 

veïns per tal de pagar els interessos dels censals, el redelme per a pagar les 400 lliures 

anuals al comte, dret d’herbatge, sequiatge («1 sueldo por hanegada de regadío»), 

l’impost sobre cases i terres de 9 rals per cada 100 lliures del total del patrimoni, és a 

dir, una contribució del 6%.; la cisa de la mercaderia, de tres diners por lliura de 

moneda del procedit de les vendes; cisa d’un sou per lliura de carn que es venia en la 

                                                 
261 AHN, Consells, llig. 22.165. 
262 Loc. cit. 
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carnisseria, la cisa de 6 diners per lliura de tots els porcs venuts en la carnisseria i 

l’impost de la sal. 

A més de tots els impostos municipals referits, els veïns havien de satisfer 

l’impost reial de l’equivalent. Aquest impost va ser creat el 1715 per l’intendent general 

Roderic Caballero, i la seua creació s’inscriu en l’augment de la pressió fiscal després 

dels decrets de Nova Planta. L’equivalent havia de gravar tant la propietat com les 

rendes derivades del treball personal i els beneficis que provenen del comerç i les 

manufactures.263 A cada població li assignaven una quantitat basada en un percentatge 

sobre la renda total estimada del conjunt de la població, la qual havia de ser repartida 

entre els veïns segons la renda de cada u. 

A l’Alcúdia li van assignar la quantitat de 3.280 lliures, cosa que va ser jutjada 

com a excessiva per la vila i que va ser motiu de problemes. L’any 1716, el següent a la 

introducció de l’impost, com que la vila estava impossibilitada de reunir la quantitat, un 

grup de veïns acabalats, entre ells Francesc Madramany, «por hacer bien al común», 

atorgaren la venda d’algunes terres de la partida d’Heretats a favor de don Manuel Díaz 

de Burgos, de València, per un preu total de 2.500 lliures amb pacte de retrovenda, les 

quals serviren per a «pagar los equivalentes en que estava atrasada la villa y otros gastos 

que se le havían ofrecido por el trabajo de las pasadas guerras.»264 L’Ajuntament va 

atorgar carta d’indemnitat als venedors.  

La vila va continuar pagant la quantitat fixada perquè no se li va admetre cap 

recurs. L’únic que va intentar el Govern Municipal és que contribuïren en l’equivalent 

tant els creditors de la vila —pels interessos dels préstecs que cobraven—, com el comte 

per la seua renda de les possessions a l’Alcúdia. El 1742, el síndic de la vila, Felip 

Mateu, exposava el cas dels censalistes en la Intendència i exigia el pagament de 

l’impost, almenys als creditors no religiosos, dels anys 1718 a 1740, gravant els 

interessos amb un 8% per a l’equivalent de la vila. La vila va aconseguir recaptar així 

463,98 lliures.265  

                                                 
263 GIMÉNEZ, E. «Las repercusiones políticas de la Nueva Planta». A Historia de Valencia. València: Editorial Levante, 2000, p. 

336. 
264El 1778, l’hereu de Manuel Díaz de Burgos, Alexandre de Vinches, va declarar la seua intenció de vendre les terres; els 

successors dels que vengueren les terres havien de depositar les 2.500 lliures per a recuperar-les. [ ARV, Protocols, 10.556/Notari: 

Josep Magraner; 1778, juny, 29.] 
265 ARV, Intendència, núm. 1.124; 1742, maig, 14. 
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El 1743, el síndic de la vila, Carles Vicent Seguí, també exposava en la 

Intendència que el difunt Baltasar Escrivà, comte de l’Alcúdia, tenia rendes a la vila de 

les quals no havia pagat l’equivalent, com ho eren els ingressos per l’arrendament del 

terç-delme, almàssera, forns i molí de Batallar, a més de les 400 lliures anuals i 

interessos de préstecs deguts per alguns veïns. El deute entre 1718 i 1738 pujava a 1.008 

lliures, les quals havien hagut de satisfer-les els veïns. Ara exigia aqueixa quantitat al 

successor en el comtat, Joaquim de Castellví.266 Josep Vicent, el procurador d’aquest, 

s’estranyava del «silencio de la villa por tantos años y haver esperado a poner su 

instancia después del fallecimiento de dicho conde don Baltasar, para perturbar y 

embarazar la cobranza de los muchos atrasos que sus vecinos están deviendo en las 

regalías y censos dominicales.»267 Defenia que el comte ja pagava l’equivalent en la 

ciutat de València i que, de les rendes de l’Alcúdia, no n’havia de pagar res. L’intendent 

Francesc Driget dictava sentència el 24 de juliol de 1744, donava la raó a l’Alcúdia i 

manava que «de los bienes y rentas y demás efectos recayentes en la expresada herencia 

jacente se satisfagan a la referida justicia y regimiento los equivalentes y demás rentas 

provinciales», descomptada ¼ part per la conservació dels béns. La quantitat final 

deguda pels 12 anys al 8% del total de la renda era de 953,35.268 A partir de 1749, la 

vila pagarà al comte la diferència entre les 400 lliures i la quantitat deguda per 

l’equivalent de les rendes senyorials en la vila.269 

El 1746, el Govern Municipal va iniciar les gestions en Madrid per a aconseguir 

una rebaixa de la quantitat a satisfer per l’Alcúdia en l’equivalent. Els alcaldes Pere 

Osca i Joaquim Furió donaren poder a Francesc Garcia i Francesc de Fuertes perquè, en 

nom de l’Ajuntament, comparegueren davant el Consell de Castella «a hazer presente el 

agravio que siente y padece el común de esta villa en el repartimiento de equivalente y 

pidan su regulación en las reales órdenes.»270 L’Alcúdia contribuïa en més del 25% en 

l’impost i el que volia era que es rebaixara fins al 14%, com estava prescrit per reials 

órdens. El 1761 aconseguiren que el rei encarregara a l’intendent general que abordara 

                                                 
266 «El establecimiento del impuesto del equivalente provocó el malestar de la nobleza valenciana, por cuanto vió mermada su 

opacidad fiscal.» CATALÁ SANZ, J. A. «La nobleza…», p. 360.] 
267 ARV, Intendència, núm. 1.125; 1743, febrer, 4. 
268 APPV, Protocols, 6.668/Notari: Francesc Lluís Simian, f. 585. 
269 L’equivalent repartit al comte el 1752 era de 77 lliures, en conseqüència la vila només li va pagar en metàl·lic 323 lliures, i no les 

400. [APPV, Protocols, 8.115/Notari: Josep Vicent; 1752, agost, 10.] 
270 ARV, Protocols, 10.516/Notari: Josep Juan; 1746, març, 6. 
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el tema. L’intendent va nomenar com a comissari Francesc Diego, els qual va actuar a 

l’Alcúdia; la comissió costà a la vila 500 lliures, i a la fi, per falta de mitjans, 

l’expedient de revisió va restar paralitzat. 

Un altre fet va vindre a complicar més el tema. El 1743, l’Ajuntament de 

Guadassuar, reclamava als terratinents de la partida del Riu Sec que havien pagat 

l’equivalent a l’Alcúdia que el pagaren a Guadassuar, ja que aqueixa partida pertanyia al 

seu terme.271 

Per una altra part, el 1750 la major part dels mestres torcedors de seda de 

l’Alcúdia272 presentaren per mitjà del seu procurador Josep Portillo un memorial a 

l’Ajuntament perquè es consideraven agreujats en el repartiment de l’equivalent. El 

Govern Municipal els va amenaçar amb la presó si no pagaven el que els havia repartit. 

Els greus problemes que el repartiment de l’equivalent ocasionava, mogueren el 

Govern Municipal, el 8 d’abril de 1765, a prosseguir l’expedient paralitzat el 1761, i 

donaren poder a la persona amb més prestigi a la vila, Joan Baptista Madramany, perquè 

continuara la causa davant l’intendent.273 Però de nou restà paralitzat l’expedient per 

falta de fons de l’Ajuntament. Finalment, tres anys després, el 15 de març de 1768, Joan 

Baptista Jornet, advocat dels Reials Consells, va presidir una reunió amb els veïns que 

més pagaven en l’equivalent i els va convéncer a fi que, ja que el Govern Municipal no 

tenia fons per a continuar el plet, foren ells els qui en sufragaren els costos, atés que 

seria «considerable y aún inponderables el beneficio que puede resultar a todo el común 

de esta villa de semejante empresa.»274 Tots estigueren d’acord. 

 

4.2.5.3 De vicaria a parròquia: el nou temple de Sant Andreu 

 

Del primer temple de Sant Andreu se’n coneixen escasses dades. Pere de 

Montagut, en el seu testament del 5 de juny de 1516, demanava el seu hereu que «acabe 

la torre de la sglésia, ajundant-hi los vassalls com hi són obligats.»275 En la segona mitat 

                                                 
271 ARV, Intendència, núm. 690; 1743, març, 6. 
272 Eren aquestos: Manuel López, Joaquim Boronat, Francesc Alapont, Pere Espinós, Francesc Pasqual, Joaquim Meseguer, Benet i 

Joaquim Ferrandis. [ARV, Intendència, núm. 2.692.] 
273 ARV, Protocols, 10.576/Notari: Onofre Vicent Vendrell. 
274 ARV, Protocols, 10.549/Notari: Josep Magraner. 
275 ARV, Governació, núm. 2.450. 



 99

del segle XVI , el temple s’enriquia amb la magnífica creu processional fosa i cisellada 

per l’argenter Joan Calderón, pagada el 17 de juliol de 1583, i que costà 150 lliures.276 

El 3 d’octubre d’aqueix any, pagat pels jurats de la vila, Joan Carrasco, mestre organista 

del regne d’Aragó, construïa l’orgue.277 El 23 de setembre de 1630, es pagava a 

l’arquitecte Josep Isona, per haver acabat l’obra del campanar de l’església antiga i 

haver restaurat tot l’edifici, «fer lo chipitell de la torre de dita sglésia de la present vila 

de l’Alcúdia, reteular les teulades de dita iglésia, adobar los muros de dota torre», unes 

despeses d’aproximadament 71 lliures, 12 sous i 6 diners, pagats pel fabriquer d’aqueix 

temple, el prevere Jaume Escolano.278 

Durant els segles XVI  i XVII  es fundaren nous beneficis eclesiàstics al temple de 

Sant Andreu. 

 

Béns de reialenc de confraries religioses, beneficis i administracions de caritat de l’Alcúdia. Anys 1746-
1759279 

 
Confraria o administració Béns de reialenc (lliures) Renda anual (lliures) 

Administració de l’hospital de Sant Antoni Abat 342 17,10 
Administració de Nostra Senyora de l’Oreto 240 11,55 
Benefici de Nostra Senyora de les Neus 100 5 
Benefici de l’Esperit Sant 208 10,40 

                                                 
276 «Lo honorable Joan Calderon, argenter, habitador de la ciutat de València, atrobat en la vila de l'Alcudia, gratis etc., ferma 

àpocha al honorable e discret Jaume Vallés, notari, habitador de la dita vila, com a obrer que fonch en lo any propassat de la església 

parrochial de dita vila de l’Alcúdia, present etc., e als seus, que ha hagut e rebut en lo modo e forma dejús scrits realiter numerando, 

a tota sa voluntat, cent cinquanta lliures, moneda reals de Valencia, per rahó de les manufactures de la creu de argent sobredaurada 

que aquell ha fet per a la aqueixa església parrochial, e per or, argent e qualsevol altra cosa que aquell hi haja posat en aquella. Lo 

modo de la paga és que, per mans de Juan Bonanat, obrer qui fonch de dita església en lo any antecedent, hagué e rebé cinquanta 

liures, e les restants cent lliures ha rebut del dit Jaume Vallés, escrivà etc., renuncia etc. Actum Alcudie etc. Testes, los honorables 

March Peyró e Miquel Alquocer, lauradors de la dita vila de l'Alcudia.» [APPV, Protocols, 24.594/Notari: Joan Josep Portell.] 
277 «Sit omnibus notum quod ego, Ioannes Carrasco, magister organorum regni Aragonum, habitator in villa Alcudie nominata de 

Carlet, huius regni Valentie repertus, gratis et scienter confiteor et in veritate recognosco vobis, honorabilis Ioanni Blasco, agricole, 

dicte ville Alcudie habitator, tamquam iurato in anno presenti eiusdem ville presente acceptanti et vestris que dedistis et soluistis 

michi ego quam a vobis dicto nomine habuit et recepi mee omnimode voluntati realiter numerando nongenta regalia Castelle, 

Valentia octuaginta sex libras quinque solidos monete regalium Valencie et sunt ex maiori quantitate per dictam universitate dicte 

ville Alcudie nichi debita pro manu sarturis organorum per me in ecclesia parrochiali eiusdem ville factorum et pro operibus per me 

in eiusdem factis et quia hec est rei veritas renuntio scienter omni exceptioni pecunie predicte non numerate et pecunie a vobis non 

habite et non recepte ut predicitur et doli invinius rei testimonium facio vobir fieri per notarius subscriptum presens publicum 

apocha justinum. Quod esta actum in dicta villa Alcudie die tercio mensis octobris anno a nativitate Domini millessimo 

quingentessimo octuagessimo quarto. Signum mei Ioannis Carrasto predicti qui hec concedo et firmo. Testes huius rei sunt 

honorabiles Franciscus Carrio, agricola ville de Carlet, habitator Alcudie repertus, et Petrus Jornet, alias lo esquerrer, agricola dicte 

ville Alcudie habitator.» 
278 APPV, Protocols, 15.876/Notari: Andreu Miquel. 
279 ARV, Batlia, lletra A, núm. 1.052, 1.086, 1.109, 1.111. 
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Benefici de Sant Josep 430 21,50 
Confraria de Nostra Senyora de Gràcia 177 8,85 
Total 1.497 74,40 

 

El 13 d’octubre de 1596, el ric mercader de l’Alcúdia Joan Marco fundava el 

benifet de l’Esperit Sant i el dotava de 208 lliures, amb una renda de 208 sous.280 L’any 

1646, un altre mercader, Joan Torres, fundava el benefici de Sant Josep amb una renda 

de 16 lliures que provenien de 16 fanecades d’oliveres a Guadassuar.281 El 20 de gener 

de 1690, Onofre Vendrell fundava el benifet de la Mare de Déu de Gràcia amb 480 

lliures en censals, amb una renda de 27 lliures i 10 sous. El primer beneficiat va ser 

Patrici Vendrell, fill del fundador;282 el 13 de gener de 1690, Carles II li havia concedit 

facultat per a amortitzar béns de reialenc fins a 1.300 lliures.283 El 29 de juliol de 1693, 

mossén Joan Sas, prevere de Sant Andreu, fundava el benifet de la Transfiguració del 

Senyor amb una renda de 30 lliures;284 el 12 de juliol de 1693, Carles II li havia donat 

facultat d’amortitzar 1.200 lliures per a dotar el benefici.285 El 4 de juny de 1695, el 

mercader Gaspar Espinós, fundava el benifet de la Mare de Déu del Roser, amb una 

renda de 25 lliures;286 el 28 de febrer de 1695, Carles II li havia concedit facultat 

d’amortitzar béns de reialenc fins a 1.300 lliures.287 

 

Béns de reialenc carregats a favor del clergat de Sant Andreu de l’Alcúdia. Anys 1593-1738288 
 

Data Notari que rep la donació Benefactor Quantitat donada (lliures) 
1593-12-03 Jaume Vallés Bernat Boronat 10  

1610-03-21 Jaume Vallés Govern Municipal l’Alcúdia 74  

1628-03-09 Miquel Vallés Andreu Boronat 25  

1635-08-24 Miquel Vallés Pere Alapont 150  

1635-08-24 Miquel Vallés Joaquim Alapont 150  

1637-06-07 Miquel Vallés Mossén Jaume Escolano 200  

1659-07-25 Francesc Sales  Govern Municipal l’Alcúdia 104  

                                                 
280 ARV, Batlia, lletra A, núm. 1.109 
281 APA, Visita Pastoral 1742. 
282 ARV, Protocols, 10.514/Notari: Onofre Vicent Vendrell. 
283 ARV, Batlia, lletra A, núm. 1.164. 
284 APA, Visita Pastoral de 1742. 
285 ARV, Batlia, lletra A, n. 1.164. 
286 APA, Visita Pastoral de 1742. 
287 ARV, Batlia, lletra A, núm. 1.164. 
288 Loc. cit. 



 101

1659-10-08 Francesc Sales Vicent Furió 35  

1663-07-17 Vicent Carbonell Joaquim Espous 100  

1664-08-30 Vicent Carbonell Agustí Colomina 50  

1665-07-30 Vicent Carbonell Govern Municipal l’Alcúdia 104  

1672-08-19 Vicent Cavanilles Gaspar Boix 78  

1672-09-20 Josep Segura Govern Municipal l’Alcúdia 104  

1673-01-24 Pere Joan Sorlí Onofre Marqués 120  

1673-10-28 Vicent Cavanilles Josep Crespo 40  

1675-01-06 Isidor Colomines Pere Joan Visquert 50  

1678-03-17 Josep Segura Joan Casanoves 42  

1682-07-28 Francesc Toledo Llorenç Sancho 12  

1685-11-20 Isidor Colomines Pere Peris 60  

1685-11-20 Vicent Cavanilles Jeroni Salvador 105,30 

1686-07-29 Isidor Colomines Pere Joan Visquert 120  

1688-01-11 Isidor Colomines Joan i Ambròs López 30  

1688-01-14 Isidor Colomines Josep Alapont de Bernat 30  

1688-10-07 Isidor Colomines Francesc Bernat 60  

1689-03-04 Nicolau Crespo Joan Onofre Vendrell 100  

1689-03-04 Vicent Cavanilles Joan Onofre Vendrell 40  

1692-07-16 Isidor Colomines Mossén Joan Sas 300  

1692-12-14 Nicolau Crespo Joan B. Colas  40  

1693-02-05 Nicolau Crespo Jaume Serra 150  

1693-02-05 Nicolau Crespo Joaquim Amat  150  

1693-05-23 Nicolau Crespo Andreu Fuertes  50  

1693-07-29 Isidor Colomines Mossén Joan Sas 300  

1693-07-29 Isidor Colomines Vicent Boix 100  

1694-08-09 Isidor Colomines Pere Joan Marco 50  

1694-10-22 Isidor Colomines Salvador Badia 40  

1695-03-06 Isidor Colomines Gaspar Espinós 325  

1695-05-28 Nicolau Crespo Andreu Hervàs 20  

1698-12-19 Isidor Colomines Joan Fortanet 72  

1700-07-30 Isidor Colomines Andreu Marqués 100  

1702-01-11 Isidor Colomines Antoni Espinós 40  

1702-12-21 Isidor Colomines Vicent Almela 30  

1705-01-11 Isidor Colomines Josep Crespo  28  

1705-08-07 Isidor Colomines Alexandre i Blai Escolano 260  

1707-09-23 Isidor Colomines Pere Joan Marco 50  

1707-09-23 Isidor Colomines Pere Joan Marco 50  

1707-12-06 Isidor Colomines Miquel Vendrell 88  

1709-09-19 Isidor Colomines Gaspar Vinyerta 160  
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1710-03-30 Isidor Colomines Josep Vicent Boix 100  

1710-04-10 Isidor Colomines Vicent Boix 90  

1710-04-10 Isidor Colomines Tomàs Mançano 100  

1711-07-09 Isidor Colomines Jaume Miquel 200  

1711-08-02 Isidor Colomines Vicent Anyó 107  

1712-06-05 Doménec Serra Roc Boronat 45  

1712-06-26 Doménec Serra Vicent Marqués 45  

1713-03-13 Josep Madramany Antoni Marco 40  

1718-07-22 Isidor Colomines Vicent Perales 100  

1718-09-16 Pere Joan Colomines Josep Martínez 48  

1719-08-03 Josep Madramany Josep Furió 150  

1720-07-30 Pere Joan Colomines Gaspar i Pere Vinyerta 140  

1720-09-07 Josep Madramany Joan B. Vallés 48  

1721-06-27 Josep Madramany Bartomeu Hervàs 40  

1721-06-28 Josep Madramany Josep Miquel 100  

1722-06-01 Josep Madramany Pau Tomàs 100  

1722-06-25 Josep Madramany Bartomeu Alapont 40  

1727-05-14 Pere Joan Colomines Vicent Perales 20  

1728-01-05 Josep Madramany Doctor Nicolau Bausset 200  

1729-03-07 Josep Madramany Mossén Jacint Furió 25,50  

1730-02-02 Josep Madramany Josep Aguilar 72  

1730-04-12 Josep Madramany Nicolau Martínez 40  

1730-07-02 Josep Madramany Antoni Bataller 20  

1730-12-28 Josep Madramany Miquel Serra 20  

1731-03-10 Miquel Madramany Pasqual Boronat 250  

1731-06-15 Pere Joan Colomines Vicent Campos 40  

1731-09-24 Josep Madramany Josep Marco 40  

1732-08-12 Pere Joan Colomines Josep Penya-roja 100  

1733-06-05 Joaquim Ximénez Mossén Jacint Furió 90  

1733-06-05 Joaquim Ximénez Mossén Jacint Furió 60  

1733-06-29 Miquel Madramany Maria Vinyerta 40  

1733-12-20 Miquel Madramany Bartomeu Alapont 40  

1734-07-06 Miquel Madramany Damià Furió 73,90 

1734-07-06 Miquel Madramany Damià Furió 129  

1736-08-12 Joaquim Ximénez Josepa M. Rumbau 96  

1736-12-12 Josep Madramany Mossén Baltasar Alapont 60  

1737-02-17 Josep Madramany Josep Casanoves 200  

1737-11-04 Isidor Colomines Joan Onofre Vendrell 100  

1737-12-21 Josep Joan Mossén Joan Osca 40  

1737-12-21 Josep Joan Mossén Joan Marqués 60  
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1738-08-25 Onofre Vicent Vendrell Pere Joan Bertran 48  

Total   7.753,70 

 

Al segle XVIII , a la nostra vila, la religiositat condicionava la vida quotidiana de 

manera decisiva. A partir de 1740 s’instal·laren en els carrers de l’Alcúdia gran nombre 

de retaules ceràmics amb les efígies de les Mare de Déu i dels sants més populars: Mare 

de Déu de l’Oreto, Mare de Déu del Roser, Mare de Déu del Carme, Sant Cristòfol, Sant 

Josep, Sant Abdon i Senén, etc., la qual cosa representava una sacralització de l’espai 

urbà. A més, hem de destacar dues personalitats que van deixar la seua empremta en la 

societat alcudienca dihuitesca: Maria Anna Amat i el vicari perpetu de Sant Andreu, 

Gaietà Mora. 

Maria Anna Amat (1718-1769) va aconseguir en vida fama de santedat i a la 

seua mort, fra Llorenç Boix va pronunciar una intrincada oració fúnebre, publicada pel 

Govern Municipal, i que constitueix un document inestimable per a acostar-nos a la 

religiositat de l’època. Respecte a Maria Anna, hi va haver divisió d’opinions: des 

d’aquells que la consideraven santa i profetessa, a uns altres que no donaven cap crèdit a 

les seues preteses visions. Llorenç Boix es va proposar en el seu sermó exaltar la 

personalitat de Maria Anna presentant-la com a exemple a seguir en una època 

caracteritzada, segons les seues pròpies paraules, per la «exaltación, la delicia del 

sentido, el libertinaje». Enfront d’això, Maria Anna demanava a Déu que li enviara 

patiments i desgràcies, per a portar així una vida de mortificació. Igualment, enfront del 

culte a la raó, propugnat per la Il·lustració, el predicador lloava la ignorància de Maria 

Anna, la qual, coneixedora no obstant que «reinaba en el mundo el vicio de la lascivia», 

en realitat desconeixia tot allò referent a aquest i altres vicis del segle. 

El purgatori gaudia d’especial atenció en les creences religioses de l’època, les 

ànimes retingudes allà s’apareixien a Maria Anna i li demanaven oracions per a la seua 

ràpida entrada en el cel. Molts la tenien com a intercessora d’Alcúdia davant d’un Déu 

molt sever. A aquest respecte assenyalava Boix: «Nuestra fortuna consistió en tener en 

María Ana Amat, una Abigail que, postrada a los pies del indignado Juez que intentaba 

nuestro castigo, temperassa sus iras deteniendo los amenazados estragos.» Maria Anna 

demanava incessantment per la nostra vila a fi que «acabassen las discordias y lloviesen 

celestiales bendiciones.» Amb la seua mort, va desaparéixer, «la que servía de 
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antemural a esta villa, la que con Dios agenciaba nuestra felicidad, la que con sus 

repetidas ocasiones solicitava descendiessen sobre nuestra patria los soberanos favores.» 

Finalment va destacar Boix la gran devoció de Maria Anna per la Mare de Déu de 

l’Oreto, qui la va afavorir amb diverses aparicions, desvelant-li l’origen de la seua 

venerada imatge. Tot Alcúdia havia d’estar agraïda a la Mare de Déu perquè havia de 

ser «esta Soberana Reyna, el amparo y escudo que havía de proteger a esta villa.» 

Gaietà Mora va tindre l’honor de ser el primer rector de la parròquia independent 

de l’Alcúdia respecte a Carlet i el que va impulsar l’inici de la construcció del nou 

temple parroquial.  

La magnífica església de Sant Andreu simbolitza a la perfecció la expansió 

demogràfica i econòmica de l’Alcúdia al segle XVIII  però, especialment, el poder, la 

vitalitat i la riquesa de les famílies que conformaven l’oligarquia dominant.289 Són 

diverses les causes que poden justificar l’inici d’aquesta magna empresa: l’estat ruïnós 

de l’antic temple,290 la situació de bonança econòmica, l’augment demogràfic, el desig 

de l’oligarquia terratinent i sedera de deixar un testimoni del seu poder, etc. Però, tal 

vegada, un dels motius més directes per a l’inici de les obres i, fins ara, desconegut, va 

ser la concessió de la independència eclesiàstica de l’Alcúdia de la parròquia de Carlet. 

A la nostra vila no hi havia rector, sinó un vicari perpetu que depenia del rector de 

Carlet, el qual cobrava la primícia del terme de l’Alcúdia i donava 100 lliures anuals al 

vicari.291 En algunes ocasions el rector de Carlet havia nomenat el vicari de l’Alcúdia de 

forma un poc arbitrària, sense fer concurs de mèrits.292 Com que era necessari per a 

l’Alcúdia un nou temple, era igualment necessària l’obtenció de la independència de 

                                                 
289 GONZÁLEZ COMENGE, C.; VALLÉS BORRÀS, V. El templo de San Andrés Apóstol de l’Alcúdia. L’Alcúdia: Comunitat Parroquial 

de Sant Andreu Apòstol, Alzira, 1997. 
290 «Hallándose el templo eo iglesia parroquial de dicha villa indecente y amenazando ruina, se resolvió de común acuerdo de ambos 

cabildos ecclesiástico y secular y particulares vecinos el demolerla y hazer planta nueva para la rehedificación de un nuevo templo.» 

Francesc de la Fuente, en nom dels electes de la fàbrica del nou temple, a Ferran VI. [ARV, Real Acuerdo. Any 1749, llibre 44, f. 

470.] 
291 El 26 de febrer de 1687, Joan Ferrer, vicari perpetu de l’Alcúdia, afermava que «por quanto los frutos primisiales de dicha villa 

de La Alcudia y su término los persibe y cobra el rector de la iglesia parrochial de la villa de Carlet por tener los anexos a su retoria, 

el qual paga al dicho vicario de La Alcudia 100 libras cada año por razón de sus alimentos y administración de los sacramentos de 

dicha iglesia de La Alcudia, según lo dispuesto en el concilio de Trento y diferentes sentencias que el dicho vicario a obtenido en su 

favor.» [ACV, núm. 4525/27.] 
292 «Haviendo muerto el vicario de la parrochial de dicha villa y ser patrono de ella el parrocho de la de Carlet, recelando que éste la 

proveyesse sin hazer concurso, se interessó a este fin con el provisor de dicho arzobispado el conde [Baltasar Escrivà], todo dirigido 

al mayor consuelo, lucimiento y esplendor de dicha villa.» [AHN, Consells, llig. 6.833.] 
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Carlet i l’erecció d’una parròquia, però les despeses que comportava aquesta empresa 

resultaven excessives per al clergat de la vila. 

El 28 de setembre de 1746, pocs dies abans de la col·locació de la primera pedra 

del nou temple, d’una part Gaietà Mora,293 vicari perpetu, en nom del clergat de Sant 

Andreu, i per l’altra el Govern Municipal, presidit per l’ alcalde ordinari Joaquim Furió 

Ximénez, acordaren lluitar junts per a obtindre aqueixa independència. Per la concòrdia 

signada, l’Ajuntament es comprometia a pagar i a anticipar les quantitats necessàries per 

a l’efecte, el vicari perpetu oferia a canvi cedir a l’Ajuntament els ingressos de la 

primícia que rebria quan fóra rector fins a satisfer allò aportat pel Govern Municipal.294 

Així mateix, aquest s’obligava a donar a Mora «lo que importare la primicia de las 

tierras de la otra parte del río en el caso de salir mal el pleyto.»295 Per a obtindre diners 

per a l’inici del plet, el 17 de setembre de 1747, es van amprar 400 lliures de seda a 

Baltasar Pérez de Navarrés, amb un valor de 960 lliures, les quals s’obligaren a pagar 

Francesc Jornet, Josep Marqués i Francesc Serra.296 L’entusiasme per l’empresa a la vila 

era tant que l’any 1746, l’Alcúdia va deixar de ser nomenada «de Carlet» per a dir-se 

«de Sant Andreu».297 

Les considerables dimensions del nou temple feren necessari, entre els anys 

1746 i 1748, la compra de solars al voltant de l’antiga església d’Andreu Boix,298 

d’Andreu Boix de Vicent299 i de Francesc Masià.300 A més, els electes compraren un 

                                                 
293 El doctor Gaietà Mora era natural de Cocentaina, els seus pares eren Esteve Mora i Anna Escrivà. Els seus germans eren el 

doctor Miquel Mora, prevere i advocat dels Reials Consells, i Maria Antònia Mora. Esteve Mora va morir pel març de 1746, i 

Gaietà, sa mare i la seua germana Maria Antònia, els qual residien a l’Alcúdia, donaren poder a Miquel Mora perquè venguera la 

casa i terres de l’herència del seu pare a Cocentaina. [ARV, Protocols, 10.516/Notari: Josep Juan; 1747, juliol, 4.] 
294 Llorenç Madramany, alcalde ordinari, afirmava el 1749 que «la villa, nuestra parte, se obligó a pagar y anticipar todos los gastos 

que ocurriessen en la desmembración de la vicaria de ella y el doctor Gayetano Mora, cura de esta villa ofreció cecer a favor de ella 

los derechos de primicia que le perteneciessen hasta que se cobrase y reemplasase de dichos gastos anticipados.» [ARV, Protocols, 

10.567/Notari: Onofre Vicent Vendrell.] 
295 La concòrdia va ser autoritzada pel notari de l’Alcúdia Pere Joan Colomines. [ARV, Protocols, 10.568/Notari: Onofre Vicent 

Vendrell.] 
296 A Baltasar Pérez, el 1749, encara se li devia 560 lliures, per la qual cosa aquest va instar plet contra la vila. [ARV, Protocols, 

10.567/Notari: Onofre Vicent Vendrell.] Les depeses dels plets sumaven, el 1749, 1.000 lliures, que la vila «ha expendido en los que 

se han ocacionado para la dismembración de la vicaria de dicha villa erigiendola en iglecia parroquial con absoluta independencia y 

separación de la de Carlet.» [ARV, Protocols, 6.559/Notari: Salvador Madalenes.] 
297 ARV, Protocols, 10.565/Notari: Onofre Vicent Vendrell; 1746, juliol, 20. 
298 Andreu Boix va vendre als electes un tros de corral per 160 lliures. [Loc. cit.] 
299 Andreu Boix de Vicent i Maria Osca vengueren als electes un tros de corral de 49 pams per 180 lliures. [ARV, Protocols, 

10.565/Notari: Onofre Vicent Vendrell; 1746, juliol, 20.] 
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camp de Francesc Vallés de 6 fanecades a la partida del Teular a fi de fabricar taulells 

per al temple.301 

La principal font d’ingrés302 per a les obres va ser un impost sobre el consum de 

carn de 4 diners per cada lliura «en todo género de carnes que se matasen y deshissiesen 

en la carnesería de esta dicha villa»,303 impost «en el que gustosamente combienen quasi 

todos los vecinos […] y agregándose, a más de esto, que todos los ecclesiásticos se 

sujetan también a esta contribución por ser para fin tan piadoso y del culto divino.»304 

Per a imposar aqueix impost es va demanar permís al rei Ferran VI, el qual va 

encomanar el capità general de València que s’informara «del estado en que se halla 

dicha fábrica, con qué caudales se ha hecho, […] qué se necesitará para concluirla i si 

combienen en dicho arbitrio todos o la maior parte de vecinos.» El rei pareix que va 

donar l’autorització. 

No anem a referir les etapes constructives del temple de Sant Andreu, ja 

analitzades en altres publicacions,305 però sí que hem considerat oportú donar a conéixer 

alguns aspectes inèdits sobre el desenvolupament de les obres. Així, el 29 d’abril de 

1766 se signava el contracte entre els electes del temple i Tomàs Belando306 i el seu fill 

Vicent per a platejar i colrar l’espai interior del temple per preu de 224 lliures.307 

Igualment, en l’any 1797, encara no s’havia acabat de decorar la capella de la Mare de 

                                                                                                                                               
300 Francesc Macià, en nom de curador dels fills de Josep Peris, va vendre als electes un tros de corral que va ser estimat en 20 

lliures per l’arquitecte Josep Villar de Miralles, ja que, «aviendo determinado el común de esta villa hazer una nueva iglesia para 

mayor culto divino en lugar mismo de la antigua y su sementerio según las lineas de la nueva planta y simientos que ya se han 

empesado […] y no pudiendo oponerme a ello por las relevantes excepciones de los electos de dicha fábrica y obra.» [ARV, 

Protocols, 10.566/Notari: Onofre Vicent Vendrell; 1747, gener, 13.] 
301 La venda la va efectuar la viuda de Vallés, Gertrudis Peris, per preu de 32,5 lliures. [ARV, Protocols, 10.565/Notari: Onofre 

Vicent Vendrell; 1746, agost, 16.] 
302 A més de l’impost sobre la carn, hi hagué unes altres fonts de finançament. El 22 de juny de 1752, Francesc Jornet, en nom del 

doctor Senén Madramany, prevere, i de la seua germana Josepa Maria, feren donació als electes de la fàbrica de totes les collites 

d’unes terres de la seua propietat per temps de 4 anys. [ARV, Protocols, 10.567/Notari: Onofre Vicent Vendrell.] Sobre les altres 

fonts de finançament, GONZÁLEZ COMENGE, C.; VALLÉS BORRÀS, V. Op. cit., p. 40-42. 
303 ARV, Protocols, 10.567/Notari: Onofre Vicent Vendrell; 1749, febrer, 21. 
304 ARV, Reial Acord. Any 1749, llibre 44, f. 470; 1749, març, 13. Madrid. 
305 CHOVER MADRAMANY , J. Op. cit.; GONZÁLEZ COMENGE, C.; VALLÉS BORRÀS, V. Op. cit. 
306 Tomás Belando, greument malalt, va atorgar testament el 17 de gener de 1767, i va ser soterrat al creuer del temple que estava 

colrant al costat del seu fill. [ARV, Protocols, 10.578/Notari: Onofre Vicent Vendrell.] 
307 Havien de colrar la «cornisa, alquitrave, capiteles y demás». [ARV, Protocols, 10.577/Notari: Onofre Vicent Vendrell.] 
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Déu de l’Oreto,308 i el 1799, el temple no tenia un retaule major. El electes de la fàbrica 

parroquial, per a sufragar aqueix retaule, recorregueren al comte de l’Alcúdia, Joaquim 

Antoni de Castellví i li referiren que 

 

el común de vecinos de la citada villa, de puras limosnas, ha costeado la construcción de 

dicha iglesia, poniéndola en estado de perfecta por lo tocante a albañilería, quedando solamente a 

perfeccionar los retablos o altares que deven colocarse para el mayor adorno, los quales, algunos 

de ellos, se van trabaxando a costas de devotos, por manera que resta la rehedificación del altar 

mayor que es el de exesivo coste.309 

 

El comte el va prometre una quantitat, però va caure malalt i l’administració de 

les seues rendes va passar a la seua hereua, la duquessa d’Almodóvar, a la qual instaren 

els electes, el 2 de gener de 1799, perquè els concedira allò que el comte els havia 

promés «para los fines de la rehedificación del altar mayor, la que servirá en gloria del 

Salvador y beneficio de aquel común, atendida la pesada carga que años hace sufre en la 

indicada fábrica.» La duquessa va lliurar 400 lliures per a la conclusió del retaule 

major.310 El 1803, els electes de la fàbrica parroquial 311 elegien síndics a Josep Beltran, 

beneficiat, i a Miquel Jornet,  

 

a fin de poder continuar y finalizar la nueva obra de dicha iglesia y en particular la del 

citado retablo mayor puedan tomar y tomen en préstamo gracioso o de la manera que más 

convenga de la Excelentíssima Señora Duquesa de Almodóvar, condesa de esta villa, la cantidad 

de mil libras. 

 

Quantitat que necessitaven per acabar el retaule major. La duquessa va acceptar i 

va prestar a la junta d’electes aqueixes 1.000 lliures sense interés, pagadores en dos 

terminis de 500 en dos anys.312 

                                                 
308 En el seu testament, Rosa Pasqual volia que foren celebrades per la seua ànima diverses misses cantades, «una a Nuestra Señora 

de Loreto, en su capilla y altar privilegiado, caso de estar concluhida dicha capilla que se está luciendo.» [ARV, Protocols, 

10.811/Notari: Vicent Vendrell; 1797, juny, 19.] 
309 ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.3.2, caixa 26. 
310 Les 400 lliures foren satisfetes en dos terminis de 200, l’un el 19 de desembre de 1799, i l’altre el 13 de juny de 1800. La donació 

va ser rebuda per Joan Baptista Jornet, depositari de la fàbrica parroquial. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.3.2, caixa 26.] 
311 Eren Lluís Pons, rector, Josep Beltran, Damià Blasco, Josep Vendrell, beneficiats, i Miquel Jornet, Atanasi Miquel, Manuel 

Marco, Felip Furió i Bernat Badia, veïns de l’Alcúdia. [ADV, Fons duquessa d’Almodóvar, e.2.7, caixa 12; 1803, octubre, 3.] 
312 Loc. cit. 
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Les obres del nou temple van comptar amb el suport entusiasta del Govern 

Municipal de la vila. La satisfacció general de l’oligarquia burgesa. amb motiu de la 

inauguració de la mitat de l’obra, va restar reflectit en les composicions poètiques 

(octaves reials) que, compostes, segurament, per Joan Baptista Madramany, van ser 

col·locades a l’entrada del temple: 

 

Haciendo al cielo guerra los Gigantes 

pusieron monte sobre monte en vano: 

Ícaro, con designios arrogantes, 

quiso tocar el cielo con su mano. 

De Babel callo intentos semejantes, 

por venir la verdad a lo profano; 

mas nosotros, con otro fin y celo, 

hicimos aquí escala para el cielo. 

 

Ya la Fama en el mundo no publique 

del gran Cyro el palacio sumptuoso, 

ni en adelante a celebrar se aplique 

el sepulcro de Cario tan famoso. 

No al orbe ni trompa comunique 

ser sólo de Diana el templo hermoso, 

pues es éste perfecto de tal modo 

que quien le alaba lo celebra todo.313 

 

En la primera estrofa es declara el principal motiu que va moure al grup 

d’alcudiencs acabalats a començar les obres d’un nou temple, que no era un altre, 

segons Madramany, que construir una «escala para el Cielo», és a dir, alçar un santuari 

dins el qual, per mitjà de l’oració i l’eucaristia, els fidels pogueren aconseguir la 

salvació. El poeta deixava clar també que aquesta escala no tenia res a veure amb altres 

realitzades per personatges de la mitologia, als quals el motiu que els va moure va ser la 

supèrbia, per la qual cosa van patir un just càstig. Així, en la mitologia grega, els 

Gegants van intentar escalar l’Olimp —domicili dels déus— amb el propòsit de 

derrocar Zeus. Per a aconseguir aquest fi van posar dues muntanyes, una damunt de 

                                                 
313 CHOVER MADRAMANY , J. Op. cit., p. 51. 
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l’altra, les muntanyes Pelió i Óssa. Però Zeus va llançar els seus rajos contra ells i va 

derrocar les muntanyes, que van xafar als Gegants. 

També segons la mitologia clàssica, Ícar i son pare, el llegendari artesà atenenc 

Dèdal, van ser empresonats a l’illa de Creta. Per a escapar, Dèdal va construir un parell 

d’ales per a cada u d’ells, que van ser fixades als seus muscles amb cera. Però Ícar es va 

acostar massa al sol, es fongué la cera i es va precipitar al mar, on es va ofegar.  

Finalment, se cita l’exemple bíblic de la construcció de la torre de Babel; quan 

Déu va castigar la vanitat dels hòmens que no volien comptar més que amb les seues 

pròpies forces per a reafirmar-se sobre la superfície de la Terra i forçar la porta del cel. 

Tot i aquestes declaracions, la segona estrofa mostrava una inaudita arrogància quan 

estableix Madramany un paral·lelisme entre el nou temple i algunes meravelles 

arquitectòniques de l’antiguitat. Afirmava que després de contemplar el temple 

alcudienc, la Fama —personificació de la veu pública— s’havia d’abstindre de 

proclamar les excel·lències del palau i els jardins de Babilònia, la perfecció del 

mausoleu d’Halicarnàs en l’antiga regió de Cària, o la grandiositat del temple de Diana 

a Efes. Pel contrari, la Fama ara havia d’anunciar al món la bellesa del temple de 

l’Alcúdia perquè allà es reunien les millors qualitats de totes les meravelles 

arquitectòniques de l’antiguitat. 


