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Enfebrerde 1494la pestaques'ensenyoriade Valencia haviasaltatels
murs del monestir de la Saldial -bastit lora del recinte urba, a l'altra

banda del pont NOU-2i hi feia estralls sense respectar oficis ni jerarquies.
Unany després, el mateix metgede lacomunitates trobava «detengutde
malaltia» i més d'una monja sofria encara els rigors de l' afecció. De poc
havien servit les tres misses que les religioses havien fetdir per a mitigar
l'epidemia, quan fins i tot la superiora assentava en els seus comptes el
cost deIs «cordials presos en lo temps de la pestelencia y les medesines
preses per mi, indigna abbadessa».3

La pestano havia fet altra cosa que complicar una tasca tan delicada
com regir una comunitat de 23 monges, unes fadrines de la noblesa i del
patriciat local4 que potser s'havien vist atretes per la vida religiosa, pero
que més sovint havien estat objecte d'unes estrategies familiars encami-
nades a defugir matrimonis que per les costases dots o la fragmentació

1 Sobre aquest brot pestíferi altresque afectaren la ciutat ielcentre del país, potveure's
l' article de Mercedes GALLENTMARCOi María Rosa Muooz POMER,'1ntroducción al estudio

de las pestes en la comarca de la Ribera", en Economia agraria i histOria /ocal. 1 Assemblea
d'Historia de la Ribera, Val~ncia, Alfons el Magnanim, 1981, pp. 307-312.

2 El monestir, destru'it a principis del segle XIX,es trobava al pla de la SaiiÍia, al marge

esquerre del Túria, i molt a prop deis ravaIs de Marxalenes i de l'Alcúdia.
3Les dades sobre eIs efectes de la malaltia provenen deis comptes del monestir deis

anys 1494 i 1495, ARV, Clero,2.991.
4 Prova deis elevats medis sociaIsen que es reclutaven les monges són eIs llinatges

-Bonastre, Catala, Marrades, Fenollet entre altres- que aquestes ostentaven, d' acord amb
les dades de Vicente FERRANSALVADOR,"El real monasterio cistercense de Gratia Dei

(Zaidía) en Valencia. Aportación a su historia", Anales del Centro de Cultura Valenciana,46,

1%1,pp.60-108.
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de les herencies, haurien amenac;atel patrimoni deIs seus llinatges.5La
comesa rectora que requeia sobre Ursula d'Eslava, la reverent abadessa
del monestir de Gratia Dei -més conegut com la Sa'idia-,atenia tant als
cossos com a lesanimes. Fervents esposes de Crist o fillesexcedentaries,
les monges havien de tenir satisfetes amb escreix les seues necessitats
materials per a poder-se dedicar sense maldecaps a l'oració. 1dins de la
moderació que els imposava el seu estat, aquestes religioses havien de
gaudir d'un nivellde vida que no contradigués elsseusorígens aristocra-
tics. Per a tot ac;ocalien diners.

Gracies a la fundadora del monestir -Teresa Gil de Vidaure- i als
successiusdonadors,desde 1268s'havia acumulat un patrimoni tempo-
ral que, renovat de tant en tant per les dots de les novícies -sempre
inferiors a les aportades en les naces seculars-6 provei'a la comunitat
monastica d'unes rendes considerables. L'abadessa era laresponsable de
la gestió d' aquests béns material s,aixo sí,sota lapaternal supervisió deIs
cistercencs masculins del monestir de Benifassa.Amb tal, el maneig de
diners no deixava d'ésser perillós per a la virtud d'una religiosa. Com
havia recordat el francisca Eiximenis, dedicar-se a les «coses terrenals»
era especialment reprobable «en dona religiosa, qui deu ésser lunyada
tata del mon, axí per rahó de sa honestat con de sa humilitat, ne és cosa
pertanyent a dona que ella siga gran negociadora per res.»7

Així doncs, per les limitacions morals, pero també per raons practi-
ques, la recaptació de les rendes es deixava en mans d'un síndic laic-en
aquests anys el notan Jaume Gisquerol- que aplicava el rigor necessari
per a fer pagar els deutors. A la superiora, auxiliada per les bosseres, li
corresponia la gestió domestica, més propia d'una esposa, d' assignar els
ingressos que rebia del síndic al manteniment de la casa i de la famIlia
monastica.

5Aquesta actitud era general: a Franc;a els monestirs femenins es concebien sovint com
una casa d' acull per a joves fadrines i viudes que renunciaven a unes altres naces, tal com
indica Michel PARlSSE,Les nonnes au Moyen Age, Le Puy, C. Bonneton, 1983, p. 63.

6 Així succeÜl a la Toscana, segons l' estudi de Richard TRExu!R,"Le célibat á la fin du
MoyenAge: les religieuses de Florence",Annales E.S.c., 17, 1972, p. 1.340.

7Francesc EooMENIS,Lo libre de les dones, Barcelona, Curial, 1981, ed. a cura de Frank
Naccarato, vol 1,p. 167.
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1. Viure de renda

EIs quadems on l'abadessa reflectia la comptabilitat del monestir no
especifiquen l'origen de les sumes que el síndic lliurava en partides
escalonades alllarg de l'any. Disposem, pero, d'un capbreu redactat en
1497,8on «perque en sdevenidor vinga e sia en perpetua memoria de
lotes les successores abbadesses» s'havien detallat minuciosament les
fonts d'ingressos de la Saidia. L'estructura i la naturalesa d'aquestes
rendes aproximaven més l'economia del monestir cistercenc als con~
vents de mendicants que no alsseus confrares de la Valldigna, titularsde
veritables senyories rurals.9Tot al contrari qpe aquests, les monges de

. Valencia no eren senyores de vassalls, sinó meres perceptores de censos
"emfiteutics dispersos i de pensions censalistes, en definitiva uns ingres-
50Sidentics als que abastien els hospitals de fundació burgesa1oi fins i tot
a les mateixes fortunes privades del patriciat localYNomés el ter~delme
de Russafa, donat per Jaume 11en 1298,12podía equiparar-se a les parti-
cions en especie que constituien les principals entrades de les petites
senyories que envoltaven la ciutat.

En conjunt, els 14.800 sous que tooricament es cobraven en els
anys noranta del segle xv eren una suma substanciosa que superava
amb amplitud les rendes d'una senyoria rural coro Torrent, tot i que
amb un centenar de focs era de les més poblades de I'Horta de Valen-

8ARV,Clero,2.679.Aquest capbreu no es troba datatifou reutilitzatdesprés del 1500,
pero les evidencies paleografiques i les referencies internes -les dades més tardanes de les
adquisicions de béns- permeten afirmar amb un mínim d' error que reflecteix l' estat deis
béns del monestir en 1497.

9El patrimoni de la Valldigna i la seua gestió han estat estudiats per Ferran GARCIA-
ÜUVER, El naixement del monestir cistercenc dela Valldigna, Valencia, Universitat, 1983 i també

en la seua tesi doctoral inedita, El monestir i la mesquita. Societat i economia agraria a la

Val/digna (segles XIII-XVI), Valencia, Universitat, 1986.
10A finalsdel segle XIV,les rendesde 1'hospitald'En Oapers provenienen un 10%deis

censaIs i en un 54 % deis irnmobles, com pot veure's en elllibre d' Agustín RUBIOVELA,

Pobreza, enfermedad y asistencia hospitalaria en la Valencia del siglo XlV, Valencia, Alfons el

~agnanim,1984. .

11Era el cas del mercader JoanAmalric, que en 1463 tenia invertits en censals el 85 % deis

100.000 sous a que ascendia el seu patrimoni rendista, mentre que el15 % restant s'havia
esme~at en cases i terres, segons Pau VICIANo, "L' estrategia rendista del patriciat valencia:
el censal i la terra en les inversions d'unmercaderdel segle xv", enIl Congres d'Historia de

¡'Harta-Sud (Torrent, 1990), en premsa.
12V. FERRAN,op. cit., p. SO.
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ciaP Els ingressos del monestir a més de voluminosos eren segurs, ja que
en un 80 % estaven formats per sumes fixes que només podien veure's
disminuldes per la morositat d' emfiteutes i censataris, una eventualitat
que en tot cas podia solventar-se amb l' embargament de béns del deutor.

La fluctuació de les coIlites -«pa, vi, oli, fruytes e tots altres splets»-
es reflectia en els arrendaments del tefe;delme i provocava oscil.lacions
entre els 3.000 i els 3.400 sous,14pero al representar soIs un cinque de les
rendes totals, aquests alts i baixos eren anul.lats per l'estabilitat deIs
interessos censalistes -un 40 % de les entrad es- i deIs censos deIs immo-
bles emfiteutics-un 30% del volumglobal. Ambun caractercomplemen-
tari s'afegien altres rendes que havien estat assignades a la Saldia per
institucions religioses i pa~ticulars -la cartoixa de Valldecrist i una com-
tessa d'Empúries-,15 a més deIs interessos deIs credits que les monges
havien concedit a curt termini a alguns emfiteutes per a facilitar l' establi-
ment o la compra de cases del monestir.

Quadre 1

INGRESSOSDEL CAPBREU DE 1497"

Endefinitiva, els ingressos es trobaven completamentmonetaritzats,
ja que el tefe;delme de Russafa -al cap i a la fi una partició de la collita-
no solia trabar dificultats per a arrendar-se en diners i canalitzar així els
productes agraris cap a l'atractiu mercat urba. Tanmateix, no era de la
terra d' on naixien les principals rendes que abastien la taula de les
cistercenques.

13 EIs arrendaments de Torrent solienoscil.lar a r entorndels 10.000 sous, vegeu r estudi
de J()sé Royo MAR'TÍNEz,Un señerfo valenciano de la orden del Hospital: la encomienda de Torrent,

Torrent, IDECO, 1988, pp. 69-70.

14 Aixo s' índicava en 1448, pero el muntant de 3.000 sous devia ser més usual i així es
comptabilitzaenelcapbreud'aquestany, segonslesdadesque transcriu MaríaDesampa-
rados CABANESPEcoURT,Los monasterios valencianos. Su economía en el siglo xv, Valencia,
Universitat, 1974, vol. Il, pp. ~5-64.
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ter delme censos rendes interés
de Russafa censals ernfiteutics assignades deutes total

3.000 5.853/7m 4.416/5 1.020 516/5 14.806/5m
20,26 % 39,53 % 29,82 % 6,88 % 3,48%

lOTotes les quantitats en sous/diners/mealla.



1.1. Pecunia pecuniam non parit?

Contrariament a la contundent sentencia cananica,16 pot dir-se que a
la Valencia tardomedievalelsdinerssíqueengendravendiners, finsi tot
en una comunitat religiosa com la Sai'dia. Si a inicis del Quatrecents sant
Vicent encara podia associar en les seu es predicacions la usura i el
censal,11 la necessitat econamica del credit afavoria la tolerancia cap a
aquesta darrera forma de préstec, que presentava un interés moderat ~

una formulació jurídica basada en una institució tan poc sospitosa a ulls
deIs moralistes com l'emfiteusi.18Els vents del segle esbargien l'olor de
sofreque havia embolcallateI censal,finsal puntque, segons uncapbreu
de 1448,els ingressos censalistes suposaven una desena part de la renda
anual del monestir de laSai'dia.Cincdecades després, aquesta presencia
s'havia quadruplicat i els interessos del credit constitui'en el pilar més
salid de l'economia monastica. Amb un capital global proper als 90.000
sous, els 27 censals que possei'en les monges produi'en un volum de
pensions de quasi 6.000sous, comparable a la renda feudal que elspetits
llogarrets de I'Horta lliuraven a algun monestir de les rodalies.19

15Es tractava de 360 sous anuals donats per la comtessa d'Empúries en 1382 per a

vestuari de les monges i deis 660 que, des de 1320, havia assignat el prior de Valldecrist.
I'Sobre l'actitud de I'Església cap al préstec potveure's, des d'una perspectiva local, el

treball d' Antoni F'uRIó, "Crédito y endeudamiento: el censal en la sociedad rural valencia-

na (siglos XIV-XV)", en SeiWrlo y feudalismo en la península ibérica (siglos xn-XIx). (Saragossa,
1989), en premsa.

17Miguel LLOP CATALA,"Observaciones socio-económicas en la predicación de San
Vicente Ferrer", Escritos del Vedat, XVIII, 1988, pp. 201-240.

18Sobre els aspectes jurídics del censal, Arcadi GARCJASANZ,"El censal", BSCC, XXXVII,
1961, pp. 281-310.

19 A finals del segle XIV, el monestir cistercenc masculi de Sant Bemat de Rascanya
obtenia 3.000sous deis seus drets senyorialssobre l' alqueria de Rascanya i la mateixa suma
dellloc d'Espioca, segons Vicent GASCONPELEGlÚ,Sant Bernat de Rilscanya, Valencia, 1967,
pp. 34-35. .
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Quadre 2

PATRIMONI CENSALISTA

públics privats total

nombre 10 17 27
capital 35.920 51.750 87.670
pensions 2.413/8m 3.439/11 S.853/7m



EIs deutors que la Sai'dia havia enxampat en la sella xarxa eren
sobretot privats. En efecte, el 60 % deIs capitals s'havien deixat en man.s
de diverses persones de la ciutat de Valencia que, en conjunt, aportaven
una proporció equivalent de pensions. La resta corresponia a institucions
que havien d'emetre deute públic per a finan<;ar la sella activitat. Poca
diferencia hi havia en les condicions economiques en que es contractaren
aquestscredits. En termesmitjans,elscapitals i les pensions méselevades
eren deIs préstécs públics -uns 3.500 i 240 satis respectivament-, mentre
que les operacions amb deutors particulars assolien xifres un poc infe-
riors -3.000 i 200. En ambdós casos l'interés més freqüent era el 6,66 %,
encara que en els censals privats aquest percentatge soIs apareix en el
darrer quart del segle xv, mentre que en els carregaments anteriors pre-
dominava el 8,33 %.20

En definitiva, cal remarcar l' elevat muntant que assolireI'\ els censals
privats, molt superior als dos o tres centenars de sous que els llauradors
manllevaven deIs seus creditors d'extracció camperola i burgesa.21 1de
fet, els deutors de la Sai'dia eren sobretot els estrats superiorsde la societat
urbana: un 60 % de les pensions les pagaven cavallers i donzells -o les
selles viudes-, mentre que els burgesos -mercaders i apotecaris- s' acos-
laven al 30 %. La resta corresponia a alguns artesans i llauradors que
residien també en la ciutat de Valencia o en les selles rodalies.

Quadre 3

CENSALSPRIVATS

20Deis10censalspúblics,9s'havíencontractata16,66 %,mentrequedels 17privats, els
5 que hihavía al S,33 % forencarregats abans de 147Síels 7 al 6,66 %desprésd'aquestany.

21EIs llauradors de Sueca s' endeutaven per sumes que anaven deis 200 als 600 sous
-sobretot 300--, per les quals pagaven unes pensíons que oscíl-laven entre els 15 í els
50 sous, vegeu el treball col.lectiu d' A. FuRió,J. V. CARdAMARsn.LA,A. J. MIRA,S. VERCHER
í P. VICIANO,"Endeutament í morosítat en una comunítat rural El censal a Sueca a finals

del segle xv", en V Assemblea d'Historia de la Ribera (Almussafes, 1988), en premsa.
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deseo-
nobles burgesos artesans llauradors negut total

nombre 8 4 2 1 2 17

capital 29.700 14.950 1.600 300 5.200 51.750

pensions 1.994/1 977/6 130 25 313/4 3.439/11



Entre els princi pals deutors del monestir, amb pensions superiors als
300 sous, trobem nobles com el donzell Jeroni Bonastre, que lliurava 333
sous i 4 diners per un préstec de 5.000 sous, mentre que Isabel, la viuda
del cavaller Gabriel Navarro, ~n pagava 400 per un capital de 6.000. Una
pensió semblant havien de satisfer els germans Pero Mac;a de Lic;ana i
Lluís Cornell, també cavallers, per una suma de 7.000 sous.

Els sectors ciutadans~ normalment associats més al paper de creditors
que no de deutors, tampoc queda ven enrere a l'hora de manllevar, de
grat o per forc;a.Així, l' apotecari Francesc Vidal, des de 1482, lliurava al
monestir 600 sous per un capital de 9.000, 'un censal que hagué de
contractar perque coro a síndic devia al monestir aquesta quantitat, «e
per C;Oque no.ls podien cobrar de aquell, tragueren partit almenys de fer-
ne 10dit carregament.»22

Les monges de la Saidia -o els seus síndics- no negocia ven amb els
grups subal terns de la Valencia qua trecentista. De fet, de tres censals que
les relacionaven amb llauradors i menestrals, dos no havien estat carre-
gats directament pel monestir, ja que un era una donació i l' altre -coro li
succeí al síndic- un deute motivat per la insolvencia de l'arrendatari
decimal. En lloc de repartir el seu capital en un extens ventall de petits
deutors, les abadesses havien preferit concentrar-se en un reduit cerc1e
de censataris d' extracció social elevada.

El mateixpodia dir-se en el sector del deute público No trobem entre
les renglesdels manllevadors petitescomunitats rurals, sinó el cap icasal
del regne i -amb un 80 % de les pensions-la poderosa Generalitat, una
institució fiscal estamental qué durant el segle xv~'a mesura que anava
guanyant protagonisme, va emetre un volum enorme de deute públic
sota la forma de censals.23

22 ARV, Clero, 2.679.

23En 1494-14951'endeutamentcensalista de la ciutatde Valencia era de tal magnitud
que pagava als seuscreditors un total de 783.000sous enconcepte de pensions, i:rid.l'obra
d'Emest BELBNGUERCBIIRIÁ,Valenciaen lacrisi delsegleXV, Barcelona, Ed. 62, 1976, p. 59. Pel
que fa a la Generalitat, cal dir que ja despenia en 1409 més de 130.000 sous en pensions,
segons María Rosa Mtrnoz PoMER,Orlgenes dela GeneralidadValenciana,Valel'lCia,Conselle-
ria de Cultura, 1987, pp. 346-347.
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Quadre 4

CENSALS PÚBLICS

Generalitat Valencia Xelva total

nombre
capital
pensions

8
29.420
1.961/4

1
2.500

166/8

1
4.000

285/8m

10
35.920

2.413/8m

L'orientació del monestir cap a la inversió censalista fou cosa de la
segaDa meitat del Quatrecents. Les primeres adquisicions de censals
dataven de 1381,pero va ésser en el període 1451-1497quan la Saldia es
féu amb els 23títols de credit que, en conjunt, produlen quasi el 90 %de
les pensions registrades en el capbreu de finals de segle. 1més concreta-
ment, les operacions es concentraren en les decades deIs vuitanta i
noranta, només una quinzena d' anys en que entraren a engrossir el
patrimoni monastic 18 nous censals, amb el 70 % deIs redits cobrats.
Aquesta immersió en el mercat creditici no era casual, sinó que obela a
una estrategia inversora ben definida. De fet, més de la meitat de les
sumes esmerc;ades-i de les pensions-eren préstecs efectuats originaria-
meDí pel monestir, mentre que les compres de títols de mans d'altres
creditors suposaven un quart del patrimonio En canvi, els censals que
foren donats a laSaldia -normalmentcom a dots de les novícies-a penes
arribavena uncinquedel total. Endefinitiva, un85 %delsingressoscen-
salistes eren conseqüencia d' operacions actives de les monges, mentre
que l'atzar de les donacions tingué un relleu secundari24,

Quadre 5

MODE D'ADQUlSICIÓ

nombre capital pensions

original
compra
donació
total

16
6
5

'27

50.900
23.270
13.270
87.670

3.514/1
1.423/4
916/2m

5.853/7m

24 Aquesta orientaci6 censalista era ben conscient, ja que en el capbreu de 1497
s'indicava que e126 de novembre de 1491 la Saldia presta a la Generalitat 3.000 sous que
provenien del quitament d'altres censals que possela el monestir, els quals en lioc de
destinar-se al' adquisici6 d: immobles tornaren reintegrar-se en el mercat crediticio
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El monestir, coro s'ha dit, negociava sobretot amb els sectors domi-
nants que li aportaven les «vocacions».Així,de les 22 adquisicions que
vercen de particulars -bé fossendonadors, creditors que venien els títols
o deutors que manllevaven del monestir- en 10 casos es tractava de
burgesos, seguits per 8 nobles.Siafegíem els 5carregaments contractats
directament per la Generalitat,pot dir-seque el85%deIscensalss'havien
aconseguit de mans de l'estrat superior de la capital del regne i de les
selles institucions més poderoses.

1.2. La terra i les cases: unes possessions tradicionals

El patrimoni irnmoble de la Saldia estava constitult, a les darreries
del Quatrecents, per unes 250propietats, que es repartien a partssem-
blants entre cases i trossos de terra, a les quals s'afegiaun molí iun forn.25
Tots aquests béns estaven cedits en emfiteusi a particulars, que en
conjunt pagaven al monestir més de 4.400sous de censos. La suma era
relativament elevada -no inferior a la renda feudal d'alguns llogarrets
de I'Horta-, pero provenía d'una constel.lació de petites parcel.les i ca-
ses disperses per la ciutat de Valencia i els seus voltants, i no d'una
senyoria compacta formada per un nucli de població i el seu terme. 1el
que és més important, lesmonges no gaudien de drets jurisdicionals que,
tal coro succela en els dominis velns, haurien arrodonit el control sobre
els emfiteutes i ampliat el ventall de les selles rendes.

Quadre 6

PATRIMONI IMMOBLE

cases terra aItres total
nombre
censos

130
1.871/2m

115
2.336/2m

2
209

247
4.416/5

El patrimoni funqiari, amb tot, no era menyspreable. Elcentenar de
parcel.les, globalmen"t,representava una superfícieconreada d'unes 900

2S Es tractava d'unmolifarinersituat a Campanar, que feia 200 sous de cens id'unfom
de pa a }'Olleria de l'horta de Valencia, establert per 9 sous.
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fanecades (75 Ha.).26Tenint en compte que en la segona meitat del segle
xv les explotacions camperoles solien tenir una dimensió de 30 faneca~~s
(2,5Ha.)F les terres de la SaYdiaequivalien a l' extensió útil d' un lloga¡ret
d'unes30 famHies. El terrenydel monestir, pero, s' escampava per I'H6fta
de Valencia, encara que s'agrupava sobretoten tres racons propers a les
muralles urbanes: el 70 % de les parcel.les -també de la superfície i deIs
censos- es trobavena l'Olleria, Campanari Sotema, un petitnucli habitat
entre els lírnits de Valencia amb Mislata i Xirivella. I

El fet que la resta de les terres se situas també en l'horta que enclercava
la ciutat -Rascanya i el camí de Morvedre, sobretot-28 indica que bona
part deIs donadors possessien el seu patrimoni a Valencia, pero també és
cert que la relativa concentració de les parcel.les obeia a una política del
monestir. Les possessions properes sempre eren més f¡kils de gestionar
a l'hora d' exigir els censos i els lluismes que gravaven les transrnissions.29

26 En el capbreu no s' indicava l' extensió de 14 parceI.les, pero tenint en compte que la

sella extensió mitjana era de 7fanecades,caldria afegir-neun centenar a lesque figuren al
quadre 7. Aquesta extensió global, d'altra banda, era semblant a la que detentaven els
monjas de Valldigna a Fortaleny en 1324, segons Ferran GARCIA-ÜUVER,Tara defeudals. El

País Valencia en la tardorde /'Edat Mitjana, Valencia, Alfonsel Magnanim, 1991, p. %.
'17Vegeu la síntesi d' Antoni Fumó i Ferran GARCIA-0UVER, "Dificultats agrades en la

formació iconsolidació delfeudalisme al País Valencia", Estudi General, 5-6, 1985-1986, pp.
291-310. .

28 En cadascun d' aquests llocs la Sa'idiaposse'ia6 parcel.les, pero amb un volum de
censos inferior als 100 sous, per la qual cosa no s' especifiquen al quadre 7.

29 És significatiu que en 1497 ja s'havien alienat les terres que, com a resultat de
donacions antedors, posse'ia el monestir a Xerica en 1448, segons el capbreu transcrit per
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Quadre 7

PATRIMONI FUNDIARI

extensió
lIoc nombre censos (fanecades)

L'Olleria 25 751/8 139,75
Campanar 33 535/3 239,50
Sotema 23 343/lOm 180,50
Algirós 7 126 48
Russafa 2 100 64
L'Alcúdia 2 131/10m -
altres 23 347/6m 155,50

TOTAL 115 2.336/2m 827,75



Les terres constitui'en alllindar del Cinccents el nucli més antic deIs
béns temporals del monestir. Més del 90 % de les parcel-les~i una part
semblant de l'extensió i deIs censos- s'havien adquirit ab~ns de 1450.
Una cinquantena jafiguraven coroa propietats de la Sai'dia~ elcapbreu
redactaten 1443iun nombre semblant havien estatincorporades en 1448.
La resta, una desena de trossos, eren insignificants addiccions de 1451i
1486-1487.30

L'origen de les parcel.les inventariades en 1443per l'abadessa Cas-
tellana Catala -«volent renovar en memoria los censals perpetuals
del dit monestir, les útils pagesies deIs quals per passament de temps
passat ron stades mudades en diversos emphiteotes»- sens dubte eren
el que restava de les donacions acumulades des del segle XIII.EIsemfi-
teutes, en efecte, confessaven tenir les terres a cens de la Sai'dia,pero no
es recordava quan havien arribat a mans del monestir. Diferent era
el cas de les parcel.les adquirides en 1448, ja que llavors les terres -o
millar dit el domini directe i el mig miler de sous de censos- foren
comprades per la dita abadessa als marmessors testamentaris del cava-
ller Nicolau de Valeriola per 30.000sous. 1també fou aquest llinatge el
vené en 1451per 2.460sous cincparcel.les que s'afegiren alpatrimoni del
monestir.31

Pot afirmar-se que les possessions fundiaries de la Sai'dias'havien
anal acumulant gracies a les donacions -o vendes- de nobles i ríes
patricis, més que no amb les cessions de llauradors, un grup social que,

" er:'canvi, predominava en les rengles deIs ernfiteutes.En efecte, si
~consider~mels titulars del domini útil que apareixen inicialment en el
moment de passar les terres al monestir -en el capbreu de 1443i en les
adquisidons de 1448i 1451,segons les parcel.les- pot reconstruir-se la
sociología deIs ernfiteutes de la Sai'diacap élmitjan centúria. La nota
més remarcable és la presencia aclaparadora de llauradors;que deten-

M, D. CABANES,ap. cit. La possibilitat que tenia la Sai"dia de desfer-se deIs immobles
al1unyats de Valencia se citava explicitament enl¡1 donació de terres a Naquera efectuada
per Elionor Marrades en concepte de dot a firíaIs de segle XIV,d' acord amb V. F'ERRAN,ap.

. cit. 1de fet ja no figuraven aquests béns en el capbreu de 1448.
30En el capbreu de 1497 s'inclouen les copies deIs redactats anteriorment -en 1443 i

1448-, pero soIs s'hi inventarien les rendes que efectivament restaven en poder del monestir
a finals delsegle xv. Mentrenos'indiqueelcontrari, totes lesdades sobre eIs béns immobles
procedeixend'aquesta tonto

31És probable que aquestes compra-vendes no siguen altra cosa que la forrnulació
jurldica d'unes donacions,la qualcosaes veuriaavalada pel parentiu que lligava l'abadessa
-Castellana CataIa- amb el gendre del difunt, el també caval1er Joan Guillem CataIa.
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laven el 70 % deIs trossos i un 75 % de la superfície, pels quals lliuraven
aquesta mateixa part deIs censos. Els escassos possessors urbans -mer-
caders, noraris i menestrals de Valencia- es repartien un 20 % de les
parcel.les, amb un 15 % de l'extensió i deIs canons. La resta corresponia
a eclesÍ<lstics i nobles de llinatges tan destacats com Guillem Mercader,
que esdevenien ernfiteutes i paga ven com tots els censos deguts a la
Saldia. Aixo era l' excepció. Cap a 1450 els ernfiteutes de les monges eren
llauradors deIs voltans de la ciutat que per Nadal, Sant Joan o Sant
Miquel pagaven els censos -sempre en moneda- per l'usdefruit d'una
terra que treballarien personalment. La penetració deIs capitals urbans
encara era secundaria entre els acensats del monestir, pero ana fian<;ant-
se durant la segona meitat del segle.

Atenent el darrer ernfiteuta de cada parcel.la que figura en el capbreu
de 1497 -amb un arc cronologic entre 1450 i 1495- pot observar-se una
tendencia a la substitució deIs llauradors per elements urbans. DeIs 94
trossos en que el seu darrer ernfiteuta té un ofici conegut -d'un total de
115-, els llauradors eren els titulars del 65 % de les parcel.les, amb un 70
% de la superfície i un 60 % deIs censos. En mans urbanes esta ven, per
contra, un 27 % deIs camps, que amb un 20 % de l' extensió havien de
pagar el 30 % deIs censos. Els llauradors continua ven com a titulars
majoritaris, pero cada valía més un dinamic mercat erosionava la sella
posició en favor de sectors burgesos i artesans,32 que a canvi de censos
moderats-20 sous de mitjana- explota ven les heretats recorrent al treball
de veritables camperols.

El patrimoni immoble de la Salda, pero, no soIs estava en els afores de
la ciutat, sinó que clapejava !'interior de les muralles. En efecte, un total
de 130 cases pertanyien al monestir i, cedides en ernfiteusi, produlen
cada any uns 1.900sous de censos. Aquests albergses trobaven dispersos
per tata la ciutat, pero tendien a concentrar-se en les parrbquies de Sant
Pere i Sant Joan, que representaven un 60 % deis immobles i deis censos
que lliuraven.

32 Prenent com a mostra l' última transmissió que afecta cadascuna de les 115 parcel.les,

trobem que com a mínim en el SO% deis casos corresponien a compra-vendes.
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Quadre 8

lMMOBLES URBANS

parroquia nombre censos

Sant Pele 44 612/lOm
SantJoan 30 SOO/10m
moreria 14 207
Sant~artí 12 121/6
SantBartomeu 8 117
Santa Creu 9 107
SantEsteve S lOS/11m
altres 8 99

TOTAL 130 1.871/2m

EIs immobles del monestir s'havien adquirit practicament tots abans
de mitjan segle xv, ja que només dues cases arribaren a mans de les
monges després de 1450. De fet, en el capbreu de 1443 apareixien ja 84
albergsque venien de donacions i altres adquisicions iniciades al segle xm.
Unes propietats urbanes que continuaren engrossint-se en els anys
posteriors: 30 cases més -totes en el barrí de Sant Joan- foren comprades
en 1447 per l'abadessa Castellana Catala als marmessors del cavaller
Nicolau de Valeriola i a l'any següent aquesta família, juntament amb
algunes terres, vené 14 immobles més a l'esmentada superiora.

Tal com podía esperar-se, la majoria de les cases estaven en poder de
burgesos i menestrals de la ciutat de Valencia, cosa que es comprova si
atenem l'ofici deIs emfiteutes que consten inicialment en el capbreu de
1497 -corresponents a la situació, segons els casos, de 1443, 1447 i 1448.
AixÍ,el 40 % deIs albergsestaven cedits a artesans, mentre que els bur-
gesos -sobretot notaris i mercaders- tenien un ten; deIs immobles, i en
conjunt els dos grups aportaven el 70 %de els rendes urbanes, que encara
pujarien al 80 % si af~gíem els censos pagats pels musulmans, donat que
la majoria es dedicaven al treball mecanic. Aquest predomini encara s'a-
guditza durant la segona meitat del Quatrecents, ja que de 96 casos
coneguts,33 burgesos, menestral s i mudejars acaparaven quasi el 90 %
deIs immobles monélstics. En aquest sector patrimonial, dones, l' activitat

33Com en el cas de la terra, s'han pres en compte els darrers emfiteutes de cada casa
que consten en elcapbreu de 1497, que corresponen al període 1450-1497.
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del mercat no féu altra cosa que consolidar el pesdels grupscaracterístics
de la societat urbana.34

3. Despendre en els cossos i les animes

Les rendes que anaven ingresant en el monestir havien de despen-
dre' s en allo estrictament necessari per a la vida decorosa de les monges.
Francesc Eiximenis, amb el seu zel de mendicant, ho havia deixat ben
clar:

tot c;oque (los ecclesiastichs) an ne reeben del patrimoni de la santa
Esgleya, ultra lur mengar e vestir, sia deputat per als pobres de
Déu a suportar, per tal que si los ecclesiastichs ha despenen en
altres usos no piadosos, aquests dampnen lurs animes.35

Els 14.500sous que coro a mitjana es recaptaren en 1494-1495també
foren invertits per Ursula d'Eslava, la reverent abadessa, en altres
necessitats.36L'alimentació i el vestuari, en efecte, s'enduien un 60 %de
els despeses, pero la resta no podia destinar-se precipitadament a obres
de caritat. Lavida comunitaria exigia una serie de despeses de manteni-
ment -des de la il.luminació a la neteja o la restauració d'objectes litúr-
gics-, quan no inversions en obres per als bastiments del monestir, fins
al punt que aquest capítol podia acostar-se a un cinque de les eixides. 1
encara caliaafegir una desena part corresponent als salaris del personal
que, comen<;antpel síndic, gestionava les tasques materials. Perque les
religioses tampoc no faltaven. En una comunitat femenina no podia
defugir-se la participació d' eclesiastics masculins -regulars o seculars-
per a oficiar la missa i oir les confessions. Per a aquests treballs i unes
altres activitats religioses es destina va un 8 % deIs recursos economics.

34 Si comptem la darrera transmissió documentada de cadascun deIs 130 albergs, com
a mínim el 60 % foren vendes, cosa que indica l' acció d'un important mercat immobiliari.

35 F. EIXIMENIS, op. cit., vol. 11, pp. 360-361.

36ARV, Clero,2.991. EIs ingressos teOricsque elmonestirtenia en 1494 i 1495 erende
14.079sous anuaIs, pero realmentse'ncobraren 14.037 irnig el primeranyi 14.969 i8diners
en el següent, ja que llavors a les rendes ordinaries s' afegiren 552 sous de llulsmes i 184 i
rnig per la venda d'alguns mobles. D'altra banda, eIs 14.079 sous teOrics de 1494-1495
coincideixen amb eIs ingressos registrats en el capbreu de 1497, si es té en compte que
caldria deduir-ne eIs 633 sous i 4 diners de les pensions deIs censaIs adquirits després de
1495, amb la qual cosa la diferencia seria soIs d'un centenar de sous, imputable a les
oscil.lacions de l'arrendament decimal.

124



Més enrere quedaven les despeses d' administració -sobretot plets i
advocats-37 i els deutes que havia contret el monestir. A banda encara hi
havia eixides imprevistes-en aquests anys les medicines contra la pesta-
que s'afegien als CarTeeSde la comunitat.38 En definitiva les despeses
esta ven molt ajustades a les necessitats que imposava el manteniment
físicde les mongesilescondicions materialsi espirituals per a dur a terme
la sella comesa religiosa.

3.1. Sostenir i cobrir la carn

Si les rendes del monestir havien de garantir la vida sense estretors de
les religioses, en primer lloc calia que els proporcionassen una alimenta-
ció addient, no soIs en termes biologics sinó també socials i morals. Les
monges, membres del feble sexe femení -segons els moralistes-, havien
de meDiar i beure amb moderació, més encara .atenent la sella condició

37 Lesdiverses escriptures ielsalaride l'advocat, misserGallac, ascendirena 471sous,
als quals se n' afegiren 46 i 10 diners per la compra de llibres, papel i altres materials per a
la comptabilitat.

38 En 1494-1495 es van despendre una mitjana de 135sous en medicines. Altres despeses
eren elsalari pertocar la campana-45 sous-, les assignacions que les monges rebien en els
carnestoltes de quaresma id' advent-uns 40 sous- i altres inversions menors que inc1o1en
el salari de dues dones per a feines subaltemes, la compra d'un ase o l'ajust comptable
d' inc1oure en elllibre de 1494 alguna compra de forment de 1493.~
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Quadre 9

DESPESES DE 1494-1495

1494 1495 mitjana %

alimentació 7.286 6.600/7 6.943/3m 49,26
vestuari 1.150 1.387/6 1.268/9 8,99
manteniment 865/3 3.942 2.403/7m 17,05
salaris 1.783 1.367 1.575 11,17
religió 1.325/5 1.001/9 1.163/7 8,25
administració 517/10 - 258/11 1,83
deutes 290 200 245 1,73
altres 501/1 357/8 429/4m 3,04

TOTAL 13.718/7 14.466/6 14.092/6m



religiosa.39Pero d' altra banda, l'hannoniade la comunitat es veía afavo-
rida si les fadrines d'origen social elevat que ingressaven al claustre hi
trobaven una vida material que no estigués totalmentrenyida amb el seu
medí d' origen. 1l'alimentació n'era un deIs exponents més primaris.

Lacomptabilital de l'abadessa de laSaidiapermet coneixerelconsum
de forment i d'altres aliments -la «pietanc;a»_40que es distribuia a les
monges i a un matrimoni de domestics. En termes mitjans, les adquisi-
cions de cereals -fonnent i «candel»- ascendiren en 1494-1495a un
volum de 48,5 cafissos, que repartit entre les 24 monges i la parella de
servidors indicaría un consum anual d'1,86 cafissos per persona,41un
ni vell que coincideix amb les xifres usuals a la Valencia del segle xv.42 En
aquest sentit la provisió de pa que rebien els monges -d'altra banda de
bona qualitat-estava dinsdels límits normals, peroallo queacostava l'a-
limentació monastica a les pautes de consum deIs grups benestants era
el predomini del companatge sobre el cereal. Així, si en la dieta deIs
llauradors el pa era el component basic, les monges de la Saidia despe-
nien més del doble en pitanc;a-vi, ous, llet, hortalisses, fonnatge, carn,
especies- que no en fonnent.43

En conjunt, el pa i el companatge, als quals s'afegien torrons i dolc;os,
suposaven una despesa anual propera als 7.000sous, cosa que represen-
lava uns 267 sous per boca o, a efectes comparatius, el valor de la

39 M. P ARISSE, op. cit., pp. 159-161.

40 Tanmateix, durant tot l' any 1494 i fins el juliol de 1495, la comptabilitat monastica no

especificava les compres de companatge, que apareixien reunides en una suma global sota
la denominació de "pietanc;a".

41Es a dir 1,O24litres o 768 grams de forment al dia, prenent el cafís a 201litres, segons
les dadesdeJ. M. ÜRENGABELTRAN,"El sistema de medidas, pesos y monedas del Reino de
Valencia", BSCC,XLIX, 1973, pp. 130-143, icada litrede blata 750gramsdecereal,d'acord
amb Hugues NEVEUX,"L' alimentation du XIV"au XVIIl"siecle. Essai de misse au point", Revue
d'Histoire Econumiqueet Sociale,LI, 1973, pp. 336-379.

42 El consum mitja per habitant en 1412-1414 osciI.lava entre eIs 2,2 i 1,7 cafissos de
forment a l'any,segons les dades de Jacqueline GUIRAl.-HADZUOSSIF,Valencia, puerto medite-
rránev en el sigloxv (1410-1525), ValE!ncia,AlfonselMagnanim, 1989, p.327. Uns valorsque
no eren moltdiferents deis 2cafissos de formentque una novicia valenciana rebé deis seus
pares com a provisi6 anual en 1419, AHN, 3.384,8, referencia queagraesc a l' amabilitatde
Ferran Garcia-0liver.

43A les cases deis hospitalers de Provenc;a, el consum de cereal i companatgedepenia
de la jerarquia: l'assignaci6de pa era sois d'un25 % per al preceptor i del 55-70 % peraIs
treballadors del camp, mentre que el companagium, ascendia al 55-60 % per al primer i
només al 15-20 % per als segons, d' acord amb lo 9roUFF, RevitaillemenJ et alimentationen Pro-

venceaux XIV'et XV' s;ecles, 1970, p. 220, citat per Werner ROSENER,Los campesinos en la Edad
Media, Barcelona, Critica, 1990, p. 124.
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considerable quantitat de 7,8 cafissos de fonnent.44Si la des~sa en
aliments no era tan elevada coroper a inclinar facilment les enclaustra-
des cap a la gula -que «siés lega cosa en hom, ja és pus lega en dona, e
majonnent en religiosa»_45no pot dir-se tampoc que aquestes monges
estiguessen malmenjades.

El forment que es consumía al monestir havia de comprar-se, ja que
la monetarització completa deIs ingressos obligava les monges a acudir
al mercat per a proveir-se de tots els aliments. Laconfian~aen l'aprovi-
sionament urba46i en la regularitat de les seues rendes permetia a les
monges fer petites compres que s'espaiaven alllarg de l'any, en lloc
d'assegurar-se una reserva amb adquisicions massives en I'epoca de
majar abundancia. De fet,l'abastimentdel monestir no sempre es corres-
ponía amb lesepoques més favorables marcades pel cicleagrari: en 1494
es defugí el trimestre de mar~ a juny -el moment de carestía entre dues
collites-, pero a l'any següent la majaria de les compres es concentraren
en aquest període, malgrat l'elevació deIs preus.47

44Comptantelcafís a33sousi9diners, la mitjanadel període 1491-1500segons eIs preus
que recolliEarlJ. HAMILTON,Money,Pricesand Wages in Valencia, Aragon and Navarra, 1351-
1500, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1936, p. 221.

45 F. EIXIMENIS, op. cit., vol. 11, p. 323.

46L'estabilitat deIs preus frumentaris a la Valencia quatrecentista, afavorida per les
importacions de cereal foraster -sobretot de Sidlia, Arag6, Castella i Granada- ha estat
remarcada per Phi1ippe WOLFF,"Réflexions sur l'histoire des prix dans la péninsule
ibériqueaUXXIV"etXV"siecles", en Studi in memoriadiFederigoMelis, NapoIs, Giannini, 1978,
vol. III, pp. 73-90.

47Les adquisicions ascendiren a 27 cafissos i 10 barcelles, que costaren un total de 1.264
sous i 7 diners, és a dir, a un preu milja de 45 sous i 5 diners per cafís, quan en lebrel del
mateix any alguna petita compra es féu a 37 sous i mig, i baixa encara a 30 sous en el mes
d'agost. ~
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Quadrel0

ALIMENTACIÓ

1494 1495 mitjana
forment 2.496/8 1.749/9 2.123/2m
companatge 4.560/8 4.584/5 4.572/6m
dol<;os 228/8 266/5 247/6m
TOTAL 7.286 6.600/7 6.943/3m.



A pesar de l'adaparadora presencia del forment foraster a Valencia,
la Sa'idia s' abastia sobretot de cereal del país, que era canalitzat cap a la
ciutat per comerciants -l'especier Joan Llatzer i el formenter Tomas
Badia- i especialment per llauradors -els alzirencs Bernat i Pere Miró-
des de les zones productores de la vall de Guadalest, Alcoi i Castalla.48

El cereal que aflula del sud del regne, dones, contri bula a alimentar
uns cossos que també s'havien de cobrir. En aquest aspecte la temptació
tampoc no deixava d'estar a l'aguait. Tant els moralistes com els visita-
dors que tractaven de foragitar els mals costums de molts convenís,
llan<;ayen agres atacs contra aquelles monges -«sutzes putanes»-49 que
en lloedel sever habit vestien robes luxoses. Si a la Saldia es produlren
aqueste~transgressions, certament,les «vestedures fort vanament tayla-
des» no podrien haver-se pagat amb la moderada assignació que l' aba-
dessa lliurava a les selles religioses, que solia reduir-se a una cinquantena
.de SatiS per persona i any.50 Tenint en compte que la confecció d'una
vestidura nava -habit, gonella i manegues- costa en 1495 més de 150
sous, esta dar que l' assignació de «vestiari» soIs permetia renovar la roba
una volta cada tres anys. Ací el concurs economic de parents i amics, sens
dubte, seria necessari per a mantenir un habit que distava tant del ~~drap
no tint» de l'ideal de pobresa com del vestuari amb que les monges
deshonestes es mig cobrien la sella «vil e immunda carnassa».51

2.3. La cura de la casa i de l' esperit

La gestió material del monestir, com hem anal veient, era comparti-
da per l'abadessa i pel síndic, que a canvi deIs seus serveis cobrava un
substanciós salari de 1.000 sous anuals. La superiora, al seu toro, també
es descompta 330sous en paga de la sella tasca, mentre que el metge del
monestir, el mestre Quinta, cobrava una retribució de 240satis a l'any.
Una quantitat similar es lliurava al «pastador» i a la sella muller, que
s'encarregaven de treballs domestics, entre els quals hi havia acudir a la

48 En 149S,l'any en que les dades sónmés explícites, d'un total de 39 cafissos i 7barcelles,

la procedenciafoulasegüent: e142,10% de la valIde Guadalest, eI24,63 % de "Muntanyes",
el 7,57 % d' Alcoi, el 4,84 % de CastalIa i el 20,63 % d' origen desconegut.

49Epítets d'aquestcalibre nos6nestranys en lesdiatribesd'autors com F.EooMENIS,op.
cit., voL 11,p. 434.

50 Les assignacions es distribuYen en tres pagues que tenien lIoc en febrer, en mar<;o abril
i en la vespra de la Mare de Déu d' Agost.

51 F. EIXIMENIS, op. cit., voL 11, pp. 426434.
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plac;a per a comprar les vitualles que necessitaven les monges, sotmeses
-almenys sobre el paper- a una rigurosa clausura.

La vida en comú encara requeria altres despeses. Amb caracter ordi-
nari, es reserva ven uns 130 sous per a la il.luminació -cande les i oli per
a les llanties- i per a la llenya, i 260 més per a petites compres d'atifells
i del carbó de la cuina. La resta, fins arribar al mig miler de sous, se
n'anava en el manteniment de pous, campanes i d'alguns objectes
litúrgics, en la neteja i en la cura de l'hort del monestir. Les despeses
extraordinaries, en can vi, consistiren sobretot en obres en els bastiments
monastics. En 1494 l'abadessa ja havia destinat més de 300 sous en
l'acondicionamentdelacapellai una vintena més en el portal del capítol,
pero fou a l'any següent quan les obres adquiriren un majar abasto Lla-
vors, la iniciativa no fou de la superiora sinó del reverent Anton de Roges,
que es trobava en el monestir com a visitador encarregat de vetllar no soIs
pels aspectesespiritualsde la comunitat sinó també per l' estat de l' edificio
Perordre sella, entre l' abril i l'octubre de 1495es van despendre uns3.400
sous per a adobar la cuina -més de dos rnilers-, «cloure lo carc;re», obrar
el barandal del cor i al tres treballs menors.

Per a la celebració de la rnissa i les confessions -competencia exclu-
siva deIs religiosos masculins-les monges havien de recórrer a perso-
nal alie a lil sella comunitat i aquests serveis espirituals també es paga-
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Quadrell

ACTIVITAT RELIGIOSA

1494 1495 mitjana

misses 215/9 231 223/4m
confessors 137/4 42 89/8
sermons 56/6 63 59/9
benefici 200 200 200
escala 50 50 50
festes 303/6 105/6 204/6
arnversaris 155 105 130
cera 180/10 180/6 180/8
caritat 26/6 24/9 2517m
TOTAL 1.325/5 1.001/9 1.163/7



ven. És probable que una part de les funcions religioses estigués coberta
per Pere Estellés, el prevere que gaudia deIs 200 sous del benefici de Sant
Bemat instituH en la capella del monestir.52 En tot cas, les rnisses eren
oneroses pel seu caracter diari, sobretot les rnatinals, que eren oficiades
en 1495 per mossen Picó a canvi d'un salari d'uns 150 sous, les tres
quartes parís del total invertit en aquest capítol. Unes rnisses que no
sempre eren seguides amb la deguda devoció per les monges:

se deven fort guardar homens e dones religioses e clergues que, en
special quant dient l' offici en lo cor, que no.s posen a parlar ab
negun, ne fassen esguarts ne gests per que.s puxen torbar".53

Aquestes transgressions eren una mostra Inésde les temptacions que
assetjaven unes fadrines enelaustrades amb una escassa vocació religio-
sa. La penitencia s'imposava. Cada any, durant la quaresma i l'advent
-temps litúrgics de preparació per a les solemnitats de la pasqua i del
nadal-l'abadessa requeria la presencia de confessors que podien restar
en el monestir complint la sella comesa durant setrnanes senceres. El
desplac;ament i l'estada d'aquests religiosos -norrnalment mendicants
coro traTeOdena- asCendíaa una rnitjana de 90sous durant 1494-1495.
La predisposició a la penitencia, sens dubte, es veía estimulada per les
colpidores imatges deIs sermons que lesmonges escoltaven de boca deIs
agustins durant el rigorós temps de la quaresrna i, en menor mesura, en
l' advent. 54 La paraula també tenia el seu preu: una seixantena de sous es
destinaven anualment a recompensar aquestes predicacions.

Una bena partde les despeses religioses s'invertienen la celebració de
les principals festivitats. Amb una dotació superior al centenar de sous,
hi havia el ciele de la quaresma i la pasqua -processó de raros i lectures
ineloses-, seguitper la commemoració del corpus. De menor pressupost,
pero amb significació per a la comunitat se celebrava també el día de sant
Benet i de santa Engracia, el patró del monaquismei l'advocació del
monestir de la Sa'idia respectivament.

52 Aquest benefici fou fundat en 1389 per Elionor Marrades en entrar monja, amb una
renda anual de 1.500sous, segons V. F'ERRAN,op. cit., p. 74.

53 F. EIXIMENIS, op. cit., vo. 11, p. 491.

seLa predicaci6, indispensable per a amansir els comportaments de les monges de
dubtosa vocaci6, contribuiaa harmonitzar la vida comunitaria del monestir, de la mateixa
manera querefo~ava la cohesi6 de les viles, talcomestudia RodericFERRERIFoR11JNY,"La
paraula i la testa litúrgica a Canilla. Metodes municipals de cristianitzaci6 al s. xv", Ullal,
5, 1984,-pp. 16-26.
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Elsaniversaris institu'itsper les abadesses difuntes -Beatriu i Aldon-
<;aCifre i madona Suau- representaven la distribució de 150sous anuals
entre lesmonges, mentre que elde sant Lambert, amb 5sous de donatiu,
servia per a recordatori de «lesanimes defuntes de nostra religió». Amb
aquestes nombrases eixides poca cosa restava per a la caritat, que es
redui'a sobretot als rituals de la setmana santa: llavar els peus a 33 dones
pobres que rebien 9 diners cadascuna com a paga. La migradesa de les
almoines -una vintena de sous- deixava bén pales que la Sa'idiano era
una institució assistencial, sinó una comunitat de religioses que es
reserva ven la majar part deIs ingressos per al propi sosteniment cor-
poral i espiritual.

3. Unes rendes sanejades

I,.esdespeses que havia d' afrontar l' abadessa de la Sa'idia en la sella
gestió economica eren considerables, pero els ingressos que li lliurava el
síndic a finals del segle xv eren suficients amb escreix. Tant en 1494 com
en 1495 els compres es tancarenamb un saldo positiu d'unscentenars de
sous,ss la qual cosa fa pensar que les dificultats que el monestir experi-
menta en epoques anteriors ja s'havien superat alllindar de l' epoca mo-
derna.56 En efecte, si en 1448les rendes de la Sa'idia estaven al vol tan t deIs
12.100 sous, en 1494-1495 s'havien incrementat un 16 %. Una evolució
rematcable si considerem que pocs senyors laics havien vist creixer els
seus ingressos durant el Quatrecents, un període d' estancament -quan
no de clara davallada- de les rendes deIs petits dominis rurals.57

Aquesta ampliació del patrimoni del monestir no es basa va en les
tradicionals adquisicions de béns immobles, sinó en una clara opció pel
mercat censalista accelerada a partir de 1450. L'economia de les monges
continuava sent rendista -ingressos fixos en moneda-, pero es mostrava
flexible per a adapta¡:-se a les naves tendencies inversores de la societat
valenciana. Gracies al censal, el monestir podia participar i beneficiar-se

55D'acord amb les dadesde la nota 36 i delquadre 9, el saldo de 1494 fou de 318sous
i 11 diners, i el de 1495 de 503 saus i 2 diners.

56 V. FERRAN,op. cit., p.SO, on es fa referencia a la insuficiE!ncia de les rendes durant els
segles XIVi xv.

57 Sobre les dificultats economiquesde la noblesa valenciana per l' afebliment de les
rendes senyorials, F. GARCIA-0uvER, Terra de feudals..., op. cit., pp. 75-87.
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del finan~amentde la Generalitat-en definitiva de la eorona-i de l'en-
deutament d'un sector de la eavalleria urbana. Unes rendes sanejades,
dones, que provenien de l' ampliació del mereat creditici provocat per la
reconversió de lesestruetures polítiques i eeonomiques que mareaven el
pas del món medieval al modero: el refor~ament de l'estat i la erisi de la
senyoria coro a base de l'hegemonia de la noblesa.
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