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Introducció 

 

El treball que tot seguit presentem i pel qual ens proposem aspirar a la consecució 

del títol de doctor en Història és la continuació de la investigació que engegàrem el 2010 

per a l’obtenció del títol de màster interuniversitari en Estudis Medievals de la Corona 

d’Aragó. Aquell màster fou ofertat conjuntament per les Universitats de València i 

Saragossa en la seua primera edició, en els cursos 2009-2011. Amb el treball de final de 

màster que vaig haver d’elaborar, pretenia efectuar una contribució no sols a la “història de 

l’alimentació”,1 sinó també a l’estudi de les relacions camp-ciutat en l’època tardomedieval.2 

Ara amb aquesta tesi ampliem l’estudi originari. 

No són molts els historiadors, més bé al contrari, que s’han interessat i endinsat en 

la projecció i la influència urbana més enllà de les muralles de la ciutat, i, per tant, per la 

forta necessitat d’assegurar l’abastiment, en general, i de queviures, en particular. 

En efecte, si repassem la bibliografia existent podrem veure que l’interès per 

l’abastiment de grans o frumentari ha rebut certa atenció en les grans ciutats de la Corona 

d’Aragó: Barcelona,3 València,4 Saragossa5 i ciutat de Mallorca.6 En canvi, aquest tema 

                                                 
1 Sobre l’estat de la qüestió d’aquest tema, consulteu GARCIA MARSILLA, Juan Vicente: “La alimentación 
en el medievalismo valenciano. Un tema marginado”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 8, 
(Alacant, 1990-1991), p. 301-322. IDEM: La jerarquía de la mesa. Los sistemas alimentarios en la Valencia 
bajomedieval. València, Centre d’Estudis d’Història Local-Diputació de València, 1993. IDEM: La taula del 
senyor duc. Alimentació, gastronomia i etiqueta a la cort dels ducs reials de Gandia. Gandia, CEIC Alfons el Vell, 2010. 
2 Sobre la bibliografia de les relacions camp-ciutat us remet a la relacionada en les notes núm. 2 i 3 de l’article 
de FURIÓ, Antoni: “Producción agraria, comercialización y mercados rurales en la Corona de Aragón”, en 
SESMA, J. A. (ed.): La Corona de Aragón en el centro de su historia. (1208-1458). Aspectos económicos y sociales. 
Saragossa, Cema, 2010, p. 363-425.  
3 CÁCERES NEVOT, Juanjo: La participació del consell municipal en l’aprovisionament cerealer de la ciutat de Barcelona 
(1301-1430). Barcelona, Universitat de Barcelona, 2007. Tesi doctoral (http://www.tdx.cat/TDX-0912107-
084318). COLELLAS I SOLÉ, Jordi: “L’abastament de blat d’una ciutat en temps de guerra: el setge de 
Barcelona de 1472”, Estudis d’Història Agrària, 11 (Vic, 1997), p. 183-204. IBIDEM: “L’abastament d’una 
ciutat en temps de guerra: el setge de Barcelona”, Acta historica et archaelogica mediaevalia, 18 (Barcelona, 1997), 
p. 451-471. MUTGÉ I VIVES, Josefina: “L’abastiment de blat a la ciutat de Barcelona en temps d’Alfons el 
Benigne (1327-1336)”, Anuario de Estudios Medievales, 31/2 (Barcelona, 2001), p. 649-691. ORTÍ, Pere: “El 
forment a la Barcelona baix medieval: preus, mesures i fiscalitat (1283-1345)”, Anuario de Estudios Medievales, 
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d’estudi no ha rebut el mateix nivell d’atenció que les grans ciutats pel que fa a centres 

semiurbans, les viles, i això ha fet que la visió sobre el proveïment a l’època siga parcial. 

En els darrers anys, recents aportacions historiogràfiques han assenyalat i 

revaloritzat el paper de les viles petites i mitjanes, fins i tot el dels nuclis rurals amb 

funcions semiurbanes enfront de les grans urbs. En aquesta revalorització de centres 

                                                                                                                                               
22 (Barcelona, 1992), p. 377-423. RIERA MELIS, Antoni: “Crisis frumentarias y políticas municipales de 
abastecimiento en las ciudades catalanas durante la Baja Edad Media”, a OLIVA HERRER, Hipólito Rafael – 
BENITO I MONCLÚS, Pere (ed.): Crisis de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media. Sevilla, Publicaciones 
de la Universidad, 2007, p. 125-160. RIERA MELIS, Antoni: “Tener siempre bien aprovisionada la 
población. Los cereales y el pan en las ciudades catalanas de la edad media”, a ARÍZAGA BOLUMBURU, 
Beatriz-SOLÓRZANO TELECHEA, Ángel Jesús (coord.): Alimentar la ciudad en la Edad Media: Nájera. 
Encuentros internacionales del Medievo 2008, del 22 al 25 de junio de 2008. Logronyo, Instituto de Estudios Riojanos, 
2009, p. 23-58. RIERA VIADER, Sebastià: “El proveïment de cereals a la ciutat de Barcelona durant el mal 
any primer (1333): la intervenció del Consell de Cent i de la Corona”, Actes del II Congrés del Pla de Barcelona. 
Barcelona, 1989, p. 315-326. SERRA I PUIG, Eva: “Els cereals a la Barcelona del segle XIV”, Alimentació i 
societat a la Catalunya medieval. Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1988, p. 71-77. 
TUTUSAUS I CASALS, Pau: Un mal any a la ciutat de Barcelona (1374-1375). Barcelona, Universitat de 
Barcelona, 1986. Tesi de llicenciatura, inèdita. 
4 CRUSELLES GÓMEZ, Enrique–CRUSELLES GÓMEZ, José Mª.-NARBONA VIZCAINO, Rafael: “El 
sistema de abastecimiento frumentario de la ciudad de Valencia en el siglo XV: entre la subvención y el 
negocio privado”, a BARCELÓ, Miquel - RIERA MELIS, Antoni (ed.): XIV Jornades d’Estudis Locals: la 
Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII). Ciutat de Mallorca, Institut d’Estudis 
Balears, 1996, p. 305-332. CUEVES GRANERO, Mª. Angeles: “Abastecimientos de Valencia durante la 
Edad Media”, Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i Història, XII (València, 1962), p. 141-167. GARCIA 
MARSILLA, Juan Vicente: “El elemento humano en el abastecimiento de la ciutat de Valencia. Los 
mercaderes formenters a fines del siglo XIV e inicios del XV”, II Congreso de jóvenes historiadores y geógrafos 
(València, 1992). Madrid, CSIC, 1993, p. 124-131. DÍAZ BORRÀS, Andrés: “Valencia y los problemas de 
abastecimientos frumentarios motivados por acciones navales: los asaltos andaluces en el Mediterráneo sur en 
1401”, Revista de Historia Naval, 104 (Madrid, 2009), p. 327-346. RAUSELL BOIZAS, Hermeregildo–
GUILLOT VALLS, Desamparados – LLOP CATALÀ, Miguel - BELENGUER CEBRIÀ, Ernest: 
“Movimiento secular de las importaciones trigueras del siglo XV mediante las ‘ayudas de la ciudad de 
Valencia’”, Estudis, 2 (València, 1984), p. 5-95. RUBIO VELA, Agustín: “A propósito del mal any primer. 
Dificultades ceralísticas en la Corona de Aragón en lo años treinta del siglo XIV”, Estudios dedicados a Juan Peset 
Aleixandre, III. València, Universitat de València, 1982, p. 475-487. IDEM: “El abastecimiento cerealista de 
una gran urbe bajomedieval. Aproximación al problema campo-ciudad en el País Valenciano”, L’escenari 
històric del Xúquer. Actes de la IV Assemblea d’Història de la Ribera. L’Alcúdia, 1986. L’Alcúdia, Ajuntament de 
l’Alcúdia, 1988, p. 55-67. IDEM: “El consumo de pan en la Valencia bajomedieval”, Actes. Ier Col·loqui 
d’Historia de l’Alimentació a la Corona d’Aragó. Edat Mitjana. Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1995, vol. I, p. 
153-183. IDEM: “Valencia y el control de la producción cerealística del reino en la baja Edad Media”, Aragón 
en la Edad Media. Estudios de Economia y Sociedad, 64-6 (Saragossa, 2001), p. 33-65. IDEM: “Valencia y los 
aragoneses en la baja Edad Media: la ruta del trigo”, Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 32 (València-
Barcelona, 2002), p. 95-110. RUBIO VELA, Agustín - RODRIGO LIZONDO, Mateu: “El problema 
frumetari a Valencia i la crisi de la Unió, 1340-1348”, Homenatge al doctor Sebastià Garcia Martínez. València, 
Generalitat Valenciana-Universitat de València 1988, vol. 1, p. 89-102. 
5 FALCÓN, Isabel: “La comercialización del trigo en Zaragoza a mediados del siglo XV”, Aragón en la Edad 
Media, I (Saragossa, 1977), p. 239-273. IDEM: “Aprovisionamiento y sanidad en Zaragoza en el siglo XV”, 
Acta Historica Archaelogica Mediaevalia. Actes del congrés: Semana Internacional de Estudios Medievales XXV. Barcelona 
1997, 19 (Barcelona, 1998), p. 127-144. SESMA MUNOZ, José Ángel: “El comercio de exportación de trigo, 
aceite y lana desde Zaragoza a mediados del siglo XV”, Aragón en la Edad Media, I (Saragossa, 1977), p. 201-
237. 
6 VAQUER I BENNASSAR, Onofre: “Importacions i exportacions del regne de Mallorca a la segona meitat 
del segle XV”, La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII). XIV Jornades d’Estudis 
Històrics Locals realitzades a Palma del 29 de novembre al 2 de desembre de 1995. Ciutat de Mallorca, Institut d’Estudis 
Baleàrics, 1996, p. 181-190. 
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urbans que no són ciutats, però tampoc nuclis ruralitzats, és a dir, viles mitjanes i petites, 

han estat particularment fructíferes les aportacions fetes per historiadors anglesos, 

francesos, neerlandesos, alemanys i italians, que han destacat la importància que tenien en 

el teixit urbà i econòmic dels diferents estats d’Europa els nuclis intermedis, 

estratègicament situats entre grans ciutats.7 

La Corona d’Aragó en el seu conjunt, i dins d’ella el regne de València, formava 

part d’eixes regions de l’Occident europeu amb un caràcter urbanitzat més dens i atapeït del 

que tradicionalment se li ha atribuït. Durant el període 1375-1418, la ciutat de València amb 

uns 8.000 focs continuava constituint l’indiscutible cap del regne, ja que en aquell temps 

poques eren les viles que superaven el miler de focs. Morella i les seues aldees sumaven més 

de 3.000 focs –dels quals un miler i mig corresponien a la mateixa capital del territori dels 

Ports i la resta al seu gran terme–, la ciutat de Xàtiva s’acostava a aquella xifra, i a 

continuació la seguia la vila d’Alzira amb 1.652 focs, comptant el nucli urbà i les alqueries 

del seu terme. Per davall se situaven les viles de Castelló de la Plana amb 1.100 focs, 

Morvedre amb vora un miler de focs i ja al sud destacava Oriola amb un volum de població 

similar.8 

Al tombant dels segles XIV i XV, la vila d’Alzira no sols se situava entre les tres o 

quatre primeres poblacions del regne. Amb aquells més de 1.600 focs en total (931 cases en 

el nucli urbà, la vila, el 1373, i 701 en el terme), la capital de la Ribera era una de les 

poblacions més destacades dels Països Catalans. En efecte, en 1379, Barcelona i Perpinyà 

comptaven amb 7.600 i 3.600 focs, respectivament; d’entre les altres ciutats del Principat 

                                                 
7 FURIÓ, Antoni: “Producción agraria, comercialización y mercados rurales en la Corona de Aragón”, a 
SESMA, J. A. (ed.): La Corona de Aragón en el centro de su historia.(1208-1458). Aspectos económicos y sociales. 
Saragossa, Cema, 2010, p. 363-425. 
8 VICIANO NAVARRO, Pau: Regir la cosa pública. Prohoms i poder local a la vila de Castelló (segles XIV-XV). 
València, Publicacions de la Universitat de València, 2008, p. 17-18. 
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sols Lleida superava el miler de focs, mentre que Tortosa, Girona i Tarragona se situaven 

lleugerament per damunt del miler de focs.9 

Però, efectivament, tal i com posa de manifest el professor Antoni Furió, no era la 

seua grandària, ni el volum de la seua població, el que convertia uns modestos assentaments 

en ciutats, sinó més bé el fet que una gran part dels seus habitants es dedicassen a activitats 

no agràries, a la manufactura i al petit comerç, principalment, i a proveir de productes 

elaborats i serveis els camperols de la rodalia, fossen o no de la mateixa jurisdicció. Açò és, 

allò que caracteritzava aquestes viles era la seua funció econòmica i el seu paper 

determinant en l’ordenació territorial del país. En definitiva, les viles tenien una àrea 

d’influència més enllà de les seues fronteres polítiques, tenien un camp que dominar, si més 

no, econòmicament. Es tractava, al cap i a la fi, de petites capitals comarcals que 

reproduïen a escala reduïda les funcions de les ciutats més grans, i que articulaven l’espai 

rural del seu voltant, generalment en un radi de deu, quinze o vint kilòmetres.10  

Aquestes entitats urbanes, o si es vol semiurbanes, per reservar el qualificatiu de 

ciutat només a les seus episcopals (Sogorb) i/o amb títol reial atorgat com a tal (Xàtiva, 

1347; Oriola, 1437; i Alacant, 1490), ja hem dit que eren importants per la seua capacitat 

econòmica a l’hora d’articular un espai territorial. I, si la importància de la vila li ve donada, 

en part, per la seua situació econòmica, comptem amb dos elements a tenir en consideració 

–d’una banda, un nombre important de població que no produeix els seus aliments i petites 

explotacions agràries insuficients per a cobrir les necessitats alimentàries dels seus 

propietaris, i d’altra, l’existència d’un mercat de queviures–11 que fan que el nostre tema 

                                                 
9 IGLÉSIES, Josep: “El poblament de Catalunya durant els segles XIV i XV”, VI Congrés d’Història de la 
Corona d’Aragó (Càller, 1957). Madrid, Dirección General de Relaciones Exteriores, 1959, p. 247-270. 
10 FURIÓ, Antoni: “Producción agraria…” Op. cit., p. 368. Alzira, comptava amb uns quaranta notaris el 
1399, un notari per cada 15 focs en la vila, i un per cada 45 focs en l’ampli territori de la seua jurisdicció. Vide 
FURIÓ, Antoni: “Le credit dans les registres notariaux de la région de Valence au bas Moyen Age”, Melanges 
de l’École française de Rome, 117, 1 (Roma, 2005) p. 407-439. Sobre les activitats manufactureres i artesanals 
podeu consultar: MARTÍNEZ ARAQUE, Ivan: En els origens de la indústria rural. L’artesanat a Alzira i la Ribera 
en els segles XIII-XV.  València, Universitat de València, 2010. Treball d’investigació per obtenir el DEA. 
11 Sobre els mercats podeu consultar: FURIÓ, Antoni: “Fires i mercats a la Ribera del Xúquer en la baixa 
Edat Mitjana”, Actes de la XIIª Assemblea d’Història de la Ribera. Guadassuar. 2008 (en premsa). MUT RUIZ, J. 
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d’estudi, l’abastament cerealer i carni, constituesca una aportació al coneixement d’eixe buit 

historiogràfic que avui encara existeix. De fet, a les ciutats medievals, com apunta Isabel 

Falcón, hi havia tres aspectes que vertaderament preocupaven els seus dirigents, però 

també la resta de la població: l’abastament de productes de primera necessitat, açò és, 

aliments, la neteja i ornat de les vies públiques i l’atenció als pobres i malalts desemparats.12 

Al meu parer, hi hauria que afegir-ne encara un altre: la preocupació per tenir en unes 

òptimes condicions d’eficàcia les infraestructures de defensa de la vila, en el nostre cas 

murs i valls. 

L’abastament frumentari ha estat objecte d’estudi per a la zona meridional del País 

Valencià, és a dir, la vila (i més tard ciutat) d’Oriola i la seua governació.13 És natural: es 

tracta de la gran regió del migjorn valencià que amb les planures de Novelda-Monòver i els 

secans d’Elx-Alacant constituïa l’autèntic graner valencià, la zona productora de blat per 

excel·lència. Ja afirmava una dita popular medieval: “ploga o no ploga, blat ha en Oriola”14 , 

i aquesta, la capital del sud valencià, disposa d’unes riquíssimes fonts documentals en el seu 

                                                                                                                                               
Enric: Fires i mercats a la Ribera de Xúquer: de l’edat mitjana a l’actualitat. Guia bibliogràfica. Guadassuar, Ajuntament 
de Guadassuar-Assemblea d’Història de la Ribera, 2008. MARTÍNEZ ARAQUE, Ivan: “Polítiques 
municipals i mercat de queviures de la vila d’Alzira, a les darreries del segle XIV”, Actes de la Xª Assemblea 
d’Història de la Ribera. Riuades i inundacions a la Ribera de Xúquer en la perspectiva històrica. Antella, Ajuntament 
d’Antella, 2006, p. 103-124. 
12 FALCÓN, Isabel: “Aprovisionamiento y sanidad en Zaragoza en el siglo XV”, Acta historica et archelogica 
mediaevalia, 19 (Barcelona, 1998), p. 127. 
13 BARRIO BARRIO, Juan Antonio: “El control del mercado ceralista en Orihuela durante el siglo XIV”, 
Alquibla, 2 (Alacant, 1996), p. 131-143. IBIDEM: Finanzas municipales y mercado urbano en Orihuela durante el 
reinado de Alfonso V (1416-1458). Oriola-Alacant, Ajuntament d’Oriola-Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, 
1998. IDEM: “La regulación municipal de la producción y el consumo en la gobernación de Orihuela, un 
espacio fronterizo”, Aragón en la Edad media. Rentas, producción y consumo en España en la baja edad media. Seminario 
de Historia Medieval, 6 (Saragossa, 2001), p. 19-46. IDEM: “La producción, el consumo y la especulación de los 
cereales en una ciudad de frontera, Orihuela, siglos XIII-XIV”, a ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz-
SOLÓRZANO TELECHEA, Ángel Jesús (coord.): Alimentar la ciudad en la Edad Media: Nájera. Encuentros 
internacionales del Medievo 2008, del 22 al 25 de junio de 2008. Logronyo, Instituto de Estudios Riojanos,  2009, p. 
59-86. SOLER MILLA, Juan Leonardo: “Que ordi no sia tret de la vila d’Oriola ni de son terme”. 
Producción y comercialización  de grano en el primer tercio del siglo XIV en la Gobernación de Orihuela”, a 
NARBONA VÍZCAINO, Rafael (ed.): La Mediterranea de la Corona d’Aragó, segles XIII-XVI et VII Centenari de 
la Sentencia  Arbitral de Torrellas, 1304-2004. XVIII Congrés d’Historia de la Corona d’Aragó, Valencia 9-14 de setembre 
2004. València, Universitat de València-Fundació Jaume II el Just, 2005, p. 1.061-1.076. 
14 BARRIO BARRIO, Juan Antonio: “La regulación municipal...” Op. cit., p. 37. Vide Arxiu Històric d’Oriola: 
Contestador, núm. 28, f. 66r-67v (22 de maig de 1449). GARCIA MARSILLA, Juan Vicente: La jerarquía de la 
mesa... Op. cit.. Vide AMV: Lletres missives dels anys 1391-1394; g3-5, f. 89r. 
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arxiu municipal.15 De la resta de les viles de reialenc del país, poc podem dir sobre la 

possibilitat d’engegar estudis històrics sobre el nostre tema: Cullera no compta amb fonts 

medievals, en haver cremat l’arxiu municipal el pirata berberisc Dragut quan l’assaltà a 

mitjan segle XVI; Alacant veié destruït el seu arxiu local, encara que no tot, el 1697, a causa 

de bombardejos de l’armada francesa; Xàtiva té molt poques fonts de caire local anteriors al 

segle XVIII, per la crema de la ciutat a mans dels exèrcits franco-espanyols que el 1707 

l’arrasaren;16 Xixona va veure destruït el seu arxiu municipal a mans dels austriacistes a 

començament del segle de la Il·lustració, en el transcurs de la guerra de Successió (1700-

1716). Altres viles importants eren Morella i Morvedre, les quals dissortadament no 

compten amb fons documentals medievals, ja que l’arxiu municipal de la primera fou 

cremat a mitjan segle XIX en el transcórrer de les guerres carlines,17 la mateixa sort que 

patirà l’arxiu local de Sagunt el 1873.18 I, pel que fa a la vila més important de la Plana, 

Borriana, va perdre el seu arxiu municipal durant la guerra d’Espanya de 1936. En canvi, 

Castelló de la Plana i Vila-Real sí que compten amb uns interessantíssims fons locals 

d’origen medieval que han servit de base per a la redacció d’algunes tesis doctorals.19 Altres 

viles de reialenc d’aquest període, finals del segle XIV i començaments del XV, com 

                                                 
15 L’arxiu municipal d’Oriola compta amb actes capitulars des de 1353, llibres de provisions i cartes reials des 
del segle XIV, junta de propis des de 1425, comptes de claveria des de 1399. I a l’Arxiu Històric d’Oriola hi 
ha protocols notarials des de 1408. 
16 A l’Arxiu Municipal de Xàtiva s’han conservat, a més de pergamins, molts pocs manuals de consells, els 
corresponents a 1378-79 i 1405-1406. La documentació medieval d’aquest arxiu ha estat estudiada per 
MOLLÀ RIBES, Emilia: Organización municipal y vida material de Xàtiva a finales del siglo XIV. València, 
Universitat de València, 1984. Tesi de llicenciatura, inèdita. I transcrita la documentació municipal d’origen 
xativí conservada en el Convent de Predicadors de València per BOLUDA PERUCHO, Alfred: Els Manuals 
de Consells medievals de Xàtiva (1376-1380). València, Diputació de València, 1999. 
17 L’Arxiu Municipal de Morella fou destruït en el transcurs de les guerres carlines de la primera meitat del 
segle XIX. No obstant, podem fer-nos una idea del que contenia abans de la seua destrucció. Vide BETÍ 
BONFILL, Manuel: “El archivo de Morella: índice redactado en 1751”, SCAOM, 67-77. Morella 1914-1915. 
En l’actualitat aquest índex de mitjans del segle XVIII es custodia en la Societat Castellonenca de Cultura. En 
canvi, la capital de la comarca dels Ports compta amb un magnífic arxiu notarial amb fons que van des del 
1307 fins el 1894. 
18 GARCIA, Fernando-PERIS, Carlos-HARO, Carmen: “L’Arxiu Municipal de Sagunt. Notes històriques i 
inventari”, Braçal, núm. 20 (Sagunt, 2000), p. 231-242. 
19 VICIANO NAVARRO, Pau: Poder municipal i grup dirigent local al País Valencià. La vila de Castelló de la Plana 
(1375-1500). València, Universitat de València, 1995. Tesi doctoral. ROSAS ARTOLÀ, Manuel José: Tallers de 
ceràmica a les comarques castellonenques. Els terrissers de Castelló de la Plana (1371-1699). Castelló de la Plana, 
Universitat Jaume I de Castelló, 1999, tesi doctoral. PASTOR PITARCH, Manuel: Analisis de los materiales en la 
evolución de las tipologias edificatorias en Vila-Real (1274-2012). Castelló de la Plana, Universitat Jaume I de 
Castelló, 2012, tesi doctoral. 
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Ademús, Alpont, Castellfabib, Penàguila, Biar, Llíria i Ontinyent, no tenen un pes específic 

per a ser representatives d’un conjunt més ampli.  

Una prova evident de l’interès historiogràfic per l’abastament cerealer és el 

programa d’investigació que des de 2007 duu endavant la secció d’Arqueologia i Història de 

l’Institut d’Estudis Catalans, amb el projecte denominat “De re frumentaria: Corpus de 

documentació municipal relativa al mercat urbà de cereals als Països Catalans a la baixa edat 

mitjana”, sota la direcció del doctor Antoni Riera i Melis. La finalitat del susdit programa 

no és altra que consultar sistemàticament la documentació municipal, corresponent als 

segles XIV i XV, conservada als arxius i les biblioteques locals de les deu ciutats dels Països 

Catalans que, a la baixa edat mitjana, es van mantenir ininterrompudament per damunt dels 

set-cents cinquanta focs fiscals. I és que, com afirmava Josep Mª. Salrach en el pròleg d’un 

llibre del medievalista de la universitat de Tolosa-Le Mirall II, Maurice Berthe, “segurament 

des de la Prehistòria, i malahuradament encara avui, el problema de la majoria de la 

humanitat no ha estat quins aliments seleccionar, sinó com obtenir-los”;20 i d’això 

precisament tracta en part aquesta investigació: de com assegurar-se el pa i la carn. 

Com apunta Albert Curto en el seu estudi sobre la Tortosa del segle XIV, “la 

intervenció municipal és, de fet, puntual, i es concreta especialment en moments de 

carestia. Quan es manifesten els símptomes, la universitat endega els mecanismes escaients 

per evitar un agreujament del problema i intenta sobreposar-se a l’escassetat del gra, encara 

que siga fent-se càrrec directament de la seua compra i venda”.21 És aquest un fet 

remarcable, el de la política municipal en un afer essencial d’una població, en el qual li va, 

literalment, la vida, i mai millor dit. El patriciat urbà, que exerceix un control dels consells 

municipals en l’etapa final de l’Edat Mitjana, es veurà abocat a adoptar una actitud 

                                                 
20 Presentació de Josep Mª. Salrach i Marés al llibre de BERTHE, Maurice: Fams i epidèmies al camp navarrés als 
segles XIV i XV. Barcelona, L’Avenç-Societat Catalana d’Estudis Històrics, 1991, p. 8. 
21 CURTO I HOMEDES, Albert: La intervenció municipal en l’abastament de blat d’una ciutat catalana: Tortosa, segle 
XIV. Barcelona, Editorial Rafael Dalmau, 1988, p. 17-18. El llibre és el resultat d’una acurada reelaboració de 
la seua tèsi de llicenciatura defensada a la Universitat de Barcelona. 
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intervencionista davant les caresties frumentàries. Tenir la vila, o la ciutat, ben abastida de 

cereals panificables es converteix en un deure ineludible dels gestors comunals, els quals en 

més d’una vegada, empesos per la necessitat, es veuen obligats a improvisar una vertebrada 

política cerealista. I això és sempre el fruit d’una política “complementària, mai supletòria, 

de la iniciativa privada”.22 Els intercanvis comercials del blat, i d’altres cereals eventualment 

panificables, esdevenien a Alzira i la seua comarca natural un negoci força lucratiu, sobretot 

quan estem tractant d’un producte de primera necessitat com és el material del qual es fa el 

pa, l’aliment per antonomàsia en els darrers segles medievals. Ara bé, la desgraciada pèrdua 

de la immensa majoria de protocols notarials dels nombrosíssims notaris que treballaren a 

Alzira, impossibilita que es puguen explorar aquestes línies d’investigació i no les 

complementàries com són les que pertoquen als afers públics, i dels quals afortunadament 

sí que comptem amb una documentació escaient. 

Els agents implicats en l’abastament d’una vila mitjana de reialenc com és Alzira són 

tres: el municipi, a través del seu patriciat representat en el consell i jurats; la Corona, 

especialment a través de la figura del batlle local23; i la ciutat de València, en tant que entitat 

que a fi d’assegurar-se un flux regular de grans obtindrà privilegis del rei, els quals afectaran 

de manera singular la resta del regne. El batlle, que en altres indrets del país com ara a les 

parts d’Oriola tenia una forta actuació en el mercat cerealista i en la prohibició de 

l’exportació de blats, almenys fins les Corts de 1371,24 en part és quasi imperceptible en les 

nostres fonts, principalment municipals. Sens dubte que el privilegi de què gaudia la vila 

                                                 
22 Vide la presentació d’Antoni Riera i Melis al llibre de CURTO I HOMEDES, Albert: La intervenció 
municipal… Op. cit., p. 11-15. 
23 Les rendes que tenia el rei a Alzira eren les següents: “Les rendes venudes són les que seguexen: la gabella 
de la sal, lo peatge, lo terç del delme del carnatge, lo pes e l’almodí, lo terç del delme de la ortaliça, la moltura 
del molí apel·lat d’en Celma, lo dret de la carneceria dels sarrahins, los censals que·l senyor rey ha en la dita 
vila e terme de aquella ab luïsmes e fadigues e obvencions de aquells, et lo terç del delme pertanyent al senyor 
rey en blats, vi, oli, figues e altres fruïts en la dita vila et terme de aquella”. Vide ACA: Mestre Racional. Comptes 
de la batllia d’Alzira dels anys 1376-1377; 1.670, f. 2. En 1376 foren venudes pel batlle, el notari Vivet de Jusseu, 
les dites rendes per 21.010 sous a una companyia integrada per Jaume de Martorell, Jaume Falcó, especier, 
Berenguer Pujol, prevere, i Antoni Martorell, notari, tots ells veïns d’Alzira, i a l’any següent, el 1377, per 
19.050 sous només a Jaume de Martorell. 
24 BARRIO BARRIO, Juan Antonio: El control del mercado… Op. cit., p. 134. 
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d’Alzira respecte al batlle local, açò és, que havia de ser natural d’Alzira, i el seu grup 

d’extracció, el patriciat local, eren uns factors que jugaven a favor del municipi. I això que 

gràcies a les funcions del seu càrrec controlava una part de la producció de queviures com 

era la del terç delme.25 

Però, si fins ara hem fet referència als cereals, en ser aquests la base del principal 

menjar de la societat medieval, és ara el moment de referir-nos a un altre aliment d’altra 

banda ben present en la dieta humana en el transcurs dels segles XIV i XV: la carn. 

El proveïment i el consum de carn a les viles i ciutats de l’Europa medieval ha estat 

darrerament objecte d’estudis i monografies de caràcter general.26 Però és important 

assenyalar que tenen com a punt de partida un article de Louis Stouff (1930-2014) sobre la 

vila occitana de Carpentras, publicat als Annales E.S.C.,27 estudi que més tard fou completat 

amb la monografia més elaborada sobre l’àrea provençal de l’esmentat autor marsellès.28 

Aquests llibres i articles obriren el camí a noves investigacions en haver estat pioner en la 

utilització de noves fonts documentals i en el mètode aplicat per reviscolar el coneixement 

de l’aprovisionament i el consum de carn a les ciutats baixmedievals, no sols de la França 

meridional,29 sinó també d’altres àrees de la conca de la Mediterrània occidental, com ara 

Itàlia30 i Espanya.31 

                                                 
25 ACA: Mestre Racional. Comptes de la batllia d’Alzira dels anys 1376-1377; 1.670. 
26 MONTANARI, Massimo: “Il consumo di carne nel Medioevo”, a BRAIDI, Valeria (ed.): Statuta Artis 
Bechariorum Civitatis Mutine 1337. Carni, salumi e beccai in età medievale. Mòdena, Archivo Storico-Comune di 
Modena, 2003, p. 7-17. MINECCIA, F.- ZAGLI, A. (ed.): L’Europa della carne. Storia e cultura di mercati e macelli. 
Florència, Polistampa, 2003. CAMPORESI, Piero: La carne impassibile: salvezza e salute fra Medioevo e 
Controriforma. Milà, 1994. BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: “Comsumption of meat in Western European 
Cities during the Late Middles Ages: a comparative study”, Food and history, vol. 8, 1 (Thurnhout, 2010), p. 63-
86. IDEM: Europa carnívora: comprar y comer carne en el mundo urbano bajomedieval. Gijón, Trea, 2012. 
27 STOUFF, Louis: “La viande. Ravitaillement et consommation à Carpentras au XVe siècle”, Annales E.S.C., 
XXIV, núm. 6 (Paris, 1969), p. 1.431-1.438. 
28 STOUFF, Louis: Ravitaillament et alimentation en Provence aux XIV et XV siècles. París-La Haia, Mouton & Co, 
1970. Altra obra del mateix historiador és: La table provençale. Boire et manger en Provence à la fin du Moyen Age. 
Avinyó, 1997. 
29 MONTPIED, Georges: “Alimentation carnée et organisation de la boucherie à Grenoble aux XIV et XVe 
siècles”, Cahiers d’Histoire de l’Institut Maurice Thorez, XXII (Lyon, 1977), p. 37-60. FAVREU, Robert: “La 
boucherie et Poitou à la fin du Moyen Age”, Bulletin Philoogique et Historique année 1968, vol. I (Paris, 1971), p. 
295-316. 
30 GIUFFRIDA, Antonino:“Considerazioni sul consumo della carne a Palemo nei secoli XIV e XV”, Melánges 
de l’Ecole française de Roma. Moyen Age, temps modrenes, vol. 87 (Roma, 1975), p. 583-595. FRESCURA NEPOTI, 
Santa: “Macellazione e consumo della carne a Bologna: confronto tra dati documentari ed archeozoologici 
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Pel que fa als estudis que s’han efectuat en la península Ibèrica sobre l’abastament 

de bestiar per a consum humà a les ciutats tardomedievals, cal dir que s’han desenvolupat 

en major nombre en els territoris que conformaren la Corona de Castella que no en la 

d’Aragó. Així, per exemple, s’han dut a terme recerques monogràfiques per a les ciutats de 

Baza,32 Burgos,33 Segòvia,34 Conca,35 Múrcia,36 Toledo,37 Sevilla,38 Madrid,39 Plasencia,40 

                                                                                                                                               
per gli inizi del secolo XV”, Archeologia medievale, 8 (Florència, 1981), p. 281-298. LEVEROTTI, Franca: “Il 
consumo della carne a Massa all’inizio del secolo XV. Prime considerazioni”, Archeologia medievale, 8 
(Florència, 1981), p. 227-238. NIGRO, Giampietro: Gli uomini dell’irco: indagine sui consumi di carne nel basso 
Medioevo: Prato alla fine del ‘300. Florència, Le Monnier, 1983. GALOPPINI, Laura: “Comercio di carne e lardo 
dalla Sardegna durante il Trecento”, Dal mondo antico all’età contemporanea. Studi in onore di Manlio Brigaglia offerti al 
dipartamento di Storia dell’Università di Sassare. Sàsser, Universitat de Sàsser, 2001, p. 309-324. PUTZU, Lucia: “Il 
mercato della carne e del pesce a Viterbo nel secolo XV”, Rivista storica del Lazio, 9, 15 (Roma, 2001), p. 5-19. 
31 ZAPATERO DE RAMÍREZ, Mariana Paola: “Una costumbre alimentária: el consumo de carne entre el 
medievo y la modernidad”, Estudios críticos de literatura española, I (Mar del Plata, 2003), p. 343-352. IDEM: 
Abastecimiento de carne: problematica durante la Baja edad Media hispánica”, Meridies. Revista de historia 
medieval, 8 (Còrdova -Argentina- , 2006), p. 37-46. IDEM: “La carne en la España medieval: usos a partir de 
normas eclesiásticas y médicas”, Iacobus. Revista de estudios jacobeos y medievales, vol. 25/26 (Sahagún 2009), p. 
133-152. IDEM: Alimentación y abastecimiento de carne. El caso castellano durante la Baja Edad Media: mercado, consumo 
y cultura. Múrcia, Compobell SL, 2015. 
32 ESPINAR MORENO, Manuel: “La convivencia de cristianos viejos y nuevos en Baza y su tierra. 
Problemas de mantenimientos (carne, pescado y otros productos)”, Actas del II Congreso Internacional Encuentros 
de las Tres Culturas, Toledo 3-6 octubre 1983. Toledo, Ayuntamiento de Toledo, 1985, p. 125-155. 
33 BONACHÍA HERNANDO, Juan Antonio: “Abastecimiento urbano, mercado local y control municipal: 
la provisión y comercialización de la carne en Burgos (siglo XV)”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III. Historia 
Medieval VI (Madrid, 1992), p. 85-161. 
34 GRAU, Mariano: “Las carnicerias de Segovia en el siglo XV”, a Polvo de Archivos. Paginas para la historia de 
Segovia, 2ª serie . Segovia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 1967. 
35 AGUADÉ NIETO, Santiago-CABAÑAS GONZALEZ, Mª. Dolores: “Comercio y sociedad urbana en la 
Castilla Medieval. La comercialización de la carne en Cuenca (1177-1500)”, Anuario de Estudios Medievales, 14 
(Barcelona, 1984), p. 487-516. SANCHEZ BENITO, José Mª.: “Crisis de abastecimientos y administración 
concejil. Cuenca 1499-1509”, En la España Medieval, XIV (Madrid, 1991), p. 275-306. 
36 MARÍN GARCÍA, Mª. Angeles: “Las carnicerias y el abastecimiento de carne en Murcia (1450-1500)”, 
Miscelánea Medieval Murciana, XIV (Múrcia, 1987-1988), p. 49-100. IDEM: “El abastecimiento de carne en la 
ciudad de Murcia y su incidencia sobre el espacio agrario (1450-1500), Murgetana, 75 (Múrcia, 1988), p. 63-85. 
MENJOT, Denis: “Notes sur le marché de l’alimentation et la consommation alimentaire à Murcie à la fin du 
Moyen Age”, a Manger et Boire au Moyen Age. Actes du Colloque de Nive (15-17 octubre 1982). Niça, Centre 
d’Études médiévales de Nice, 1984, p. 199-210. 
37 IZQUIERDO BENITO, Ricardo: Abastecimiento y alimentación en Toledo en el siglo XV. Toledo, Universidad 
de Castilla-la Mancha, 2002. MOLÉNAT, Jean Pierre: “L’approvisinnement de Tolède au XVe siècle après les 
ordonnances municipales”, L’approvisionnement des villes de l’Europe occidentale: au Moyen age et aux temps modernes. 
Centre culturel de l’abbaye de Flaran, 5es Journées internatioales d’histoire, 16-18 septembre 1983. Auch, Comité 
départemental du tourisme du Gers-Centre Culturel de l’Abbaye de Flaran, 1985, p. 215-219. ZAPATERO 
DE RAMÍREZ, Marianna Paola: “Un dilema de abastecimiento en Toledo: historia de una concórdia”, En la 
España Medieval, 37 (Madrid, 2014), p. 319-331. 
38 GONZÀLEZ ARCE, José Damián: “El gremio de carniceros de Sevilla y la fiscalidad sobre la venta de la 
carne (siglos XIII-XV)”, Historia, instituciones, documentos, vol. 33 (Sevilla, 2006), p. 255-290. 
39 GÓMEZ IGLESIAS, Agustín: “Algunos aspectos referentes al abastecimientos de carne en la Villa de 
Madrid (1481-1877), Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 7 (Madrid, 1971), p. 19-52. PUÑAL 
FERNÀNDEZ, Tomàs: El mercado en Madrid en la baja Edad Media: Estructuras y sistemas de abastecimiento de un 
concejo medieval castellano (S. XV). Madrid, Caja de Madrid, 1992. MATELLA TASCÓN, Antonio: Abastecimiento 
de carne en Madrid (1477-1678). Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1994. ZAPATERO DE RAMÍREZ, 
Mariana Paola: “Carne y carniceros: una aproximación: Madrid”, Estudios de História de España, 5 (Buenos 
Aires, 1996), p. 105-126. 
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Badajoz41, Castro Urdiales42, Cordova43 i la Granada de recent conquesta castellana o, si es 

vol, post-nassarita.44 

Pel que fa a la Corona d’Aragó, sens dubte és Catalunya el territori en el qual el 

proveïment i la ingesta de carn a viles i ciutats han estat més estudiats,45 com palesa la tesi 

doctoral de Ramon A. Banegas López, el qual l’ha abordat des de distints punts de vista.46  

                                                                                                                                               
40 LORA SERRANO, Gloria: “Ordenación y control de la vida económica en la Plasencia medieval: el abasto 
de carne”, Meridies. Revista de historia medieval,  8 (Córdova, 2006), p. 47-72. 
41 HIDALGO ROMERO, Ana Mª.: Aproximación a la evolución del abastecimiento y control sanitario de los alimentos en 
la ciudad de Badajoz a lo largo de su historia (875-2000). Merida, Universidad de Extremadura, 2006. 
42 AÑÍBARRO RODRÍGUEZ, Javier: “Producción, abastecimiento y consumo de las villas medievales de la 
costa cantàbrica: el caso de Castro Urdiales”, a ARÍZAGA BOLÚMBURU, Beatriz- SOLÓRZANO 
TELECHEA, Jesús Ángel (coord.): Alimentar la ciudad en la Edad Media. Nájera, Encuentros Internacionales del 
Medievo, del 22 al 25 de julio de 2008. Logronyo, Instituto de Estudios Riojanos, 2009, p. 36-386. 
43 HERNÁNDEZ ÍÑIGO, Pilar: “Abastecimiento y comercialización de la carne en Cordoba a fines de la 
Edad Media”, Meridies. Revista de historia medieval, vol. 8 ( Còrdova, 2006), p. 73-119. 
44 CASTRO MARTÍNEZ, Teresa de: La alimentación en el reino de Granada. Transformaciones y permanencias tras la 
conquista castellana: el abastecimiento alimentario entre 1482/1510. Granada, Universidad de Granada, 1999. IDEM: 
“Pensare eil cibo. I Processi di approvviogionamento nel regno di Granada alla fine del Medievo“, Quaderni 
Medievali, 49 (Bari, 2000), p. 6-42. IDEM: “Comer en la Alhambra de Granada. El abastecimiento alimentario 
alhambreño en los primeros años de la dominación cristiana: 1492-1568“ a GARRIDO ARANDA, Antonio 
(ed.): Comer cultura: estudios de cultura alimentaria. Còrdova, Universidad de Cordoba-Servicio de Publicaciones, 
2001, p. 129-155. IDEM: “El abastecimiento alimentario en el reino de Granada tras la conquista castellana: 
el ejemplo de Loja en 1487-1492“, a Alimentación y cultura. Actas del congreso internacional 1998. Museo Nacional de 
Antropologia. La val de Onsera, 1999, p. 856-878. 
45 BERTRAN ROIGÉ, Prim: “L’assortiment de carn a Cardona (1419-1425)”, Cardener, III (Cardona, 1986), 
p. 101-110. MUTGÉ I VIVES, Josefina: “L’abastament de peix i carn a Barcelona, en el primer terç del segle 
XIV”, Alimentació i societat a la Catalunya medieval. Barcelona, Consell Superior d’Investigacions Científiques -
Institució Milà i Fontanals (IMF)-Unitat d’Investigació d’Estudis Medievals, 1988, p. 109-136. LLOBET 
PORTABELLA, Josep Mª.: “La producció i el consum de carn a Cervera durant els segles XIV i XV”, Actes 
del Ier Col·loqui d’Història de l’Alimentació en la Corona d’Aragó. Edat Mitjana. Comunicacions. Lleida, Institut 
d’Estudis Ilerdencs, 1995, vol. I, p. 53-60. SOLDEVILA I TEMPORAL, Xavier: Alimentació i abastament al 
Baix Empordà medieval (segles XII-XIV). La Bisbal d’Empordà, Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2004. 
46 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: L’aprovisionament de carn a Barcelona durant els segles XIV i XV. Barcelona, 
Universitat de Barcelona, 2007; IDEM: “Seguretat, qualitat i higiene a la venda de carn a Barcelona durant el 
segle XIV”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XVI (Barcelona, 2005), p. 75-95. IDEM: “Comer 
carne y pagar impuestos: el impacto de las imposiciones municipales en el comercio barcelonés de carne 
durante el siglo XIV”, Anuario de Estudios Medievales, 39 (Barcelona, 2009), p. 329-355; IDEM: “L’estomac de 
Barcelona i el Maresme a la baixa edat mitjana: els bous de Barcelona” a Singladures. Revista d’història i patrimoni 
cultural de Vilassar de Mar i el Maresme, núm. 24 (Vilassar de Mar, 2008), p. 18-23. IDEM: “Camino de la ciudad: 
conflictividad entre la capital y el principado de Catalunya en el proceso de aprovisionamiento de carne de 
Barcelona durante la Baja Edad Media”, a ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz-SOLÓRZANO 
TELECHEA, Ángel Jesús (coord.): Alimentar la ciudad en la Edad Media: Nájera, Encuentros internacionales del 
Medievo 2008, del 22 al 25 de junio de 2008. Logronyo, Instituto de Estudios Riojanos, 2009, p. 113-130. IDEM: 
“Salsa a tota carn d’olla. El consum de carn a la Catalunya baixmedieval. Un model mediterrani?”, Singladures. 
Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar de Mar i el Maresme, núm. 30 (Vilassar de Mar, 2011), p. 15-22. 
IDEM: “Travail et techniques des bouchers et des poissonniers dans la Catalogne rurale (XIVe et XVe 
siècles)”, a VERNA, Catherine-BENITO MONCLÚS, Pere (ed.): Etudes Roussellonais. Revue d’Histoire et 
Archaelogie mediterranénnes, t. XXVI. Savoirs des campagnes. Catalogne, Languedoc, Provence, XIIe-XVIIIe siècles. 
(Canet, 2013-2014), p. 145-152. IDEM: “‘Per no poder haver bestiar de les parts hon lo solien haver per 
causa dels inimichs‘. L’abastament de carn a Barcelona durant la guerra civil catalana (1462-1472)”, a 
BENITO I MONCLUS, Pere-RIERA I MELIS, Antoni (eds.): Guerra y carestía en la Europa Medieval. Lleida, 
Milenio, 2014, p. 205-219. IDEM: Sangre, dinero y poder. El negocio de la carne en la Barcelona bajomedieval. Lleida, 
Editorial Milenio, 2016. 
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Pel que respecta al País Valencià, hi ha hagut notables contribucions per part de 

Miguel Llop Català (OP),47 Juan Antonio Barrio Barrio,48 José Hinojosa Montalvo,49 

Francisco Blay Garcia,50 Agustín Rubio Vela,51 Juan Vicente García Marsilla52 i Joaquín 

Aparici Martí.53 Pel que fa a la nostra àrea d’estudi, la Ribera del Xúquer, hi ha dues 

comunicacions presentades a l’Assemblea d’Història de la Ribera sobre l’esmentat tema, 

una d’Ivan Martínez Araque54 i l’altra d’Empar Presència Hill.55 

Louis Stouff, pioner en l’estudi de l’avituallament i l’alimentació, classifica les fonts 

disponibles per a l’estudi de l’aprovisionament alimentari a les ciutats provençals en dos 

grups: les fonts privades i les fonts municipals. Per la similitud amb les fonts provençals, la 

seua classificació es pot fer extensible a les fonts documentals disponibles al País Valencià, 

                                                 
47 LLOP CATALÀ, Miquel (OP): “El mercado y los precios de la carne en Valencia, 1400-1500”, Escritos del 
Vedat, 6 (Torrent, 1976), p. 301-344. 
48 BARRIO BARRIO, Juan Antonio: “El abastecimiento y venta de carnes en Orihuela durante el reinado de 
Alfonso V (1416-1456)”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 9 (Alacant, 1992-1993), p. 257-
278. 
49 HINOJOSA MONTALVO, José: “Aproximación a la ganadería alicantina en la Edad Media”, Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 9 (Alacant, 1992-1993), p. 161-178. IDEM: “Comer y beber en 
Alicante en la Edad Media”, Actes del Ier Col·loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó. Edat mitjana. 
Comunicacions. Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1995, vol. 2, p. 507-525. IDEM: “Poder municipal y 
abastecimiento de carne en la gobernación de Orihuela a fines de la Edad Media”, Miscelánea Medieval 
Murciana, vol. 21-22 (Múrcia, 1997-1998), p. 157-169. 
50BLAY GARCIA, Francisco: “Aprovisionamiento cárnico en Torrent (Valencia) al final de la Edad Media”, 
a Arqueologia Medieval Españoila. II Congreso, Madrid 19-24 de enero de 1987. Madrid-Ciudad Real, Comunidad de 
Madrid-Asociación Española de Arqueologia Medieval, 1987, vol. II, p. 35-42. 
51 RUBIO VELA, Agustín: “El ganado de Valencia y los pastos del reino. El avituallamiento urbano 
bajomedieval como factor de conflictividad”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXV (Castelló de la 
Plana, 1999), p. 651-686. 
52 GARCIA MARSILLA, Juan Vicente: “La sisa de la carn. Ganadería, abastecimiento cárnico y fiscalidad en 
los municipios valencianos bajomedievales”, a VALLEJO POUSADA, Rafael (ed.): Los tributos de la tierra. 
Fiscalidad y agricultura en Espana (siglos XII-XX). València, Publicacions de la Universitat de València, 2008, p. 
81-102. 
53 APARICI MARTÍ, Joaquín: “Tolerar y convivir: carnicerias musulmanas en tierras de Castelló“, a De 
mudéjares a Moriscos. Una conversión forzada. 8º Simposio Internacional de mudejarismo, 15-17 de septiembre de 1999. 
Terol, Instituto de Estudios Turolenses-Centro de Estudios Mudéjares, 2002, vol. I, p. 315-322. IDEM: 
“Abastecerse de carne: carnicerias mudéjares en poblaciones cristianas del Reino de Valencia (s. XV)” a 
ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz-SOLÓRZANO TELECHEA, Ángel Jesús (coord.): Alimentar la ciudad en 
la Edad Media… Op. cit., p. 407-434. 
54 MARTÍNEZ ARAQUE, Ivan: “Polítiques municipals...” Op. cit, p. 103-124. Aquesta comunicació ha estat 
publicada en castellà i sota un altre títol: IDEM: “El mercado de la carne en el País Valenciano. Bestias, 
monopolios y carniceros en Alzira y la Ribera de Xúquer durante la Baja Edad Media”, Medievalismo, 19 
(Múrcia, 2009), p. 239-262. 
55 PRESENCIA HILL, Empar: “Dificultats en la gestió dels espais ramaders al regne de València. La Vila 
d’Alzira a finals del segle XIV”, en Actes de la X Assemblea d’Història de la Ribera. Riuades i inundacions a la Ribera 
de Xúquer en la perspectiva històrica. Antella, Ajuntament d’Antella,  2006, p. 125-142. 
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si bé, com apunta Ramon A. Banegas a propòsit de Catalunya, caldria afegir a les fonts adés 

assenyalades les fonts provinents de la gestió del patrimoni propi de la Corona.56 

L’estudi que presentem, que ha estat efectuat quasi exclusivament amb 

documentació municipal, l’hem estructurat en tres parts, cada una amb els seus respectius 

capítols. La primera part –Alzira, un mercat urbà– tracta de centrar dues coordenades: 

d’una banda, l’escenari territorial de la nostra investigació, i d’altra, quants consumidors de 

blat i carn hi havia en l’època. 

La segona part està dedicada a “L’abastiment de cereals”, i, al seu torn, ha estat 

dividida en sis capítols. En el primer, es fan unes consideracions prèvies sobre els tipus de 

grans, mesures, monedes i preus. En el següent, es mostra l’almodí de la vila d’Alzira, com 

un instrument per a l’abastiment, es tracta l’estatus legal i el privilegi reial sobre l’almodí, 

així com d’altres punts autoritzats de venda dels cereals. El tercer capítol tracta sobre un 

col·lectiu singular, el dels mercaders formenters d’Alzira i el seu terme, qui eren i com 

operaven en els seus negocis. El següent capítol se centra en la intervenció municipal en 

l’aprovisionament del blat per combatre caresties, açò és, la diplomàcia engegada pels jurats 

i consellers, les inhibicions, la pràctica del cors, la vigilància de camps, la compra de blats, 

rogatives... En el cinquè capítol s’estudien els problemes de la vila d’Alzira amb la ciutat de 

València, i en l’últim, el proveïment de queviures en els temps excepcionalment difícils de 

l’Interregne (1410-1412). 

La tercera part d’aquesta investigació té com a tema l’abastiment de carns. Al seu 

torn, es divideix en tres capítols. El primer està dedicat a les dues formes de 

l’aprovisionament de carn per a l’agregat domèstic: l’activitat cinegètica i la cria de bestiar 

per a l’autoconsum. En el segon, s’estudien diversos aspectes relacionats amb 

l’assegurament de les carns i el mercat local de la carn, com per exemple els contractes 

                                                 
56 STOUFF, Louis: “Le ravitaillament des villes de Provence au bas Moyen Age” a Acta Medieaevalia, núm. 19 
(Barcelona, 1998), p. 57-58. BANEGAS LÓPEZ, Ramon Agustí: L’aprovisionament de la carn a Barcelona durant 
els segles XIV i XV. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2007. Tèsi doctoral, vol. I, p. 23. 
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d’asseguraments de bestiar, el col·lectiu dels carnissers, quines eren les carns assegurades i 

de consum, així com les taules de carnisseria. El fet que la carn siga un producte de consum 

viu que se sacrifica poc abans de consumir-se ha fet que el tercer capítol estiga dedicat a la 

violència i els conflictes per l’ús de les pastures. Efectivament, al darrere de l’abastament de 

la carn, hi ha moltes baralles i conflictes pels recursos, que sempre són limitats, de donar de 

menjar al ramats. 

Les conclusions generals, un extens apèndix amb els documents més significatius 

dels arxius municipals d’Alzira i València i la bibliografia emprada tanquen el meu treball. 

El present estudi abasta una cronologia centrada en els anys 1370 a 1415, un 

període que ha estat una “imposició” de les fonts documentals a causa d’una feliç 

confluència en el període esmentat de diferents materials aptes per a l’anàlisi de l’època 

estudiada. Alzira compta, afortunadament, amb llibres d’acords municipals de manera 

seriada des de 1388, encara que amb alguns buits temporals. A suggeriment del director 

d’aquest treball, el professor Dr. Antoni Furió, era més escaient esprémer les fonts 

documentals d’un període de temps relativament curt, estudiar a fons i amb profunditat un 

tema, per guanyar en precisió, més que no l’opció metodològica contrària. Per això, aquest 

treball abasta uns 45 anys, els conflictius darrers anys del segle XIV i els inicials del segle 

XV, o, si es vol, dues generacions en un moment clau de la història de la Corona d’Aragó, 

els últims anys de domini de la Casa de Barcelona, l’Interregne i els primers anys de la Casa 

de Trastàmara, un període convuls en la història dels valencians. 

Quan u acaba un treball d’aquesta índole acostuma a reconéixer i fer esment 

d’aquelles persones de les quals se sent tributari i, que, d’una manera, o d’altra, li han ajudat 

a fer que el resultat final del treball siga més curós. És per això que en aquest s’insereix el 

necessari capítol d’agraïments. És precís esmentar en primer lloc, i no per una mera 

cortesia, l’ajut sempre inestimable del director del mateix, Antoni Furió, per la seua 

dedicació, paciència i impagables consells en el seu permanent i continuat mestratge, i per la 
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revisió lingüística i per l’ajudar a l’hora de a polir la redacció d’aquest text. A Salvador 

Ferrando Palomares, per haver-me facilitat algunes referències arxivístiques que m’han 

estalviat temps en la recerca documental. A Raul Gómez López, pel seu ajut a l’hora 

d’elaborar certs mapes de la comarca i del hinterland d’Alzira, i a l’Arxiu Municipal d’Alzira, 

a través del seu director, Aureliano J. Lairón, per les facilitats donades. Igualment, es fa 

necessària la menció de la meua dona Sole Martínez i de la nostra filla, Anna, a les quals els 

he llevat un temps que els pertanyia (i que no els el puc tornar perquè ja ha passat) i que he 

hagut d’emprar en la redacció d’aquesta tesi. 

                    Cullera, març de 2017. 
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Fonts i metodologia 

 

Fonts primàries (arxivístiques) 

 

Arxiu Municipal d’Alzira (AMA) 

 

Llibres d’actes dels jurats i consell:  

Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1388 - 1389; 03/1. 

Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1394 - 1395; 03/2. 

Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1396 - 1397; 03/3. 

Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1397 - 1398; 03/4. 

Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1398 - 1399; 03/5. 

Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1399 - 1400; 03/6. 

Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1401 - 1402; 03/7. 

Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1402 - 1403; 03/8. 

Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1403 - 1404; 03/9. 

Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1404 - 1405; 03/10. 

Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1405 - 1406; 03/11. 

Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1410 - 1411; 03/12. 

Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1411 - 1412; 03/13. 

Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1412 - 1413; 03/14. 

Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1413 - 1414; 03/15. 

Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1428 - 1429; 03/21. 
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Registre de contractes 

Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, 

referents a l’any 1380-1381, i per Innocent de Moya, notari, referents a 1398-1399; 040/16. 

 

Còdexs especials 

Llibre de privilegis de la vila d’Alzira dels anys 1137-1418; 00/1 

 

Contribucions 

“Memòria de ço que rebé dels compradors de les imposicions any 1396”; 230/1. 

 

Peita. Col·lecta de la peita de les alqueries (Benimaclí, Ternils, Cogullada, Carcaixent, la 

Pobla de l’Ardiaca, Algemesí, Aurí, Guadassuar, Cabanes, Benirrabea, Lo Toro, 

Benimuslem, Mulata, l’Alcúdia, Alàsquer, Lo Pujol, Alberic, Alcosser, L’Alcúdia de Carlet, 

Cotes, Pardines, Massasseli, Albalat, Segairén, Campanar i Sueca) de l’any 1399-1400;  

230/2. 

 

Peites. Llibre de la peita (de la vila, clergues, homes e cavallers, raval de l’Alquenència i 

raval de Barralbeb) de l’any 1400-1404; 230/3. 

 

Llibre-cobrança de peites any 1432. “Libre de les talles fetes en la vila de Algezira en lo any 

de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCC trenta-dos a sou e lliura segons un privilegi real a 

rahó de tres sous tres diners per millar de la qual són stats tayadors n’Andreu Roig, en 

Domingo Timor, en Guillem Boyls, en Johan Alca(n)yiç. Col·lector lo discret en Ramon 

Garí, notari, menor de dies”; 230/6. 
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Propis. (Censos) 

 

“Libre memorial e cabbreu fet e ordenat per els honorables Berenguer Serra, en Francesch 

de Martorell, en Bernat Perpinyà e en Guillem Gombau, jurats de la vila de Algezira, en 

l’any de la Nativitat de Nostre Senyor mil quatre-cents setze qui feneix en mil quatre-cents 

deset, de tots los censos, deutes, e càrrechs que la universitat de la dita vila fa e és tenguda 

pagar a diverses persones en diverses terminis, festes, e dies, cascuns anys, segons ordre de 

kalendari, los quals censos e càrrechs són si e segons que davall appar, lo qual fon scrit e 

ordenat per mi, Pere de Arenys, notari, scrivà dels honorables jurats e consell de la dita 

vila”;           2110/I, 3. 

 

Ordenances municipals de bon govern 

Capítols de la imposició sobre les carns a la vila d’Alzira. (segle XIV); 140/I, 17bis. 

 

“Capítols de la imposició de les carns de la vila e ravals a raó de dos  

diners per lliura” (segle XV);       140/I, 17. 

 

Plets.  

“Sentènsia donada entre la vila de Algesira e Aigües Vives per rahó de 

 aemprius” (any 1385);        17/I, 1. 

 

Notariat 

Protocol de Vivet de Jusseu de l’any 1357;   040/1. 

Notal de Bernat Llorenç de l’any 1369;   040/2. 

Notal de Bernat Llorenç del l’any 1371;   040/3. 

Notal de Bernat Llorenç de l’any 1377;   040/4. 
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Notal de Bernat Llorenç de l’any 1380;   040/5. 

Notal de Bernat Llorenç de l’any 1381;   040/6. 

Notal de Bernat Llorenç de l’any 1383;   040/7. 

Notal de Bernat Llorenç de l’any 1384;   040/8. 

Notal de Bernat Llorenç de l’any 1394;   040/9. 

Notal de Bernat Costejà dels anys 1385-1390;  040/17. 

Notal de Joan Arnau de l’any 1397;    040/20. 

Notal de Bernat Llorenç de l’any 1399;  040/10. 

Notal de Bernat Llorenç de l’any 1400;   040/11. 

Protocol de Ramon Sabater de l’any 1400;   040/22. 

Notal de Bernat Llorenç de l’any 1403;  040/12. 

Notal de Bernat Costejà de l’any 1405;   040/18. 

Notal de Bernat Llorenç de l’any 1407;   040/13. 

Notal de Bernat Costejà de  l’any 1408;    040/19. 

Notal de Bernat Llorenç de l’any 1408;   040/14. 

Notal de Joan Arnau dels anys 1409-1417;   040/21. 

Notal de Bernat Llorenç de l’any 1413;   040/15. 

Protocol notarial d’Antoni Garcia de l’any 1416;  040/23. 

Notal de Bernat de Comadolins de l’any 1422;  040/24. 

 

Pergamins de la Cancelleria Reial 

Pergamí de la Cancelleria Reial núm. 010/6. 

Pergamí de la Cancelleria Reial núm. 010/27. 

Pergamí de la Cancelleria Reial núm. 010/30. 

Pergamí de la Cancelleria Reial núm. 010/31. 

Pergamí de la Cancelleria Reial núm. 010/32. 
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Pergamins comuns 

Pergamí comú núm. 011/46. 

Pergamí comú núm. 011/117. 

Pergamí comú núm. 011/151. 

Pergamí comú núm. 011/152. 

 

Arxiu Històric de la ciutat de Gandia (AHCG) 

 

Pergamins 

Pergamí, sig. ACA, núm. 74 

 

Arxiu Municipal de València (AMV) 

Manuals de Consells 

Manual de Consells dels anys 1371-1375; A-16. 

Manual de Consells dels anys 1375-1383; A-17. 

Manual de Consells dels anys 1408-1412; A-24. 

 

Lletres missives 

Lletres missives dels anys 1374 - 1375; g3-3. 

Lletres missives dels anys 1378 - 1382; g3-4. 

Lletres missives dels anys 1391 - 1394; g3-5. 

Lletres missives dels anys 1398 - 1400; g3-6. 

Lletres missives dels anys 1400 - 1403; g3-7. 

Lletres missives dels anys 1403 - 1405; g3-8 

Lletres missives dels anys 1412 - 1413; g3-11. 

Lletres missives dels anys 1413 - 1415; g3-12. 
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Claveria comuna 

Claveria comuna dels anys 1371 - 1372; I-5. 

Claveria comuna dels anys 1374 - 1375; I-8. 

Claveria comuna dels anys 1380 - 1381; I-11. 

Claveria comuna dels anys 1384 - 1385; I-14. 

Claveria comuna dels anys 1386 - 1387; I-16. 

Claveria comuna dels anys 1391 - 1392; I-19. 

Claveria comuna dels anys 1401 - 1402; J-29. 

Claveria comuna dels anys 1402 - 1403; J-30. 

Claveria comuna dels anys 1406 - 1407; J-34. 

Claveria comuna dels anys 1407 - 1408; J-35. 

Claveria comuna dels anys 1408 - 1409; J-36. 

Claveria comuna dels anys 1412 - 1413; J-37. 

Claveria comuna dels anys 1414 - 1415; J-38. 

Claveria comuna dels anys 1415 - 1416; J-39. 

 

Seguretats 

Llibre de seguretats dels anys 1396 - 1401; i-3 

Llibre de seguretats dels anys 1412 - 1413; i-4 

Llibre de seguretats dels anys 1413 - 1414; i-5 

 

Clams 

Clams dels anys 1381-1387;   zz-7 

Clams dels anys 1405-1412;   zz-1 

Clams de l’any 1414;    zz-2 

 



 

 
 

27

Protocols notarials 

Protocol notarial de Jaume dez Pla dels anys 1412-1415; 2-25 

Protocol notarial de Francesc Escolà de l’any 1415; 3-1 

 

Arxiu del Col·legi Corpus Christi de València (ACCV-AP) 

 

Arxiu de Protocols 

Notal d’Antoni Pasqual de l’any 1397;        831 

Protocol de notari desconegut de l’any 1403;   22.484 

Protocol de Francesc Escolà de l’any 1407;  27.696 

Notal de Pere Biguerany de l’any 1412;        211 

Protocol de Bartomeu Tovià de l’any 1412;   24.547 

Protocol de Bernat de Montfalcó de l’any 1414;  25.596 

 

Arxiu del Regne de València (ARV) 

Protocols Notarials 

Protocol de Jaume Mestre dels anya 1385-1386; 2.438 

Protocol d’Innocenci de Moya de l’any 1400;   1.618  

Protocol de Vicent Saera dels anys 1401-1402;  2.405 

Protocol de Vicent Saera de l’any 1404;   2.406 

Protocol de Macià Barberà de l’any 1405;       202 

Protocol de Vicent Saera de l’any 1409;    3.025 

Protocol d’Innocenci de Moya de l’any 1410;  11.227 

Protocol de Macià Barberà de l’any 1412;   3.007 

Protocol de Vicent Saera de l’any 1413;   2.414 

Protocol de Vicent Saera de l’any 1414;   2.415 
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Protocol de Vicent Saera de l’any 1415;   2.416 

Protocol de Joan Ferrando dels anys 1415-1417;    872 

 

Batllia General de València. 

Lletres i privilegis dels anys 1360-1361;   llibre 1.143 

“Memorial de cèdules e comptes donades per los batles locals del regne de València” de 

l’any 1412.      Apèndix 61. 

 

Arxiu de la Catedral de València (ACV) 

Llibre dels delmes arrendats de l’any 1384-1385; llibre 4.386 

 

Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA, Barcelona) 

Mestre Racional  

Comptes de la batllia d’Alzira dels anys 1376-1377; 1.670 

 

Registres de Reial Cancelleria  

Registre de Comune dels anys 1369-1370; 750 

Registre de Vària de la reina Elionor dels anys 1368-1370; 1.577 

 

Archivo Histórico Nacional (AHN, Toledo) 

Osuna. 

Carpeta pergamins núm. 153, doc. 11 (any 1313) 

Caixa 1.913, docs. 6-10. 

Protocol d’Esteve Corts de l’any 1401; lligall 1.137, núm. 7 

 



 

 
 

29

Fonts documentals secundàries (editades) 

AGUDO ROMEO, Mª. del Mar – SESMA MUÑOZ, José Ángel (ed.): Cortes de los reinados 
de Pero IV/4 y Juan I. Actas de las Cortes de Zaragoza de 1381. Actas de las cortes Generales de 
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Metodologia. 

El terme “mètode” designa els procediments ordenats que són necessaris realitzar 

per aconseguir algun objectiu prèviament establert.57 El mot deriva etimològicament del 

llatí methodus (provinent a la seua vegada del grec μέθοδος) i ve a significar en la seua 

accepció etimològica “camí” o “via”, i en un sentit més clàssic l’ordre que se segueix en les 

                                                 
57 CARDOSO, Ciro F.S.: Introducción al trabajo de la investigación histórica. Conocimiento, método e história. Barcelona, 
Editorial Crítica, 1982, p. 43. 
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ciències per trobar la veritat i ensenyar-la. Per tant, la metodologia emprada en aquesta 

investigació serà el tractat de la trajectòria que hem recorregut per esbrinar el que hem 

descobert. 

Com que aquesta tesi ha estat elaborada després de concloure un llarg camí 

acadèmic en la disciplina històrica, és evident que en aquest apartat hem d’exposar com i de 

quina manera ha estat l’itinerari per desvetllar i obtenir un coneixement fonamentat sobre 

el nostre tema d’estudi. 

De vegades, hi ha coses tan evidents que per manca de comparació, o de 

perspectiva són, si no ocultes, almenys si un tant imperceptibles. És per això que he de 

confessar que quan estudiava el màster anomenat “Estudis Medievals de la Corona 

d’Aragó” en la seua primera edició, durant els anys 2009-2011, em vaig adonar, gratament, 

de quin excel·lent nivell d’ensenyances assolírem els alumnes de l’especialitat d’Història 

Medieval de la Universitat de València durant la llicenciatura en Geografia i Història, en el 

meu cas durant els anys 1983 a 1988 (els darrers dos anys cursàrem l’esmentada 

especialitat). 

El recorregut per elaborar aquesta tesi es gestà en aquells llunyans anys 80 del segle 

XX. Després han vingut trobades i desacords amb la disciplina d’estudi: lectures, redacció 

de monografies, articles i aportacions a congressos que tot plegat han contribuït a 

augmentar un bagatge que s’ha revelat important a l’hora d’elaborar aquesta investigació. 

Però, comencem pel principi, per l’heurística. Sovint s’acostuma a dir que el primer 

pas per elaborar un estudi de caire històric correspon a la compilació de materials per a 

posteriorment realitzar l’anàlisi de les dades recollides. Efectivament, això és l’heurística, la 

recerca i reunió de les fonts necessàries per a dur a terme la recerca històrica (i la seua 

preparació). És obvi que, prèviament al tractament d’un tema qualsevol en història, és 

precís saber si hi ha documents, quants en són i on estan. Recordem les paraules dels 

historiadors positivistes Ch. V. Langlois (1863-1929) i Ch. Seignobos (1854-1942) “La 
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història es fa amb documents... perquè res substitueix als documents: on no hi ha 

documents no hi ha història”58. 

Prèviament, havíem delimitat un objecte d’estudi: abastament de blat i de carn en 

una important vila valenciana. Definit el problema, o, com acabem de dir, la matèria del 

nostre estudi, hem de cercar a continuació els documents que ens donen llum sobre el 

mateix. Com que sense escrits no hi ha Història, el que cal és trobar-los. La consulta de 

grans quantitats de documents d’arxiu implica inevitablement destriar el que pot ser útil del 

que no per a la nostra investigació; tot i això, una vegada que repassem el material 

suposadament rebutjat a la primera, apareix una dada aparentment irrellevant que pot fer 

que l’anàlisi siga més aguda i exacta. 

És per això que, fonamentalment, ens llançàrem a llegir els primers volums de les 

actes dels jurats i consell de la vila d’Alzira, gràcies a comptar la dita ciutat amb un dels 

dipòsits documentals de caràcter local més importants pel que fa al territori valencià. 

Posteriorment, vindrien la recerca d’altres documents: notarials, fiscals, normatius, 

judicials... tots els custodiats en el mateix arxiu municipal d’Alzira. Com que la capital de la 

Ribera era en època tardomedieval una de les principals viles del regne es feia necessari 

rastrejar la correspondència que sobre un afer tan important i bàsic com el del proveïment 

de blats i carns pogués tenir amb l’ens local més important del país, el cap i casal. També 

cal dir que que el valuós arxiu de la ciutat de València requeria cercar amb atenció més 

documents que no sols les interessants lletres missives, i així ho férem.  

Una part important del treball s’ha dedicat a la transcripció d’aquells documents 

més significatius que afegeixen un valor a les conclusions d’aquest estudi, tot esperant que 

l’estudiós que consulte aquesta obra puga aprofitar-los per a les seues investigacions. 

                                                 
58 LANGLOIS, Charles-Victor-SEIGNOBÓS, Charles: Introduçao aos estudos históricos. Sao Paulo, Editora 
Renascença, 1946, p. 15. Cita presa de CARDOSO, Ciro F.S.: Introducción... Op. cit., p. 139. Existeix traducció 
española de l’obra dels historiadors francesos: Charles-Victor Langlois y Charles Seignobos, Introducción a los 
estudios históricos. Estudio introductorio y notas de Francisco Sevillano Calero; traducción de Jaime Lorenzo Miralles. 
Alacante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2003. 
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Després vindrien l’anàlisi de dades, la confecció de quadres per fer més intel·ligibe 

la comprensió de la informació, l’elaboració de mapes i la redacció d’un primer 

mecanoscrit, el qual seria revisat i polit moltes vegades. Escrivia Fernando Bouza en un 

article sobre l’escriptura de la història que aquesta no està molt lluny de l’operació estranya i 

fascinant de retratar la invisibilitat del passat, de tornar visible el que ja no ho és.59  

Un recurs que sempre he procurat tenir a la mà ha estat el diccionari de sinònims a 

fi de fer la lectura del text més àgil, precisa, per fugir de la repetició de paraules i termes. 

Així mateix he procurat que siga el menys farragosa possible. No se si al remat ho he 

aconseguit. 

Al dissortadament desaparegut Manuel Ardit Lucas li vaig sentir dir en una ocasió 

que l’historiador fa el que les fonts li permeten fer, i de les fulles següents es desprén el que 

m’han permet fer a mi. 

                                                 
59 BOUZA, Fernando: “Escritura de historia”, Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura, 47 (Madrid, 2001), p. 
59 (exemplar dedicat a: “pensar, narrar, ensenyar la História”. 
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PRIMERA PART. ALZIRA, UN MERCAT URBÀ 

 

 

I.1. Paisatge rural de la vila d’Alzira i de la seua contribució general 

Crec que qualsevol estudi de certa entitat hauria de tenir un apartat encara que breu 

sobre el territori, o si es vol, en un sentit més ampli, sobre la geografia de l’espai del que es 

tracta. Com a historiadors estem sempre “presoners” de dues coordenades indefugibles: el 

temps, eixe element específic i definidor de la nostra professió, i l’espai, i és que al cap i a la 

fi qualsevol tema del que investiguem es produeix en uns anys i en un territori. 

Amb açò intentem justificar aquestes pàgines sobre quin era el paisatge de la vila 

d’Alzira i el seu rerepais més o menys immediat durant l’època estudiada. Abans que res, 

però, hem de significar que qualsevol paisatge és en primer lloc una manifestació de la 

cultura que l’ha creat. Efectivament, la visió del territòri des d’un pun de vista històric, un 

element d’estudi cada dia més revaloritzat60, és abans que res un element que deixa sentir 

com cap altre l‘acció antròpica, i aquesta no és inmutable, sinó el contrari, la colonització 

feudal de les terres valencianes esdevinguda a partir de la meitat del segle XIII féu canviar 

notablement el paisatge que havien generat fins eixe moment els pobladors andalusins del 

Sharq al-Andalus. 

La regió on s’inseria la vila d’Alzira i el seu terme és una comarca coneguda 

històricament, ja des del segle XIII, com la Ribera del Xúquer, així la nomena Jaume I en la 

                                                 
60 Sobre el paisatge podeu consultar: BOLÓS I MASCLANS, Jordi (ed): La caracterització del paisatge històric. 
Lleida, Universitat de Lleida-Departament d’Història, 2010; IDEM: Estudiar i gestionar el paisatge històric medieval. 
Lleida, Universitat de Lleida-Departament d’Història, 2007; ESQUILACHE MARTÍ, Ferran: “L’evolució del 
paisatge agrari andalusí i feudal en les grans hortes fluvials”, Recerques, 62 (Barcelona, 2011), p. 5-36; 
GUINOT RODRÍGUEZ, Enric: “El paisatge històric de les hortes medievals mediterrànies”, Estudis 
d’Història Agrària, 23 (Barcelona, 2010/11), p. 59-80. IDEM: “La construcció d’un paisatge medieval irrigat: 
l’horta de la ciutat de València”, a SABATÉ, Flocel (ed.): Natura i desenvolupament. El medi ambient a l’Edat 
Mitjana. Lleida, Pagès editors, 2007, p. 191-220; TURA BOLÓS, Marià del: “El paisatge rural dels Països 
Catalans i la seva evolució”, a GIRALT I RAVENTÓS, Emili (dir.) – SALRACH I MARÈS, Josep Mª. 
(coord.): Història agrària dels Països Catalans. Edat Mitjana. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2004, vol. I, p. 
51-99. 
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seua crònica.61 El nom ja es ben eloqüent i descriptiu, així com el mateix nom d’Alzira 

(“Illa” en àrab). 

 

Mapa de la Ribera del Xúquer en època medieval. Segles XIV-XV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tracta, doncs, d’una terra horitzontal, d’una plana d’inundació del riu Xúquer 62 

que es nega d’aigua fluvial amb relativa freqüència pels efectes de la gota freda durant la 

tardor, i es vessa des del seu caixer vers el seu delta, que, al contrari que el del riu Ebre que 

és exterior, és interior. 

                                                 
61 “... acordam-nos que faésem una cavalcada en la Ribera de Xúquer”. SOLDEVILA, Ferran (ed.): Les Quatre 
Grans Cròniques. I. Llibre dels feits del rei en Jaume. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2007, p. 268. 
62 Sobre el topònim del riu. Vide  LLÀCER  BUENO, Francisco José: “Sikanós, Sucro, Xucr, Xúquer: un riu i 
un nom”, a Actes de la VI Jornada d’Onomàstica. Alzira. 2012. València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
2013, p. 187-193. 



 

 
 

36

És un espai que està constrenyit per una sèrie de serralades (serra de l’Au, del 

Cavalló, les estribacions més orientals del massís del Caroig, totes aquestes del sistema 

Ibèric, i pel sud, les darreres estribacions bètiques que acaben en la Valldigna) que 

l’envolten i s’obre cap a la Mediterrània. Eixe element hídric, el riu Xúquer, serà l’artífex del 

territori63. Esmentar la Ribera és parlar involuntàriament del seu riu, el qual la crea i la 

modela, així com de la seua capital, o nucli més important, Alzira, en haver esdevingut 

durant molts segles la seu dels poders d’esta en el territori.  

El paisatge de la demarcació de la Ribera del Xúquer, en general, i el d’Alzira, en 

particular, vindrà determinat, com ja hem assenyalat, pel riu Xúquer. No serà l’únic riu 

“riberenc”, també està el riu Magre, altrament dit riu dels Ulls. La presència d’aquests 

importants recursos hídrics, juntament amb ullals com els d’Alàsquer i Ressalany, ha estat 

vital per modelar el paisatge, per crear les hortes. Si bé en època andalusina ja existien 

algunes sèquies, de poca entitat a tenor del seu recorregut i de l’àrea irrigada, serà amb la 

colonització feudal quan s’engegaran grans projectes com ara la séquia Reial d’Alzira, més 

tard també coneguda com del Xúquer, que començà a bastir-se a partir de 1258 sobre una 

precedent séquia d’Alberic. La Ribera del Xúquer és un país de sèquies, i ho és per dos 

motius oposats. D’una banda perque són elles el medi que s’empra per fer arribar l’aigua als 

camps, per irrigar-los, com ho acrediten els nombrosos topònims que ens mostren les 

moltes sèquies existents. Així, en el cas del terme particular d’Alzira, que es divideix a 

efectes administratius en tres grans àrees –la vila i els ravals, per un costat, les alqueries de 

la part devés València (Algemesí, Guadassuar, Cabanyes i el Toro) al nord del Xúquer, i al sud 

l’Horta del Cent, amb les alqueries de Benimaclí, Ternils, Cogullada i Carcaixent–, si ens 

fixem en aquest darrer districte veurem que hi ha un gran nombre de col·lectors, sèquies i 
                                                 
63 Sobre l’acció del Xúquer en el territori vegeu: MATEU BELLÉS, Joan F.: “El llano de inundación del 
Xúquer (País Valenciano): geometría y repercusiones morfologicas y paisajísticas” Cuadernos de Geografía, núm. 
27 (València, 1980), p. 121-142. IDEM: “Aluvionamiento medieval y moderno en el llano de inundación del 
Júcar”, Cuadernos de Geografía, núms. 32-33 (València, 1983), p. 291-310. IDEM: “Cambios seculares de la 
agradación aluvial y de la meandrización en la Ribera Alta del Xúquer”, Cuadernos de Geografía, núm. 50 
(València, 1991), p. 147-170. 
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braçals, com ara les sèquies d’Algirós o Major del Cent, Reial, d’Ènova o de la Marjal, de la 

Hueta, Nova, de la Coma, Comuna d’Ènova, i pel que fa als braçals, els del Teular, de na 

Febrera, de l’Horta, de les Vinyes, dels Censals, de l’Olivera, del Jutglar, de Ternils, del 

Pont Major i de les Marjaletes.64 Com veiem, açò és un exemple del que també passava en 

altres districtes. Però la proliferació del gran nombre de sèquies no respon solament a 

efectes d’irrigació, sinó que aquestes, les sèquies, tenen una altra funció. Si, com acabem de 

veure, hi ha l’aigua que s’aporta, també hi ha l’efecte contrari, hi ha col·lectors que drenen 

el territori, que expulsen l’excés d’aigua en zones pantanoses, d’altra banda ben presents a la 

Contribució General d’Alzira65. Les sèquies han estat un motor  per transformar el paisatge, 

per canviar el seu status de terres de secà a terres irrigades, i per plantar-hi principalment 

grans, per això no ens ha d’estranyar que diverses comunitats camperoles col·laboraren per 

bastir sèquies de les quals aprofitar-se. Així, per exemple, el 1402, Algemesí, el lloc més 

important del terme d’Alzira, però també Pardines, Albalat i Segreny obtenien un privilegi, 

legalitzat anys més tard, en 1446, per canviar el curs de la sèquia de Rafalaina per poder 

obtenir el reg de la Sèquia Reial d’Alzira.66 

                                                 
64 FURIÓ, Antoni – MARTÍNEZ, Luis Pablo: “De la hidraulica andalusí a la feudal: continuïtat i ruptura. 
L’Horta del Cent a l’Alzira medieval”, a FURIÓ Antoni – LAIRÓN, Aureliano (eds.): L’espai de l’aigua. Xarxes 
i sistemes d’irrigació a la Ribera del Xúquer en la perspectiva històrica. València-Alzira, Universitat de València-
Ajuntament d’Alzira, 2000. p. 19-73. 
65 La contribucio general d’Alzira era una demarció territorial, d’una superfície de 490,56 km2, sobre la que el 
govern local de la vila exercia la seua autoritat entre altres en matèria d’obres, de murs i valls, camins i ponts, 
la qual a més del terme d’Alzira i les seues alqueries -la contribució particular propiament dita (254,38 km2, el 
51,85 % del total del territori)- també en formava part una serie de senyories o baronies (uns 236,18 km2, que 
presentaven el 48,14 % de l’esmentada demarcació) com ara: Llombai i Catadau; Alfarp i Alèdua; Carlet, 
Benimodo i Maçalet; Massalavés, Alàsquer; Rafalet, Alberic, La Foia i Benifaraig; Alcosser i Gavarda; Rafalet 
de Vicent Cascant; La Pobla d’Esplugues; Albalat i Segairen; Pardines; Cotes; Ressalany i Benivaire. AMA: 
Padró de Riquesa (any 1450) 2on volum; 220/I,2, f. 206v-208v. 
66 CASTELL LLÀCER, Vicent: El paisatge agrari d’Algemesí. Algemesí, Ajuntament d’Algemesí, 1999, p. 29. 
GUAL CAMARENA, Miguel: Estudio histórico-geográfico sobre la Acéquia Real del Júcar. València, Institució 
Alfons el Magnànim, 1979, p. 134-135, doc. núm. 45. Vide ARV: Processos de la Reial Audiència; 640, f. 263. 
ARV: Reial. “Libre de diversos privilegis y ordens rteals tocants al batle general”; llibre 630, f. 248r. AHN: Nobleza. 
Osuna; caixa 696, doc. 1. Si bé en 1402 el rei posà les bases de col·laboració per a que diverses comunitats 
rurals del terme general d’Alzira, la situació a les darreries del segle XIV era ben diferent. En 1393 les 
diferències entre Pere Maça de Lizana, senyor de les baronies d’Albalat i Segaireny, amb la universitat 
d’Algemesí per a regar els seus termes es dirimiren en la cort de la Governació. La sentència dada el 19 de 
juny de 1399 fou favorable a l’esmentat noble. Vide HERNANDIS, Pere Joan (ed.): Vila de Albalat de la Ribera 
de Xúquer. Notícia general recopilada en lo any 1704. Albalat de la Ribera, Ajuntament d’Albalat de la Ribera, 2007, 
p. 97-104. 
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Així, a grans trets, el terme de la Contribució General d’Alzira ben bé es podria 

dividir en tres grans àrees: la terres conreades, les incultes i les muntanyes. 

La terra cultivada era objecte d’especial protecció per part de les autoritats de la vila, 

especialment les hortes. És natural, la riquesa naixia majorment del conreu de les terres. 

Això féu que fiscalment es gravàs la possessió de la terra entre els estaments de la societat 

no privilegiats, i precisament eixos registres fiscals de caire municipal, principalment els 

capatrons de la peita, s’han revelat com una inestimable font per esbrinar no sols com era el 

paisatge en temps pretèrits, sinó també aspectes toponímics, onomàstics, demogràfics i 

especialment d’anàlisi de l’estructura de la propietat o jerarquia de patrimonis familiars.67 

No obstant això, la microtoponímia que s’enregistra, tant en els capatrons de la peita, com 

en els protocols notarials, també és un recurs a tenir en compte a l’hora de retratar com 

eren les terres que veieren els protagonistes d’aquest estudi. Diverses són les referències 

que en aquests documents al·ludeixen a la planura, o millor dit a les diverses planures del 

territori del terme general d’Alzira: “in plano de Pardines”,68 “in territorio vocato lo Pla de 

Muncada, termino dicte ville”,69 “in plano de Benirabea, termino dicte ville”,70 “in territorio vocato lo Pla 

de la Vila”, en territori de Carcaixent.71 

Algunes d’aquestes terres cultivades conformaven heretats que estaven en mans de 

notables: notaris, cavallers i rendistes. Així, per exemple, identifiquem en el territori d’Alzira 

                                                 
67 Alzira compta amb una vintena de capatrons de la peita, dels quals uns deu pertanyen al període medieval i 
abasten una cronologia compresa entre els anys 1426 i 1499. Aquests padrons de riquesa han estat estudiats 
per PERIS ALBENTOSA, Tomàs: “Anàlisi crítica i guia metodològica dels cappatrons de la peita de l’Arxiu 
Municipal d’Alzira”, Al-gezira. Revista d’Estudis Històrics. Ribera Alta, 1 (Alzira, 1985), p. 113-147; IBIDEM: 
“Las posibilidades de aprovechamiento demográfico de los libros cappatrons de la peita (siglos XV-XVI)”, a 
Estudis sobre la població del País Valencià. Actes de les Ies Jornades d’Estudi sobre la població del País Valencià. València-
Alacant, 20-22 de març de 1986. València, Edicions Alfons el Magnànim, 1988, p. 23-32, IBIDEM: “El repertori 
toponímic del terme alzirenc al segle XVI segons els llibres de la peita”, Butlletí interior. Societat d’Onomàstica, 
vol. 88 (Barcelona, 2002), p. 12-23, i per FURIÓ DIEGO, Antoni: El camperolat valencià en l’Edat Mitjana: 
demografía i economia rural en la Ribera (segles XIII-XVI). València, Facultat de Geografia i Història, 1986, Tesi 
doctoral, inèdita, tom I, p. 21-30. MARTÍNEZ PÉREZ, Antonio-MARTÍNEZ RUIZ, Francisco Javier: 
Topografia de Alzira en el siglo XV. (Territorio de contribución). Tres Cantos, Punto Didot, 2016. ROSSELLÓ 
VERGER, Vicenç Mª: “Anotacions a la toponímia de la Ribera del Xúquer i encontorns”, Cuadernos de 
Geografía, 25 (València, 1979), p. 1-26. 
68 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1377; 040/4, f. 158r. 
69 AMA: Notal de Joan Arnau dels anys 1409-1417; 040/21, f. 69r. 
70 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1377; 040/4, f. 191r. 
71 AMA: Notal de Bernat Costejà de l’any1385;  40/17, f. 60v. 
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una terra anomenada “Lo mas de Senta Coloma”,72 “in manso discreti Raymundi Vitalis, notario 

Algezire, vocati Vistavella, constructo sito et edificato in termino ville Algezire”,73 “alcharea seu manso 

discreti Bernardi Costeia, notario, maioris dierum”,74 “alchaream nostram vocatam Tor(r)e Cremada, 

sitam intra terminos dicte ville Algezire”75, en el territori de Benimaclí, al districte de l’Horta del 

Cent, hi havia una partida anomenada “lo mas d’en Ponç”.76 El notari d’Alzira, Pere Serra, 

posseia en 1371 l’alqueria de Tarragona, en el que avui és el terme de Guadassuar, poblada 

per mudèjars.77 El noble alzirenc Llop Eximèn de Peranxisa, alcaid del castell d’Alacant, 

tenia una alqueria poblada de moros anomenada Rafalet, la qual en 1381 l’arrendà a 4 

moros que hi vivien.78 L’abril de 1399 Joan López de Pomar, fill i hereu del donzell Gonçal 

López de Pomar, vengué i alienà l’alqueria anomenada “Lo Rafalet d’en Cascant”, o també 

altrament dit “Lo Rafalet d’en Vicent de Cascant”, en terme d’Alzira, a Roderic Gil de 

Borja, de la ciutat de Xàtiva, per 10.000 sous,79 i el juliol del dit any G. Benet, alcaid 

d’Alberic i procurador dels béns de Pere Sànxez d’Exea (fill d’Aznar d’Exea) venia en nom 

del menor al notari Innocent de Moya l’alqueria del Pujol per 65 lliures, 15 sous 6 diners.80 

El gener de 1413 Isabel, viuda de Joan Serra, germana i hereva d’Antoni Boquet venia al 

notari Pelegrí Gàver un mas que posseïa en el territori de Montortal, el qual tenia tant terra 

cultivada com inculta, i que el seu germà havia obtingut per la compra que li féu a Arnau 

Valls.81 

La Ribera del Xúquer, i especialment les terres del terme d’Alzira, practicaven una 

agricultura especialitzada, basada fonamentalment en la ceralicultura. El gra per excel·lència 

era el forment, però a aquestes terres no sols es cultivava el blat, sinó fonamentalment 

                                                 
72 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1403; 040/12, f. 214r-v. 
73 AMA: Notal de Bernat Costejà de l’any 1385;  40/17, f. 20r-21. 
74 AMA: Notal de Bernat Costejà de l’any 1385;  40/17, f. 110r. 
75 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1400; 040/11, f. 62r-65v. 
76 AMA: Protocol notarial de Ramon Sabater de l’any 1400; 040/22, f. 11r. 
77 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1371; 040/3, f. 174v-175r. 
78 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1381; 040/6, f. 71r.  
79 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1399; 040/10, f. 21v-27v. 
80 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1399; 040/10, f. 89r-v. 
81 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1413; 040/15, f. 9r-12r. 
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civada i ordi, i altres grans menuts, com ara panís, dacsa, mill, sègol..., un cultiu per al que 

sovint s’empra la denominació terra campa. Encara que s’ha constatat l’ús d’adobs i fems, 

per retroalimentar i nitrogenar la terra es feia necessari emprar l’antic sistema de dividir els 

camps en fulles rotatives de cultiu. 

Les dades amb què comptem pel que fa al nombre de parcel·les, els tipus de cultius 

i les fanecades que aquests ocupen són fragmentàries, corresponen a la segona meitat del 

segle XV i provenen de la tesi doctoral d’Antoni Furió. Dissortadament, no comptem amb 

dades d’arxiu de les darreries del segle XIV i primers anys del segle XV. No obstant això, 

crec que és innegable que algunes de les dades de l’estudi d’Antoni Furió serien plenament 

extrapolables a la nostra època d’estudi com ara l’aclaparadora presència de terra campa, és 

a dir de cereals, i en molta menor mesura la vinya, l’oliverar, i altres arbres com moreres i 

garroferars. També cal tenir en compte que en molts casos la terra campa no sols ocupava 

la totalitat de la superfície de les parcel·les, sinó que hi ha molts casos que combinen la 

terra de cereals amb altres cultius com la vinya, el morerar, figuerars, etc. Tot açò obeeïx a 

una lògica, la de l’autosuficiència camperola, al seu ideal en l’imaginari col·lectiu “en un 

món cultural on la base essencial de l’alimentació són els panificables, equival al predomini, 

quan no al monocultiu, dels cereals; i solament amb caràcter complementari, la desviació 

d’algunes parcel·les cap a la vinya i l’olivar”.82 

El paisatge rural es clou amb edificis singulars que s’aixequen sobre terra de cultiu: 

un forn de calç en la muntanya del Salvador, al costat del camí Vell de la Murta; almàsseres 

d’oli, teulars o fàbriques de rajoles, abellars, per proveïr de mel i cera, molins, no sols 

fariners, sinó també per pastar el preuat producte del tint.83 Molins, fariners i drapers, sobre 

                                                 
82 FURIÓ, Antoni: El camperolat valencià... op. cit., vol. II, p. 546. 
83 FURIÓ, Antoni: El camperolat valencià... op. cit., vol. II, p. 417. 
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el Xúquer i sobre el riu dels Ulls, que en el terme d’Alzira n’eren 16 (nou prop de la vila i 

set “ de fora vila”).84 

En alguns indrets de la Contribució General d’Alzira, com ara, per exemple, en la 

subcomarca de les Torralbes, al noroest de la comarca, les terres de regadiu eren especial-

ment preuades, no sols pels camperols, sinó pel seus senyors, ja que hi predominava el secà. 

Així, el setembre de 1381, Ramon Castellà, senyor dels llocs de Llombai i Catadau (a més 

de Picassent) estenia, per separat, una carta d’establiment de les terres de regadiu amb els 

moros de l’aljama de Llombai i amb els de la de Catadau. Aquestes terres d’horta eren 

feraces, el regadiu feia que fructificassen “forment, ordi, adacça, paniç, li, faves, naps, 

ferratges, alffalffes, erba de paniç, erba de splets, erbes de legums”.85 

D’altra banda, tenim les terres incultes, les terres ermes. Eren aquelles que no 

donaven fruits, però això no vol dir que no tinguen interès econòmic, ja que aquest en part 

derivava dels drets que les comunitats camperoles exercien als emprius. 

Com diem, un altre element present en el territori circumdant de les alqueries i llocs 

habitats, així com en el dels antics nuclis habitats despoblats eren les deveses.86 Efectiva-

ment, una de les atencions que els camperols havien d’atendre era tenir cura del seu bestiar, 

ja fos domèstic, ja de tir i tragí. Això implicava acondicionar una part important del territori 

en el qual habitaven per a les pastures. Aquestes deveses, de vegades, són imperceptibles als 

nostres ulls, si no hi ha documents que ens en parlen. Afortunadament, comptem amb un 

clam sobre una d’elles, la de Gègena, que ve a il·lustrar-nos, a erigir-se com a exemple del 

que devia passar en molts altres casos dels quals no ens ha perviscut rastre documental. 

                                                 
84 ARV: Batllia. “Memorial de cèdules e comptes donades per los batles locals del regne de València” de l’any 1412; Apèndix 
61, f. 100r. 
85 FEBRER ROMAGUERA, Manuel Vte. (ed.): Les aljames mudèjars valencianes en el segle XV. València, 
Universitat de València, 2006, p. 66 i 71. 
86 Sobre aquests espais podeu veure: FERRER I MALLOL, Mª. Teresa: “Boscos i deveses a la corona 
catalano-aragonesa (s. XIV-XV)”, Anuario de Estudios Medievales, 20 (Barcelona, 1990), p. 485-539. FERRER I 
MALLOL, Mª. Teresa: “Emprius i béns comunals a l’Edad Mitjana”, a BUSQUETA, Joan J. – VICEDO, 
Enric (ed.): Béns comunals als Països Catalans i a l’Europa contemporània. Sistemes Agraris, organització social i poder local 
als Països Catalans (Primeres Jornades, Alguaire, 30 març – 1 abril 1995). Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1996, 
p. 33-65. 
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Mapa de la Contribució particular i general d’Alzira 
Finals del segle XIV i començaments del segle XV 

 

 

 

L’alqueria de Gègena, situada prop d’Algemesí, comptava amb una devesa, que, 

com tot el territori del dit llogaret, era, el 1313, del cavaller Jaume de Romaní. El procura-

dor d’aquest denuncià davant el justícia d’Alzira diversos veïns d’Algemesí i dos jueus 

d’Alzira, els quals havien entrat, sense permís del senyor, en “una devesa antiga e perscrita e 

privilegiada per la cort d’Algezira”, en la qual hi havia un “toyll, gorg o viver de peix” i hi 

havien pescat molts peixos. El cavaller de Romaní requeria al justícia d’Alzira que fes una 

crida pública per a que “nul hom entràs en aquella ni caçàs, ni tragués d’aquella lenya, ni 
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altra cosa sens voluntat, ni bèsties algunes en ella no entressen”.87 Aquests espais incultes, 

com veiem, s’articulen com una peça clau per a l’economia rural ja que actuaven com a ter-

ritoris dels quals obtenir uns recursos complementaris als que cultivaven els camperols. 

Les reiterades violències que són denunciades davant els jurats de València per part 

dels pastors que pasturaven les seues cabanes per terres de la Ribera del Xúquer 

testimonien com eren de preuades les terres que podien alimentar els ramats. L’incultum 

tenia la seua raó de ser i la seua pròpia lògica. Dos exemples ens poden ajudar a 

comprendre com eren aquests paisatges. En una sentència de 1385 sobre els emprius que 

enfrontava la vila d’Alzira i els frares agustins del monestir de Santa Maria d’Aigües Vives, 

dins dels termes de la dita vila, se’ns diu que “los vehins y habitadors de la dita vila eren 

e·stants, e eren e són... en pacífica e vera possessió de haver tots e qualsevol aemprius, ço és, 

de dit terme creat tro en los dits mollons a avant tro en lo dit portixol, com tots los dits 

territoris fosen de terme e dins terme de la dita vila de Algezira de herbejar, pasturar lurs 

bèsties e bestiars en los dits térmens o territoris de Aigües Vives, e·n especial en lo territori 

appel·lat la Plana, com fos de reialench tro en lo dit portixol, e fer aquí mallades, de nit e de 

dia, e tenir aquí parideres e bresquils per a la cria en temps que pareixen los dits bestiars, e 

tenir aquí abelles e fer abellars, e fer aquí cals, llenya, guix, algeps, espart, caçar de nit e de 

dia, e en diferentment llaurar, escaliar e fer e usar tots e qualsevol altres aemprius útils 

necessaris e voluntaris”.88 L’altre, ens el proporciona l’alqueria de Cotes, avui un despoblat 

en terme d’Algemesí: un document de 1393 ens parla del carrascar del dit lloc: “entre 

bellotes y llenya que hix e les colmenes e lo herbaje, docents sous”.89 

Les terres incultes, el seu avanç o la seua reducció no deixen de ser pulsions de la 

societat rural per mostrar-nos processos d’expansió, o si es vol de rompudes o artigaments 

                                                 
87 AHN: Nobleza. Osuna, Carpeta pergamins núm. 153, doc. 11.  
88 AMA: Plets. “Sentènsia donada entre la vila de Algesira e Aigües Vives per rahó de aemprius” (any 1385); 17/I, 1. 
89 PERIS ALBENTOSA, Tomàs: Història de la Ribera. De vespres de les Germanies fins a la crisi de l’Àntic Règim. 
[Segles XVI-XVIII]. L’escenari i els protagonistes. Volum I. Alzira, Edicions Bromera, 2001, p. 27 Pres de 
NAVAL, Xavier: “Toponímia històrica de Pardines”, Berca, núm. 31 (Algemesí, 1986), p. 40. 
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d’erms i marjals, o de contracció econòmica, o abandonament de camps que amb l’expan-

sió de la primera meitat del Tres-cents s’havien guanyat. Ara, amb el tombant del segle XIV 

al XV, ja començaven a deixar-se sentir simptomes de paralització del creixement.  

Una denominació relativa a un tipus de terres no conreades és la de marjal. Efectiva-

ment, el mot correspon a diversos topònims que van seguit del nom del territori i que 

designen un tipus de terres on l’ecosistema predominant és el de zones ermes i palustres 

amb un excés d’aigues. Aquestes terres marjalenques eren ben presents a la Contribució 

General d’Alzira. De fet, alguns topònims evidencien la rompuda de terres que originària-

ment eren de marjal: en territori de Ternils, en l’actual terme de Carcaixent, hi ha una terra 

que afronta “cum cequia de la Marjal”90 i ben aprop a Carcaixent “in partita cequie Nove, termini 

dicti loci, prout afrontat cum terra et figuerali Antoni Palenç... et cum cequia de la Marjal”.91 Però, on 

hi havia marjals vertaderament importants era a llevant del terme, a Albalat de la Ribera, les 

quals connectaven amb les de Sueca i Cullera.92  

Les muntanyes  

Una gran part del terme de la vila d’Alzira estava constituït per muntanyes. Encara 

avui les muntanyes, amb 4.000 Ha, representen una notable proporció, el 35,89% del terme 

municipal, i això que el terme ha sofert notables minoracions amb l’amputació de 

Carcaixent, Algemesí i Guadassuar, tots ells amb terme muntanyenc (excepte Algemesí). La 

importància que durant el segle XIV tingué la muntanya derivava del seu potencial 

econòmic no sols reservat a la silvicultura, ja que a més era una font de diversos recursos: la 

cacera, l’espart, l’apicultura, l’extracció de pedres de les canteres i la fabricació de calç, en 

són sols uns quants. No obstant això, el rastre documental que ens parla de l’administració i 

gestió de les muntanyes no és abundant, en part no ja per la relativament poca 

documentació referent al segle XIV, sinó més bé per constituir una activitat secundària si la 

                                                 
90 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1383; 040/7, f. 153r. 
91 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1377; 040/4, f. 99r. 
92 Sobre aquest paisatge de les terres d’Albalat de la Ribera, les seues marjals, i proximitat a l’Albufera i les 
séquies de Cullera i Sueca podeu consultar ARV: Batllia. Lletres de l’any 1416; llibre 1.430, 4ª mà, f. 22-26. 
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comparem amb la dels sembrats i guarets, que és l’activitat principal de la població. Hem de 

desterrar, però, del nostre imaginari la imatge que el bosc estava arraconat a les muntanyes. 

Sembla que hi havia al pla cultius arboris, propis de les muntanyes, destinats a donar fruits 

o bé a la fusta. Així, per exemple, el 25 d’abril de 1405, Bartomeu Salses i la seua muller 

Gostança venien a Antoni Tarragona, habitant del lloc d’Algemesí, deu fanecades de terra 

amb alguns troços de carrascal “sitas et positas in territorio de Algemesi... in partita vocata Xara”. 

Això, no devia ser un cultiu exòtic ja que la dita parcel·la confrontava amb una altra en la 

que hi havia el carrascal d’Arnau Nadal.93 En un altre lloc de la contribució general de la vila 

d’Alzira, en Pardines, també hi havia carrascars.94 

L’explotació de la muntanya per part dels elements més depauperats de la societat 

medieval sembla un fet evident a tenor de l’assentament enregistrat en el llibre de rebudes i 

dates de la batllia d’Alzira de 1376: “Ítem, reebé lo dit batle de Mahomat Almulí, serrahí, 

habitant en la Vall de Alfàndec, per ço com aquell fon atrobat que havia mès foch en les 

muntanyes de la dita vila en l’any present [1376], contra forma de provisió real, per la qual 

rahó fon condempnat per lo dit batle et per lo justícia de la dita vila, com fos entre aquells 

contençó a qual de ells pertanyia la conexença del dit feyt, en XX florins d’or, de les quals 

lo dit batle féu composició ab lo dit serrahí com fos pobre e hagués haüt aquells a acaptar 

per deu florins d’or que valen CX”.95 

D’això deduïm que moros pobres anaven a les muntanyes a fer caleres o carbó, i de 

tant en tant no podien controlar el foc, sobretot els dies de fort ponent durant l’estació 

estival i es trencava un fràgil equilibri ecològic amb certs incendis.96 És per això que les 

                                                 
93 AMA: Notal de Bernat Costejà de l’any 1405; 040/18, f. 25r-v. 
94 Almenys això es desprèn de la denúncia interposada per Arnau Fabra davant els jurats de València en juny 
de 1414: “pastant lo seu bestiar lanar de moltons en terme del dit loch devers lo carrasqual”. Vide AMV: 
Clams de l’any 1414; zz-2, f. 4r. 
95 ACA: Mestre Racional. Comptes de la batllia d’Alzira dels any 1376-1377; núm. 1.670. 
96 Aquest problema dels incendis no era propi i exclusiu d’Alzira, sinó de tota l’àrea mediterrània. Una impor-
tant localitat, limítrof de l’altra banda d’Alzira, la ciutat de Xàtiva, també patia greument els incendis en el seu 
terme causats en ocasions per moros de la Valldigna, i quan hi havia la conjunció de dos factors, epidèmies i 
incendis, el resultat era letal per a molts infants de la ciutat reial, com va passar, per exemple, a les darreries 
d’agost de 1395. Contra la proliferació d’incendis, Xàtiva volia fer valdre un privilegi de Pere el Cerimoniós, 
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autoritats municipals de la vila obtingueren del rei Pere el Cerimoniós determinades 

provisions, com acabem de veure en l’assentament de la batllia local més amunt transcrit, 

per protegir tan preuat recurs i font de riquesa. L’esmentada provisió reial de protecció de 

les muntanyes del terme d’Alzira emanada de la Cancelleria Reial era reiterada de tant en 

tant, així, de data incerta, però amb anterioritat a 1376, és l’esmentada més amunt, i en una 

altra vegada, l’1 d’agost de 1382, aquesta darrera obtinguda del monarca durant una seua 

estada a la vila. A causa de la importància del document, els jurats estaven interessats que 

tothom el conegués i el respectàs, i, per això, el 28 de juny de 1396, ordenaren efectuar una 

crida pública prohibint fer foc no sols en les muntanyes d’Alzira, sinó també en els termes 

circumveïns:“Hara hoiats què us fan saber los honrats en Guillem Roqua, justícia, de la vila 

de Algezira, en Joan Serra, en Bernat Costejà, en Lois de Santacreu, e en Nicholau Castelló, 

jurats. Per vigor de una provisió real atorgada per lo molt alt príncep e senyor, lo senyor en 

Pere, de alta recordació, rey d’Arragó, donada en la dita vila, sots lo sagell sacret del dit 

senyor, lo primer d’agost del any LXXX dos [1382], a tot hom en general, de qualsevol ley, 

condició o stament sia, axí dins terme de la dita vila habitant, com encara altres qualsevol 

circumvehins, que no gossen o presumesquen metre, o posar, o fer posar en les muntanyes 

de la dita vila e del terme de aquella, ne encara los dits circumvehins, foch per cremar les 

dites muntanyes circumvehines del dit terme, ne les del dit terme, sots encorriment de pena 

de cors e de haver. Per tal, ab la present pública crida, dits honrats justícia e jurats notifi-

quem e fan saber a tot hom en general les dites coses, per ço que per alguns ignorància no 

puxa ésser al·legada”.97 

                                                                                                                                               
atorgat el 27 d’agost de 1351, pel qual “a cascú era prohibit e vedat sots pena de mort e de perdre los béns 
metre foch o fochs en terme de la ciutat o fora del dit terme de aquella”. Vide  GARCIA-OLIVER, Ferran: 
Cistercencs del País Valencià. El monestir de Valldigna, 1298-1530. València, Tres i Quatre, 1998, p. 60. Però, els 
jurats de la ciutat de Xàtiva aconseguiren del rei, el 12 de maig de 1371, per a que ells sols pogueren fer foc en 
les montanyes i erms del terme, llevat de en els mesos estivals, una pràctica que evidentment cal lligar al fer de 
fer creixer les hrebes de a les pastures dels ramats. Vide SARTHOU CARRERES, Carlos: Datos para la historia 
de Játiva. Xàtiva, Játiva Turística, Imprenta sucesora de Bellver, 1933, vol. I, p. 146. 
97 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1396-1397; 03/3, f. 15v. 
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Com veiem, la prohibició no sols obligava els habitants de la vila d’Alzira en el seu 

terme, particular i general contribució, sinó que feia que els “circumvehins” dels respectius 

termes de Corbera, Llaurí, Favara, Valldigna, Xàtiva, Antella, Sumacàrcer, Tous, Vall dels 

Alcalans... es veiessen obligats a respectar el manament reial quan Alzira l’invocava. Però 

les crides públiques, encara que s’hi invocara el nom del sobirà, no eren suficients per evitar 

i aturar la proliferació d’incendis dels boscos, sobretot durant els mesos de l’estiu. Per això, 

els jurats de la vila d’Alzira es veieren en la necessitat de contractar dos veïns, el 7 de juliol 

de 1398, Bartomeu Pujalt i Pere Sànxez, junior, durant el termini d’un mes i per 60 sous 

“per a guardar les muntanyes dins térmens de la dita vila que foch no y fos lançat per 

alcuns... e començaren lo dit dia a servici”.98 

També els incumbia, però, regular i dictar normatives, i així ho feien en determi-

nades parts del terme, sobre el delimitar els espais aptes per a una activitat o per a una altra. 

Així esdevingué al territori de Montortal, on el 15 de febrer de l’any 1397, establiren una 

ordenació sobre “que lo panificat e laurat de Montortal sia pres per orta. Ítem, fon statuït e 

ordenat que en lo territori de Montortal lo panificat e laurat sia pres per orta, l’àls per 

muntanya, segons és acostumat en temps passat”.99  

El maig de l’any següent, 1398, preservaven la muntanyeta de sant Salvador, on hi 

havia una ermita, de l’entrada de cap mena de bestiar.100 

En consell especial, datat el 31 de desembre de 1397, les autoritats municipals 

“acordaren que, a profit de la universitat de la vila de Algezira, per a alcunes coses a la dita 

vila necessàries, fossen tallades totes aquelles carrasques e àlbers que a la vila damunt dita 

fossen necessàries”.101 És per a construir una galiota per a la croada valenciana-mallorquina 

contra Barberia. No obstant l’acord anterior, però, les autoritats municipals estaven força 

                                                 
98 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1398- 1399; 03/5, f. 10. 
99 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts e ordenancions fets per lo Consell de la vila de Algezira. 
València, Universitat de València, 2001, p. 123. 
100  LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 128-129. 
101 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1397-1398; 03/4, f. 57r. 
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interessades que la silvicultura arrelàs com activitat econòmica en el terme municipal. En 

definitiva, amb la promoció d’aquesta activitat s’obtenien conjuntament diversos avantat-

ges, ja que es disminuïa la dependència exterior de l’abastiment de fusta. No hem de perdre 

de vista com de necessari era un flux regular de fustes òptimes per a ser emprades en la 

construcció de cases, en obres públiques, en forns de pa o per fer mobles, arades i altres 

eines. Per això, el 21 de desembre de 1401, “lo dit honorable consell, com és als dits 

honrats jurats e a la major part d’aquells, que pusquen stablir als veïns e habitants de la dita 

vila qualsevol lochs públichs on ha carrasques bordes, vulla’s sien en barranchs o 

muntanyes, vulla’s en lochs plans que senyor no hajen. E que, fet lo dit stabliment a 

mellorar e empeltar aquelles a ús e costum de bon laurador, alcuna persona no gos tallar 

aquella o aquelles carrasques, o altres arbres que plantats hi hauran, ni dampnificar aquells, 

sots pena de [en blanc] sous, pagadors la meytat al senyor del arbre e l’altra a la dita 

universitat per l’interesse de la cosa pública”102. El camperol amb pocs recursos, però veí de 

la vila d’Alzira, redescobria així com la natura de muntanyes i barrancs tenia un potencial 

per ajudar-lo a guanyar-se un manteniment diari. A canvi, o millor com a contrapartida, 

d’ell s’exigia que havia de millorar el bé cedit i, és clar, pagar les càrregues veïnals en 

concepte de l’establiment forestal.  

 

 

I.2. El nombre d’habitants. Quants consumidors de blat i carn hi havia a 

Alzira i a la seua contribució particular? 

Hem considerat força adient incorporar en aquesta investigació algunes referències 

encara que breus sobre la demografia del districte que estudiem, i subdiàriament sobre la 

xarxa de nuclis que conformaven el territori d’una de les viles més importants del País 

Valencià. Però, per què incloure un apartat relatiu a la demografia local? Fonamentalment, 

                                                 
102 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1401-1402; 03/7, f. 33v. 
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per dues raons, una primera per tal que el lector es puga fer una idea de quin lloc té la vila 

d’Alzira, o si es prefereix, el districte d’aquesta en relació a les altres entitats municipals del 

país. Així, per exemple, cal dir que Antoni Furió ha qualificat la vila d’Alzira amb 7.500 

habitants com una de les cinc localitats del regne de València que superaven els 5.000 

habitants en vespres de la Pesta Negra, a mitjan segle XIV (juntament amb València amb 

25.000, Xàtiva i Morella amb 15.000 i Castelló de la Plana amb 5.500).103 L’altra raó deriva 

de l’intent de mostrar quines eren les necessitats anuals en matèria frumentària d’Alzira i 

districte, tinguem en compte que el consum humà s’ha xifrat en dos cafissos de forment a 

l’any, és a dir, al voltant de 300 quilos per persona i any.104 

L’estudi demogràfic ens ajudarà a situar Alzira dins la jerarquia de les viles valencia-

nes, o, si es vol, en els nuclis poblacionals del país, independentment de si pertanyen al rei, 

a un senyor feudal o a l’Església. 

L’estudi de la demografia de la vila d’Alzira i dels nuclis de població del seu ampli 

terme en època medieval ja ha estat tractat per diversos historiadors. Així, el desaparegut 

Pedro López Elum redactà la seua tesi de llicenciatura sobre el districte de la capital de la 

Ribera del Xúquer, titulada Contribución al estudio demográfico de la comarca de Alzira en el siglo 

XV.105 D’altra banda, Antoni Furió igualment se n’ocupà amplament en el primer volum de 

la seua tesi doctoral, el 1986, ja que la demografia era precisament un tema principal del seu 

estudi doctoral.106 

                                                 
103 FURIÓ DIEGO, Antoni: “La ciutat i el regne de València en la baixa edat mitjana: prosperitat material, 
esplendor cultural i debilitat política” a Regne i ciutat. València en la seua història. Del 18 d’abril al 15 de juliol de 
2007. Centre del Carme. Museu de Belles Arts de València. Madrid, Caja Madrid Fundación, 2007,  p. 92. 
104 El 2 de juny de 1380, un veí d’Ortells, en el nord del País Valencià, afermava un jove per a set anys, per tal 
que Bartomeu Centelles, un pintor de la vila de Morella, li ensenyàs el seu ofici. Entre les obligacions d’aquest, 
estaven les de “donar per provisió del primer any I kafiç e mig de forment, d’ací a la primer vinent festa de 
sent Miquel”. Vide ROCA TRAVER, Francisco A.- FERRER NAVARRO, Ramon: Historia de la Cultura 
Valenciana (1263-1499). València, Real Acadèmia de Cultura Valenciana, 2004, vol. I, p. 284, doc. núm. 671. 
105 LÓPEZ ELUM, Pedro: Contribución al estudio demográfico de la comarca de Alcira en el siglo XV. València, 
Facultat de Geografía, 1970. Tesi de llicenciatura, inèdita. El mateix publicaria anys més tard un resum de la 
dita tesina: “La población de Alzira en el siglo XV”, a La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI. Actas del 
Coloquio en La Rábida y Sevilla, del 14 al 19 de septiembre de 1981. Madrid, Universidad Complutense, 1985, p. 
1.635-1.644. 
106 FURIÓ DIEGO, Antoni: El camperolat valencia en l’Edat Mitjana. Demografia i economia rural en la Ribera (segles 
XIII-XVI). València, Facultat de Geografia i Historia, 1986. Tesi doctoral, inèdita. 
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Parlar (o escriure) de demografia “històrica” per a una època, els darrers segles 

tardomedievals, és a dir, una època preestadística, és inevitablement parlar de les fonts 

documentals susceptibles d’aportar-nos llum en aquesta problemàtica qüestió. En aquest 

període històric no disposem de fonts documentals directes i completes. A més, com 

apunta Daniel Villey, l’home medieval mai volgué enumerar-se a si mateix, era una mena de 

sacrilegi, i això es basava en la creença que el poble pertanyia a Déu i només Ell coneixia la 

xifra del seu poble, ja que sols el propietari té dret a alçar un inventari dels seus béns.107 

Efectivament, dit això, cal assenyalar que per a efectuar qualsevol estudi demogràfic 

hi ha dos tipus de fonts: directes i indirectes. Les primeres són aquelles que es realitzaren 

en el seu moment per a finalitats demogràfiques, i aquestes són relativament recents, i per 

tant no les trobarem entre els documents medievals. Les segones, en canvi, són aquelles 

que en el seu dia foren escrites per a un altre fi no específicament demogràfic, però ens 

poden ser útils a l’hora d’esbrinar qüestions demogràfiques.108 

Però, si hem fet una primera classificació de les fonts documentals, en funció de la 

seua naturalesa última, també podem emprar una segona classificació, en aquesta ocasió en 

raó de la procedència de les fons a estudiar. Així, podem classificar en tres apartats una 

sèrie de referències documentals susceptibles de ser utilitzades per quantificar la població 

medieval d’un indret donat. 

1.- Fonts reials: morabatí, maridatge, coronatge, aquests dos darrers de periodicitat 

irregular. Es tracta de documents generats amb finalitats fiscals per l’administració de les 

terres de reialenc (excloent-se així les que no siguen de domini reial, que no és el cas 

d’Alzira). D’entre aquests impostos, el morabatí, que es cobrava amb una periodicitat 

xifrada en cada 7 anys podria ajudar-nos a fer un seguiment de la població, si bé comptem 

amb dos problemes: coneixem sols dues referències al morabatí per al segle XIV. Gràcies al 

                                                 
107 Cita presa de LÓPEZ ELUM, Pedro: Contribución al estudio demográfico… Op. cit., p. 3. 
108 Resulta molt útil llegir les reflexions sobre els usos dobles de les fonts documentals inserts en FURIÓ, 
Antoni: “Un assaig sobre les fonts de la Història Local”, Taller d’història. Centre d’Estudis d’Història Local, núm. 1, 
(València, 1993), p. 29-36. 
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morabatí de 1355, sabem que Alzira comptava amb 1.676 focs, distribuïts entre la vila, els 

ravals i les alqueries del terme particular,109 i l’altra, la de 1.632 casats per a l’any 1373.110 El 

dret del morabatí d’Alzira fou alienat a finals del segle XIV, en temps de Joan I, a favor de 

la seua muller, alienació que continuarà fins els primers anys del segle XV, quan Ferran I de 

Trastàmara, en 1415, renovà la dita alienació a favor de la reina Iolant de Bar (1365-1431) la 

percepció del que havia de cobrar,111 i, d’altra, els llibrets del pagament del morabatí 

comencen el 1433, ja fora del nostre àmbit cronològic.112 

2.- Fonts del regne: Corts Valencianes: 1358, 1360, 1362, 1367, 1375, 1382, 1401-

1407, 1417-1418, 1428. 

3.- Fonts locals: fonamentalment de naturalesa fiscal com ara la peita, o d’una sen-

tència arbitral sobre diferències per pagar els escoltes durant la guerra de Castella, o també 

dades puntuals relatives a les cises. Així, la relació cronològica de les diverses notícies i anà-

lisi que aporten dades sobre: 1369 encara que parcialment, 1387, 1398, 1399, 1403 i 1405. 

Un pergamí de l’arxiu municipal d’Alzira dóna unes interessantíssimes dades sobre 

el nombre de població de les alqueries del terme particular i contribució general d’Alzira en 

1369, si bé dissortadament no aporta informació sobre la totalitat del territori.113 

Segons Antoni Furió, al voltant de l’any 1387 els cristians devien ser més de mil 

cinc-cents, els jueus poc més d’un centenar, i els musulmans una trentena,114 quan la 

                                                 
109 RUSSELL, J.C.: “The medieval monedatge of Aragon and Valencia”, Proceedings of the American Philosophical 
Society, 106 (Filadelfia, 1962), p. 483-504 (496-497). 
110 ARV: Mestre Racional. Morabatí de l’any 1373; 10.866, f. 10r-v. Si bé el recaptador del morabatí d’Alzira, 
Domingo Borràs, xifrava en 1.632 els veïns d’Alzira i les seues alqueries, per la seua banda els jurats de la vila 
al·legaven que n’eren 1.608 els caps de família. 
111 “Del morabatí de la vila de Algezira no faç reebuda alguna per la rahó en la precedent menció contenguda 
…[Sobre lo morabatí vol lo senior rey e mana que la dita senyora culla e haja lo morabatí de Algezira, Morella 
e Alpont, segons havia en temps dels senyors rey Johan e Martí]”. Vide ARV: Mestre Racional. Morabatí de l’any 
1415; 10.870, f. 29r. 
112 El morabatí d’Alzira de 1433 està en ARV: Vària; 254. 
113 AMA: Pergamí comú 011/44 (8 de gener de 1369). Del dit pergamí, originalment escrit en llatí i català, se’n 
conserva una còpia del segle XVIII en l’Archivo Histórico Nacional (Toledo): Noblesa. Osuna; caixa 1.913, 
docs. 6-10. Ha estat transcrit en MARTÍNEZ PÉREZ, Antonio-MARTÍNEZ RUIZ, Francisco Javier (ed.): 
Pergaminos comunes del Archivo Municipal de Alzira (Siglo XIV). Tres Cantos, Punto Didot, 2013, p. 117-127. 
114 El 1393 el nombre de títols de besants a recaptar pel batlle d’Alzira, que com sabem és un impost de 
capitació que sols afectava a la població musulmana era de 33. Vide ARV: Batllia. “Memorial de cèdules e comptes 
donades per los batles locals del regne de València” de l’any 1412; Apèndix 61. 
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població local -sense comptar els jueus- ascendia a un volum semblant, 1.643 focs, dels 

quals 1.598 eren cristians i 45 musulmans.115 

 

Plànol de la vila d’Alzira i els seus ravals. 

 

 

Hi ha una dada als llibres dels jurats i consell d’Alzira, del 26 de febrer de 1399, que 

enregistra el nombre exacte de veïns, o caps de família, que residien a Alzira i la seua contri-

bució general sotmesos al pagament de la col·lecta de la cisa. Efectivament, en el dit dia 

una comissió integrada pels jurats i alguns consellers i prohoms de la vila aprovaren i 

donaren per bons els comptes presentats per Bernat Fraga, “col·lector en l’any prop passat 

[1398] de la sisa dels lochs de la General Contribució de la dita vila, que és regit a bo, just e 

vertader compte ab aquell de la dita col·lecta, per lo libre del qual apar que les persones 
                                                 
115 FURIÓ, Antoni: “Els jueus d’Alzira en la segona meitat del segle XIV”, Revista d’Història Medieval, núm. 4 
(València, 1993), p. 133-134. Vide tamen AMA: Llibre dels jurats i consell dels anys 1388-1389; 03/01. Les dades 
procedeixen de la col·lecta de la peita municipal, un impost que, com tots els veïnals, no gravava la comunitat 
hebrea, sotmesa directament a la Corona, en aquest cas a la reina. 
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cristianes que pagaren la dita sisa són MDCCXII persones, a raó de IIIIe sous, VI diners 

per persona, fan VII mil DCC IIIIe sous. E los moros són LIIIIe persones, que a raó de II 

sous VI diners per persona fan CXXXV sous”.116  

Una altra dada referent igualment a l’aprovació, ara el 3 d’abril del 1400, dels comp-

tes de l’adés esmentat col·lector de la cisa, xifra que l’any anterior, açò és, l’any 1399 el 

nombre de cristians sotmesos al pagament eren 1.744 veïns, mentre que el dels moros era 

50.117 

Per altra part, les corts de Montsó de 1362 elaboraren una sèrie de censos de focs 

de les viles reials del regne de València per determinar la seua contribució a la Corona; un 

nombre de focs fiscals que, si bé inicialment podia correspondre amb el nombre real de 

llars, quedà fossilitzat durant més d’un segle, fins 1469, de manera que tots els censos inter-

medis assignen, invariablement, el mateix nombre de focs fiscals a cada població.118 

D’aquesta mena de foto fixa de la setena dècada del segle XIV es desprèn que Alzira era 

una de les viles més poblades del regne.119 Tanmateix, els censos posteriors no tenen ja un 

valor demogràfic, perquè continuaren emprant sempre la xifra de 1362.120 

                                                 
116 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1398-99; 03/5, f. 64v. 
117 “en veritat regonexen a·n Bernat Fraga, col·lector en l’any prop passat [1399] de la sisa dels lochs de la 
General Contribució de la dita vila que és vengut ab ells a bo, just e vertader compte de la dita col·lecta, per lo 
qual compte apar que les persones cristianes que en lo libre de la col·lecta són scrites són mil set-centes 
quaranta-quatre, que a raó de IIII sous, sis diners per persona fan set mill huyt-cents quaranta-huyt sous. E 
los moros són quaranta persones, que fan a raó de II sous, VI diners per persona cent vint-cinch sous”. 
AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1399 -1400; 03/6, f. 58v-59r. 
118 CRUSELLES GÓMEZ, Enrique: “La población de la ciudad de Valencia en los siglos XIV y XV”, Revista 
d’Història Medieval, núm. 10 (València, 1999), p. 51. 
119  Així es pot veure que la capital del regne, València, comptava amb uns 8.000 focs, més de 30.000 
habitants; a molta distància d’aquella se situa la vila de Morella i les seues aldees, amb 2.898; el tercer lloc 
l’ocupa la segona ciutat del país, Xàtiva, amb 2.809; li segueix la vila d’Alzira (amb els seues llocs d’Algemesí, 
Carcaixent, Guadassuar, Cogullada...), amb 1.652 cases; per davall d’aquesta està Castelló de la Plana, amb 
1.110, i Oriola i Guardamar amb 1.000. MUÑOZ POMER, Mª. Rosa: “Las Cortes Valencianas y el cambio 
de las estructuras fiscales en el tránsito del siglo XIV al XV”, Anuario de Estudios Medievales, 22 (Barcelona, 
1992), p. 474. 
120 “En aprés fon lesta una letra per los deputats del General del regne de València directa als jurats e 
prohòmens de la dita vila, datis Valencie die IIIª februarii anno Mº CCCCº Vº continent en substància que com 
d’aquella quantitat acordada en lo present any levar per via de compartiment per obs de //pagar lo do o 
proferta fetes en la cort general novellament celebrades per lo molt alt senyor rey als del dits regne pertanguen 
a la dita universitat pagar huyt-cents vint-sis florins d’or comuns d’Aragó en tres eguals pagues, és a saber, la 
terça part d’ací al primer dia del mes de maig, l’altra terça lo primer dia del mes de setembre, e la romanent 
terça part lo primer dia del mes de deembre primer esdevenidor, per tal que requiren les dites pagues ésser 
fetes en los dits terminis. En altra manera farien execució en béns de la universitat etcètera, segons en ella se 
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Així doncs, una vegada vistes les diferents dades demogràfiques sobre la demar-

cació objecte del nostre estudi, és el moment de traslladar el nombre de focs o veïns a po-

bladors. Com és habitual entre els estudis de demografia del País Valencià que xifren entre 

4 i 5 membres121 cada casat o foc fiscal, emprarem el coeficient de 4,5 per multiplicar-los 

pel nombre de casats. Tal volta la població siga major si tenim en compte que a una vila 

com Alzira hi ha una població flotant, que passa per la vila, s’hi està un temps i se’n va, que 

tant a la vila com a les nombroses alqueries del seu terme hi ha traginers, mercaders, jorna-

lers eventuals que acudeixen en determinades estacions de l’any atrets en les estacions de 

l’any en què la feina agrícola abunda, mossos, criats, esclaus –ja siguen moros, sards o 

negres–, indigents i captaires... que constitueixen una franja poblacional desconeguda, que 

no solen apareixen a les fonts.122 

Així, si multipliquem els 50 veïns musulmans per 5 tindríem 250 efectius i els 1.744 

veïns cristians de l’any 1399 pel mateix coeficient d’individus per casa donaria una població 

d’uns 8.720 habitants en el terme particular, en total 8.970. La xifra final a la força havia de 

ser major ja que en entre els veïns no s’han comptabilitzat les comunitats religioses 

masculines i femenines. En total, estaríem parlat d’una població en el districte particular 

d’Alzira entorn dels 9.000 habitants.  

                                                                                                                                               
conté. Sobre la qual letra fon acordat per lo consell que la dita universitat hagués los dits DCCCXXVI florins 
per fogatge, segons en les Corts Generals es acordat, ço és, mig florí per cascuna casa. Emperò, si alcuns 
pobres hi haurà en la universitat que no hajen béns de que pagar, ni facen faena de sens mans, aquests sien 
haüts per nichils, e no pagadors a coneguda dels dits jurats”. AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 
1404-1405; 03/10, f. 47r-v. (21 de març de 1405). Francisco A. Roca Traver encara farà servir la xifra de 1.652 
focs per a 1418. ROCA TRAVER, Francisco A.: “Cuestiones de demografia medieval”, Hispania, XIII 
(Madrid, 1953), p. 18. I continuarà emprarnt-se fins a meitat del segle XV. AMV: Processos de Corts Generals del 
regne de l’any 1447; yy-17, f. 393. 
121 FURIÓ DIEGO, Antoni: El camperolat valencia... Op. cit., vol. I, p. 47. 
122 FURIÓ DIEGO, Antoni: El camperolat valencia... Op. cit., vol. I, p. 48-49. 
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Quadre 1. La població d’Alzira i el seu terme particular (1355-1404) 

Nucli urbà 1355 1369 1373 1387 1398 1399 1399-1400 1400-1404 

La vila i els seus 
dos ravals 

  931     1.157 
(vila: 628 
Alquenència: 349 
Barralbeb: 167 
Forasters 
aveïnats: 17) 

Terme particular         

Algemesí  127 167    175  

Guadassuar  60 102    108  

Carcaixent   94    99  

Cogullada   94    107  

L’Horta del Cent 
(Benimaclí) 

  28    31  

Benimuslem  2 18    4  

Lo Pujol   2    1  

El Toro  25 29    26  

Mulata  2 3    1  

Ternils   20    22  

Pranxet   13      

Massasseli   2    1  

Maranyent   4      

Tarragona   5      

L’Alcudiola de 
Canera 

 4 11    9  

Campanar  10 29    25  

Auri  18 24    15  

Benibardeny  2 1      

Cabanes  10 23    24  

Gegena   1      

Cotes   23    8  

Totals 1676 
Focs 

 1632 
Casats 

1643  
Focs 

1712 veïns 
+ 
54 moros 

1744 veïns 656 
Veïns 

1157 veïns 

Font: RUSSELL, J.C.: “The medieval monedatge of Aragon and Valencia”, Proceedings of the American Philosophical Society, 106 (Filadelfia, 
1962), p. 496-497; AMA: Pergamí 011/44; ARV: Mestre Racional. Morabatí de l’any 1373; 10.866, f. 10r-v.; FURIÓ, Antoni: “Els jueus 
d’Alzira en la segona meitat del segle XIV”, Revista d’Història Medieval, núm. 4 (València, 1993), p. 133-134; AMA: Llibre dels actes dels jurats 
i consell de l’any 1398-99; 03/5, f. 64v;  AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1399 -1400; 03/6, f. 58v-59r. AMA: Col·lecta de la peita 
de les alqueries de l’any 1399-1400; 230/2; AMA: Llibre de la peita de la vila i ravals de l’Alquenència i raval de Barralbeb de l’any 1400-1404; 230/3. 
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SEGONA PART. L’ABASTIMENT DE CEREALS.  

 

II.1. El mercat de blat 

II.1.1. Els grans 

Els cereals en els anys del nostre estudi, finals del segle XIV i començaments del 

segle XV, però bàsicament des de mitjan segle XIII fins al segle XV, eren el principal 

producte agrari del País Valencià,123 a més d’un component essencial de la dieta, especial-

ment de les capes socials més baixes i rurals. Era un conreu que s’havia adaptat bé a la 

climatologia i edafologia del país, però tampoc no hem de perdre de vista que l’expansió del 

cereal es degué en part al fet que era un producte elaborat per al mercat que cada volta més 

demandava grans panificables. 

El conreu del gra no era un monocultiu d’una sola espècie, sinó que hi havia 

diferents tipus de varietats, entre les que cal distingir les varietats de cicle més llarg, o 

cereals grossos, com ara el forment, el qual es cultivava a la tardor o a l’hivern, i es 

recol·lectava a l’arribada de l’estiu, en juny; i, aquells altres de cicle més curt, o cereals 

menuts, com ara l’ordi i la civada, els quals se sembraven vers la primavera i es collien tres 

o quatre mesos més tard.124 Durant la tardor se sembrava el forment candeal i el sègol. Si 

els cultius d’hivern rendien el que se n’esperava, la collita de primavera servia per engreixar 

el bestiar i augmentar el nombre d’animals de tracció, i, si per casualitat esdevenia el 

contrari, els cereals de primavera es convertien en l’element principal i indispensable de la 

ingesta de camperols i pobres.125 

                                                 
123 Sobre l’utillatge i les tècniques de cultiu dels grans cal vore FURIÓ, Antoni: “L’utillatge i les tècniques”, a 
GIRALT I RAVENTÓS, Emili (dir.)–SALRACH I MARÈS, Josep Mª. (coord.): Història agrària dels Països 
Catalans. Edat Mitjana. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2004, vol. II, p. 335-358. 
124 GARCIA-OLIVER, Ferran: “Els cultius”, a GIRALT I RAVENTÓS, Emili (dir.)–SALRACH I MARÈS, 
Josep Mª. (coord.): Història agrària... Op. cit, vol. II p. 301-334. Sobre la denominació dels grans vide ALPERA, 
Lluís: Los nombres trecentistas de botànica valenciana en Francesc Eximenis. València, Institució Alfons el Magnànim, 
1968. 
125 LÓPEZ, Roberto Sabatino: La revolución comercial en la Europa Medieval. Barcelona, Ediciones “El Albir” SA, 
1981, p. 70. 
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Sota la denominació de blat, o en plural blats, els contemporanis de l’època 

estudiada designaven el conjunt de cereals, de grans,126 al contrari que avui, que amb el mot 

blat designem un sol gra, el més bo i excel·lent, el forment. Ho podem comprovar, entre 

molts altres testimonis, en una sentència inserida en els llibre dels Furs (Llibre IV, rúbrica 

XXIV, la referent a “De dècimes e primícies”), on s’assenyala que “lo forment e ordi e tots 

altres blats e legums per dos dies no sien levats de les eres”.127 

El principal producte conreat era el forment (Triticum sativum), el blat per excel·lèn-

cia; de fet, el seu cultiu progressarà de la mateixa manera que progressa l’expansió feudal. 

Els camperols reservaven les terres de millor qualitat a les diferents varietats de forment en 

les quals aconseguien bons rendiments. L’abastament urbà era la raó fonamental de 

l’expansió del forment. De forment, n’hi ha de diverses varietats: el de seixa (blanca o roja, 

dit també candial (Triticum aestivum), l’escanda o espelta (Triticum aetiopicum, araratium, 

boeticum) etc. 

 

Imatge de grans de forment i espiga. Font: http://www.wapa.pe/salud/2015-09-03-baja-siete-
kilos-con-germen-de-trigo-en-un-mes  

                                                 
126 “De nós, etcètera, pagats a·n Bernat Pérez, vehí de la dita ciutat, huytanta sous, deguts a ell per salari seu 
diürnal de dos viatges, los quals, envers la mijania del mes d’agost prop passat, ab comissió de la cort de la 
governació, a instància nostra féu vers les parts d’Algezira, e de la Ribera, per los affers dels blats, en lo primer 
dels viatges que féu ell sol estech dos dies, e en lo derrer, en lo qual menà I escrivà e I saig de la \dita/ cort, 
estech VI dies, axí que són per tots VIII dies, que a raó de IX sous per dia, fan los dits LXXX sous...”. AMV: 
Claveria comuna dels anys 1380-1381; I-11, f. 13v. (1 de setembre de 1380). 
127 COLON I DOMÈNECH, Germà-GARCIA I SANZ, Arcadi (ed.): Furs de València. Volum IV. Barcelona, 
Barcino, 1999, vol. IV, p. 295. “L’evolució semàntica d’aquest mot, que avui designa correntment el forment 
es dona també a les Gal·lies”. IBIDEM, p. 300. GARCIA-OLIVER, Ferran: “Els cultius...”, a Op.  cit., p. 302. 
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Però, el forment tenia ja des de temps antics un valor afegit de caire religiós i 

cultural que no hem de menystenir.128 L’esmentat gra era la base per a fer el pa, i és 

precisament aquest i no altre el que s’emprava per a determinats ritus cristians, com ara la 

consagració en la missa. Ja ho deia el dominic sant Vicent Ferrer en el “sermó de Corpore 

Christi”, en parlar dels cinc secrets de la natura, tot afirmant que el primer era el de la 

transsubstanció del pa de forment en el cos de Jesucrist. Aquest misteri sols podia materia-

litzar-se si el pa era de forment “car, si no és lo pa de forment no·s pot consagrar, axí com 

si ere d’ordi, o de spelta, o de avena; mas que·l pa sie de forment pur”.129 Així, doncs, hi 

havia una identificació mental entre forment, o, si es vol, pa de forment, amb el cos de 

Déu, un i tri, base del sacrifici del fill, Jesucrist, que havia de ser ingerit pels cristians per a 

la salvació de la seua ànima. Així, el gra de forment no sols es convertia en la base per al 

millor dels aliments dels homes, sinó en una de les claus, a través de la consagració 

efectuada pels clergues, que obria el camí per a la salvació de les animes dels laboratores. 

De fet, el pa per excel·lència era el que es feia de forment. Això no vol dir que no 

existissen altres tipus de pa, que n’hi havia quan mancava el forment, però l’acceptació pels 

consumidors no era la mateixa. Uns versos de l’humanista de Talavera de la Reina Gabriel 

Alonso Herrera (1470-1539), editats a principis del segle XVI, ens parlen amb humor de les 

varietats de pa i de la seua estima entre els que se’ls menjaven: 

Pan de centeno, 
para tu enemigo es bueno. 
Pan de cebada, 
comida de asno disimulada. 
Pan de panizo, 
fué el diablo el que lo hizo. 
Pan de trigo candeal o tremés 
lo hizo Dios y mi pan es. 130 

                                                 
128 ZERBIBI, Maurizio: “Consumo di cereali e consumo di carne: aspetti  del sacrificio romano”, Annali di 
storia dell’esegesi, 19 (Bolònia, 2002), p. 225-235. 
129 SANCHIS SIVERA, Josep (curador): Sant Vicent Ferrer. Sermons. Barcelona, Editorial Barcino, 1932, vol. I, 
p. 255. 
130 VALLÉS ROJO, J.: Cocina y alimentación en los siglos XVI y XVII. Valladolid, Junta de Castilla y León, 2007, 
p. 231. 
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Entre els principals grans inferiors destaquen l’ordi (Hordeum vulgare) i la civada 

(Avena sativa). Però, també, el sègol, el mill (Panicum miliaceum), el sorgo (Sorghum vulgare), el 

panís (Settaria italica) i la tramella, un gra petit que es feia servir per alimentar els pollastres. 

Tant el sorgo com el mill i el panís eren cultivats, exclusivament, en primavera. 

 

Imatge d’ordi. Font: http://beneficiosdela.com/cebada/  

 

L’ordi, que oferia una altra resistència als sòls calcaris, era el més important 

d’aquests cereals, que anomenem secundaris, o, com diuen els documents medievals, blats 

menuts, la recol·lecció dels quals començava en setembre. Era un conreu farratger per 

excel·lència, idoni per alimentar els bòvids, èquids i porcs.131 Tot i ser emprat en quantitats 

massives per al bestiar, el cert és que també fou el principal cereal objecte de panificació 

després del forment, generalment sota la forma de pans de mestall,132 en els moments de 

                                                 
131 TORRÓ ABAD, Josep: El naixement d’una colònia. Dominació i resistència a la frontera valenciana (1238-1276). 
València, Publicacions de la Universitat de València, 2006, p. 151. 
132 El mestall, segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, d’Alcover-Moll és una “mescla de diferents 
espècies de cereals, especialment, de blat i sègol, o de blat i ordi, o de cereal i llegums, sobretot blat i faves”. 
En una carta de resposta dels jurats de València a n’Olf de Pròxida, governador, jurats i prohòmens de la 
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dislocació del mercat, de dificultats d’abastament i dels preus prohibitius de la farina blan-

ca.133 Tots dos grans, ordi i sègol, compartien funcions alimentàries de persones i animals. 

En canvi, el mill, el panís o el sorgo eren fonamentalment cereals d’alimentació del 

bestiar, particularment de l’aviram, i el seu consum panificat tendia a reduir-se, exclusiva-

ment, als difícils temps de carestia o d’elevats increments dels preus. Això mateix esdevenia 

amb la civada o l’espelta, uns cereals emprats en l’alimentació dels animals de tir i 

cavalcadures, que en circumstàncies d’escassetat, també formaven part de la ingesta dels 

elements més depauperats de la societat134, sobretot el mill, el qual podia menjar-se en 

farinetes, o bullits a l’estil de l’arròs. El cultiu de la civada i l’espelta s’adaptava millor als 

terrenys de mala qualitat, especialment pobres i secs. Aquest darrer cereal es feia servir com 

aliment de cavalcadures, sovint mesclada amb l’ordi i el sègol. Els porcs sembla que 

s’engreixaven amb el sègol, i el seu cultiu es limitaria a zones força marginals, aprofitant la 

resistència de la planta al fred i als sòls calcaris.135 A la documentació estudiada el sègol mai 

apareix en la seua denominació catalana original, sinó que de manera sistemàtica s’empra el 

mot castellà “centeno” per a referir-se a la susdita gramínia; així es fa en els capítols de les 

imposicions de la mòlta i dels flequers per a 1381,136 molt possiblement això derive tal i 

com apunta A. Rubio Vela de la relació entre aragonesos i valencians derivada d’un comerç 

continuat i permanent137. 

                                                                                                                                               
ciutat i regne de Mallorca, de 18 d’agost de 1374, és fa referència a com es fa el mestall i que és substitut del 
pa de forment en èpoques de caresties: “E jassia quant covinent, los dits blats menuts fossen abondants en 
aquest regne, emperò, per la gran sterilitat e total perdició dels dits blats grossos d’aquest any, los dits blats 
menuts no porien ésser bastants a la provisió d’aquesta terra, majorment si alcunes covinents quantitats de 
forment per fer mestaylls de qualque parts no havem”. RUBIO VELA, Agustín (ed.): Epistolari de la València 
medieval I. València, Institut de Filologia Valenciana - Universitat de València, 1985, vol. I, p. 209. 
133  GARCIA-OLIVER, Ferran: “Els cultius...”, a Op. cit.,  p. 301-334. 
134 CÀCERES NEVOT, Juanjo: La participació del consell municipal... Op. cit., p. 40-41. 
135  TORRÓ ABAD, Josep: El naixement d’una colònia... Op. cit., p. 153. 
136 AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-
1381, i d’Innocent de Moya, notari, de l’any 1398-1399; 040/16, f. 94v-97v. 
137 RUBIO VELA, Agustín: “Valencia y los aragoneses en la baja Edad Media: la ruta del trigo”, Caplletra. 
Revista Internacional de Filologia, 32 (València, primavera 2002), p. 104. 
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Imatge de gra i espiga de civada. Font: http://drmauriciogonzalez.com/avena-alimento-perfecto/ 
 

La civada138 era un gra del qual la Ribera del Xúquer era una gran exportadora, i 

això féu, a més, que la seua producció estigués en el punt de mira de la capital del regne,139 

que la comarca de la Ribera es conformàs con un territori en què hi havia moltes bèsties de 

càrrega, imprescindibles per al transport terrestre de mercaderies i, especialment, el del 

forment.140 De la importància estratègica de les civades, en dóna compte la promulgació, el 

1380, d’un estatut general per a tot el regne per part del governador, el batlle general i els 

jurats de València perquè ningú “no gosàs comprar o embotigar civades ultra sa covinent 

provisió”, i això perquè mercaders i “logrers” d’Alzira i Xàtiva, “a les meses, e ans si obs 

                                                 
138 Segons Antoni Furió les mencions a la civada apareixen sempre relacionades amb l’alimentació d’animals, 
però es tractava d’un cereal comercialitzat, objecte d’especulació per part dels revenedors, per això el seu 
preu, sovint estava subjecte a regulació municipal. Vide FURIÓ, Antoni: “Producción agraria, comercializa-
ción y mercados rurales en la Corona de Aragón”, en SESMA, J. A. (ed.): La Corona de Aragón en el centro de su 
historia. (1208-1458). Aspectos económicos y sociales. Saragossa, Cema, 2010, p. 386. 
139 “De nós, etcètera, retenits-vós trenta-huyt sous, VI diners, per tres florins e mig, los quals de manament de 
paraula nostre havets pagats a·n Guillem Granell, de Cullera, e a·n Miquel Morata, d’Algezira, corredors, per 
lur salari e treballs, per ço com los havem fets venir e estar ací alcuns dies per haver d’ells certificació de les 
civades de la Ribera. E retenits lo present albarà per retinent de vostre compte, car restituin aquell tan 
solament la dita quantitat nós serà presa en compte de paga. Datis Valencie, XIIª die februarii anno ut supra”. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1371-1372; I-5, f. 25v. (12 de febrer de 1372). 
140 “De nós, etcètera, pagats de la dita moneda a·n P(ere) Capmany, porter, vint e dos sous, VI diners, deguts 
a ell per salari seu de I viatge, lo qual, a instància nostra, e per nós, ha fet vers Algezira, e vers la Ribera, per 
cercar e haver bèsties de tragí per trametre aquelles a Terol per portar alcunes quantitats de forment que nós 
havem allí comprades en diverses lochs d’aquelles partides. E cobrats d’ell etc., fiat et datis ut suppra”. AMV: 
Claveria comuna dels anys 1374-1375; I-8, f. 8r. (12 d’agost de 1374). 
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era, les abarcaven e les encijaven e embotigaven, e aprés feien muntar e venien al preu 

que·s volien”.141 

El panís, un cereal d’estiu, era objecte d’irrigació, segons Josep Torró, ja que hi ha 

quantitat d’indicis que així ho apunten, i aqueixa mateixa característica de cultiu li conferia 

una alta rendibilitat de producció.142 Segons els jurats de València el moment de la 

recol·lecció “dels paniços e dacces és de mijant setembre avant”.143 Entre els grans inferiors 

també hi era la tramella, que si bé no l’hem trobat esmentada en la documentació referent a 

Alzira, tal volta no fos citada per entendre’s inclosa en la denominació genèrica de blats 

menuts.144 

Un altre dels grans importants per a l’alimentació humana era la dacsa.145 Considera-

da un cereal menor, a l’igual que el mill o el panís, sembla que es correspondria amb una 

varietat antiga conreada en els zones de població mudèjar, i també apreciada en les 

cristianes, que a partir del segle XVI seria progressivament substituïda pel blat de moro, 

que s’ha identificat amb el sorgo.146 

Finalment, tenim l’arròs. Una gramínia, originària del sud-est asiàtic, que els 

camperols, gràcies a les seues altes rendibilitats, molt superiors a les d’altres cereals, 

                                                 
141 RUBIO VELA, Agustín: Epistolari... Op. cit., vol. I, p. 104-107. IDEM: “El abastecimiento cerealista de una 
gran urbe bajomedieval. Aproximación al problema campo-ciudad en el País Valenciano”, a L’escenari històric 
del Xúquer. Actes de la IV Assemblea d’Història de la Ribera. L’Alcúdia, 1986. L’Alcúdia, Ajuntament de l’Alcúdia, 
1988, p. 62. 
142 TORRÓ ABAD, Josep: El naixement d’una colònia... Op. cit, p. 151. 
143 RUBIO VELA, Agustín (ed.): Epistolari... Op. cit., vol. I, p. 209. 
144 En canvi sí que la trobem anomenada als capítols de la imposició de la mòlta dels blats de 1380 de la veïna 
ciutat de Xàtiva, i s’esmenta en companyia d’altres grans, tots ells englobats sota el nom genèric de blats, i, així 
mateix, gràcies al pagament explicita una jerarquía entre ells: “primo, tot moledor de farina de forment pach 
imposició, per cascun cafíç, quatre sous. Ítem, tot moledor d’ordi, paniç, adaça, centeno, mill, tremella, arròç [e] 
spelta pach d’imposició, per cascun cafíç, dos sous”. Vide BOLUDA PERUCHO, Alfred: Els Manuals de 
Consells Medievals de Xàtiva (1376-1380). València, Diputació de València, 1999, p. 59. La tramella, mot del qual 
únicament es coneix a través de la documentació valenciana antiga, sembla significar “grana que es dóna a 
menjar a l’aviram”, i com apunten G. Colon i A. Garcia, si jutgem per aquest exemple de sant Vicent Ferrer: 
“si dones als pollets tramella e perles, pendrà e triarà la tramella” (Sermons, ed. G. Schib, III, p. 52. Vide 
COLON I DOMÈNECH Germà-GARCIA I SANZ, Arcadi (ed.): Furs... Op. cit., vol. IV, p. 298. 
145 La paraula “dacsa” és un arabisme valencià que significa “mill”, i també sinònim de “panís”. Vide 
CORRIENTE, F.: A Dictionary of Andalusi Arabic. Leiden, Brill, 1997, p. 181, on identifica dacsa com a 
“common panic grass” (és a dir panís <lat. panicum) que és mill. Després del descobriment d’Amèrica és feu 
servir la paraula per identificar el blat de moro o mill. Cita presa de GLICK, Thomas F.: “Sistemes agrícoles 
islàmics de Xarq al-Andalus” a GIRALT, Emili (dir.) - SALRACH, Josep Mª. (coord.): Historia agrària... Op. 
cit., vol. II, p. 71. 
146 GARCIA-OLIVER, Ferran: “Els cultius”, a Op. cit., p. 302-303. 
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s’afanyaven a plantar en terres de marjal que bonificaven a l’efecte. Ara bé, una 

determinada forma de conrear-lo, amb les nocives escorrenties i el deficient drenatge de les 

aigües estancades feien del seu cultiu un focus de malalties i per això alguns consells 

municipals prohibiren el seu cultiu: València ho féu en 1334, i en 1360 perseguirà els seus 

cultivadors a Paterna; també ho farà Castelló de la Plana en 1375 i 1388; Xàtiva el 1403, i la 

definitiva prohibició solemne decretada en tot el país vindrà de les Corts de 1401.147 Alguns 

consells municipals, com ara el d’Alzira, s’informaven de les normatives dictaminades en 

altres viles reials,148 tot resistint-se a cultivar-lo no ja només en el seu terme particular,149 

sinó fins i tot en la seua contribució general. En 1398, la capital de la Ribera del Xúquer 

publicà un establiment prohibint el seu conreu a causa de les escorrenties.150 

A Alzira, i per tant en el seu extens terme general, cap a mitjan segle XIII, en 1263, 

s’hi cultivava una rica varietat de blats, i, dels comptes del terç delme es desprèn que es 

                                                 
147 RUBIO VELA, Agustín: “El segle XIV”, a BELENGUER CEBRIÀ, Ernest (coord.): Història del País 
Valencià, Volum II. De la conquesta a la federació hispànica. Barcelona, Edicions 62, 1989, vol. II, p. 169-264. 
148 En 1389 el majordom dels jurats d’Alzira, Bernat Falcó, donava certa quantitat per la còpia de certs 
documents sobre les escorrenties en Castelló de la Plana: “Ítem, XI sous que donà a.n R(amon) Barn per fer 
translat de les provesions que Castelló havia haüdes del fet de les correnties” AMA: Llibres dels jurats dels anys 
1388-1389; 03/1, f. 89r-v. (6 de juny de 1389). 
149 El consell municipal d’Alzira, en la reunió del 26 de juliol de 1398, aprovà l’estatut “De les correnties del 
arròç”. Vide LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op.  cit., p. 129-131. 
150 El Consell d’Alzira, atenent que Pere el Cerimoniós havia promulgat en Corts Generals una provisió o 
ordenació (inserida en el llibre d’actes dels jurats i consell municipal): “Ítem, com per les correnties d’arròç 
qui’s fahien e·s fan en la orta e terme de la ciutat de València grans infeccions, corrupcions, malalties, e morts 
de moltes persones se sien estades enseguides, a esquivar les dites coses fon ordenat per la ciutat que null 
hom no gosàs fer correnties d’arròç en la orta e terme de la ciutat. E, si contra fahia, que a pròpia messió del 
senyor de la correntia fos arrancat tot l’arròç e encorregués en pena de LX sous... E aquest capítol hajen la 
ciutat e les viles qui’l volran. La qual ordenació e provisió és molt profitosa a la cosa pública, e a la salut de les 
persones, habitants en la vila dessús dita, e lochs circumvehins a les possessions o terres on les dites 
scorrenties \e stàncies/ són fetes, o poden ésser fetes”. Sobre la prohibició del cultiu de l’arròs en termes de 
València i de les viles que vullguen acollir-s’hi, s’aprovà acceptar i seguir la dita provisió reial, i “ab veu de 
crida pública per los lochs acostumats de la dita vila ésser publicada e a tots manifestada, a remoure tota 
ignorància de aquella... per ço que alcú per ignorància no’s puxa escusar”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell 
de l’any 1398-1399; 03/5, f. 14r-v. (26 de juliol de 1398). Davant el noble mossèn Eximèn Pérez d’Arenós, 
senyor d’Alberic, comparegueren en Pere Gizbert i n’Antoni Safàbrega, notari, jurats d’Alzira, i a través 
d’Innocent de Moya, notari escrivà dels jurats, li llegiren la provisió reial de prohibició del cultiu dels arrossos 
en Corts Generals, i li manaren que dins de 6 dies havia d’haver cessat les escorrenties dels arrossos. En cas 
contrari, procedirien contra ell, i contra els propietaris dels arrossos, segons determinava la provisió reial: “E 
lesta la dita scriptura, provisió e ordenació, encontinent los dits honrats jurats per vigor de la dita provisió 
proseguint segons la tenor de aquella dixeren de paraula que, com a audiència lur fos novellament pervengut 
que en lo dit loch de Alberich, e territoris de aquell, sien fetes e sostengudes correnties \o estàncies/ de 
aygües en los arroços que en los dits loch e territoris són, los quals per \evident/ conservació de sanitat e 
profit de la cosa pública evidentment, segons la dita provisió, en alcuna manera no poden e deuen ésser fetes, 
sots les penes en aquella apposades”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1398-1399; 03/5, f. 34v. (30 
de juliol de 1398).  
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conreava blat i ordi en la mateixa proporció, seguits de panís, espelta, civada, dacsa, mill i 

tramella.151 És significatiu que en els dits comptes de l’infant Pere d’Aragó (futur rei) no 

s’esmente el cultiu de l’arròs, molt important en el futur tant a Alzira, com en altres indrets 

de la Ribera: Corbera i Cullera. En canvi, l’arròs sí que s’esmenta entre la nòmina de 

productes que estan gravats en la lleuda d’Alzira de 1250.152 

 

 

II.1.2. Les mesures i els pesos 

Les mesures153 usades són exclusivament les legals, o oficials, per a terres valencia-

nes.154 I, aquestes, com sabem, foren instaurades per Jaume I, i per tant estan ressenyades 

en el Llibre dels Furs.155 La unitat per a mesurar els grans era el cafís, el qual es dividia en 6 

faneques, i fou establerta el novembre de 1249.156 Així, el cafís mesurava 201 litres i 24 

centímetres cúbics. Per la seua banda, la faneca se subdividia en dues barcelles (contenint la 

faneca 33 litres i 504 centímetres cúbics). Al seu torn, la barcella (16 litres i 752 cc) se 

subdividia en 4 almuds (equivalent cada almud a 4 litres i 188 centímetres cúbics). 
                                                 
151 BURNS, Robert I. (SJ): Transition in Crusader Valencia. Diplomatarium of the crusader Kingdom of Valencia, 3. 
Princeton University Press, 2001, p. 39-42. Cita presa de GLICK, Thomas F.: “Sistemes agrícoles islàmics de 
Xarq al-Andalus” a GIRALT I RAVENTÓS, Emili (dir.) - SALRACH, Josep Mª. (coord.): Historia agrària... 
Op. cit., vol. II, p. 71. 
152 CABANES PECOURT, Mª. Desamparados-CABANES CATALÀ, Mª. Luisa (ed.): Aureum Opus de Xàtiva. 
Saragossa, Anúbar, 1996, doc. núm. 26, p. 58. 
153 Sobre les mesures podeu consultar el clàssic llibre de KULA, Witold: Las medidas y los hombres. Madrid, 
Siglo XXI de España, 1980. 
154 Sobre la metrologia valenciana consulteu: SUÁREZ RODRÍGUEZ, Antonio: Tablas de reducción de las 
medidas métrico-decimales a las medidas valencianas y reciprocamente, con las correspondencias entre precios de unas y otras. 
València, José Rius, 1852; SÀNCHEZ ADELL, José: “Notas sobre pesas y medidas en el Castellón 
medieval”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXXVII, núm 2-3, (Castelló de la Plana, 1962), p. 93-
105; ORENGA BELTRÁN, José Mª.: “El sistema de medidas, pesos y monedas del Reino de Valencia”, 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XLIX, núm. 2 (Castelló de la Plana, abril-juny, 1973), p. 130-143; 
ALSINA I CATALÀ, Claudi – FELIU I MONFORT, Gaspar – MARQUET I FERIGLE, Lluís: Pesos, mides i 
mesures dels Països Catalans. Barcelona, Curial, 1990, o IBIDEM: Diccionari de mesures catalanes. Barcelona, Curial, 
1996, on hi ha moltes informacions sobre mesures valencianes d’època foral. 
155 “Civada, forment, avena, ordi e totes altres sements que degen ésser mesurades, sien mesurades de ferre a 
ferre”. Vide Llibre IX dels Furs, la rúbrica XXIV tracta “De pa qui és de menor pes e de les mesures que són 
pus mirves que no deuen ésser”. COLON I DOMÈNECH, Germà – GARCÍA I SANZ, Arcadi (ed.): Furs... 
Op. cit., vol. VIII, p. 64 (Llibre IX, rúbrica XXIV, capítol. V). En la rúbrica XXV, del referit llibre regula “De 
l’ofici del pes e de les mesures”, ibidem, p. 68-71. CABANES PECOURT, Mª. Desamparados-CABANES 
CATALÀ, Mª. Luisa (ed.): Aureum Opus... Op. cit., doc. núm. 25, p. 57-58. 
156 “Kaffíç contingue e haja en si VI faneques” (Furs IX, rúbrica XXIV, capítol VIII). Vide COLON i 
DOMÈNECH, Germà-GARCÍA I SANZ, Arcadi (ed.): Furs... Op. cit, vol. VIII, p. 65. El fur reprodueix, en 
la part pertinent, el privilegi de 16 de novembre de 1249, inserit en l’Aureum Opus, Jaume I, c. XXX, f. XI). 
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Una altra mesura que ens ha aparegut, per bé que en una sola ocasió, ha estat la 

taleca. Una taleca és igual a 4 barcelles (o siga 67 litres, per tant és igual a 1/3 d’un cafís, o 

16 almuds). El 15 de juny de 1412, per tant en època de recol·lecció de la collita, els 

guardes del terme sorprengueren in fraganti uns moros d’Alàsquer en ple robatori de civada. 

Aquesta era transportada en bèsties i el seu contenidor era la taleca: “E carreguà al dit ase 

IIIIe taleques de civada”.157 Però en la relació del succés també s’esmenta una altra mesura: 

“e carregà sobre lo dit ase una càrrega de civada”.158 Si bé la càrrega està tipificada i és una 

mesura de líquid equivalent a 15 cànters, i a uns 161 litres i 550 centímetres cúbics, en 

aquest cas, en tractar-se de grans, estaríem davant d’un volum concret, unes 10 arroves, és a 

dir, uns 127 quilograms.159 

Segons Antoni Riera, en els almodins per a les operacions concertades pels 

mercaders amb els intermediaris o amb consumidors solvents sols s’emprarien les mesures 

principals, reservant-se així les secundàries per a les tendes dels revenedors, d’on es 

proveïen setmanalment les famílies de les classes baixes que mancaven tant de recursos per 

efectuar grans compres de gra, com d’espai per emmagatzemar-les.160 Encara que un dels 

capítols de les imposicions de les civades de 1401 contemplava que tant les civades com els 

ordis es pogueren vendre en ambdues modalitats, “en menut o en gros en la casa del 

almodí de la dita vila”.161 

Les autoritats municipals d’Alzira, a fi de combatre l’acaparament de cereals del 

mercat en mans d’uns pocs, i provocar amb això alarma social, establiren una ordenança la 

                                                 
157 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 14v-15v. 
158 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 14v-15v. 
159 El 20 de setembre de 1396 el consell municipal d’Alzira aprovava un estatut relatiu a la capacitat que 
havien de dur cada bèstia major: “statuïren e ordenaren que tota bèstia major haja a portar les portadores 
cabents deu arroves, e bèstia menor huyt arroves, segons a València e que lo mustaçaf se’n puxa entrametre e 
trencar e cremar aquelles segons de justícia deurà ésser procehit”. Vide LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): 
Libre diverses statuts... Op. cit., p. 122. 
160 RIERA MELIS, Antoni: “Crisis frumentarias y políticas municipales de abastecimiento en las ciudades 
catalanas durante la Baja Edad Media”, a OLIVA HERRERO, Hipólito Rafael – BENITO I MONCLÚS, 
Pere (ed.): Crisis de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media. Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 2007, p. 
143-144. 
161 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1401-1402; 03/7, f. 4r. (26 de maig de 1401). 
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finalitat de la qual era la de limitar la quantitat de gra que es podia comprar. Efectivament, 

el 2 de juliol de 1402, ampliaren la normativa legal que restringia l’adquisició i treta de 

cereals: “los statuts de les inhibicions”. Així, acordaren “que alcuna persona, qualsevol que 

sia, en lo dia del dimecres [el dia del mercat setmanal en època medieval i encara hui] pusca 

comprar sis barcelles de forment per a sa provisió, e no pus, jurant, emperò, aquell aytal 

comprador \que non ha en son poder/ més de sis barcelles. E, si’l contrari farà, que sia 

encorregut en pena de LX sous e de perdre lo blat que comprat haurà”.162 Açò és, el consell 

municipal xifra en una quantitat de forment que posseeix una persona el sostre a partir del 

qual està permès comprar certa quantia (“jurant, emperò, aquell aytal comprador \que non 

ha en son poder/ més de sis barcelles”), i la quantitat a comprar: 6 barcelles. En efecte, el 

comprador no havia de posseir a casa més de 134 quilos de forment, i la quantitat màxima 

que podia comprar el dia de mercat era com a màxim aquest tope de 134 quilos. En altres 

paraules, un agregat domèstic integrat per quatre persones sols podia acudir a comprar a 

partir de certa disminució de la provisió domèstica, i comprant 6 barcelles de forment 

(equivalents a 134,0160 quilograms) i atenent que el consum de pa a València s’ha xifrat 

entre els 776 grams i 1 quilo per persona i dia, tindríem que, en aqueix cas, la provisió del 

mercat serviria per a un període comprès entre els 33 i els 43 dies.163 Però aquesta 

reglamentació, adoptada a començament de juliol, i per tant, previsiblement, en el moment 

en què hi havia bones reserves, prompte es revelà insuficient, ja que poc més d’un any 

després, el 2 de setembre de 1403, els edils d’Alzira acordaren millorar l’estatut anterior i 

doblaren la quantitat apta de blat per a poder comprar, açò és, els dies de mercat es podria 

                                                 
162 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 22r-v. (2 de juliol de 1402). 
163 Els còmputs per establir la durada de l’aprovisionament els he pres de la nota 29 de l’article de FURIÓ, 
Antoni: “Producción agraria, comercialización y mercados rurales en la Corona de Aragón”, a SESMA, J. A. 
(ed.): La Corona de Aragón en el centro de su historia. (1208-1458). Aspectos económicos y sociales. Saragossa, Cema, 
2010, p. 376. Agustín Rubio Vela, per realitzar aquest càlcul i determinar que aqueixa era la quantitat en 
quilògrams esmerçada, es basa en l’historiador francés Huges Neveux (1933-1998), que diu que un litre de 
forment pesava per terme mitjà 750 grams, d’ací que 201 litres i 24 centímetres cúbics farien l’expressada 
quantitat en quilògrams. RUBIO VELA, Agustín: “Valencia y los aragoneses...” Op. cit., p. 95-110. NEVEUX, 
Huges: “L’alimentation du XIVe au XVIIIe siècle. Essai de mise au point”, Revue d’Histoire Economique et Sociale, 
LI (Paris, 1973), p. 372. 
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comprar 1 cafís de forment.164 Al cap i a la fi, les ordinacions es caracteritzen pels 

successius intents d’emmotllar la normativa a la realitat, d’ací les contínues esmenes i 

correccions que presenten, com la que hem vist més amunt.165 

D’altra banda, cal tenir en compte que, si el gra que es recol·lecta directament del 

camp es quantifica acte seguit en mesures de capacitat, és, però, la seua transformació, la 

seua moltura en molins i la seua conversió en producte elaborat, en farina, la que fa que el 

còmput es transforme en una altra mesura, aquesta ja de pes. Així, per exemple, en els 

capítols de les imposicions de la mòlta i flequers de 1381 llegim: “Ítem, que tot comprador 

de farina de forment hon la dita farina se mengarà, pach per arrova II diners. Ítem, que tot 

comprador de farina de panís, de daça, de mil(l) de centeno, de arròç en lo loch hon la dita 

farina se menjarà, pach per rova I diner”.166 

Les mesures, ja fossen per mesurar capacitat o pes, o millor dit encara, els seus 

instruments, els estris específics que servien per assignar uns valors a masses “informes” de 

grans i de la seua pols (o farina), estaven ben presents en la vida quotidiana de l’home 

medieval; de fet, als inventaris post-mortem s’enregistren sovint aquests estris casolans. 

D’igual manera, o més encara, els contenidors per emmagatzemar el producte de les 

collites, i els estris per mesurar la capacitat o el pes. Les autoritats locals d’Alzira, els jurats 

de la vila, eren els primers interessats a abastir la població d’una sèrie d’equipaments 

necessaris per a la correctea i bona conservació del gra, i com millor es preservava era, 

evidentment, dins de gerres de fang ben cuites, fora de perill dels danyosos rosegadors. 

Així, per exemple, el 21 d’abril de 1381, Pere Olmedes, un habitant de la petita alqueria de 

                                                 
164 “Ítem, melloran lo statut fet en dies passats que persona alcuna per a obs de sa provisió no pogués 
comprar més de VI barcelles de forment, lo honorable concell de la dita vila statuí e ordenà que qualsevol 
persona, per a obs de sa provisió, puxa comprar en lo dia del dimecres, o mercat de la dita vila, tro en un 
caffíç de forment. En los altres dies per a sa provisió pusca comprar forment en aquella quantitat que 
necessari haurà. Emperò, si aquella aytal persona haurà forment en casa sua e volrà mellorar de forment per a 
sa provisió, que del dit forment que en casa haurà sie tengut traure e vendre en lo mercat altre tant blat com 
comprarà o comprar haurà per sa provisió”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1403-1404; 03/9, f. 
15v-16r. (4 de setembre de 1403). 
165 MARTÍNEZ ARAQUE, Ivan: “Polítiques municipals...” Op. cit., p. 103. 
166 AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-
1381, i d’Innocent de Moya, notari, de 1398-1399; 040/16, f. 94v (1381, gener 2. Alzira). 
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Xixerà, situada en l’orient del terme d’Alzira, reconeixia haver rebut cent sous perquè 

“acomodavistis de bonis dicte universitatis Alii Alfafiç et Mahomat Acibayt, serracenis morerie ville 

predicte, ad opus faciendi jerras”.167 Aquest paper, però, el de vetllar per l’existència de certa 

infraestructura i/o equipaments necessaris per al bon emmagatzemament del gra en les 

senyories del voltant d’Alzira pertocava al senyor. Lluís de Castellví, senyor de Carlet, a 

meitat de setembre de 1405, establia en unes bones condicions a un moro vassall seu una 

terra contigua per a eixamplar l’equipament artesanal i continuar fent obra de “quantere-

ria”.168 Dos anys més tard, el 30 d’abril de 1407, tres mudèjars de la moreria de València 

prometien a mossèn Eximèn Pérez d’Arenós que durant l’any construirien un forn de rajola 

a la seua baronia d’Albalat de la Ribera del Xúquer, el qual també havia de servir per coure 

gerres bladeres.169 

 Si repassem els pocs inventaris de béns post-mortem que conservem d’Alzira i la seua 

comarca natural, així ho constatarem entre els objectes casolans enregistrats.170 En morir, el 

juny de 1381, Andreu Avellà, un camperol del lloc de Ternils, una de les moltes alqueries 

                                                 
167 AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-
1381, i d’Innocent de Moya, notari, de 1398-1399; 040/16, f. 117v (19 d’abril de 1381). Un altre assentament en el 
mateix llibre és més explicit: “Deutes los quals les persones deiús scrites deuen a la universitat de la dita vila 
per les rahons dejús declarades... Ítem, deuen Alí Alafiz, Mahomat Galip, Mayamó Barber e Maymó Alfaquí, 
los quals los foren prestats per a obs de fer forns de coure gerres grans, e à·n’i carta feta per en Bernat 
Cleriana, notari, a VI de abril del any LXXVII fon acordat per lo consell que·ls fatiquen e no sien demanats 
stan e obran en la dita vila... CC sous”. Ibidem, p. 48v. No era aquesta l’única indústria que hem documentat 
destinada a convertir el fang en contenidors durant el període estudiat. Així, el 1412, el batlle d’Alzira cobrava 
de “Mahomat Acet, per un forn de coure cànters, tres sous, quatre diners”. Vide FEBRER ROMAGUERA, 
Manuel V. (ed.): Les aljames mudèjars valencianes en el segle XV. València, Universitat de València, 2006, p. 139. 
En aquest mateix any, 1412, identifiquem un moro que fabrica gerres en el raval de l’Alquenència “Alí 
Alhafiç, gerrer”. ARV: Batllia. “Memorial de cèdules e comptes donades per los batles locals del regne de 
València” de l’any 1412; Apèndix 61, f. 82r. 
168 “... atorch e confés a tu [...] serrahí, e moro meu, que tu e los teus tendràs e obraràs en la quantereria, la 
qual tens establida per mi a certa part de la obra que aquí, fas que en aquell troç de terra que de Hucey Natgar 
comprí \per a obs de pendre terra... en la sita cantereria,/ tengut a la quarta part dels splets a mi e als meus 
per tots temps devenidors, lo qual troç de terra affronta ab la dita quantereria, ab terra del dit Hucey Natgar e 
ab camí de les Eres\e ab cèquia de Benimodol,/ que totes les ortaliçes que faràs a obs de ta casa \tu/ faràs en 
lo dit camp, e totes les erbes que per a obs de tos bèsties que tu (e) els teus aquí fareu, hajes e prengues tu (e) 
ells teus \franchs, quitis e liures/ de tot quart e de tot altre dret a mi e als meus pertanyent..., emperò que tu 
e·lls teus, segons és dit, tendreu la dita quantereria e en aquella obrareu sens contradicció ni embarch que per 
mi, ni per los meus, no’t puixa ésser \fet ni/ demanat a tu ni als teus”. ARV: Protocol notarial de Macià Barberà de 
l’any 1405; 202, f. 92r. 
169 ACCV-AP: Protocol notarial de Francesc Escolà de l’any 1407; 27.696, s.f. (30 d’abril de 1407). 
170 VERCHER LLETÍ, Salvador: L’hàbitat i els interiors domèstics a la Ribera de Xúquer i la Vall d’Albaida, 1370-
1500. València, 1993. Mecanóscrit, inèdit, guardonat amb una beca del Centre d’Estudis d’Història Local de la 
Diputació de València. 
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del terme particular d’Alzira, els seus marmessors testamentaris localitzaren a sa casa “I oró 

d’espart”.171 I en el domicili de la difunta Agnès, muller de Domingo Aznar de la Raga, 

habitant del raval de santa Maria de la vila d’Alzira, en el referit any, hi havia dotze gerres 

de diverses grandàries en diferents estats de conservació, i dos orons d’espart, tot per 

emmagatzemar les reserves alimentàries de sa casa.172 I, l’octubre de 1403, un curador 

testamentari inventariava els béns que havien recaigut en el jove Bartomeu Pujol, d’Alzira, 

després de la mort del seu progenitor. A casa d’aquest, aquell trobà: “un caffíç de forment, 

amb son oró”, “XVII cafíç e mig de civada a corrent amb IIIIe orons”, “una gerra de 

Rugat, trenquada, per tenir blat”, “dues gerres, giques, de Rugat”, “una gerra gran, de 

Paterna, trencada” i “una gerreta de Rugat per a tenir pa”.173 I entre les poblacions de la 

contribució general d’Alzira, tenim que a l’Alcúdia, Domènec de Vilalba, guardava en 1371: 

“IIIIe taleques covinents, en les quals havia tro a XV barcelles de forment, poch més ho 

menys”, “dos sachs oldans en què ha XIIIIe barcelles de ordi”.174 I, el prevere, beneficiat de 

l’església de Carlet, Bartomeu d’Alapont: “un oró de daca (sic), en la qual pot haver III 

caffiços, poch més o menys. Ítem, qualsque dos caffiços de forment, poch més o menys. 

Ítem, qualsque VI caffiços de civada ordiosa..., un oronet e una gerreta oliera, en los quals 

stan lo dit forment... Ítem, una arrova de pedra ab civella... Ítem, una gerra gran ab qualque 

XVII barcelles de forment, poch més o menys... Ítem, una post per a fényer... Ítem, una 

gerreta farinera que cap qualsque mig cafís, buyda.... Ítem, en lo dit dia de dimarts fon 

mesurat lo forment damunt scrit en lo dit inventari, del qual donaren a la dona na 

Francescha un caffís que·l testador en son testament li havia lexat, e fon... que restava XI 

barcelles III almuts... Ítem, fon mesurada la adaça continguda en lo dit inventari e fon 

                                                 
171  VERCHER LLETÍ, Salvador: L’hàbitat i els interiors domèstics... Op. cit.. Vide AMA: Notal de Bernat Llorenç de 
l’any 1381; 040/6, f. 93r-v (29 de juny de 1381). 
172 VERCHER LLETÍ, Salvador: L’hàbitat i els interiors domèstics... Op.  cit.. Vide AMA: Notal de Bernat Llorenç de 
l’any 1381; 040/6, f. 174-176 (23 de desembre de 1381). 
173 VERCHER LLETÍ, Salvador: L’hàbitat i els interiors domèstics... Op. cit.. Vide ACCV-AP: Protocol de notari 
desconegut de l’any 1403; 22.484, (11 d’octubre de 1403). 
174 VERCHER LLETÍ, Salvador: L’hàbitat i els interiors domèstics... Op. cit. Vide AMA: Notal de Bernat Llorenç dels 
anys 1371-1372; 040/3, f. 126-127 (13 d’agost de 1371). 
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atrobat que era a(r)ròs... III caffissos, III barcelles... Ítem, fon mesurada la civada damunt 

contenguda en lo present inventari e fon V caffisos, VII barcelles”.175 

Si hi havia algun col·lectiu força familiaritzat amb les mesures i els seus estris eren 

els professionals de la compravenda de grans. I entre ells comptem els moliners, tenders, 

flequers, forners, i sobretot els revenedors. Aquests darrers solen aparèixer en la documen-

tació per prohibir la seua activitat, ja que eren els responsables de l’encariment de productes 

bàsics, i de vegades la seua cobdícia per guanyar més diners eren els causants de l’acapara-

ment de gra panificable en poques mans i el desencadenant de l’encariment de queviures i 

les temibles caresties. Difícil és intentar posar rostre o cara, o si es vol, traçar una breu 

prosopografia d’algun. Nogensmenys, gràcies a un inventari de béns post-mortem, sembla que 

hem pogut identificar una dona que pertanyia a aquest col·lectiu. Ens estem referint a 

Mateua, vídua de Ramon Llop, la qual, gràcies a la nombrosa nòmina d’objectes casolans 

que posseeix, podem dibuixar ni que siga uns petits traços de certes activitats relacionades 

amb els cereals. Mateua, fins el moment del seu òbit, esdevingut durant la tardor de 1380, 

vivia en “unes cases e obradors situats dins la dita vila d’Algezira, davant la plaça de 

l’Almudí, que fa sens al senyor rey XXVII sous”, les quals afrontaven “ab carrera pública 

de II parts, e ab la plaça de l’Almudí, e ab obradors d’en Pere Gombau, e ab cases del 

almudí de la dita vila”. En sa casa, no sols disposava de nombroses gerres de diverses 

grandàries, condicions i capacitats, unes 17, sinó que també tenia 9 orons d’espart, 2 

“oronassos” i una cistella, i si interessant és aquesta notable i heterogènia quantitat de 

contenidors en una casa que afrontava amb l’almodí de la vila, no menys ho és que en la 

mateixa vivenda s’inventarien “Iª barcella de fust, trencada”, “I almud de fust, trencat”, “I 

quarteró, e mig, de fust, trenquats”, “I almut de fust, corquat”, un “mig almut de fust”, 

“mija rova de pedra, i una “barcella, de fust”. En total, vuit estris per pesar o mesurar farina 

i grans. 
                                                 
175 VERCHER LLETÍ, Salvador: L’hàbitat i els interiors domèstics... Op. cit. Vide ARV: Protocol de Macià Barberà de 
l’any 1412, 3.007, f. 90-121. (10 d’agost de 1412). 
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Entre els béns de Mateua, el curós notari anotà el contingut inserit en dos trossos 

de paper. En el primer, en un “mig full de paper”, es registraren deu deutes, entre els quals 

dos de professionals relacionats amb la transformació i venda de grans: “Ítem, XI sous, los 

quals devia a la defuncta la muller d’en Celma, moliner, que solia ésser d’en Jaume 

Martorell, restants de major quantitat”176 i “Ítem, trenta-nou sous que en Bernat Sanç, 

taverner, qui sta en Alcocer, devia a la dita defuncta”. Així mateix, en l’altre paper 

s’esmenten 14 deutes, dels quals Mateua és creditora, o beneficiària. D’aquests, 5 pertanyen 

a professionals relacionats amb l’abastament de blats: “en Çalamanquer, ostaler, VII sous”, 

“en Çaragó, ostaler, IX sous”, “en Ramon de Piera, ostaler, de Cotes, e sa muller, VII 

barcelles de forment, a rahó de VII sous, e d’altra part que·ls prestà en diners XI sous; 

munta tot XXXV sous (sic)”, “na Gila, flaquera, restants de major quantitat, XXIIIIe sous”, 

i, finalment, “d’en Joan de la Maça, almudiner, II sous”.177 Els tentacles del crèdit, originat 

per l’abastiment blader, encara que siga a petita escala, s’estenen a diverses localitats menu-

des de la Ribera del Xúquer, on evidentment no hi ha almodí, però sí hostalers i taverners. 

Però, amb tot, hi havia uns pesos que eren els oficials, açò és, els de referència per al 

poder local, i aquells als quals recórrer en cas de dubte i disputa entre particulars. Aquests 

pesos que estaven en possessió de les autoritats municipals eren cedits temporalment a 

aquell que s’encarregava de gestionar el pes de l’almodí. Així esdevingué el 3 de novembre 

de 1412, quan els jurats d’Alzira encomanaren la custòdia d’aquells instruments de precisió 

al matrimoni format pel ballester Ramon del Mas i la seua dona, per detraure la part 

corresponent al senyor, en aquest cas el rei. Gràcies a la dita comanda, sabem la relació de 

pesos de l’almodí d’Alzira: “primo, un estoig de fust en què ha dues balances, una gran e 

altra gica. Ítem, hi són los pesals següents: primo, pes de LXXX, pes de XL, de X, de VIIIIº 

                                                 
176 El molí d’en Selma devia estar situat en l’Horta del Cent, a tenor de cert ítem inserit en un estatut, de 1387, 
que descriu el bovalar del dit districte: “Ítem, partín del dit molló, anan avant per lo marge de la dita céquia 
d’Elgiróç aball, tro en lo molí appel·lat d’en Celma”. Vide LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses 
statuts... Op. cit, p. 95. 
177 VERCHER LLETÍ, Salvador: L’hàbitat i els interiors domèstics... Op. cit. Vide AMA: Notal de Bernat Llorenç dels 
anys 1379-1380; 040/5, f. 111v-115r (22 d’octubre de 1380). 
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e mig, de dos, de hu e de mig. Ítem, hi ha dues peces, cascuna de VIII grans. Ítem, III 

grams e de II grans e de un gra”.178 

Si fins ara hem vist una sèrie de referències sobre mesures que s’empraven a l’hora 

de mesurar els cereals, ara farem referència a la carn. La carn, de qualsevol classe, era un 

aliment que podia vendre’s de tres maneres: per peça sencera de l’animal escorxat, a ull  o 

bé a pes. Quan s’utilitzava aquest darrer sistema, que era el més habitual, es feia servir com 

a unitat de referència el pes denominat lliura carnissera. Al País Valencià, com en gran part de 

l’Europa de l’Antic Règim, hi havia dos tipus de lliures, la lliura comuna,179 també 

anomenada prima o terça, la qual tenia una equivalència de 355 grams, i, d’altra banda, la 

lliura carnissera, la qual es divideix o té “III libras, unaquamque libram XII unciarum”,180 amb 

una correspondència o equivalència al nostre sistema de 1.065 grams. La qual també 

s’anomenava lliura de 36 onzes. Era un pes que no sols s’emprava en països de cultura 

catalana, per bé que amb diferent equivalència, sinó que el seu ús també era comú en 

Aragó, Castella, Navarra i França.181 

 

 

II.1.3. Les monedes 

 Els diners freqüentment citats eren les monedes de compte, com la lliura i el sou, i 

el numerari efectiu eren el diner i la mealla, que equival a mig diner.182 La lliura de tern (en 

la qual, de cada 12 parts hi havia 3 d’argent i la resta, 9, de coure), creada a València el 1247, 

                                                 
178 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 65r. 
179 La lliura pròpiament dita s’utilizava per pesar sobretor el pa; l’arrova prima (o de 30 lliures a 10.650 grams) 
per a l’arròs i la grossa (de 36 lliures o 12.780 grams) per a llegums i formatge. Vide SEVILLANO COLOM, 
Francisco: Valencia urbana a través del oficio del Mustaçaf. València, 1957, p. 65. 
180 CABANES PECOURT, Mª. Desamparados-CABANES CATALÀ, Mª. Luisa (ed.): Aureum Opus... Op. cit., 
doc. núm. 25, p. 57. 
181 BURBURU, P.: “La livre carnassière, ancienne livre de boucherie”, Bulletín de Trabaux du Comité Historique. 
Section de Sciencies Economiques et Sociales. (Paris, 1939), p. 101-125. 
182 TORRÓ ABAD, Josep: “L’organització monetària del regne de València al segle XIII (1247-1277)” Gaceta 
Numismàtica, 137 (Barcelona, 2000), p. 67-92. 
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valia 20 sous, i cada sou, 12 diners. Així, una lliura (mesura de compte, que no real) tenia 

240 diners, moneda real. 

 

 

II.1.4.- Els preus 

No són moltes les dades que hem obtingut sobre els preus183 dels cereals, tan sols 

uns pocs esments. 

L’abril de 1375, és a dir, en un mes de soldadura de la terrible crisi de subsistència 

de 1374-1376, que afectà tota la conca de la Mediterrània occidental,184 trobem la següent 

nota de compra del forment d’Alzira: “De nós, etcètera, metets en compte de vostra data 

de la dita moneda doentes noranta-tres lliures, XV sous, III diners, és a saber, CCLXXXXI 

lliures, XIII sous, IIIIe diners, les quals, de manament nostre, sens albarà que no us hen 

fem, paga·s en lo mes de gener proppassat a·n March Jover, de Castell de Càller, per preu 

de LXXXIII caffís, IIIIe barcelles de dacça, les quals per la pus prop dita quantitat, ço és, a 

raó de LXX sous per un caffíç d’aquell compra·s rebenedors en la vila d’Algezira hon ell 

los havia, segons se mostra d’aquesta paga per àpocha que us en féu ladonchs en poder de 

Berthomeu de Villalba, notari, escrivà nostre, a XXIII dies del dit mes de jener”.185 A 70 

                                                 
183 Sobre els preus podeu consultar: DOÑATE SEBASTIÀ, José Mª.: “Precios y salarios durante la segunda 
mitad del siglo XIV”, a IBIDEM: Datos para la historia de Villareal. Saragossa, Anúbar, 1984, vol. IV, p. 179-
270. (També publicat al volum de les Comunicacions del VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 
Barcelona, 1962, vol. II, p. 417-506). I, per suposat, el ja clàssic de HAMILTON, Earl J.: Money prices and wages 
in Valencia, Aragon and Navarre, 1351-1500. Cambridge, Mass., 1936. Consulteu la nota 44, a més de les pàgines 
363 a 372, de l’article de FURIÓ, Antoni: “Disettes et famines en temps de croissance. Une révision de la 
“crise de 1300”: les royaume de Valence dans la première, moitié du XIVe siècle”, a BOURIN, Monique–
MENANT, François (ed.): Les disettes dans la conjoncture de 1300 en Mediterranée occidentale. Rencontre de Rome, 27-28 
février 2004. Roma, École Française de Rome, 2005, p. 343-416. 
184 Sobre la crisi de 1374-1376 podeu consultar: TUTUSAUS I CANALS, Pau: Un mal any... Op. cit.; TORRAS 
I SERRA, Marc: “La carestia de blat de 1374-1376 a Manresa”, “La crisi de l’Edat Mitjana a la Catalunya 
Central”. Miscel·lània d’Estudis Bagencs, 9 (Manresa, 1994), p. 101-138”; CANYELLES I VILAR, Núria: “L’any 
de la fam al Camp de Tarragona (1374-1376)”, a La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V 
- XVIII). XIV Jornades d’Estudis Històrics Locals. Ciutat de Mallorca, Institut d’Estudis Baleàrics, 1996, p. 263-
281; VERDÉS I PIJUAN, Pere: “La carestía de blat de 1374-1376 a Cervera”, Miscel·lània Cerverina, 12 
(Cervera, 1998), p. 5-23. MARTÍ ARAU, Albert: “Castelló d’Empúries davant la carestia de gra de 1374-
1376”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 42 (Figueres, 2011), p. 263-296. PUIGFERRAT I OLIVA, 
Carles: “Fam, guerra i pesta a la Plana de Vic. 1374-1376”, Ausa, 19 (Vic, 2000), p. 73-106. 
185 AMV: Claveria comuna dels anys 1374-1375; I-8, f. 36r. (11 d’abril de 1375). 
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sous el cafís (201 litres i 24 centímetres cúbics), significa que en aquesta època tan crítica es 

pagaren 5.833 sous, per una quantitat de gra de 16.770 litres (o, el que és el mateix, 83 

cafissos i 4 barcelles), equivalent el libre de dacsa (10 centímetres cúbics) a quasi 3 sous (a 

2,87 sous). 

A l’inventari de béns post-mortem de l’adés referida Mateua, vídua de Ramon Llop, 

d’Alzira, efectuat el 22 d’octubre de 1380, ja hem dit que s’hi esmenten dos papers amb les 

nòmines i quantitats de certs deutors a la difunta. En un d’ells s’assenyala una quantitat de 

gra i el seu valor econòmic: “Ítem, en Ramon de Piera, ostaler de Cotes, e sa muller, VII 

barcelles de forment, a rahó de VII sous, e d’altra part que’ls prestà en diners XI sous, 

munta tot XXXV sous”.186 Açò és, si el valor de la barcella de forment és el d’un sou per 

barcella tenim que el cafís de forment (que equival a 201 litres 24 centímetres cúblics, o 150 

quilos i 93 grams) valdria 12 sous. Si la barcella (que és la dotzena part del cafís) equival a 

16,77 litres, i atenent que el litre de forment són 0,750 grams, tenim que una barcella equi-

valdria a 12,57 quilos i en aquell moment valia un sou, o el que és el mateix, 12 diners.  

Una altra dada, aquesta referent a la civada, prové de començaments de 1413, i 

reafirma el fet que el mercat municipal dels cereals comptava amb un preu intervingut per 

les autoritats municipals. Efectivament, un veí d’Alzira manifesta a les autoritats la seua 

intenció de vendre certa quantitat de civada, 30 cafissos (o 6.037,2 litres), i vol que les 

autoritats li marquen el preu, com així ho fan, a raó de 7 diners l’almud,187 tot per acollir-se 

als beneficis fiscals derivats de la normativa municipal (“volien aquell defendre e conservar 

en la dita civada stigués forma de privilegis e statuts de la vila”).188 Al capdavall, ens trobem 

                                                 
186 AMA: Notal de Bernat Llorenç dels anys 1379-1380; 040/5 (22 d’octubre de 1380). 
187 En la dita operació econòmica, Bernat Perpinyà, per la venda dels 30 cafissos de civada (que són 360 
barcelles i 1440 almuts –açò és, 4 litres, 19 centímetres cúbics per cada almut), percebria la suma de 211 sous, 
4 diners, essent el preu del cafís de civada de 2 sous i 4 diners. 
188 “En Bernat Perpinyà, veí de Algezira, manifesta als honorables jurats de Algezira que ell havia XXX 
cafísos de civada, poch més o menys, comprat fora lo terme de la vila per vendre aquells en l’almudí e ja n’i 
tenia e no per que·ls plagués aforar aquella com fos prest vendre al for que·ls jurats plauria tota la dita civada, 
seguint forma dels privilegis e statuts de la vila. E los dits jurats acceptaven la dita civada e provissió e [....] 
aquella de present a VII diners l’almut. E que volien aquell defendre e conservar en la dita civada stigués 
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amb un mercat amb les “lògiques” pròpies de la societat on funcionava: un mercat abocat 

al consum, més que no al benefici, amb múltiples coercions socioeconòmiques.189 

Un altre element indirecte que ens serveix per calibrar el punt de carestia en el que 

puga estar Alzira i la seua general contribució, i davant la mancança dels preus de venda 

dels grans, és la quantia o subvenció atorgada per les autoritats locals a mercaders o 

camperols que porten blats de fora del seu districte per a vendre en l’almodí de la vila. El 

22 de febrer de 1413, el consell municipal acorda donar 3 sous per cafís de forment que es 

porte de fora del seu terme general, i 12 diners (o un sou) per igual quantitat de dacsa i 

panís190. Al dia següent, un destacat prohom de la vila d’Alzira, però resident a Algemesí, 

Guillem Barberà, lliurava en l’almodí de la ciutat de València, la quantitat de 48 cafissos 2 

barcelles de forment candial procedent d’Aragó, i cobrava 9 lliures, 8 sous i 9 diners en 

concepte de subvenció,191 açò és, a raó de 4 sous per cafís. Un sou més que no l’oferta per 

Alzira. Difícilment la principal vila de la Ribera del Xúquer podia competir amb l’oferta que 

postulava la major consumidora de grans del regne, la ciutat de València. 

Una altra dada sobre l’ajuda o subvenció municipal del consell municipal a la 

importació de forment correspon a setembre de 1413. En aquesta dada, efectivament, les 

autoritats municipals signen un conveni amb el ciutadà de València, i segurament mercader 

de grans, Pedro de Conca, arrendador dels drets del delme d’Alzira, segons el qual: “lo dit 

en Pedro assegurà a la dita vila doents sexanta cafís de forment \los quals ha en la vila e 

                                                                                                                                               
forma de privilegis e statuts de la vila”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 87v. 
(22 de febrer de 1413). 
189 MARTÍNEZ ARAQUE, Ivan: “Polítiques municipals...” Op cit., p. 105. Sobre les lògiques del mercat 
colsulteu: BOIS, Guy: “Un assaig sobre el naixement i el desenvolupament de l’economia de mercat al si de la 
societat feudal” a Els espais del mercat. 2on Col·loqui Internacional d’Història Local. València, Diputació de València, 
1993, p. 75-90. 
190 “Ítem, que sia donat ajuda a tot hom que portarà blats fóra contribució de la vila per vendre en l’almudí e 
vendrà aquells, ço és, per caffís de forment tres sous, e de dacça e panís XII diners”. AMA: Llibre d’actes dels 
jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 87v. (22 de febrer de 1413). 
191 “De nós etc., pagats a·n Guillem Barberà, d’Algemezí, VIIII lliures, VIII sous, VIIII diners reals, degudes 
d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a raó de IIII sous/caffís, de XLVII caffissos, II barcelles, de forment 
candeal, que de les parts d’Aragó ha fet portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per 
libres d’asseguraments e manifests de blats apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, XXIIIª die 
februarii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIº”. AMV: Claveria comuna de l’any 1412-1413; J-37, f. 25r. (23 de 
febrer de 1413). 
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contribució de aquella,/ e promès vendre aquells en la dita vila, a for de XI sous, e d’allí a 

enjús, segons mils vendre porà, e no a més for e honra, per ajuda de cascun cafíç dos sous, 

sis diners. La qual ajuda li prometem pagar per tot lo present mes de setembre”192. 

 

 

II.2. La distribució dels cereals: L’almodí de la vila d’Alzira 

Una de les diferències més notables que es poden esmentar per contraposar el 

terme de ciutat, ens urbà o semiurbà, al de nuclis rurals, en una paraula, al de camp, és, sens 

dubte, la noció de serveis. Efectivament, els primers tenen una sèrie de prestacions, de 

funcions, que doten l’ens territorial que compta amb ells de certa preeminència i jerarquia 

en un territori circumdant determinat. Alzira, que ja en època islàmica era una important 

madina situada a mig camí entre les ciutats de València i Xàtiva, és construí en una illa 

fluvial al bell mig del riu Xúquer, cercant una posició estratègica immillorable. No és 

desgavellat creure que abans de la conquesta cristiana de mitjan segle XIII hi hagués un 

alfóndec o almodí que servís de graner, a més d’hostal per als viatgers. Després de la 

conquesta jaumina i arran de la consolidació de la nova societat feudal importada, moltes 

noves viles valencianes es dotaren de graners comunals.193 La mateixa ciutat de València en 

època del Conqueridor en tenia tres; Xàtiva en disposava d’un almenys des de l’època de 

                                                 
192 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 35r-v. (19 de setembre de 1413). 
193  Sobre els almudins podeu consultar: CUNCHILLOS PLANO, Sara; “Florilegio documental sobre el trigo 
en Zaragoza en tiempos de Martín I”, Revista de historia Jerónimo Zurita, núm. 49-50 (Saragossa, 1984), p. 157-
162; MATEOS ROYO, José Antonio: “Algunas consideraciones sobre el abasto municipal de trigo en la 
Corona de Aragón durante los siglos XV al XVII”, Pedralbes. Revista d’historia moderna, 13, 1 (Barcelona 1993), 
p. 653-664. IBIDEM: “El Almudí de Daroca durante el siglo XV: en torno a los orígenes de un pósito de 
trigo”, Aragón en la Edad Media. 10-11 (Saragossa, 1993), p. 603-612; AGUILAR CIVERA, Inmaculada: 
L’Almudí de València i els espais del comerç. València, Consell Valencià de Cultura, 1996; GÓMEZ-FERRER 
LOZANO, Mercedes: “L’Almudí del Senyor Rei de la ciutat de València: precisiones sobre su historia 
constructiva”, Archivo de Arte Valenciano, 78 (València, 1997), p. 69-80; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Rafael Mª.: 
“El Almudín de Valencia: una restauración oportuna para la ciudad”, Informes de la construcción, vol. 49, núm. 
454 (Madrid, 1998), p. 29-50; HERNÁNDEZ-MÚZQUIZ, Rowena: “Pan y obras: la alhóndiga de Sevilla y 
las obras de 1402-1403”, Historia, Instituciones, Documentos, 35 (Sevilla, 2008), p. 355-403. 
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Pere el Gran, des de 1280; potser abans,194 Morvedre també en bastí un al segle XIV, però 

ja en tenia un el 1263.195 Altres poblacions que tenien un lloc específic per a l’emmagatze-

mament dels grans eren Onda, des de principis del segle XIV; Borriana, que ja disposava 

d’un almodí en 1339, moment en què rebé l’autorització reial per canviar d’ubicació el 

graner;196 Vila-Real, des de 1389,197 Alacant i Oriola (construït en 1403)198. Pel que fa a 

Castelló de la Plana, també es constata l’existència d’un almudí a través de la rúbrica “Dels 

revenedós de blat” del Llibre del Mustaçaf. Si bé no se’ns indica data a partir de la qual poder 

referenciar la vida d’aquest equipament que de vegades rep el nom de “botiga de la civada o 

“botiga de forment”.199 Es conserven els edificis que en el seu dia foren almodins a 

València, Xàtiva, Oriola, Cinc Torres, Morella i Gandia. Respecte al d’aquesta darrera vila, 

documents conservats al seu arxiu municipal ens testimonien els interessos confluents en la 

iniciativa constructiva, tant per part del consell municipal de la vila, com del seu senyor, el 

duc Alfons el Vell, en 1410, i de les facilitats donades per aquell.200 A Alzira, on per 

                                                 
194 MARTÍNEZ FERRANDO, Jesús Ernesto: Catálogo de la documentación relativa al antiguo reino de Valencia 
existente en los registros de la Cancilleria Real. Madrid, 1934, vol. II, p. 168. Vide ACA. Registre de Cancellerial Reial; 
48, f. 195v (8 de desembre de 1280). 
195BURNS, Robert I. (SJ): Els fonaments del regne croat de València. Rebel·lió i recuperació. Diplomatari del regne croat de 
València. Els documents registrats del seu conqueridor, Jaume I, 1257-1276. Vol. II Documents 1-500. València, Tres i 
Quatre, 1995, doc. núm. 444, p.491-492. 
196  GARCIA EDO, Vicent: Llibre de privilegis de Borriana (1233-1350). Borriana, Ajuntament de Borriana, 1989, 
p. 81, doc. núm. XXXIIII. 
197 A Vila-Real, el consell municipal acordava que “com la vila estia en gran destret de blat e los habitants den 
aquella passen gran fretrura, que per los jurats sia incerquat e treballat de haver alcuna quantitat de blat per a 
córrer e ajudar a la necessitat desús dita en aquesta manera, que lo venedor o revenedós del dit blat tinguen e 
sien tenguts tenir botiga en la dita vila a cert for..., emperò tansolament als de dita vila e no a persones 
estrangeres”. Per a Joaquim Aparici Martí, el govern local de la vila no es limitava a cercar el cereal fora de la 
vila, sinó que a més tractava d’evitar l’extracció de l’existent per a ser venut a altres indrets. En aquesta 
localitat l’equipament no rebia el nom d’almodí, sinó el de botiga del forment. APARICI MARTÍ, Joaquín: 
Producció manufacturera i comerç a Vila-Real (1360-1529). Vila-Real, Ajuntament de Vila-Real, 1996, p. 115-116. 
198 BARRIO BARRIO, Juan Antonio: “La producción, el consumo y la especulación de los cereales en una 
ciudad de frontera, Orihuela, siglos XIII-XIV” a ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz-SOLÓRZANO 
TELECHEA, Ángel Jesús (coord.): Alimentar la ciudad en la Edad Media: Nájera. Encuentros internacionales del 
Medievo 2008, del 22 al 25 de junio de 2008. Logronyo, Instituto de Estudios Riojanos, 2009, p. 59-86. Vide 
ACA: Reial Cancelleria. Registre núm. 2.198, f. 164v-165v (31 de maig de 1403). 
199 IRADIEL MURUGARREN, Paulino et alii.: Oficios artesanales y comercio en Castelló de la Plana (1371-1527). 
Castelló de la Plana, Fundació Dàvalos-Flecher, 1995, p. 122. Vide Arxiu Històric de Castelló de la Plana: 
Llibre del Mustaçaf; p. 68-70. 
200 En agost de 1410 el duc reial de Gandia donava a la vila 16 sous censals per a fer un almodí, així com 
també aquesta fou regraciada amb la donació d’una casa i un obrador per a que s’hi ublicàs el graner comunal. 
L’any següent, el 28 d’abril de 1411, Alfons d’Aragó venia a la vila tots els seus drets i rendes sobre l’almodí 
per 2.500 sous amb l’objecte de construir-ne un de nou. Vide OLASO CENDRA, Vicent: Catàleg de pergamins 
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descomptat ha desaparegut, com quasi tot el patrimoni monumental, el consistori 

municipal ha instal·lat sobre el solar de l’antic almodí un mini parc infantil, i absolutament 

res no evoca ni en dóna memòria que en aquell indret es trobava antigament el graner 

comunal de la vila i que gràcies a ell la vila evità algunes fams. 

El vertader paper de l’almodí en una vila com la d’Alzira --però també això mateix 

és aplicable a altres viles reials similars, i per descomptat a la capital del regne– és oferir un 

segur, un antídot contra el malestar de la població en època de carestia i de fam, que podien 

desembocar en revoltes socials. És evident que d’aquest se n’aprofitarà la Corona per, a 

través del dret del pes reial, detraure unes rendes per a sí, però a la Corona també li 

interessava l’existència d’una xarxa d’almodins al llarg dels seus dominis en les principals 

ciutats i viles. Ja acabem d’al·ludir a drets reials que percebia i que en el cas d’Alzira 

ascendien a uns 300 sous anuals201. Però hi havia altres raons, geoestratègiques i de 

contenció social davant caresties. 

Respecte de les primeres, en èpoques de crisis bèl·liques la població s’arrecerava al 

darrere dels centres encerclats de muralles, els quals per a ser vertaderament efectius havien 

d’estar replets de queviures, és a dir, de grans, i òbviament haver buidat d’aliment el camp 

circumdant o hinterland perquè els exèrcits de l’enemic –que en aquella època s’alimentava 

dels robatoris i la depredació que aplicava per on passava– no obtinguessen recursos sobre 

el terreny envaït. Això ho veiem al Rosselló durant la campanya que l’infant Jaume de 

Mallorca inicià a finals de 1374 per recuperar els antics dominis de la seua família, per això 

una de les principals preocupacions del rei Pere el Cerimoniós era la d’abastir d’aliment la 

vila de Perpinyà202, el punt més allunyat i a la vegada més pròxim a rebre la invasió del seu 

nebot ara rebel. Però, això mateix també ho veiem al regne de València. En març de 1364, 
                                                                                                                                               
de l’Arxiu Municipal de Gandia (1268-1683). València, Generalitat Valenciana, 1987, núm. de docs. 111, 112 i 
118, p. 39-40. 
201 En un assentament de les rendes reials de la batllia d’Alzira del 1412 s’especifíca que “lo pes e almudí de la 
dita vila val uns anys ab altres CCC sous”. ARV: Batllia. “Memorial de cèdules e comptes donades per los batles locals del 
regne de València” de l’any 1412; Apèndix 61, f. 100v. 
202 TUTUSAUS I CANALS, Pau: Un mal any en la ciudad de Barcelona (1374-1375). Barcelona, Universidad de 
Barcelona-Facultat de Geografia i Història, 1986, 2 vols. Tesi de llicenciatura, inèdita, p. 19. 
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els exèrcits reials castellans tenien assetjada la vila d’Alzira203, una de les claus de la resistèn-

cia era tenir ben fornit el seu almodí per sostenir el setge enemic. De fet, com reconeixien 

en una carta els mateixos jurats de la ciutat de València, trenta anys després dels fets, un 

dels motius pels quals no es va rendir la ciutat a les tropes castellanes de Pedro I el Cruel 

durant el segon dels setges a què fou sotmesa la capital del regne va ser gràcies al gra enviat 

des d’Alzira.204 

Pel que fa al segon aspecte, un almodí amb gra atenuava notablement el problema 

de la continuïtat de la crisi de subsistència després d’un mal any. Així, el problema després 

d’una collita catastròfica no estava en la persistència de condicions climàtiques adverses o 

desfavorables. El vertader problema derivava del fet que durant la crisi el camperol 

sacrificava la sembra o part d’ella per a menjar alguna cosa i així s’estenia a un altre any, açò 

és, la pèrdua dels equilibris de l’explotació pel que es refereix a l’autoconsum, sembra i 

excedent senyorial.205 I tinguem en compte que les crisis en la baixa edat mitjana es repetien 

massa sovint. Així, per exemple, Louis Stouff ha calculat per a la Provença dels segles XIV 

i XV, més concretament des de 1318 fins 1484, açò és, de 166 anys, 63 es caracteritzaren 

per les serioses dificultats d’avituallament, és a dir, més d’1 per cada 3 anys.206 

Però, cal plantejar-nos una qüestió. ¿A part de les raons acabades d’esgrimir, n’hi 

havia alguna més? Alzira i el seu camp eren una vila i un territori eminentment agrícoles en 

                                                 
203 En una dramàtica carta remesa per l’infant Joan d’Aragó al seu pare el rei Pere el Cerimoniós, el 9 de març 
de 1364, de Tortosa estant, entre altres coses li indica “Ara, senyor, com he sabut que·l rei de Castella té tot lo 
regne de València de la ciutat enllà, fora Oriola e Xàtiva e Algezira, e té assetjada Algezira, segons que ab 
letres, senyor, vos he fet saber...”. Vide RODRIGO LIZONDO, Mateu (ed.): Col·lecció documental de la Cance-
lleria de la Corona d’Aragó. Textos en llengua catalana (1291-1420). València, Publicacions de la Universitat de 
València, 2013, vol. I, p. 625 (doc. núm. 563). 
204 “E, ans d’altra resposta, deim e atorgam, que jassia en tots temps, e en totes maneres la dita vila, notable-
ment, haja fetes moltes, e loables obres bones a aquesta ciutat, les quals declarar engenraria enutg per lur 
multitud emperò, una molt assenyalada no·s deu callar, ans dir e escriure en escriptura auctèntica, axí com a 
digna de memòria. És a saber, lo gran e// assenyalat socors de viandes que trameses, incessantment, a 
aquesta ciutat posada a extrem de perdició en lo segon setge d’aquella, no sens gran perill vostre, ne sens 
perdiment de persones de la dita vila, e de diversses membres d’aquelles, per lo Cruel rey de Castella... ” AMV: 
Lletres missives dels anys 1391-1394; g3-5, f. 176r-v. (15 de març de 1393). 
205 SALRACH, Josep Mª.: El hambre en el mundo. Pasado y presente. València, Publicacions de la Universitat de 
València, 2012, p. 81. 
206  STOUFF, Louis: Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIVe et XVe siècles. París-La Haya, Mouton & 
Cie, 1970, p. 80. 
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el qual el pes del camperolat era aclaparador, i el camperolat per a subsistir, si pot fugir del 

mercat, fuig. Prefereix consumir els aliments que ell mateix ha conreat, per tant la seua 

interacció en el mercat de queviures per al propi consum és mínima, una altra cosa és, com 

hem dit, quan s’acabaven les reserves i la nova collita encara no havia vingut, i calia fugir 

com fos de la “fam de soldadura”. Però, a Alzira també hi havia una població que no 

cultivava, que no es feia els seus popis aliments, menestrals i artesans sense terra, i els seus 

aprenents, jornalers i bracers desposseïts d’heretats, i gent de pas. De segur eren ells o les 

seues mullers els habituals dels orons de l’almodí de la vila.  

 

 

II.2.1. L’almodí d’Alzira 

La més antiga referència a l’existència de l’almodí de la vila d’Alzira apareix ja 

durant la segona meitat del segle XIII. Efectivament, el 30 de desembre de 1274 el rei 

Jaume I regraciava dos veïns d’Alzira amb la concessió de la carnisseria i peixateria reial, i 

en descriure les afrontacions dels dits establiments s’assenyalava que aquests colindaven 

“cum almudino domini Regis predicti”. És, com diem, l’esment més antic del qual disposem que 

evidencia l’existència de l’almodí a Alzira, que, per altra part, com veiem, era una regalia o 

monopoli reial.207 

No conservem documents que ens mostren com era l’almodí de la vila d’Alzira 

durant el segle XIV i començaments de la centúria següent. No obstant això, atès que 

estem parlant d’un edifici plenament funcional, intuïm que deuria ser una construcció 

similar a altres edificis amb el mateix destí que sí ens han pervingut d’aquesta època, açò és, 

l’almodí de València,208 el qual, en la seua actual configuració data de 1417, i el de Xàtiva, de 

                                                 
207 PARRA BALLESTER, José Mª.: Los pergaminos de la Cancillería Real del Archivo Municipal de la ciudad de Alzira. 
Alzira, Ajuntament d’Alzira, 1967, p. 53-54. Vide AMA: Pergamins de la Cancelleria Reial; 010/6. 
208 Sobre l’almodí de València podeu consultar: SÀNCHEZ ROBRES, J.C.-ROS. J.L.: El almudín de la ciudad de 
Valencia. València, 1981; LLOPIS, Armando (dir. i coord.): El Almudín de Valencia. Memoria de una restauración, 
1992-1996. València, Fomento de Construcciones y Contratas-Medio Ambiente, S.A., 1996; AGUILAR 
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1545-48. Estaríem parlant d’una construcció singular respecte a la topografia urbana de la 

vila.209 En el privilegi de trasllat de l’almodí local de 1375 s’esmenten tres parts o construc-

cions: “vetus hospicium” o casal, “porticum” o porxada, i “patium” o espai obert a la  

intempèrie. No obstant això, sabem que al porxe del graner comunal hi havia una sèrie 

d’obradors, els quals pagaven una renda al rei.210 

L’almodí era el centre neuràlgic de la vila d’Alzira, el cor, o si voleu, permeteu-me 

dir-ho, més exactament l’estomac, que s’havia de protegir a tota costa si no es volia que fos 

rendida la població per fam. En una lletra missiva de mitjan segle XV, els jurats de la ciutat 

de València qualificaven de aedes sacra, de temple sagrat, el seu almodí (“lo dit almodí és casa 

pròpia del senyor rey, hedificada a ús e servey públich per sustentació de humana natura e, 

per consegüent, és edes sacra en la qual tots los forments e viures deuen ésser salvus e 

segurs”).211 Tal volta aquesta consideració pogués ser sentida igualment pels regidors de la 

vila d’Alzira, atesa la importància que aquest tenia en mantenir la pau social de la localitat i 

comarca. Allí, juntament al graner comunal, també estaven les carnisseries i al davant hi 

havia la plaça principal de la localitat, “la plaça de l’Almudí”, que era el lloc de sociabilitat 

més important, el punt on es realitzaven les compravendes de les almonedes no sols dels 

béns de difunts de la vila, sinó també de les nombroses alqueries del seu terme.212 

                                                                                                                                               
CIVERA, Inmaculada: L’Almodí de València i els espais del comerç. València, Consell Valencià de Cultura, 1996; 
GÓMEZ-FERRER LOZANO, Mª. Mercedes: “L’almodí del Senyor Rei...” Op. cit., p. 69-80. 
209 MARTÍNEZ PÉREZ, Antonio–MARTÍNEZ RUIZ, Raquel: “Topografía de Alzira en el siglo XV (casco 
urbano)”, Al-Gezira. Revista d’Estudis Històrics-Ribera Alta, 9 (Alzira, 1996), p. 71-141. 
210 “Ítem, na Elfa, muller quondam d’en Pere Berenguer, vehina de la dita vila, per una cambra ab una entrada e 
lo dret que ha e li pertany de fer cambres sobre lo porche del almudí, segons lo stabliment, afronten les dites 
cambra e entrada ab cases d’en Jordi Sala, barber, ab lo dit almodí, ab carniceria, e ab plaça. XV sous”. ARV: 
Batllia. “Memorial de cèdules e comptes donades per los batles locals del regne de València” de l’any 1412; Apèndix 61, f. 
69r. 
211 RUBIO VELA, Agustín (ed.): Epistolari de la València medieval II. València-Barcelona, Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, p. 174-175. En 
l’esmentada carta, de 28 d’abril de 1440, s’esmenta que Lluís Gili, fill del notari Bernat Gili, inculpat d’haver 
furtat forment en l’almodí de la ciutat “fon condempnat e sentenciat a mort, e axí fon executat, car fon penjat 
davant la casa del dit almodi, per affear aquella e donar exemple als altres, axí com és necessari”. 
212 Guillem Oriol, del lloc del Campanar, era el curador dels béns dels hereus del difunt Pere Perella, del 
mateix lloc, i afirmava “Ítem, tinc en mon poder trenta-huit sous, X diners, de la meitat de alguns béns 
mobles per la dita dona na Dolça a mi venuts en la plaça del Almudí de la dita vila”. Vide AMA: Notal de 
Bernat Llorenç de l’any 1413; 040/15, f. 44r. (16 de març de 1413). 
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Un fet destacable de la consideració i importància del seu paper de ser un element 

clau en la vida municipal d’Alzira, dels seus ravals, i encara més, de les seues alqueries, és, 

sens dubte, el seu caràcter d’edificació que en tot moment, i sota qualsevol circumstància, 

ha de ser operativa i complir la seua específica funció per a la qual va ser bastit. La vila 

d’Alzira i altres localitats principals del regne, durant la segona meitat del segle XIV, 

assistiren a un notable programa d’augment i embelliment en la construcció d’edificis 

públics.213 Efectivament, el 2 d’abril de 1377, els jurats i el consell general, ajustat en la sala 

destinada a tal efecte, aprovaren una ordenació coneguda sota la següent rúbrica: “De les 

obres que la universitat necessàriament deu fer sens consell general”. En ella, els edils, 

imbuïts de la voluntat de contenir la despesa pública i frenar la construcció d’obres 

supèrflues, limitaren part del seu poder, ja que acordaren, poder executiu i consell 

consultiu, que els jurats “qui ara són, o per avant seran, no puxen fer, o començar, o fer fer, 

o començar alguna obra, o obres, si donchs no seran obres de ponts o adop de camins, o 

adop o recurriment de sglésies, o de altres cases que la dita universitat haja a fer, o adobar 

necessàriament, o profitosa, sens volentat o consistència de les dites XL persones o més... 

E, en açò, sia entès la obra de santa Caterina, de sent Bernat, les quals obres novellament 

són atorgades fer, ne encara la obra del cobriment del almodí”.214 

Quasi un segle després de la primera menció d’un espai públic denominat 

“l’almodí”, aquest encara continuava emprant-se i de manera ben viva, i així, en 1352, en 

una crida pública efectuada pel corredor municipal en nom dels jurats ja s’esmenta “la plaça 

del Almudí”.215 La percepció de l’existència del mateix era que la vila el tenia des de temps 

ben antics, i ja en el privilegi de trasllat de la seua ubicació s’especifica que existia des de 

                                                 
213 MARTÍNEZ ARAQUE, Iván: “La organización del trabajo en las obras valencianas. La construcción en 
Alzira y la Ribera de Xúquer durante los siglos XIV-XV”, a HUERTA, S.–MARÍN, R.–SOLER, R.–
ZARAGOZÁ, A. (ed.): Actas del sexto Congreso de Historia de la Construcción. València, 2009, vol. II, p. 845-856. 
214 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 80 (20 d’agost de 1369). 
215 PARRA BALLESTER, José Mª.: Los pergaminos de la Cancillería Real... Op. cit, p. 213-214. LAIRÓN PLA, 
Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 36. 
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temps remots.216 No sabem si el consell municipal acomplí amb celeritat l’esmentat trasllat 

de l’edifici en qüestió, però alguns indicis poden fer creure que probablement així fos, ja 

que el privilegi de ressituar l’almodí fou un document emanat per la Cancelleria Reial, tot i 

que a petició del beneficiari, i de vegades es demanen gràcies reials quan ja no es pot 

acomplir un determinat assumpte; per això creiem que al bell mig de la segona meitat del 

segle XIV es féu necessari reemplaçar el graner comunal. Potser per considerar-se menut i 

insuficient. Però, el cert és que dos anys després de l’atorgament de l’esmentat diploma regi, 

en 1377, s’estaven duent a terme, com més amunt hem vist, una sèrie d’obres consistents 

en la cubrició del casal amb teules. Uns pocs anys més tard, al voltant de 1380, l’edifici 

estava situat davant d’una de les poques places en la vila, a la qual donava nom, i, a més, se 

situava enfront del principal edifici religiós de la població, l’església parroquial de santa 

Caterina màrtir, no molt lluny de la Casa del Consell. En fi, en un reduït espai situat en un 

lloc central de l’emmurallada vila s’ubicava la seu de la institució eclesiàstica local, la de les 

autoritats municipals, i el dipòsit comunal de blat i les carnisseries.217 

                                                 
216 “ut cum in vila ipsa teneantur, et retroactis temporibus tenerentur, almudinis et pensum regium in quodam arto loco sive 
hospicio vel portico non clausis”. Vide AMA: Pergamins de la Cancelleria Reial; 010/30 (1375, juliol 25. Menorca). 
Document transcrit i traduït en: PARRA BALLESTER, José Mª.: Los pergaminos de la Cancillería Real... Op. cit., 
p. 221-224. 
217 “Los honrats jurats de la vila de Algezira arrendaren la taula de la carniceria de la dita vila, la qual és devers 
lo almodí, a·n Jacme Martí, carnicer de la dita vila...”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’anys 1399-1400; 
03/6, f. 74v (5 de juny de 1400). 
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Plano de la plaza de Alcira y de su proyecto, elaborat per enginyers militars. Circa 1721. Servicio Geográfico del Ejército, mapa 193. 

Però, serà en 1400 quan el govern local acorda la construcció d’una “bella longa”, 

potser a càrrec del mestre d’obres Baltasar Monçó.218 En la sessió del consell del 5 de juny 

de 1400, l’assemblea de consellers i prohoms i els jurats elegiren, pel sistema de redolins, 

Pere de Martorell per a fer-se càrrec de l’ofici d’obrer de les obres comunes de la universitat 

en l’any següent: 1400-1401, i, tots plegats, elegidors i elegit, “assistents en la lotga de la dita 

vila, aprés que lo divinal offici de la festa fon celebrat, en la qual lotga eren congregats 

consellers e prohòmens de la dita vila en multitud copiosa”, a jurar davant el batlle regir bé 

i lleialment el seu nou ofici i igualment establiren “que los obradors d’en Berenguer Exi-

meno e la un obrador de la dita na Garona, contigu al obrador del dit en Berenguer 

                                                 
218 PARRA BALLESTER, José Mª.: Los pergaminos de la Cancillería Real del Archivo Municipal de la ciudad de Alzira. 
Alzira, Ajuntament d’Alzira, 1967, p. 218. Mossèn Parra no dóna cap referència documental de Baltasar 
Monçó com a mestre d’obres de la mateixa llotja. 
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Eximeno, sien comprats per la dita universitat e enderrocats per a fer plaça comuna. E, axí 

mateix, que·ls obradors d’en Pere Fraga, barber, sia comprats per la dita vila e aquí sia 

obrada una bella longa comuna”.219 Algunes obres es finançaven a través del pagament de 

calònies, ja que la despesa corrent dedicada a la reparació o reforma de les edificacions 

existents solia ser escassa,220 un fet agreujat per l’excessiu pes del deute de la hisenda 

municipal, assetjada per la fiscalitat de la Corona.221 I, és per això molt possible que després 

de 25 anys ja s’hagués reunit el muntant o líquid necessari per bastir una nova edificació 

més suficient, capaç i bella. 

De l’any següent, 1401, és un acord municipal que anul·la un altre precedent i 

relatiu a canviar la ubicació física del pes de la vila. Es decideix que totes dues institucions 

relacionades amb els blats locals, l’almodí i el pes reial de la vila, compartesquen el mateix 

espai,222 molt probablement per reduir despeses. 

L’almodí era el lloc on es venia el gra, però quina proporció representava el forment 

adquirit allí del total que es consumia en el seu districte? Sabem que l’any 1399, a Alzira i als 

llocs del seu ampli terme, hi havia aproximadament 1.800 cases. Si tenim en compte que el 

consum de forment per unitat domèstica devia situar-se entorn dels 5 cafissos a l’any (2 pel 

pare, 2 per la mare i 1 pels fills, o, en una combinació diferent, però amb un resultat similar: 

1,5 el pare, 1,5 la mare i 2 els fills), això equivaldria a uns 754,65 quilos.223 I així, si multipli-

quem el consum estimat per família pel nombre de cases o d’agregats domèstics, vindria a 

                                                 
219 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1397-1398; 03/4, f. 21v. 
220 En canvi, altres obres es pagaven del sobrecost que gravava determinats consum, com ara la carn. Així, el 
28 de gener de 1398 el consell municipal d’Alzira aprovava que per cada lliura carnissera que es venés a 
Algemesí, el preu d’aquesta havia de tenir un augment d’un diner. Aquest fer derivava de la petició dels veïns 
d’aquesta localitat “per a obs de fer en lo dit loch un portxe comú e en loch e ús públic”. Vide AMA: Llibre 
dels actes dels jurats i consell de l’any 1397-1398; 03/4, f. 64v. 
221 FURIÓ, Antoni: “Estructures fiscals, pressió impositiva i reproducció econòmica al País Valencià en la 
baixa Edat Mitjana”, a FURIÓ, Antoni-SÀNCHEZ, Manuel (coord.): Col·loqui Corona, municipis i fiscalitat a la 
baixa Edat Mitjana. Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, p. 495-525. 
222 “Primerament, que en comprar casa per a obs del pes de la vila dita vila sia sobreseït e vist la experiència si 
lo dit pes estarà bé en la casa del almodí, segons huy és. E si los dits honrats jurats conexeran que no estiga 
bé, que aquells ab e de consell dels honrats justícia e alcuns consellers e prohòmens de la dita vila vejen en 
qual loch o part de la plaça que concordaran e conexeran que millor hi sia per aquell preu que ben vist los 
serà”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1401-1402; 03/7, f. 3v. (26 de maig de 1401). 
223 Aquesta xifra procedeix de multiplicar cinc cafissos per 150,93 quilos (que és el resultat de transformar els 
201 litres 24 cc, que fan un cafís, en quilos, a raó de 0,750 grams per litre). 
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representar uns 1.358.370 quilograms, o sia, unes 1.358 tones. D’altra banda, l’única refe-

rència documental que ens parla del nombre de cafissos de forment que han entrat en 

l’almodí en un període de temps determinat és una reclamació de l’almodiner, Mateu de 

Jaca, que, en demanar 1.500 sous pels treballs que hi havia fet durant onze mesos, afirmava 

que durant aquest temps hi havia entrat uns 2.000 cafissos.224 Això vol dir, aplicant-hi una 

senzilla regla de tres, que el volum d’ingrés de tot un any podria haver estat d’uns 2.200 

cafissos. Això era l’any 1427. Si tenim en compte que l’any 1428, segons Antoni Furió, hi 

havia al terme d’Alzira uns 2.070 caps de família,225 que, segons el raonament anterior, 

consumirien anualment uns 10.350 cafissos, la quantitat que passava per l’almodí represen-

taria només una cinquena part. O, dit d’una altra manera, de cada 5 cafissos consumits a 

Alzira en el primer terç del segle XV, només un provindria de l’almodí, el que ens porta a 

pensar en un percentatge elevat de l’autoconsum, és a dir, del consum de la pròpia 

producció bladera.    

 

II.2.2. L’ estatus legal: el privilegi reial sobre l’almodí i els seus estatuts. Una 

aproximació a la gestió del graner públic 

No tenim el privilegi reial gràcies al qual s’estableix l’almodí a Alzira. La llibertat de 

vendre l’excedent dels cereals per part dels regnícoles valencians és una prerrogativa que ja 

apareix consignada en els furs de Pere el Gran de 1283.226 No obstant això, hi ha un indici 

que assenyala l’existència d’un anterior casalici d’almudí durant la primera part del regnat de 

Pere el Cerimoniós (1336-1387). Així, en el privilegi de trasllat de l’almodí a una altra 

ubicació, el sobirà indica que la Corona tindrà perpètuament el lloc del nou graner 

                                                 
224 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell dels anys 1427-1429; 03/21, sense foliar (20 d’octubre de 1427). 
225FURIÓ, A.: El camperolat valencià en l’Edat Mitjana. Demografia i economia rural en la Ribera (segles XIII-XVI). 
València, Facultat de Geografia i Història, 1986. Tesi doctoral, inedita, tom. I, p. 196-195. Vide. El quadre 3 
Evolució demogràfica d’Alzira segons la peita. 
226 “Item, statuimus et ordinamus quod quilibet possit emere blasi scagios sarracenorum et aliorum hominum que fient in 
almudino, et quod non sit gabella de agranaduris bladi quod versatur seu spargitur in alumudino, et quod quilibet possit levare 
bladium suum de terra ubi vertetur seu spargetur”. Aquest capítol denominat “De scaigis bladi emendis”, apareix recollit 
en el primer volum d’Extravagants. Vide COLON I DOMÈNECH, Germà-GARCIA I EDO, Vicent (ed.): 
Furs... Op. cit., vol. X, p. 82. 
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comunal: “Nos tamen habeamus perpetuo in predicto alio hospicio sive loco novi almudini [seu in] ipso 

novo almodino omne illut vel simile ius in omnibus et per omnia quod in dicto primo vel antiquo hospicio 

seu portico et almudino per nos vobis donato, superius habeamus. Que, sub istis retencionibus, premissa 

vobis ducimus concedenda”.227 Si atenem que antigues crides públiques del corredor municipal 

que es remunten a 1352 ja assenyalen l’existència del graner comunal, aleshores podem 

concloure que l’establiment de l’almodí a Alzira encara continuava desenvolupant la seua 

funció primigènia durant el segon terç del segle XIV. 

L’almodí era un espai per al comerç, per tant les activitats que s’hi desenvolupaven 

estaven plenament regulades i gravades fiscalment perquè les dues institucions, la Corona i 

el municipi, hi aplicassen certes imposicions sobre els contractes o transaccions de compra-

vendes de gra.228 

En la llicència de trasllat del graner de la vila de 1375 queden bastant clares algunes 

qüestions, el ja al·ludit interès per part de la vila que no hi haguessen fugues de possibles 

rendes de la Corona (ja que en última instància es produïa un desabastiment de la localitat), 

la consegüent súplica per instal·lar-lo en un altre lloc de major capacitat, el reconeixement 

del monarca als prohoms i la universitat d’Alzira de vetllar pels seus interessos i la 

recompensa que els fa per aqueixa qüestió, que no és altra que la concessió, a perpetuïtat, 

de l’antic almodí: “Volentes quod dictum vetus hospicium seu porticum et patium vel almudinum 

habeatis ad vestras seu ipsius universitatis faciendas omnimodas voluntates”.229 Això sí, el rei no 

renúncia a cap dret seu en el nou almodí. Tal volta no siga casual que la petició i privilegi de 

trasllat de l’almodí es produís el 1375, açò és, enmig d’una de les més fortes crisis de 

                                                 
227 AMA: Pergamins de la Cancelleria Reial; 010/30 (1375, juliol 25). Document transcrit i traduït en: PARRA 

BALLESTER, José Mª.: Los pergaminos de la Cancillería Real... Op. cit., p. 221-224. 
228 Anualment, els jurats de la vila, “pro habenda peccunia necessaria ad solvendorem debita et omnia  dicte ville”, venien, 
com era costum, el dret de l’almodí i pes de la vila (“ius almodini et ponderis sive pensi”). Sols coneixem un con-
tracte de venda del dit dret de la vila. El millor postor en la subhasta, realitazada a l’efecte, el 29 de desembre 
de 1398, per a vendre el dret per a 1399 fou Guillem Caçabó, menor, i la seua muller Maria, ambdós habitants 
de la vila, els quals ofertaren 320 sous, a pagar en 3 tandes iguals cada quatrimestre. AMA: Llibre de contractes de 
la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-1381 i d’Innocent de Moya, notari, 
de l’any 1398-1399; 040/16, f. 29r-v. 
229 AMA: Pergamins de la Cancelleria Reial; 010/30 (1375, juliol 25). Document transcrit i traduït en: PARRA 

BALLESTER, José Mª.: Los pergaminos de la Cancillería Real... Op. cit, p. 221-224. 
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caresties bladeres que assolaran la ribera occidental de la Mediterrània, la corresponent als 

anys 1374-1376, i així ho reconeixia el mateix rei el 8 d’octubre de 1375: “hoc anno in terris 

nostris non fuit tanta habundancia bladorum”.230 

En el privilegi de trasllat de l’almodí també s’esmenta l’existència d’una altra 

institució associada a ell. Es tracta del pes reial (o mesuratge). Aquest era un dret reial que 

Jaume I reservà per a la Corona i que consistia en la percepció d’una quantitat de diners, a 

títol d’impost, sobre les mesures i pesos públics.231 En el privilegi de les mesures a emprar 

al regne de València, apareixen a més una sèrie de disposicions sobre el pes que havien de 

regular determinats productes, com ara el pa,232 i alguns cereals.233 La institució, o millor, el 

dret del pes de l’almodí tenia dos clars objectius. D’una banda, evitar el frau dels moliners 

en la moltura del blat, i d’altra, exercir un control fiscal sobre el pa que anava a vendre’s a la 

vila, ja que era un dels productes gravats amb la cisa, un dels més importants ingressos 

municipals.234 

El motiu que duu a les autoritats municipals d’Alzira a demanar al rei Pere el del 

Punyalet la llicència per a traslladar a una nova ubicació l’almodí sembla ser el reduït espai 

del magatzem cerealer. La qual cosa comporta un problema afegit, com bé s’especifica en 

l’exposició de motius que duu el monarca a concedir la gràcia sol·licitada. Efectivament, 

                                                 
230 VERDÉS I PIJUAN, Pere: “La carestía de blat de 1374-1376 a Cervera”, a Miscel·lània Cerverina, 12 
(Cervera, 1998), p. 11. Vide ACA: Reial Cancelleria. Registre núm. 927, f. 253v-254r. 
231 L’ofici del pes i de les mesures fou recollit per Jaume I en els Furs de València, al Llibre IX, Rúbrica XXV 
“De l’ofici del pes e de les mesures”. Vide COLON I DOMÈNECH, Germà-GARCIA I SANZ, Arcadi (ed.): 
Furs... Op. cit., vol. VIII, p. 68-71. 
232 Al Llibre IX dels Furs, la rúbrica XXIV tracta “De pa qui és de menor pes e de les mesures que són pus 
mirves que no deuen ésser”. COLON I DOMÈNECH, Germà-GARCIA I SANZ, Arcadi (ed.): Furs... Op. 
cit., vol. VIII, p. 62. En la dita rúbrica s’estableix el sistema de pesos forals, i en la rúbrica XXXV, “De la 
mesura del pa”, p. 209-212.  
233 “Civada, forment, avena, ordi e totes altres sements que degen ésser mesurades, sien mesurades de ferre a 
ferre”. Vide Al Llibre IX dels Furs, la rúbrica XXIV tracta “De pa qui és de menor pes e de les mesures que 
són pus mirves que no deuen ésser”. COLON, Germà-GARCIA, Arcadi (editors crítics): Furs... Op. cit., vol. 
VIII, p. 64 (Llibre IX, rúbrica XXIV, capítol V). En la rúbrica XXV, del referit llibre regula “De l’ofici del pes 
e de les mesures”, ibidem, p. 68-71. 
234 BARRIO BARRIO, Juan Antonio: “La producción, el consumo...” Op. cit., p. 59-86. Les imposicions o 
cises s’establiren a Alzira, per concessió reial, dada a Monçó, el 16 de gener de 1363, com a mesura per 
obtenir diners per pagar certs deutes contrets per la vila, tal i com s’especifica en el preàmbul de la venda que 
fan els jurats a favor de Berenguer Serra, Vicent d’Esplugues, Bartomeu Carbonell i Guillem Sanç, tots ells 
veïns d’Alzira, de la imposició de la molta i flaquerers per a 1381. Vide AMA: Llibre de contractes de la universitat 
de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-1381, i d’Innocent de Moya, notari, de l’any 
1398-1399; 040/16, f. 94v-97v. 
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l’espai menut del graner comunal, o llotja, és el causant de certa pèrdua de rendes, tant del 

sobirà, com del municipi, a més de poder causar greus problemes de desabastament de 

queviures bladers. Els edils alzirenys manifestaren que la manca d’espai de l’almodí feia que 

aquells que portaven gra per a vendre’l, davant la impossibilitat de fer-ho per problemes 

d’espai, optassen per traslladar-se a altres llocs a vendre els seus cereals. I això feia que la 

Corona no ingressàs certes rendes derivades del dret del pes reial. 

Si ja hem vist que el sobirà era propietari de l’immoble i disposava d’uns drets sobre 

el graner comunal, l’altre agent implicat és, per descomptat, el municipi. En efecte, els jurats 

de la vila, congregats en assemblees de prohoms a les quals assistien els veïns més podero-

sos, tenien la facultat d’establir ordinacions d’obligat compliment en el terme municipal, 

açò és, gaudien del ius statuendi.235 Les ordinacions i/o estatuts aprovats en consells generals, 

i per tant recollits en les actes de les sessions, eren compilats en llibres ex professo, donant 

peu a una mena de codi d’obligat compliment en l’àmbit local.236 A la vila d’Alzira són 

diversos els estatuts que fan referència a l’almodí.237 

                                                 
235 Els consells municipals tingueren la facultat per desenvolupar el seu propi reglament, fins i tot permetent 
la correccció o actualització dels furs, del marc legal del regne, en aquells aspectes on no hi bastaven, és a dir, 
que es poguessen adaptar als condicionants locals. Vide MARTÍNEZ ARAQUE, Ivan: “Polítiques 
municipals...” Op. cit., p. 103. 
236 Atès que es tracta d’un document jurídic normatiu, ha gaudit de l’atenció de diversos historiadors i afortu-
nadament disposem de l’edició de diversos llibres d’establiments i ordinacions: CHABÀS LLORENS, Roc: 
“El libro de las Ordenanzas Municipales de Alcira”, El Archivo, VII (Dénia, 1893), p. 302-318; VALLS 
TAVERNER, F.: “El llibre dels establiments de la vila i aldees de Morella de 1530”, Revista Jurídica de 
Catalunya, XXX, (Barcelona, 1926), p. 261-322; IBIDEM: “Els establiments d’Herbés de 1326”, Revista Jurídica 
de Catalunya, XXXII (Barcelona, 1927), p. 67-169; SEGARRA ROCA, M.: “Els establiments de la vila de 
Catí”, Revista Jurídica de Catalunya, XXXIV (Barcelona, 1928), p. 520-538; CARRERES ZACARÉS, Salvador: 
“Ordenaciones municipales valencianas en la Edad Media”, Saitabi, XI (València, 1944), p. 9-17; ROCA 
TRAVER, Francisco A.: Ordenaciones municipales de Castellón de la Plana durante la Baja Edad Media. València, 
Alfons el Magnànim, 1952; SÁNCHEZ ADELL, José: “Establiments de Morella y sus aldeas de 1370”, Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXX (Castelló de la Plana, 1954), p. 249-260, XXXI (Castelló de la Plana, 
1955), p. 144-148, XXXIV (Castelló de la Plana, 1958), p. 88-100; REVEST CORZO, Luis: Libre de 
Ordinacions de la vila de Castelló de la Plana. Castelló, Sociedad Castellonense de Cultura, 1957; MATEU 
LLOPIS, Felip: “Establiments de la vila de El Boixar”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XLV 
(Castelló de la Plana, 1969), p. 34-77, 81-102, 190-210; MIRA CASTERÀ, Joan Francesc: “Establiments de la 
vila de El Boixar (ensayo de análisis sociológico de las ordenanzas de una villa medieval valenciana”, Estudios 
de la Edad Media de la Corona de Aragón, IX (Saragossa, 1973), p. 185-211; DOÑATE SEBASTIÀ, José Mª.: 
“Ordinacions y Estatuts de Vila-real”, a IBIDEM: Datos para la Historia de Villarreal. IV. Saragossa, Anubar, 
1977, p. 65-249; GARCIA I EDO, Vicent: Ordenanzas Municipales de Benicarló a comienzos del siglo XV. Benicarló, 
Ajuntament de Benicarló, 1978; GARCIA-OLIVER, Ferran: El llibre d’establiments de Gandia. Imatges i missatges 
en una vila medieval. Gandia, Ajuntament de Gandia, 1987; ALBEROLA ROMÀ, Armand-PATERNINA, J.M.: 
Ordenanzas Municipales de Alicante, 1459-1669. Alacant, Ajuntament d’Alacant, 1989; DELGADO SANTOS, 
Lorenzo: Las Ordenanzas Municipales de Ayora (1344-1580). Estudio y edición. València, Universitat de València, 
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Dos seran els eixos de les preocupacions constants del govern municipal i del seu 

cos consultiu, els consellers i prohoms, els quals són causa de certs problemes que 

s’intenten atallar. 

Un primer, que l’almodí estiga ben fornit de blats i queviures per donar un servei a 

la població. En altres paraules, perquè els habitants d’Alzira i la seua comarca natural 

poguessen dormir sabent que en els dies següents no s’havien de preocupar de saber si 

menjarien pa o no, ja que tenien provisions per a cert temps. El 28 de setembre de 1395, 

s’ordena que qui vulga vendre blat, o un altre cereal, en l’almodí ha de tenir-hi oró,238 és a 

dir, un recipient gran per emmagatzemar-hi els grans per vendre’ls, o si es vol, una 

infraestructura mínima d’estris per poder fer-ho amb les condicions que pertocava.239 

 

Imatge d’un oró. Font: http://bellver08.blogspot.com.es/2011/02/una-de-llengua-oronar.html 

                                                                                                                                               
1998, tesi de llicenciatura; LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit.; GUINOT 
RODRÍGUEZ, Enric: Establiments municipals del Maestrat, els Ports i Llucena (segles XIV-XVIII). València, 
Universitat de València, 2006; GARCIA-OLIVER, Ferran–FURIÓ, Antoni: Llibre d’establiments i ordinacions de 
la ciutat de València I. (1296-1345). València, Universitat de València, 2007. 
237 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op.  cit., p. 65-67 (1370, juliol 13 Alzira), p. 105-
107 (1393, juliol 23. Alzira), p. 116-117 (1395, setembre 28. Alzira), p. 132-134 (1399, març 22. Alzira), p. 139 
(1402, juliol  2. Alzira), p. 140-141 (1403, setembre 3. Alzira). 
238  L’oró és una mena de cabàs gran, generalment més alt que ample, de forma cilíndrica o un poc panxuda, 
que serveix per a tenir-hi grans, llegums, figues seques, etc. Sol ser de teixit de palma o d’espart. Vide 
ALCOVER, Antoni-MOLL, Francesc de B.: Diccionari Català-Valencià-Balear. Ciutat de Mallorca, 1957, tom 8, 
p. 54.  
239 “que tothom, de qualsevol ley, condició o stament sia, qui comprarà blats de qualsevol manera sien en la 
dita vila e en los lochs de la contribució de aquella, per a obs de revendre e aquells enbotigarà en la dita vila, o 
en los lochs de la contribució de aquella, que aquell, axí comprant o enbotigant los dits blats, sia tengut tenir 
oró dels dits blats en l’almodí de la dita vila mentres tendrà dels dits blats, e sia tengut aquells vendre al for e 
preu que·ls portants blats al dit almudí vendran los blats que y portaran. E si no tendrà lo dit oró dels dits 
blats en lo dit almudí, que sien encorreguts en pena de sexanta sous, pagadors lo terç al senyor rey, lo terç al 
comú de la dita vila e l’altre treç al acusador, e que se’n puxa entrametre lo mustaçaf e tots altres”. Vide 
LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 116-117. El dit estatut s’aprovarà de nou 
en els mateixos termes el 22 de març de 1399. Ibidem, p. 132.  
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Poc després es regulà que els propietaris de l’oró el poguessen encomanar a una 

altra persona.240 Així mateix, es delimita quin és el lloc concret per a determinats productes 

com ara les hortalisses i la fruita, que és el porxe, i no dins de l’almodí.241 Expressament es 

concretaran les prerrogatives que tenen determinats oficis com ara hostalers, tenders i 

flaquers, per a comprar blats en la plaça de l’Almodí, però també en qualsevol lloc de la 

vila, així com del seu terme.242 El forniment del blat de l’almodí és essencial per a la vila, és 

per això que es dictaminen provisions per evitar que algú puga acaparar més blat del que 

necessita.243 També, però, és interessant constatar com les autoritats municipals i els 

consellers, entre les ordinacions relatives a l’almodí, n’establiren una que donava certa 

prelació en la compra de blats als veïns en detriment dels flequers, que podien accedir a la 

compra els dies de mercat a partir de l’hora tèrcia,244 és a dir, cap a les 9 del matí. És, sens 

dubte, una ordinació que vol protegir els sectors desafavorits de la població, per evitar que 

davant l’absència de blat en el graner comunal, els veïns haguessen de recórrer als flequers, i 

és clar, a un preu més elevat que el de l’almodí, fixat pel mustassaf, amb el consegüent 

malestar social. 

Una altra de les preocupacions és evitar el frau de no pagar certs drets que graven la 

compravenda de determinats productes. Per això es legisla per a que els membres d’un 

determinat ofici, els corredors, ni compren, ni emmagatzemen blats, ni altres mercade-

                                                 
240 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 137 (1401, maig 26. Alzira). 
241 “Encara ordenaren, ut supra, que nenguna ortolana, o altra qualsevol persona, no gos, o presumescha, tenir 
ortaliça en qualsevol nom sia appel·lada, ne fruyta alcuna per a obs de vendre, sinó entorn del porxe del 
almodí de la dita vila. E que lo dia de mercat sien tengudes tenir e vendre les dites ortalices e fruyta en lo 
banch davant la ecclésia de santa Caterina de la dita vila” (25 de juliol de 1384). Vide LAIRÓN PLA, 
Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 89. 
242 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 66 (13 de juliol de 1370). 
243 “Ítem, si algú havents blats per obs de sa provisió comprarà, o comprar farà, alcuns blats en lo dit almodí, 
dient que la dita compra fa per mellorar de blat, que no gos traure lo dit blat que comprat haurà del dit almodí 
tro a tant que del blat que tendrà en casa sua, o en son poder, haja portat e venut en lo dit almodí altre tant 
blat com haurà en lo dit almodí comprat, e açò, sots pena de XX sous” (23 de juliol de 1393). Vide LAIRÓN 
PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 107. 
244 “Ítem, que alcuns dels flaquers, ne altri per aquells, no gosen comprar ne fer comprar lo dia del mercat en 
lo dit almodí blats alcuns, tro serà sonada tèrcia, sots pena de XX sous per tantes vegades quantes compraran 
dels dits blats, ne axí mateix ans de la dita hora de tèrcia entren, o presumesquen entrar, en lo dit almodí per 
obs de comprar los dits blats, ne mercadejar aquells, sots la pena dessús dita” (23 de juliol de 1393). Vide 
LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 106-107. 
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ries,245 sinó que els blats adquirits per a la provisió de cadascú “sien mesurats en lo almodí e 

no a casa del dit adquisidor dels blats”.246 O també, que no es compren blats pels camins, la 

qual cosa comportava no pagar, ni per part del comprador ni pel venedor, certs tributs i 

estalviar-se diners.247 Igualment, es dictaminen normes per evitar que el blat siga descarregat 

en cases de revenedors de blats existents al voltant de l’almodí, tot per eludir els perills de 

l’especulació de cereals i el frau.248 La configuració d’un espai específic per al comerç de 

queviures a l’almodí i la seua plaça, o, si es vol, d’un lloc especialitzat en una activitat 

concreta, féu que alguns veïns circumdants al dit lloc vegessen una oportunitat per al 

negoci, i és per això que es prohibia que “los revenedors dels dits blats qui han e tenen 

alberchs entorn o prop lo dit almodí no gosen o pusquen comprar blat alcú en lo dit almodí 

per obs de revendre lo dia de mercat ne alcun altre dia”.249 

Un altre dels maldecaps dels edils serà evitar l’alça dels preus, que provocarà 

acaparament, i, en última instància, la carestia de queviures, per això el 23 de juliol de 1393 

establiren “que alcun revenedor de blats no gos posar ne permeta for alcú o preu en los 

blats que seran portats en lo dit almodí, ne mercadejar aquells, car mercadejant aquells no 

és àls sinó que los dits revenedors, per lur propi profit, meten carestia o rumor en lo dit 

almodí”.250 D’ací que aquesta siga una de les raons per a intervenir el preu del forment i 

                                                 
245 “Primerament, statuïren e ordenaren que alcun corredor de la dita vila de Algezira e terme de aquella no 
gos, o presumescha comprar, o fer comprar, en la dita vila, ravals e lochs del terme de la contribució de 
aquella, palesadament o amagada blats alcuns de qualsevulla natura sien a obs de revendre o mercadejar” (27 
de juny de 1381). Vide LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 85; Ibidem, p. 132 
(22 de març de 1399). 
246 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 106 (23 de juliol de 1393). 
247 “Ítem, que alcuna persona de qualsevol ley o stament sia en lo dia del dimecres no gos comprar per los 
camins ni fora lo almodí blats alcuns del que portaran al almodí de la dita vila, sots pena de sexanta sous, 
partidors lo terç al senyor rey, lo terç al acusador e l’altre terç a la universitat” (2 de juliol de 1402). Vide 
LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 139. 
248 “Ítem, stabliren e ordenaren ut supra, qui alcú qui portarà, e portar farà, blats alcuns per vendre en lo dit 
almodí lo dit dia de mercat no gos descarregar los dits blats, o partida d’aquells, dins casa de alcuna 
revenedora qui haja o tinga alberch contigue al dit almodí, o a proper de aquell, ne lo dit revenedor o 
revenedora gos reebre o acollir dins lo dit seu alberch sots pena...”. (13 de juliol de 1370). Vide LAIRÓN 
PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 66-67. 
249 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 106 (23 de juliol de 1393). 
250 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 107 (23 de juliol de 1393). 
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altres cereals per evitar unes brusques oscil·lacions de preus que produiran l’apropiació del 

gra existent en poques mans, produint caresties, desabastiment, i malestar social. 

El que les autoritats municipals d’Alzira volen evitar a tota costa és el desabasta-

ment de gra del seu almudí, d’ací que el procés de centralització de la venda per part del 

municipi resulta si més no obsesiu, tal i com passava en altres viles com ara Castelló de la 

Plana.251 

Els governants locals de la vila més important del Xúquer sabien que un problema 

de logística com era no tenir ben fornit el seu graner comunal podia comportar-ne un altre 

més gran, aquest, però, d’ordre públic. El mercat del gra era extremadament fràgil, 

rumors252 i caresties podien desestabilitzar-lo i això afectava la pau social en la localitat. El 

conflicte estava servit si la població confiava que els poders públics locals havien fornit 

l’almodí, i aquest no tenia suficient cereal per a tota la població. Esclats de violència o de 

conflictivitat social per manca de gra no n’hem detectat a Alzira i la seua comarca natural 

durant el període estudiat, tal volta pel fet, entre altres, de ser la Ribera del Xúquer una 

zona eminentment exportadora de cereals, encara que això no la lliurà de patir caresties, 

però sí que n’hi havia en altres viles del regne. Així, per exemple, a Castelló de la Plana, el 

1413, es sofrí un episodi de violència social contra el mercader de grans Pere de Reus en 

                                                 
251 IRADIEL MURUGARREN, Paulino et alii.: Oficios artesanales... Op. cit., p. 123. 
252 L’almodí era un lloc de sociabilitat per excel·lència, tant masculina com femenina, i aquesta fomentava la 
comunicació entre veïns i forasters que hi acudien per blat. Era, per tant, un lloc per intercanviar notícies, 
algunes difícilment contrastables, però també per a que alguns mercaders, o els seus agents, escamparen 
rumors de caresties de forment per animar les vendes de cereals, la qual cosa tenia una actitud força 
perniciosa en el mercat públic del gra, ja que tothom comprava més del que necessitava. Vet aquí com els 
jurats de la ciutat de València a les darreries de l’any 1333 lluitaven contra els dits rumors de falta 
d‘abastament de cereals: “Ítem, com en l’almodí de la ciutat se començàs gran rumor per tal car alcuns 
compraven majors quantitats de blat que a present no havien necessari per molre, per la qual cosa major 
carestia sie començada e per squivar la dita rumor fon provehit per lo consell de la ciutat que en Guillem 
Malet estegués en lo dit almodí, lo qual ab en Bernat Pallarés, que era elet en guardià del dit almodí, 
provehisen que les gents no comprassen fins certes quantitats de blat, segons la condició e nombre de 
persones que haguessen a lur alberch, enaxí que al major no fos dada licència de comprar de I kaffiz a ensús 
tro aquell aguessen despès. E per aquesta rahó, estech lo dit en G(uillem) en lo dit almodí, ço és, del dia de 
dijous IIII dies a la entrada del mes de noembre tro a dissabte IIII dies a la entrada del mes de deembre 
següent, dins lo qual temps són comptats XXXI dies, entre·ls quals hi hac V dies de festes, e axí roman XXVI 
faheners, per los quals lo dit cambiador, de manament dels dits jurats, pagà al dit en G(uillem) Malet, comptat 
a raó de II sous per cascun dia, que són per tot: LII sous”. AMV: Llibre de seguretats de l’any 1333-1334; i-41, f. 
187r. 
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haver incomplit aquest el compromís de subministrament de certa quantitat de forment,253 

el qual es manifestà assolant una torre del portal on vivia el dit Reus.254 No és, però, l’únic 

cas detectat de malestar a la dita població de la comarca de la Plana. El novembre de 1449, 

en una acta del consell es parla del problema que “los jueus e altres persones, tenints 

forments per a llurs provisions, s’enporten forment del almodí comprat e venen lo propi, 

d’on se seguix dan a la cosa pública”.255 

Si una de les prioritats de les autoritats municipals de la vila era la de tenir-la ben 

aprovisionada de qualsevol tipus de grans, però, fonamentalment, de forment i civades, 

havia d’establir unes línies d’acció que assegurassen eixe objectiu. D’ací que quan en alguna 

ocasió el consell municipal decretava la prohibició que els veïns, no sols del terme 

particular, sinó de la contribució general de la vila d’Alzira, traguessen del seu districte 

grans, i per aquesta causa aquells que acomplien aquests mandats dels regidors es veien 

encalçats judicialment pels oficials del governador, el municipi es veia “moralment” obligat 

a defensar amb els seus advocats aquells homes que havien seguit les directrius dels 

consellers de la vila.256 Ara bé, els membres del govern local demanaven per a que la vila 

pagués una defensa privada a càrrec dels advocats de la vila, açò és, amb fons públics, que 

aquell veí inculpat per emmagatzemar blats i no exportar-los fora vila reservàs la collita per 

                                                 
253 “Com en Pere de Reus no havie aportat a la dita vila ab acabament los cent-cinquanta cafís de forment per 
aquell asegurats e promès portar a la damunt dita vila dins cert temps, que no li sien donats de la ajuda que 
devie haver sinó cent sous. Et si acceptar no·n volrà los dits C sous que·l dit en Pere sie contrast e forçat per 
lo síndich de la dita vila de fer portar ab acabament los dits CL cafís de forment per aquell segurats, segons 
forma de la carta del dit asegurament”. IRADIEL MURUGARREN, Paulino et alii.: Oficios artesanales... Op. cit., 
p. 124. Arxiu Històric Municipal de Castelló de la Plana: Llibre del Consell de l’any 1413-1414; (12 de juny de 
1413). 
254 “Que la torre del portal d’en Reus que ere caiguda aprés que les gents hauran batut se façe e que no sie 
triga alguna`per sendols”. IRADIEL MURUGARREN, Paulino et alii.: Oficios artesanales... Op. cit., p. 124. 
Arxiu Històric Municipal de Castelló de la Plana: Llibre del Consell de l’any 1413-1414; (27 de juny de 1413). 
255 IRADIEL MURUGARREN, Paulino et alii.: Oficios artesanales... Op. cit., p. 123. Arxiu Històric Municipal de 
Castelló de la Plana: Llibre del Consell de l’any 1449-1450; (9 de novembre de 1449). 
256 “Ítem, ordena que la universitat defena ab justícia, e a consell de nostres advocats, en Bernat Martí, e altres 
vehins de la vila, dels quals, lo honorable governador, o comissaris de aquell, haja ocupat e preses blats de 
aquells, imposant-los que haurien enbotigats blats, o altres qualsevol causa de que volen causar los dits blats 
ésser perduts. Emperò, que lo dit en Bernat sia defès per la vila, si darà informació als jurats que ell tenga oró 
en l’almodí de la vila de blats e vena aquells en l’almodí”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1398-
1399; 03/5, f. 76v. (29 d’abril de 1399). 
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al mercat interior, és a dir, que es comprovàs de manera fefaent que tenia botiga oberta en 

l’almodí de la vila d’Alzira.257 

Pel que fa a la gestió administrativa de l’almudí d’Alzira, els llibres dels actes dels 

jurats i consell municipal ofereixen molt poca informació. Això tal volta estiga relacionat 

amb la diligència i cura manifestada pels escrivans de la sala en un moment en el qual 

s’estava configurant l’administració municipal de manera no reglada. Les dades que 

posseïm provenen fonamentalment dels primers anys de la segona dècada del segle XV. 

Si bé el Consell d’Alzira és la màxima institució de govern de la vila, a fi de ser més 

eficient i diligent en els seus afers, creava comissions o delegacions de les seues funcions. 

Una d’elles serà la de l’administració de l’almodí, la qual recaurà en un reduït nombre de 

consellers (entre 1 i 4, segons els anys258), per un temps limitat, i amb un salari.259 

                                                 
257 “Ítem, com en Bernat Martínez, de Cabanes, haja donat informació que ell té oró de blats e venderia de 
aquells en l’almudí de la dita vila, e en dies passats comissari del governador li haja prés e portat XI caffís de 
forment que aquell havia en lo loch de Alàzquer, e açò sia contra privilegis e estatuts de la vila, per tal que la 
dita vila defena a aquell de la dita qüestió, e lo síndich de la universitat mene la dita qüestió ab e de consell 
dels advocats, com per consell general celebrat XXIXª aprilis anno presenti [1399] sia estat acordat que si aquell 
tenia oró en l’almodí de la vila de venderia de blats fos defès, etcètera”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de 
l’any 1398-1399; 03/5, f. 79r. (10 de maig de 1399). 
258 L’any 1411, Bernat Gilabert fou administrador de l’almudí. En abril i maig de 1412 eren administradors 
dels blats Joan Saranyana, Miquel Ivanyes, Bernat Gilabert i Guillem Badia. AMA: Llibre d’actes dels jurats i 
consell dels anys 1412-1413; 03/14, f. 113v i 103v, i el novembre del dit any veiem com a “administradors dels 
blats comuns de la vila d’Algezira” Jaume Loarri i Folch Fenoll; la següent anyada, 1413, el dit càrrec recaigué 
en Jaume d’Olit. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell dels anys 1412-1413; 03/14, f. 81v-82r. L’any 1427 foren 
administradors dels blats Mateu de Jaca i Joan Safàbrega. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell dels anys 1427-
1429; 03/21, sense foliar (20 d’octubre de 1427). 
259 El 4 de novembre de 1412, els administradors dels blats que passaven comptes amb els seus sucessors es 
retenien 150 sous en concepte de salaris. D’ells, 110 corresponien a Bernat Gilabert i els altres 40 a Miquel 
Ivanyes. El 21 de gener de 1413, la vespra de la festa de Sant Vicent, fou el dia en què els successors dels 
esmentats administradors, Jaume Loarri i Folc Fenoll, s’ajustaren amb els jurats de la vila per a donar compte 
i raó dels diners rebuts. En els dits comptes hi ha un assentament en l’apartat de les dates que fa referència al 
salari dels administradors: “Ítem, liuren, present nosaltres, al dit en Jacme d’Olit en diners comptants, deduïts 
e levat lur salari dels treballs, que és lo salari sexanta-sis sous...” AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell dels anys 
1412-1413; 03/14, f. 81v-82r. D’una dècada després tornem a tenir una interessant notícia referent al salari de 
l´administrador del blat, però, per manca de pagament de salari. Efectivament, Mateu de Jaca exposava, 
l’octubre de 1427, davant el cavaller mossèn Jaume Romeu àlias Lançol, conseller i camarleng reial, i aleshores 
justícia de la vila, tots els treballs realitzats en benefici de l’almudí durant onze mesos i demanava el pagament 
de 1.500 sous per ells, o si més no, “almenys nomenets o asignets un hom per part de la dita vila, qui ensemps 
ab un altre per el dit proposant nomenador, veien e coneguen los dits treballs e afanys per ell sostenguts e 
soferts per la rahó dessús dita e li taxen lo salari que per justícia atrobaran”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i 
consell dels anys 1427-1429; 03/21, sense foliar (20 d’octubre de 1427). 
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Per la seua part, les funcions dels administradors dels blats de la vila abastaven 

diverses feines260: 

Cercar blats (d’on siga: “anant a la ciutat de València e en altres parts per comprar 

los dits blats”) i comprar-los per a que l’almudí estiga ben abastit és la tasca primordial dels 

administradors. Així, per exemple, el notari Bernat Aimar reconeixia el 18 de novembre de 

1412 que els administradors Loarri i Fenoll li havien pagat 1.710 sous per 30 cafissos de 

forment que els vené per a forniment de l’almudí.261 Tenim altres exemples de compres, 

com ara les del 8 d’abril del referit any: a Joan dez Torrent li compraren 200 cafissos de 

forment per 6.200 sous, i al notari Bernat Aimar, en el seu nom i com a procurador de son 

pare, altres 100 del mateix gra per 3.100 sous. 262 Eixe mateix any, 1412, també constatem 

altres compres per a l’almudí d’Alzira, totes elles anteriors al 4 de novembre: a Jaume 

Domènec 20 cafissos de forment per 960 sous; a Joan Vendrell 10 cafissos de forment per 

460 sous; al notari Innocent de Moya altres 10 cafissos del dit gra per 480 sous; a Arnau 

Vilar per altres 10 del mateix cereal 500 sous; al seder Gabriel Figuerola altres 10 cafissos 

de forment per 500 sous; a Guillem Barberà per 10 cafissos de blat 480 sous; a Bernat 

Gilabert 20 cafissos de forment per 1.000 sous263; i finalment, “havets pagat a·n Bernat 

                                                 
260 Mateu de Jaca ennumerà així els treballs realitzats: “per manament del consell de la dita vila e per comanda 
que per aquell los era stada feta certes e grans quantitats de blats comprant e venent, pagant e rebent, axí en 
menut com en gros, per temps e spay de onze mesos, poch més o menys, tenint almodí en la dita vila, e 
venent los dits blats, almuts, barcelles e altres, stant tot lo dia en lo dit almodí del sol exit tro al sol post, e 
n’haja soferts e sostenguts molts e grans trebals, anant a la ciutat de València e en altres parts per comprar los 
dits blats, les quals quantitats per aquell comprades pujen a suma de dos míllia cafís, poch més o menys, de 
què merex mil cinch-cents sous hagut sguard als dits trebals e afanys e viatges que ha sostenguts e fets”. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell dels anys 1427-1429; 03/21, sense foliar (20 d’octubre de 1427).  
261 “Die mercurii, XVIIIª mensis novembris anno a Nativitate Domini Mº CCCCº duodecimo. Bernardus Aymar, notario, 
vicinus ville Algezire, fierir apocam Iacobo Loarri, paniparatori, et Fulco Fenoll, iuniori, Algezire administratoribus bladum 
universitatis ville predicte presentibus et vestris de octoginta quinque libram et decem sous regalium Valencie, precium triginta 
caficiorum frumenti quod ab ipso emerunt ad opus almodini dicte ville et cetera. Testes Raymundus de Palau, maior dierum, et 
Guillelmus Caçador, Algezire”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 67r. 
262 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell dels anys 1412-1413; 03/14, f. 103r. 
263 “Ítem, vós havets retengut vos senyor en Bernat Gilabert mil sous per preu de vint kafissos de forment que 
als dits novells administradors havets venut e aquells han rebut”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell dels anys 
1412-1413; 03/14, f. 66r. 
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Costejà per preu de IIIIe kafisos, a·n Esteve lo moliner per preu de cinch cafisos e al dit en 

Folch pe preu de un kafís cinch-cents sous”.264 

Una altra de les tasques inherents als administradors dels blats recaurà en la 

logística, açò és, no sols possibilitar de la manera que siga que hi haja un espai on 

emmagatzemar el gra. No sabem les circumstancies, però podria coincidir amb obres que 

afectassen la funcionalitat de l’almodí, però el cas és que a partir de l’1 de maig de l’any 

1412 i fins el mateix dia de l’any següent fou necessari tenir “en loguer de les cambres de la 

abadia a tenir los dits blats un any”.265 Com veiem, un espai a part del de l’almudí per 

emmagatzemar 96 cafissos de forment i pel qual pagaren 265 sous. A més d’això, la 

logística també implicarà el préstec d’importants quantitats pecuniàries a traginers per a que 

portassen blats a la vila.266 

Donar compte i raó als jurats dels diners rebuts per manament d’aquells de mà del 

majordom d’aquests per a l’adquisició del gra era un fet essencial. Atès que eren diners 

públics els que empraven els administradors dels blats, aquests havien de ser justificats, i 

això implicava dur una comptabilitat tant de les entrades de diners com de les eixides dels 

mateixos. Sols comptem amb dues definicions de comptes de l’administració de l’almudí, la 

que donaren als jurats els administradors Bernat Gilabert, Miquel Ivanyes i Joan Saranyana, 

el 4 de novembre de 1412, d’aquells 10.000 sous que els lliurà el clavari de la vila, Bernat 

Ponç,267 i l’altra la corresponent a Jaume Loarri i Folc Fenoll, del 21 de gener de 1413, la 

qual fou examinada i aprovada pels jurats de la vila.268  

Romandre en l’almodí tot el dia (o com es dirà en un document: “stant tot lo dia en 

lo dit almodí del sol exit tro al sol post”)269 és si més no l’espai temporal de la jornada dels 

                                                 
264 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell dels anys 1412-1413; 03/14, f. 66r. 
265 AMA: Llibre d’ actes dels jurats de l’any 1412-1413; 03/14, f. 65r-66r. 
266 “Ítem, havets prestat a·n Anthoni Rotlà e a·n Domingo Matheu, traginers, e a·n Miquel Ivanyes, qui és 
fermança principal, cent florins [= 1.100 sous] a obs de portar blats de forment a la vila, de què hi ha carta de 
deute feta en poder del notari infrascrit”. AMA: Llibre d’ actes dels jurats de l’any 1412-1413; 03/14, f. 65r-66r. 
267 AMA: Llibre d’ actes dels jurats de l’any 1412-1413; 03/14, f. 65r-66r. 
268 AMA: Llibre d’actes dels jurats de l’any 1412-1413; 03/14,  f. 81v-82r. 
269 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell dels anys 1427-1429; 03/21, sense foliar (20 d’octubre de 1427). 
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administradors dels blats, que entre altres motius al·legarà Mateu de Jaca per a la retribució 

del seu salari no satisfet. 

Si bé els diputats, com veiem, fan tasques administratives, per la seua part la gestió 

“política” de l’abastament del cereal per a l’almudí està en mans del consell municipal i en 

part també a cura dels jurats, els quals amb l’objectiu primordial que afluesquen blats al 

graner comunal oferiran pactes als compradors dels delmes. Així, per exemple, el 24 de 

febrer de 1412, el veí d’Alzira Joan Nadal prometia als jurats de la vila “que cent kaffís de 

forment que té del delme major d’Alzira, del qual és primer comprador, vendrà dins la vila 

d’Algezira. E aquell no traurà en alguna part, ans renúncia quant al dit blat al privilegi que 

ha de traure lo blat del delme e a tot dret que li puxa ajudar en traure aquell”.270 Aquests 

pactes no sols implicaven la promesa del formenter, sinó que, com en el cas que estem 

referenciant del dit Nadal, hi ha un préstec pecuniari pel mig. Efectivament, Joan Nadal, 

“atorgant deute a·n Guillem Badia, e a·n Miquel Ivanyes, presents, administradors dels 

blats comuns de Algezira, cent florins d’or comuns d’Aragó, los quals promet a aquells 

restituir dels primers diners que del dit forment haurà e traurà de les vendes que·n farà en 

l’almudí de la dita vila”. Sens dubte, una manera que tenia el govern municipal que 

l’abastidor de gra complís el que s’havia estipulat era escapçar qualsevol possible temptativa 

de traure el gra de la vila, sempre cercant un major guany econòmic fora que no dins del 

terme d’Alzira, amb una quantitat de diners important, en aquest cas 100 florins equivalien 

a 1.100 sous.271 Aquesta pràctica de pacte amb els compradors dels delmes i primícies per 

impedir la seua exportació envers altres llocs fora del terme d’Alzira devia ésser bastant 

                                                 
270 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 87r. 
271 En aquest cas que ens serveix de mostra de la praxi de comprar voluntats dels compradors dels delmes, el 
15 de desembre del dit any, 1412, Bernat Gilabert, altre dels administradors dels blats de la vila, atorgava 
àpoca de la devolució dels 100 florins que deu mesos abans li havien prestat a Joan Nadal, i per tant es 
cancel·lava el préstec. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 87r. 
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comuna, ja que l’any 1412, documentem altres dos acords establerts per evitar l’exportació 

de grans, un fet el 7 d´abril272 i l’altre el 29 de desembre.273 

També correspon als consellers i prohoms el dictar normes sobre la manera en la 

qual s’han d’entrar els blats en l’almodí. Així es féu a finals de desembre de 1412, quan el 

consell acordava que els blats que s’havien de vendre en l’almodí havien d’estar nets i 

garbellats, és a dir lliures d’impureses, i a més garbellats pel mustassaf.274 És molt possible 

que aquesta mesura que té com a principal beneficiari al consumidor siga la resposta a 

certes queixes que manifesten una praxi contrària a la de l’acord municipal. Als pocs dies de 

la dita determinació, el mustassaf de la vila, Vicent Alcanyís, feia una crida comunicant a 

tothom la nova normativa.275 

 

 

II.2.3. Altres punts de venda dels grans 

Aquell veí de la vila d’Alzira, dels seus ravals, de les alqueries del seu terme 

particular i fins i tot de la contribució general que volia aprovisionar-se de cereals no sols 

comptava amb l’almodí. Hi havia altres indrets en la vila que venien blats. En una crida 

pública de 1351 es donava a conèixer un estatut sobre: “que negun no gos comprar blats 

per revendre en la vila ne en los camins lo dia de mercat ni altres, sinó hostalers, tenders i 

                                                 
272 “Ítem, lo dit honorable consell concordantment ordenà que la treta dels blats demanada per los primers 
compradors del delme e d’altres blats que són en la vila los quals per la bona guarda e defensió de la vila per a 
aquell qui per justícia serà declarat nostre universal rey e senyor són necessaris e retenguts per la vila sia  
comuns e de fet cometeren als dits honorables justícia, jurats e quatre deputats que y són ja assignats a 
comprar blats a obs de la universitat, enaxí que en comprar, traure, o retenir los dits blats sia fet ço que 
acordaran per manera que los senyors dels blats no·n hajen dan”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 
1411-1412; 03/13, f. 102r. 
273 “Ítem, que dels blats del delme e terç del delme que són en la vila de Algezira, per la necessitat de la cosa 
pública d’aquella sia convengut ab los senyors dels dits blats a covinent e raonable for. E si los dits delmers 
avenir no se volran, que no·ls lexen traure de la vila los dits blats. Emperò, del blat d’en Bernat Aymar, notari, 
hu dels dits delmers qui ab carta promès que·l vendria en la vila, sia compel·lit de vendre lo dit blat en la vila, 
e no lo y lexen traure de la vila”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 77r. 
274 “Ítem, que·ls blats que·s vendran d’ací avant en lo almodí de la dita vila sien nedeus e garbellats, sinó que 
sien garbellats e fets garbellar per lo mustaçaf, e lo senyor dels blats sia encorregut en pena de X sous”. AMA: 
Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 77r. 
275 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 77v. (4 de gener de 1413). 
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flaquers”.276 Si bé el text normatiu, vigent en l’època estudiada, tenia com objectiu atacar la 

perniciosa pràctica dels “acaptadors”, d’aquells que compraven per guanyar diners amb la 

gana o fam dels seus veïns, contempla l’excepció d’aquells llocs als quals acudien els 

membres de les capes més populars de la localitat. Efectivament, els hostals, les tendes i les 

fleques també eren establiments autoritzats per a la venda de grans. En les normatives 

dictaminades sobre els estatuts dels blats, el dit any també s’assenyala la prohibició de 

descarregar cereals en casa de revenedors que tinguen els seus domicilis entorn de l’almodí, 

sots pena de perdre el blat el que el porte i de 20 sous el revenedor, com veiem una 

disposició encaminada a dificultar el frau fiscal en el dret reial del pes de l’almodí. Un indici 

racional de la reiterada vulneració d’aquesta ordenança és la seua ratificació a través d’una 

crida pública el 23 de juliol de 1393.277 El fet de remarcar una prohibició diverses vegades 

denota un persistent incompliment, i això es desprèn de l’estatut aprovat pels consellers 

municipals, el de juliol de 1370: “que los revenedors de blats no gosen comprar blats en lo 

dia de mercat”.278 

En els hostals, si bé com hem vist es podia comprar blat, d’altra banda estava 

prohibit pastar pa: “que nengun hostaler habitant en la dita vila, ravals e lochs de la 

contribució de aquella, de qualsevol ley o condició no gos pastar, ne fer pastar pa per a 

revendre, ne gos vendre oli, formatge, ne salsa”.279 Sens dubte una regla que intentava 

acotar les delimitacions professionals de cada ofici i evitar unes intromissions professionals 

d’uns oficis en uns altres i evitar una possible font de conflictes entre certes ocupacions. 

Amb això es preservaven els drets dels tenders, en la venda de queviures, i els dels flaquers 

en el pastar el pa. En alguna ocasió s’aprova, fins i tot, el preu de venda del cafís de civada 

                                                 
276 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 36. (15 de juliol de 1351). Normativa 
que es repetirà en anys següents. IBIDEM, p. 106 (23 de juliol de 1393), p. 139 (2 de juliol de 1402). 
277 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 105-106 (23 de juliol de 1393). 
278 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 66. En aquest estatut torna a excloure’s 
els oficis que sí poden fer-ho: “en lo dit statut no sien enteses ni compreses hostalers, tenders, ni flaquers, ans 
los dits hostalers, tenders e flaquers volen e atorguen que sia legut e permís comprar dels dits blats en la dita 
plaça del Almodí e en altre qualsevol loch dins la dita vila, e terme de aquella, sens alcuna pena” (13 de juliol 
de 1370). 
279 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 72. (7 de juny de 1373). 
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en el mateix hostal, i es regula, per tant, el guany net d’aquest i la taxa fiscal a pagar al 

municipi.280 

L’ordenació que prohibeix als corredors de la vila comprar en tot el terme d’Alzira 

“blats alcuns de qualsevulla natura sien a obs de revendre e mercadejar”, la trobem en 1381 

i en 1399.281 Una reiteració que ens indica si més no la seua transgressió. 

Si bé la forma més usual de proveir-se de gra que tenia el camperolat, és a dir, la 

immensa majoria de la població baixmedieval, era l’autoabastiment de la collita que la 

família camperola havia produït, sense recórrer al mercat. Una altra manera que tenien 

alguns veïns d’Alzira d’aconseguir grans, sense que aquest provingués de la producció 

pròpia o d’anar a comprar-lo era la percepció de rendes en espècie fruit d’establiments de 

terra, per haver-se pactat així. Per exemple, el febrer de 1377, Joan López de Pomar lliurava 

la terra de la seua heretat, situada en el territori d’Auri, a Joan Merino, la seua dona Mariana 

i el fill d’ambdós, Bernat, i ho feia “ad medias”. La família de camperols restava obligada pel 

pacte d’accés a la terra a pagar la meitat de la collita (“que tots los blats que Déus hi darà, 

axí grosos com menuts, sien partits mig per mig en la era, yo la meytat, e vós l’altra”).282 No 

obstant això, aquells als quals se’ls havien acabat les reserves de gra i encara no havien 

recol·lectat el gra sembrat, o també aquells que no posseïen terres o si en tenien eren 

insuficients per a alimentar-se d’elles – estem veient-ho en aquest capítol- tenien el recurs 

d’acudir a l’almodí, o a l’hostal, la tenda o la flequeria. 

Però hi havia altres formes d’accedir al gra. La compra d’excedents a algú que en 

tenia de sobra, cosa que servia també per eixamplar les xarxes clientelars en una societat 

fortament jerarquitzada. Vet ací en el següent quadre 21 reconeixements de deute de grans. 

                                                 
280 “Ítem, statuiren e ordenaren que los dits hostalers en cascun caffíç de civada que vendran hajen tan 
solament de guany \dos/ sous per cascun caffíç. Enaxí que, si compraran a X sous lo caffíç, venen a XIIIIe 
sous ab los II sous que y és de la sisa, la qual taxació haja ésser feta per los dit mustaçaf. E los dits hostalers 
sien tenguts jurar lo present statut observar. Noresmenys, seran encorreguts en pena de XX sous, partidora 
segons que dessús”. Vide AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1403-1404; 03/9, f. 16r. (4 de setembre 
de 1403). 
281 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op.  cit., p. 85 (27 de juny de 1381) i p. 132 (22 de 
març de 1399). 
282 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1377; 040/4, f. 32v-33r. 
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Quadre 2. Reconeixements de deutes de gra (1371-1422) 

N Data Deutor Deute Creditor Observacions Ref. 
Arxiu 

1 1371-8-11 Guillem Vidal, notari, d’Alzira 10 sous i 4 
barcelles de 
mestall 
1 barcella de 
mestall 

Joan López de 
Pomar 

Reconeixement 
testamentari 

1, f.105r-v 

2 1371-8-11 Guillem Vidal, notari, d’Alzira 14 barcelles de 
civada 
4 barcelles de 
forment 

Martí Magrana Reconeixement 
testamentari 

1, f.105r-v 

3 1371-10-10 Jaume Vendrell i Dolça, de 
Guadassuar 

20 cafissos de 
blat (= 320 
sous) 

Deuslovol 
Mossé, jueu 
d’Alzira 

Reconeixement de deute 2, f. 166v-
167r 

4 1372-4-15 Berenguer Cerdà, Antoni 
Pinya, Antoni Gàver, 
llauradors d’Albalat de la 
Ribera 

60 sous 
restants de 21 
Lliures de 
compra de 
dacsa 

Ramon Ferrer, 
de València 

Reconeixement de deute 3, f. 145r-v 

5 1380-11-16 Ramon Murisca (germà de 
Ferrer 

9 barcelles de 
forment 

Ferrer Murisca 
notari, d’Alzira 

Reconeixement 
testamentari 

4, f 

6 1380-11-16 Miquel Aguilar 1 cafís de 
civada(=11 
sous) 

Idem Idem 4, f 

7 1380-11-16 Miquel Mir (d’Algemesí) 13 barcelles de 
civada 

Idem Idem 4, f 

8 1380-11-16 Na Berenguerona 2 barcelles de 
civada 

Idem Idem 4, f 

9 1380-11-16 Jaume Gacet ½ cafiç de 
forment (= 18 
sous) 

Idem Idem 4, f 

10 1394-3-7 Amer Filastre de Ponte, sarraí 
de Tavernes-Valldigna 

30 sous (pro 
cibo et potu) 

Joan Andres, 
d’Alzira 

Àpoca deute inicial 60 sous 5, f. 24r-v 

11 1397-2-17 Abrahim Mosqueret, sarraí 
d’Alzira 

140 aoua 6 
diners de terra 
horta i 1 cafis 
de forment 

Bernat Esteve, 
d’Alzira 

Reconeixement de deute 6, f. 6r 

12 1413-7-28 Bernat Pasqual, d’Alzira 2 cafissos de 
civada 

Jaume Aymeric, 
d’Alzira 

Nomenament de 
procurador per recuperar 
deute 

7, f. 140v 

13 1413-10-29 Antoni Casalills, d’Alzira 1 cafis de 
forment (41 
sous) 

Andreu Talens, 
de Carcaixent 

Reconeixement 
testamentari 

7, f. 191r-v 

14 1413-10-29 Garcia Berbegal, d’Alzira 1 faneca de 
forment 

Idem Reconeixement 
testamentari 

7, f. 191r-v 

15 1413-10-29 Domingo Vicent de 
Carcaixent 

7 barcelles de 
civada i 2 
faneques de 
forment 

Idem Reconeixement 
testamentari 

7, f. 191r-v 

16 1413-10-29 Bartomeu Mediana, de 
Carcaixent 

2 faneques de 
forment 

Idem Reconeixement 
testamentari 

7, f. 191r-v 

17 1422-10-22 Guillem Gosalbo i Antònia, 
de Segairen 

42 sous de 
forment i ordi 
que li comprà 

Bernat 
Domingo, 
d’Alzira 

Reconeixement de deute 8, f. 160v-
161r 

18 1422-12-18 Vicent Sales, d’Algemesí 44 sous de 
forment i ordi 
que li comprà 

Idem Reconeixement de deute 8, f.193r-v 

19 1422-12-18 Joan Andrés, de Polinyà 44 sous de 
forment i ordi 
que li comprà 

Idem Reconeixement de deute 8, f. 193v-
194r 

20 1422-12-18 Bartomeu Andreu i Guillem 
Sala, de Polinyà 

44 sous de 
forment i ordi 
que li comprà 

1dem Reconeixement de deute 8, f. 194r-
195v 

Referències arxivístiques: 1, =AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1369; 040/2; 2=AMA Notal de Bernat Llorenç del l’any 
1371; 040/3; 3= ARV: Protocol de Jaume  dez Prats de l’any 1371-72; 2.759; 4 =AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1380; 
040/5 ; 5=ACCV-AP: Protocol de Joan Canyada de l’any 1394; 28.481; 6= AMA: Notal de Joan Arnau de l’any 1397; 040/20; 7= 

AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1413; 040/15; 8=AMA: Notal de Bernat de Comadolins de l’any 1422;  040/24. 
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I una altra forma, per bé que suposem que minoritària en no poder-la quantificar, és 

el recurs al mercat de segona mà.283 Quan moria una persona, usualment s’inventariaven els 

seus béns, ja que davant la falta de liquiditat o de numerari per fer front a les inesperades 

despeses que comportava la mort, els hereus del difunt es veien obligats a posar a la venda 

en un mercat de segona mà una sèrie de béns del finat. Així per exemple, el 7 de març de 

1407, l’estudiant Pere Feliu, curador testamentari nomenat per la cort del justícia de la vila 

de la persona i béns de Joanet Fuster, fill del difunt Bernat Fuster, d’Alzira, posava a la 

venda en la plaça de l’Almodí diversos béns, entre ells quatre gallines per 5 sous, 3 polles 

per 2 sous, “un oró d’espart, buyt” per 1 sou, “altre oró d’espart que y à tro una faneca de 

civada” per sis diners, i “un oró ab dos caffiz e mig de tramuços, vint e cinc sous” i una 

mula per 300 sous.284 

Una manera de minar els interessos de l’adversari, sobretot quan són contraposats 

als teus és, sens dubte, dificultar-li l’accés als queviures. I això és el que feia el consell 

municipal d’Alzira respecte als pastors que conduïen raberes de bestiars de forasters a la 

contribució general que es disputaven amb els veïns les pastures locals, un recurs preuat i 

limitat. En aquest sentit, el 27 de novembre de 1384, acordaren “que neguna fembra que sia 

de la dita vila e del terme de la contribució de aquella no gos o presumescha pastar o fer 

pastar pa alcú als pastors qui guardaran lo dit bestiar (foraster)”.285 Evidentment, això no 

era una pràctica exclusiva de la vila d’Alzira, sinó també d’altres localitats del país, i 

provocava la protesta dels jurats de la ciutat de València, ja que perjudicava principalment 

els seus cabaners.286 

                                                 
283 Sobre el mercat de productes usats a la València medieval veieu. GARCIA MARSILLA, Juan Vicente: “La 
vida de las cosas. El mercado de objetos de segunda mano en la Valencia bajomedieval” a Pautes de consum i 
nivells de vida al món rural medieval. 18-20 de setembre de 2008. Universitat de València.  
http://www.uv.es/consum/marsilla.pdf. 
284 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1407; 040/13, f. 55r-56v. 
285 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 90 (28 de novembre de 1384). 
286 Els jurats de la ciutat de València, davant les noves ordinacions i establiments fetes en la baronia de 
Corbera, en les quals castigaven aquells que guardassen bestiars de forasters, pastassen i donassen pa a pastors 
forasters, demanen als jurats de la vila i baronia de Corbera que s’alce la pena a Jaume Martí, veí de la dita 
baronia, per haver pastat per a un pastor de València, i, així mateix, requereixen que dites ordinacions no 
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D’altra banda, i per finalitzar aquest apartat hem de fer esment que en alguns 

testaments hi ha deixes de gra a favor de persones lligades amb el testador. És el cas de 

dues donacions de forment que fa el prevere Bernat d’Alapont, de Carlet, en octubre de 

1412, en la seua darrera voluntat, a un nebot polític287 i a una tal Francesca.288 En el primer 

cas, la quantia de cereal per alimentar un adult durant un any –uns dos cafissos de forment-

- i en el segon cas mig any. És, sens dubte, una manera de congraciar-se amb familiars o 

domèstics aquella de donar un producte tan preuat amb la certesa que, gràcies a eixe gra, 

durant una sèrie de mesos es tindrà coberta la necessitat primària de menjar pa de forment.  

 

 

II.3. Els mercaders formenters d’Alzira i de la seua contribució general 

L’últim dia del mes de febrer de 1413, Jaume Berenguer, un paraire de València que 

s’havia traslladat a viure a la vila d’Alzira, reconeixia davant notari deure-li a Nicolau de Pal, 

un mercader de la capital del regne, 100 sous, restants d’una quantitat major per la compra 

que li havia fet de 8 gerres de tonyina, i prometia pagar-li la restant quantitat deguda en 

agost del mateix any.289 L’exemple és, certament, un més d’altres similars que ens ofereix la 

documentació notarial valenciana i ve a mostrar-nos la pràctica que exercien alguns perso-

natges, els quals, sense ser mercaders ni botiguers, compraven queviures per a revendre’ls. 

En aquest cas, Berenguer comprà de Nicolau de Pal una gran quantitat de peix per vendre’l 

en el moment de l’any litúrgic en què estaven vigents les prescripcions religioses d’abstenir-

                                                                                                                                               
s’apliquen als cabaners de la ciutat de València, ja que indirectament van contra les franquees, llibertats i 
emprius de la ciutat. Vide AMV: Lletres missives dels anys 1441-1445; g3-20, f. 91r-v. (5 de juny de 1442). 
Publicat: RUBIO VELA, Agustín: “El ganado de Valencia y los pastos del reino. El avituallamiento urbano 
bajomedieval como factor de conflictividad”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXV, (juliol-desembre 
1999), p. 651-719, doc. núm. 21, p. 700-701. 
287 “Ítem, deixe e do a·n Martí Alfonso, marit de na Maria, neboda mia, aquells dos cafissos de forment que 
són en una gerra que està en lo corral, dins lo meu alberch”. ARV: Protocol notarial de Macià Barberà de l’any 
1412; 3.007, f. 81r.  
288 “Ítem, en lo dia de dimats fon mesurat lo forment damunt scrit \en lo dit inventari,/ del qual donaren a la 
dita Francescha un cafís que·l testador en son testament li havia lexat, e fonch atrobat que restava XI 
barcelles, III almuts”. ARV: Protocol notarial de Macià Barberà de l’any 1412; 3.007, f. 98r. 
289 ARV: Protocol notarial de Vicent Saera de l’any 1413; 2.414, f. 131v-132r. 
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se de menjar carn, i que com tots sabem eren d’obligat compliment. En aquell any, 1413, la 

Pasqua de Resurrecció fou el diumenge 23 d’abril, el dia del patró del regne de València, 

sant Jordi, i per tant la Quaresma estigué vigent entre el Dimecres de Cendra, 8 de març, i 

el Dilluns Sant, 16 d’abril. 

Uns anys abans, en 1383, s’efectuà una més de les visites pastorals amb què el bisbe 

de València, Jaume d’Aragó (1369-1396), acostumava a examinar l’estat de la seua diòcesi.290 

Entre les diverses parròquies inspeccionades també estigueren les del districte d’Alzira. En 

els interrogatoris que el visitador eclesiàstic dirigí als parroquians de Ternils i Guadassuar, 

aquests es queixaren de les pràctiques poc cristianes del seu rector.291 De fet, en el seu 

descàrrec, els rectors de Ternils i d’Algemesí, Bernat dez Coll i un tal Llorenç, 

respectivament, argumentaren que, atès que el seu col·lega Martí Sanç d’Oblites, rector de 

la veïna parròquia de Pardines, no els passava certes rendes que els pertanyien, es veien 

obligats a treballar en no poder viure com vivien els de la seua condició religiosa, és a dir, 

de rendes.292 

                                                 
290 Sobre la pràctica de les visites d’aquest prelat valentí consulteu: CÁRCEL ORTÍ, Mª. Milagros: Un formulari 
i registre del bisbe de València Jaume d’Aragó (segle XIV). València, Publicacions de la Universitat de València, 
2005. 
291 “Contra rectorem ecclesie de Ternils et de Guadaçuar. Dixit quod de certa ciencia ipse non posset testificari, set bene 
audivit in villa de Algetzira pluses loquentes de ipsis rectoribus dicendo quod mal los estave, quia non contentabantur de 
forum ecclesiis et de forum arrendamentis. Immo etiam congregabant et emebant blada et faciunt ut penuria vigeat in terra et 
pluries hoc audivit incerto a quibus diu audivit  et dixit quod a pluribus presbiteris et aliis”. Vide CARCEL ORTÍ, Mª. 
Milagros–BOSCÀ CODINA, José Vte.: Visitas pastorales de Valencia (siglos XIV-XV). València, Facultat de 
Teologia San Vicente Ferrer, 1996, p. 90. 
292 “De facto rectoris de Ternils et de Algemezino dixit idem Martinis [Sancii d’Oblites, rector de Pardines] se nescire aliud 
nisi quod vulgariter dicitur quod dicti rectoris no·ls pasa delme ne rendes, e que, si és axí, com que no havien rendes 
en ab què viure, axí treballen e ajusten, dixit etiam quod nec absentia quod teneant arrendatos eos et cautos reditus vidit 
ipse testis quod dictus rector de Ternils emit duobus vicibus aliquod frumentum et dicebat quod volebat illud ad opus sui, set illo 
anno non tenebat redditus arrendatis et aliud nescit”. Vide CARCEL ORTÍ, Mª. Milagros–BOSCÀ CODINA, José 
Vte.: Visitas pastorales… Op. cit., p. 91. De fet no sols eren els únics preveres de la Ribera del Xúquer que feien 
els seus negocis particulars. A Riola durant la visita pastoral de 1388-1389 es van fer paleses les actituds de 
diversos capellans: “Andreas de Muntalbà, presbiter, testis et cetera dixit quod secundum famam dictus Andreas negociatur 
emendo et vendendo aliquas res” i “dictus Petro de Albalato tenebat equas et vendit eas”, i “Matheus Torra mercatur et dixit 
quod intellexit quod smerciavit certam quantitatem in bestiari et comendavit eum ad medias cuidam qui dicitur Bartholomeus 
Conillo, de Riola”. IBIDEM, p. 116-117. 

No són els únics casos en la comarca amb els que disposem d’eclesiàstics que fan negocis arrendant 
drets. Així, per exemple, durant l’any 1384-1385 els delmes de Corbera foren venuts a Bernat Franch “repbtor 
de Albalat” per 260  lliures, el delme major d’Alzira fou alienat a una companyia integrada per Blasco d’Osca, 
R. Pere, canonge i el prevere Domingo Beneito per 1.426 lliures, i el de Carlet a Bernat Carcassona, Joan Sanç 
i el prevere Vicent de Castelló per 200 lliures.Vide ACV: Llibre dels delmes arrendats de l’any 1384-1385; llibre 
4.386, f. 17v, 18r i 66v. Anys més tard, a començaments de 1416, veiem a Joan Romero, el rector de la 
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Tots dos casos evidencien, si més no, que la venda de queviures era un mitjà al qual 

es recorria quan es volia obtenir uns guanys econòmics que no donaven, ni el propi treball, 

ni el dret a percebre estipendis. En el segon cas al·ludit era a més, poc edificant i “cristià” 

veure els rectors fer de mercaders de blats. A més d’un parroquià, per associació d’idees, 

podien venir-li a la ment imatges estranyes quan escoltàs del predicador aquell passatge del 

Nou Testament en el qual en vespres de la Pasqua jueva, el Pesaj, Jesús de Nazaret enco-

leritzà en veure el pati del temple ple de ramat, taules de canvistes canviant monedes 

gregues i romanes per jueves i els mercaders fent els seus negocis en el mateix temple de 

Salomó a Jerusalem.293 Però, això sí, tant Jaume Berenguer com els capellans esmentats no 

deixaven de ser uns afeccionats “ocasionals”. 

La Ribera del Xúquer era una regió del País Valencià excedentària de blats i aquesta 

circumstància possibilità que emergissen els professionals de la compravenda de grans.294 

No debades la principal població de la comarca, la vila d’Alzira, gràcies als seus aproxima-

dament 10.000 habitants es conformava com una plaça o mercat de primer ordre per a 

vendre el gra per part dels senyors de les baronies situades en una àrea al seu voltant que 

ultrapassava el seu rerepaís natural, la contribució general. Així, per exemple, en març de 

1403, Valença Munyós, vídua del cavaller mossèn Diego de Cetina, senyora del lloc de 

Sumacàrcer, una senyoria de la contribució general de la ciutat de Xàtiva, atorgava carta de 

poblament als 23 veïns musulmans que vivien a la localitat. En una de les clàusules que 

conformaven el pacte feudovassallàtic entre senyora i vassalls camperols llegim: “Et encara 

sots tal forma e condició que si yo o los successors meus volem portar o fer portar l’almacen 

                                                                                                                                               
parròquia de Guadassuar, comprar al batlle d’Alzira, Antoni Martorell, el terçdelme del pa, vi, oli i figues de 
Guadassuar pel preu de 1.020 sous. Vide AMA: Protocol d’Antoni Garcia de l’any 1416; 040/23, f. 4v-5r. 
293 És un fet de la vida de Jesús de Natzaret recollit pels quatre evangelistes canònics tal voltra per mostrar-
nos un Jesús encoleritzat contra els assumptes mundanals i pel poc respecte pel terreny sagrat. En l’Evangeli 
de Mateu, capítol 21, versicles 12-17; en el de Marc al capítol 11, versicles 15-18; en el de Lluc capítol 19, 
versicle 45, i en el de Joan al capítol 2, versicles 13-25. 
294 Per a una primera aproximació al tema podeu consultar: GARCIA MARSILLA, Juan Vicente: “El 
elemento humano en el abastecimiento de la ciudad de Valencia. Los mercaders formenters a fines del siglo 
XIV e inicios del XV”, II Congreso de Jóvenes Historiadores y Geógrafos. Actas. Valencia, octubre 1992. Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1993, p. 124-131. 
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del dit loch de Somacarcre a Xàtiva, Algezira, a Carlet o a Bicorp, que aquell almacen siats 

tenguts vosaltres, o los successors vostres, portar franch, quiti et lliure sens neguna messió 

per mi no fahedora”.295 

La percepció dels mercaders de blats de la nostra àrea d’estudi, però, depenent de 

qui i en quin moment les enregistre, no sempre seran positives. Així, per exemple, en una 

carta d’agost de 1380 en què els jurats de la ciutat de València lliuraren a dos aristòcrates 

valencians instal·lats a la cort de rei Pere el Cerimoniós per a que defensassen els interessos 

de la capital, assenyalaven els qui creien que eren els culpables del desabastiment urbà i de 

l’alça de preus: “alguns mercaders o revenedors, que no digam logrers... e senyaladament 

d’Algezira e de la Ribera”.296   

Hi havia mercaders de blats no sols a les poblacions més importants de la comarca, 

sinó també en les localitats de tipus mitjà com ara l’Alcúdia, la qual en 1366 tenia 120 

casats,297 els quals es veieren reduïts a 61 el 1400.298 Un mercader d’aquesta població, 

Guillem de Libià, emigrà a València i apareix en el registre d’aveïnaments de la ciutat de 

València com “mercader de blats”.299 Ja durant la primera meitat del segle XIV, els 

mercaders de la Ribera del Xúquer participaran en l’articulació d’un espai comercial que 

connectava l’exportació de productes agraris de la comarca amb el nord d’Àfrica. Així, per 

exemple, veiem com el desembre de 1325, dos mercaders, un d’Alzira, i un altre de Sueca, 

                                                 
295 PONS ALÓS, Vicente: El fondo Crespí de Valldaura en el archivo condal de Orgaz (1249-1545). València, 
Universitat de València, 1982, p. 286-291. GUINOT RODRÍGUEZ, Enric: Les cartes de poblament medievals 
valencianes. València, Generalitat Valenciana, 1991, p. 639. 
296 RUBIO VELA, Agustín (ed.): Epistolari de la València medieval I. València, Institut de Filologia Valenciana-
Universitat de València, 1985, vol. I. p. 104. Vide AMV: Lletres missives dels anys 1379-1381; g3-4, f. 175r. (3 
d’agost de 1380). 
297 MARTÍNEZ PÉREZ, Antonio- MARTÍNEZ RUIZ, Francisco Javier: Pergaminos comunes en valenciano del 
Archivo Municipal de Alzira (siglo XIV). Tres Cantos. Punto Didot, 2013, p. 121. 
298 CORTÉS ESCRIVÀ, Josepa et alii: “Les alqueries de la Ribera: assaig d’identificació i localització”, 
Economia agrària i història local. Iª Assemblea d’Història de la Ribera. València, Institució Alfons el Magnànim, 1981, 
p. 222. 
299 Libià s’aveinà a la capital del regne en 1 de febrer de 1369 per a un termini de 10 anys. Vide CABANES 
PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de Valencia en época medieval. Avehinaments en época 
medieval (1308-1478). València, Ajuntament de València, 2008, p. 36. A aquest mateix veiem una anys després, 
en 8 d’abril de 1377, en tant que tutor i curador testamentari, juntament amb el notari  Pere Gizbert, donar 
comptes de la procuradoria dels fills i hereus del seu germà Ramon Libià, veí d’Alzira. Vide AMA: Notal de 
Bernat Llorenç de l’any 1377; 040/4, f. 51-52v. 
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Nicolau de Comadons i Pere Carreres, respectivament, nolitegen un lleny d’un patró de 

València per vendre en places magrebines com ara Alger, Mazagram, Alcoll i Bugia, una 

sèrie de productes com ara figues, panses, vi i esportins de jonc.300 En aquest sentit, cal 

recordar que un fur de començament de segle impedia exportar blat a terra de sarraïns. 

Els mercaders de grans residents a Alzira i les seues principals alqueries conformen 

un col·lectiu difícil d’identificar, ja que la seua activitat de negoci, de caràcter privat, 

quedava reflectida en els protocols notarials, i aquests han desaparegut en la seua quasi 

totalitat. No obstant això, creiem que, malgrat aquesta limitació de les fonts documentals, 

principalment notarials, és possible conèixer els principals abastidors de grans en el mercat 

local d’Alzira, que havien de ser més o menys aquells que abastien de cereals el mercat de la 

ciutat de València amb les quantitats més grans. Afortunadament, disposem de document-

tació d’època medieval en algunes institucions públiques, com ara els arxius municipals 

d’Alzira i València, que fan sobretot que aquest darrer il·lustre sobre un grup socioprofes-

sional d’un marcat origen de procedència i coneguts en l’època com els mercaders formenters de 

la Ribera. El fet que la comarca fos una regió amb superàvit de grans, i que els seus formenters 

aportassen amb certa “regularitat” un volum important de cereals amb què assegurar 

l’alimentació de la població de la ciutat de València, sempre en constant augment, féu que 

se’ls conegués amb l’apel·latiu del seu origen geogràfic: de la Ribera. 

Però, per què la Ribera del Xúquer fou un dels primers espais on “nasqué” aquest 

tipus de “mercader”? Evidentment, com el lector ja se n’haurà adonat, emprem les cometes 

per significar que no és un mercader a l’ús, sinó un tipus de camperol que compra o 

arrenda rendes i les aporta al mercat i es compromet al subministrament de gra a l’almodí 

de València a canvi de cobrar l’ajuda econòmica. Però, si això fou així a finals del segle XIV 

va ser, en primera instància, perquè la regió havia estat des de sempre un territori excedent-

                                                 
300 SOLER MILLA, Juan Leonardo: “Relaciones comerciales entre Valencia y el norte de África en la primera 
mitad del siglo XIV ”, Miscelánea Medieval Murciana, XXVII-XXVIII (Múrcia, 2003-2004), p. 136. 
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tari de grans, fins i tot en temps de greus caresties i fams, i l’economia valenciana en el segle 

XIV estava força monetaritzada. Així, donarem tres exemples:  

Durant “lo mal any primer”, terme amb el qual es denominà la gran carestia 

frumentària d’aquell fatídic 1333,301 una comissió de procuradors de la vila d’Alacant hagué 

de recórrer a la importació de 150 cafissos de panís (“caficia panicii”) d’Alzira, que havien 

comprat via marítima des de Cullera per no morir de fam.302 

El fenomen de les caresties és cíclic, i per això, al voltant de quaranta anys més tard, 

una altra crisis alimentària tornà a assolar els països de la conca de la Mediterrània. Es tracta 

de la crisi de 1374-1376.303 Encara que el País Valencià també patí els estralls de la fam, 

sembla que ho féu en menor intensitat que el principat de Catalunya. Afortunadament, 

disposem de diverses referències documentals que evidencien que durant eixe terrible any 

de 1374 i següents, Alzira no sols comptava amb blats per a ella mateixa, sinó que malgrat 

les prohibicions de les autoritats del regne, n’exportava via terrestre a Castella304 i via 

marítima a través del port fluvial de Cullera cap a Mallorca,305 on la crisi de subsistència de 

                                                 
301 RUBIO VELA, Agustín: “A propósito del mal any primer. Dificultades ceralísticas en la Corona de 
Aragón en los años treinta del siglo XIV”, Estudios dedicados a Juan Peset Aleixandre, III. València, Universitat de 
València, 1982, p. 475-487. 
302 ESTAL, Juan Manuel del: “Extrema escasez de pan en Alicante: el año 1333”, Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Medieval, 2 (Alacant, 1983), p. 49-62. Vide tamen. ACA: Reial Cancelleria. Registre núm. 576; f. 6r-
v. (17 de desembre de 1333). 
303 TUTUSAUS I CANALS, Pau.: Un mal any... Op. cit. VERDÉS I PIJUAN, Pere: “La carestia de blat de 
1374-1376 a Cervera”, Miscel·lània Cerverina, 12 (Cervera, 1998), p. 5-23. TORRAS SERRA, Marc: “La carestia 
de blat de 1374-76”, Miscel·lània d’Estudis Bagencs, vol 9 (1994), p. 99-138. CANYELLES VILAR, Núria: 
“L’any de la fam al Camp de Tarragona (1374-1376”, a BARCELÓ CRESPÍ, Maria - RIERA MELIS, Antoni 
(ed.): XIV Jornades d’Estudis Locals: la Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII). 
Ciutat de Mallorca, Institut d’Estudis Balears, 1996, p. 263-283. 
304 “De nós, etcètera, pagats de la dita moneda a·n Bernat Maresme, notari, sexanta e sis sous, o per aquells sis 
florins d’or, deguts a ell per sa despesa e treball per raó de I viatge, lo qual a instància e pregàries nostres, e 
per nós, ha fet a la vila d’Algezira, al honrat en Francesch Marrades, batle general del regne de València, qui és 
en la dita València, per parlar e tractar ab ell de la guàrdia e manera de la guàrdia que deia ésser feta per alcuns 
hòmens a cavayll en les partides foranes del dit regne que blats, o altres victualles, no sien trets o tretes del dit 
regne. En lo qual viatge estech III jorns e se’n menà ab si I d’aquells que tenien per bons a la dita guàrdia per 
mils concordar aquella la provisió del qual és enclosa en la quantitat dessús dita. E cobrats d’ell lo present 
albarà tan solament, car restituin aquell la dita quantitat \de la qual es reebuda àpoca per Berthomeu de 
Vilalba, notari, escrivà nostre/ vos serà presa en compte de paga”. AMV: Claveria Comuna de l’any 1374-1375; 
I-8, f. 18r. (29 de desembre de 1374). 
305 “De nós, etcètera, pagats de la dita moneda a·n Jacme Ribera, vehí de la dita ciutat, trenta e tres sous, a ell 
per sa despesa e provisió de VI dies que ha estat per nós a Cullera per guardar e esquivar que no fos carregat 
de blats menuts per a Mallorques ultra aquella quantitat de blats que·ls fo atorgada per lo consell d’aquesta 
ciutat per subvenir a lur extrema neceçitat e perill...”. AMV: Claveria comuna dels anys 1374-1375; I-8, f. 11v. (10 
d’octubre de 1374). 
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1374-1375 es denomina “l’any de la fam”, fets tots dos que València intentà impedir posant 

vigilància en les rutes d’eixida.306 Però, no sols això, la capital del regne hagué de recórrer a 

un important notable alzirenc, Jaume de Martorell, per a, gràcies al prestigi de què gaudia 

entre el consell municipal de la principal vila de la Ribera del Xúquer en ser síndic de la vila 

en les Corts de València de 1374,307 pregar-li que intercedís davant les autoritats municipals 

d’Alzira per a que es reprengués el flux de grans des de la Ribera, en aquell any 1374, cap a 

València, per la qual cosa seria l’any següent gratament recompensat.308 

 Les ajudes o subvencions econòmiques a la importació de grans309 que atorgaven 

els jurats de la ciutat de València als importadors revelen, si més no, que el territori d’Alzira 

era encara, en aquests temps difícils, exportador de gra. Marc Jover,310 un català veí del 

                                                 
306 La ciutat de València aconseguí del rei Alfons II el Benigne, el 15 de gener de 1330, la facultat d’armar 
vaixells per a detenir aquells que, en contra de les prohibicions, treien blat del regne. Per això no ens ha de 
sorprendre que durant gran part de la segona meitat del segle XIV la capital del regne controlàs directament la 
desembocadura del riu Xúquer, una de les principals vies d’eixida del gra de la Ribera. Vide HINOJOSA 
MONTALVO, José: Privilegios, ordenes y donaciones de Alfonso IV en el Archivo Municipal de Valencia. València, 
Ajuntament de València, 2011, p. 181-182. 
307 AMV: Processos de Corts Generals del regne dels anys 1375-1376; sig. yy-1. 
308 “De nós, etcètera, retenits-vos de la dita moneda, e metets en compte de vostra data, onze lliures per 
aquells XX florins d’or, los quals, de manament verbal nostre, donàs e delliuràs, és a saber, X florins d’or al 
honrat en Jacme de Martorell, vehí de la vila d’Algezira, en remuneració de son treball e despesa d’alcuns 
viatges que en l’any prop passat, estant ací per lo fet de les Corts, féu en les partides de la dita vila e de la 
Ribera per procurar, e fer venir ací, segons que féu, alcunes quantitats de blats per la gran necessitat e angoxa 
que ladonchs hi era per fretura de blats...”. AMV: Claveria comuna dels anys 1374-1375; I-8, f. 50v-51r. (8 de juny 
de 1374). Comptem amb una altra referència documental, aquesta, però, en temps de soldadura, en maig de 
1375, que testimonia el sentiment que des del govern municipal de València s’exportava el blat de la Ribera, i 
per tant de les terres de la jurisdicció d’Alzira, a través del port fluvial de Cullera cap a Mallorca en escriure-li 
al patró d’un vaixell armat: “... al àls que dehits del blat que havets trobat en Cullera, e com havets sentiment 
que molts se aparellen de traure blats, vos responem que aquest sentiment mateix havem nós ací, e que no 
solament s’entrameten de traure paniç e dacça, ans encara dels ordi novells. On, volem e us pregam 
afectuosament que façats emparar los dits blats que havets trobats a Cullera, e façats vostre poder que 
venguen ací. Ací mateix, guardets ab subirana cura que alcuns blats no sien carregats e trets per anar  en altres 
parts”. Vide AMV: Lletres missives dels anys 1374-1375; g3-3, f. 175r (8 de maig de 1375). Citat per RUBIO 
VELA, Agustín: “El abastecimiento cerealista...” Op. cit., p. 67. 
309 Sobre les ajudes a la importació de grans a València podeu consultar: GUILLOT VALLS, D.: 
“Importación valenciana de cereales mediante sistema de ayudas en el segundo cuarto del siglo XV”, Estudis, 
núm. 2 (València, 1974), p. 34-59. RAUSELL BOIZAS, H.-GUILLOT VALLS, D.-LLOP CATALÀ, M.-
BELENGUER CEBRIÀ, V.E.: “Movimiento secular de las importaciones trigueras del siglo XV mediante las 
ayudas de la ciudad de Valencia”, Estudis, núm. 2 (València, 1974), p. 5-12. CRUSELLES GÓMEZ, Enrique–
CRUSELLES GÓMEZ, José Mª.-NARBONA VIZCAINO, Rafael: “El sistema de abastecimiento 
frumentario de la ciudad de Valencia en el siglo XV: entre la subvención y el negocio privado”, a BARCELÓ 
CRESPÍ, Maria-RIERA MELIS, Antoni (ed.): XIV Jornades d’Estudis Locals: la Mediterrània, àrea de convergència de 
sistemes alimentaris (segles V-XVIII). Ciutat de Mallorca, Institut d’Estudis Balears, 1996, p. 305-332. RUBIO 
VELA, Agustín: “Valencia y los aragoneses en la baja Edad Media: la ruta del trigo”, Caplletra. Revista 
Internacional de Filologia, 32 (València, primavera, 2002), p. 95-110. 
310 Sobre la figura d’aquest important personatge que operà a Càller entre 1369 i 1421-22 podeu consultar: 
OLIVA, A. Mª.: “March Jover uomo del re e uomo dei consiglieri di Cagliari nella Sardegna del Tre e 
Quattrocento”, a MELONI, Mª. Giosepina-SCHENA, Olivetta (ed.): Sardegna e Mediterraneo tra Medioevo ed età 
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Castell de Càller, en el regne de Sardenya, possiblement d’origen valencià, ja en aquesta 

època agent de la Corona, cobrava, el gener de 1375, la quantitat de 293 lliures, 15 sous i 3 

diners, per haver subministrat a l’almodí de la ciutat de València 83 cafissos, 4 barcelles de 

dacsa (açò és, a raó de 70 sous/cafís) que Jover havia comprat als “rebenedors en la vila 

d’Algezira”.311 

L’única referència a la carestia i fams de mitjans dels anys 70 del segle XIV a la 

Ribera del Xúquer, la trobem al preàmbul d’un carregament de censal que les autoritats 

municipals de Cullera contractaren el 22 d’abril de 1377 a favor d’Antoni Safàbrega, 

d’Alzira, molt possiblement en el lloc on havien de comprar els queviures que 

necessitaven.312 

 

 

                                                                                                                                               
Moderna. Studi in onore di Francesco Cesare Casula. Càller, Consiglio Nazionale delle Richerche-Instituto di Storia 
dell’Europa Mediterranea, 2009, p. 283-327. OLIVA, A. Mª.-SCHENA, Olivetta: Lettere regie alla città di 
Cagliari. Le carte reali dell’Archivo Comunale di Cagliari. I (1358-1415). Roma, Instituto Storico Italiano, 2012, p. 
68. 
311 “De nós, etcètera, metets en compte de vostra data de la dita moneda doentes noranta-tres lliures, XV 
sous, III diners, és a saber, CCLXXXXI lliures, XIII sous, IIII diners, les quals, de manament nostre, sens 
albarà que no us hen fem, pagas en lo mes de gener prop passat a·n March Jover, de Castell de Càller, per 
preu de LXXXIII cafis, IIII barcelles de dacça, les quals per la pus prop dita quantitat, ço és, a raó de LXX 
sous per un cafiç d’aquell compras rebenedors en la vila d’Algezira hon ell los havia, segons se mostra 
d’aquesta paga per àpocha que us en féu ladonchs en poder de Berthomeu de Villalba, notari, escrivà nostre, a 
XXIII dies del dit mes de jener. E les romanents II lliures, II sous, a compliment de la dita quantitat pagàs a·n 
Lorenç Torres e a Gilet, mesurador, per messions per aquells fetes en anar a la dita vila per mesurar e fer tirar 
la dita quantitat de dacça, la qual encertant los jurats de la dita vila se hagren presa per lur necessitat, dels 
quals jurats de la dita vila nós som tinents de la dita raó per certa quantitat que·ls devem per altra causa ab 
carta rebuda per lo dit notari de la qual al temps de la paga d’aquella entenem fer  retensió en concernent 
quantitat de la valor de la dita dacça...”. AMV: Claveria comuna dels anys 1374-1375; I-8, f. 36r. (11 d’abril de 
1375). Sembla que el següent encàrrec que rebia, a finals de febrer, de la reina era anar a València a comprar 
“certes quantitats de garrofes” per trametre-les a la població catalana de Càller i l’Alguer. TUTUSAUS I 
CANALS, Pau: Un mal any... Op. cit, p 32-33, doc. núm. 58. 
312 El justícia, Bartomeu Giner, i els quatre jurats de la vila de Cullera: Berenguer Giner, Bernat Bell, Antoni 
Renart i Bernat Martorell, juntament amb el síndic, Bernat Medir, de Benahuaquil, i el batlle Esteve Çalou, 
amb l’assentiment del senyor del lloc el cavaller n’Eximèn Pérez d’Arenós, manifestaven una sèrie de mals: “... 
attendentes et considerantes non moditas pecunie quantitates nobis vniversitati predicte fore necessarias tam racione guerre Castelle 
transacte quam carestie et famem quam etiam alias diversis racionibus sive causis ...”, que els obligaren a contractar un 
préstec de 4.000 sous de capital i de 366 sous, 8 diners, pagadors anualment el dia de sant Marc.Vide AMA: 
Notal de Bernat Llorenç de l’any 1377; 040/4, f. 54r-65r. 
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II.3.1. Identificació dels mercaders formenters 

Abans, però, d’identificar aquests “mercaders”, caldrà respondre a dues preguntes 

essencials. Com coneixem el col·lectiu dels mercaders formenters?, i què entenem per “mercaders 

formenters” de la Ribera?  

El nostre propòsit és estudiar el perfil “professional” dels mercaders formenters de la 

Ribera del Xúquer, en general, i del districte d’Alzira, en particular, però, atès que les fonts 

documentals existents a Alzira són insuficients, hem hagut de recórrer a altres fonts com 

ara les municipals de València a fi d’esbrinar alguns trets del seu perfil. Això és, gràcies a la 

documentació de subvencions econòmiques oferides per la ciutat de València a la importa-

ció de blats amb rècues de bèsties de tragí, coneixem una sèrie de perceptors que van 

perdent el seu caràcter anònim. Cal dir també que l’anàlisi dels protocols notarials d’Alzira i 

altres de València també ofereixen interessants dades per a conèixer la naturalesa del 

col·lectiu. 

Quant a la segona pregunta, en principi es tracta d’un grup heterogeni i divers de 

persones que tenen en comú dos dels seus trets definidors més importants: el seu origen 

geogràfic i l’activitat “professional” per la qual reben diners. La Ribera del Xúquer és una 

comarca històrica, i per tant definida i reconeguda com a tal en època medieval. D’altra 

banda, és la segona regió productora o exportadora de blats del País Valencià (la primera és 

el sud valencià, la zona d’Oriola i la seua àrea d’influència). Quant a l’activitat professional, 

no es tracta de mercaders a l’ús o en el sentit primigeni de la paraula, si no més bé aquell 

que subministra blats al mercat oficial de València blats. 

Això que diem és, en principi, per a simplificar, ja que a poc que ens endinsem en 

l’estudi del col·lectiu, començaran a aflorar una sèrie de trets característics i definidors 

d’aquest conjunt de personatges. 

L’inici de l’activitat econòmica dels formenters de la Ribera deu correspondre’s amb 

aquell moment en què els productors de blats començaren a carregar els seus matxos i 
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rossins, o ases, i portar a l’almodí de València la seua collita per a vendre-la. Això s’esdevin-

gué a partir de 1380, moment en què el sistema d’ajudes a la importació de gra canvià i es 

féu extensiu als blats transportats en rècues a lloms dels animals de tragí.313 Sens dubte, el 

component de subvenció o ajuda, sempre variable, que pagaven les autoritats municipals 

valencianes per cafís de gra, i la venda quasi assegurada, això sí al preu oficial que dictaven 

les dites autoritats, fou un al·licient important per al continu flux de blats des de la Ribera 

del Xúquer a l’urbs valentina. Si els inicis dels registres locals valencians que quantifiquen 

ajudes i pagaments, i l’origen del gra importat amb matxos i rossins, comencen, com hem 

dit més amunt, el 1380, no serà fins l’octubre de l’any 1384 quan comencem a veure el 

primer riberenc de la contribució d’Alzira portar gra forà a València.314 D’altra banda, un 

dels primers riberencs de la contribució d’Alzira de qui tenim notícia que importarà blats 

procedents de la comarca a l’almodí de València serà Pere Levança, un llaurador de 

Guadassuar, el qual, el 14 d’octubre de 1401, farà un ingrés a l’almodí de València de 5 

cafissos, 5 barcelles, al qual en seguiran més.315 Amb anterioritat, ja s’havien incorporat a 

aquest fenomen, el de subministrar blats bé de collita pròpia, bé comprats a d’altres 

camperols, o bé fruit de la compra de rendes o arrendaments de delmes, terços delmes, i 

primícies eclesiàstiques, altres camperols de la Ribera del Xúquer que no eren originaris de 

                                                 
 

313 RUBIO VELA, Agustín: “Valencia y los aragoneses... ” Op. cit., p. 97. 
314 Els primers assentaments que recullen el pagament de subvencions i per tant l’afluència de grà forà envers 
l’almodí de València però en mans de riberencs corresponen a Domingo Peris, d’Algemesí, el qual en l’1 
d’octubre de 1384 cobrà 5 lliures, 12 sous pel lliurament de 56 cafissos de forment (8.442 quilos); tres dies 
més tard, la càrrega que entrava en el graner comunal de la ciutat era de 56 cafissos i 6 barcelles, (uns 8.517 
quilos) també de forments “de les parts d’Aragó ab diverses rècoes, o bèsties de tragí”. La següent importació 
de riberenc correspon al 9 de gener de 1385, a mans d’una de les persones més riques de la vila d’Alzira, 
Jaume Martorell, que percebrà 18 sous, 6 diners, per portar d’Aragó 29 cafissos, 3 barcelles, de forment. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1384-1385; I-14, f. 23v. 
315 AMV: Llibre de seguretats dels anys 1396-1401; i-3, (14 d’octubre de 1401). És evident que ja amb anterioritat 
alguns llauradors de la Ribera transportaven els seus blats als mercats de València, com apunta Agustín Rubio 
Vela quan aludeix a un problema originat per emprius, en 1392, que acabà afectant el normal subministrament 
de gra de la Ribera a València. RUBIO VELA, Agustín: “El abastecimiento cerealista de una gran urbe 
bajomedieval. Aproximación al problema campo-ciudad en el País Valenciano”, L’Escenari històric del Xúquer. 
Actes de la IV Assemblea d’Història de la Ribera. L’Alcúdia, 1986. L’Alcúdia, Ajuntament de l’Alcúdia, 1988, p. 55-
68. La qüestió és que són pocs els registres d’asseguraments de blats conservats per al segle XIV, i per tant 
ens impedeix saber qui aportava què, quan i procedent d’on. Els primers volums de la sèrie de l’AMV dels 
llibres de seguetetats (afiançaments d’obligacions) tenen aquesta cronologia: anys 1333-1334- sig. i-41; 1341-
1342 -sig. i-1 (íntegre sobre gra portat de Tortosa); 1385-1391 -sig. i-2; 1396-1401 sig. i-3; 1412-1413; sig. i-4; 
1413-1414;  sig. i-5; 1416-1423- sig. i-6. 
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la Contribució General d’Alzira. Així, per exemple, a començaments de la dècada dels 80 

del segle XIV veiem les primeres ajudes a persones provinents de la Ribera, en aquest cas 

procedent de Sueca.316 

Els formenters oriünds de la Ribera del Xúquer, i més exactament de la Contribució 

General d’Alzira, acapararan pràcticament la importació de cereals de les comarques mun-

tanyoses del sud del regne, allò que avui coneguem com les comarques centrals: la Costera, 

la Vall d’Albaida, l’Alcoià-Comtat i la Foia de Castalla. Així, per exemple, durant l’any 

econòmic de 1402-1403, tres llauradors d’Algemesí (Francesc Signes, Guillem Barberà i 

Pere Nadal) i un de l’Alcúdia (Antoni Magraner) controlaren el tràfec cerealista provinent 

d’Alcoi, Cocentaina, Castalla, Albaida, Xàtiva, Ontinyent i Bicorp. Com apunta Juan 

Vicente Garcia Marsilla, no és estrany que també fossen dos traginers d’Algemesí (Jaume 

Martí i Jaume Salses), els qui compraren el blat dels delmes d’Albaida el 1392, per a vendre’l 

a València.317 

Respecte de la procedència dels mercaders formenters, veiem que de les principals 

contribucions generals del que avui és la comarca de la Ribera del Xúquer (Alzira, Cullera i 

Corbera), els mercaders formenters provenen sols d’alguns pobles: Polinyà, Sueca i 

Guadassuar, Albalat de la Ribera, Pardines, l’Alcúdia, Alzira, però sobretot d’Algemesí, del 

qual hi ha una presència aclaparadora. 

No hi ha cap dubte que si en la Contribució General d’Alzira, i encara en tota la 

Ribera del Xúquer, hi havia alguna població que mostrava la seua preponderància o 

                                                 
316 AMV: Claveria Comuna dels anys 1383-1384; I-13, f. 43r-44. A les darreries de la dècada dels anys 80 del segle 
XIV veiem un altre suecà, en aquesta ocasió Jaume Andrés participant en el negoci d’importació de gra a 
València, però d’Aragó. Efectivament el 20 d’octubre de 1388 “promès e s’obligà als honrats jurats etcètera a 
fer portar de les parts d’Aragó d’ací a II meses prop vinents L cafissos de forment, e XXX de respit, e fer 
vendre ací en l’almodí”. El lloc de procedència del gra és Torres d’Albarrasí. AMV: Llibre de Seguretats dels anys 
1385-1391; i-2, s.f. 
317 GARCIA MARSILLA, Juan Vicente: “El elemento humano en el abastecimiento de la ciudad de Valencia. 
Los mercaders formenters a fines del siglo XIV e inicios del XV”, II Congreso de Jóvenes Historiadores y Geógrafos. 
Actas. Valencia, octubre 1992. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1993, p. 128. Vide 
AMV: Lletres Missives dels anys 1391-1394; g3-5, f. 65r-v. (26 d’octubre de 1392). A començaments de març de 
1399, dos traginers d’Algemesí: Guillem Vendrell i Domingo Garcia tingueren problemes per treure del terme 
de Xàtiva 100 cafissos de civada que havien comprat a un veí d’aquesta ciutat, per vendre-la en l’almodí de la 
ciutat de València. AMV: Lletres missives dels anys 1398-1400; g3-6, f. 120v-121r. 
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superioritat a l’hora de ser el lloc on més “mercaders formenters” hi havia, aquesta era 

Algemesí. Són diverses les notícies que ens ho indiquen: Albaida en 1392, Xàtiva en 1399... 

Però, ara, a això hem d’afegir-ne una altra que ens retrotrau 40 anys enrere. Efectivament, 

en setembre de 1347, i dintre de la crisi del conflicte de la Unió, Pere de Ueso, lloctinent de 

governador dellà lo riu Xúquer, amb seu a Xàtiva, prengué i empresonà uns homes 

d’Algemesí que treien blat del lloc de Moixent i el transportaven cap a la València rebel al 

rei. La mercaderia fou decomissada i empenyorada.318 

D’altra banda, trobem significatiu que en el període cronològic comprès entre 1382 

i 1388, d’un total d’11 traginers de la Ribera del Xúquer aveïnats a la ciutat de València, 7 

fossen oriünds d’Algemesí.319 De fet, sembla que l’origen d’aquests formenters són els tragi-

ners, ja importants en l’economia local d’Algemesí en la dècada de 1360, com per esmentar-

los en un acord entre Alzira i Algemesí de finals de 1371. 320 

Quadre 3. Nòmina dels formenters de la Contribució General d’Alzira. (1384-1415) 

Núm. Nom Procedència Any Referència 
arxivística. 

1  Domingo Peris Algemesí 1384, 1385 AMV: Claveria Comuna any 
1384-85;  I-14; f. 13r 

2 Jaume Martorell Alzira 1385 AMV: Claveria Comuna any 
1384-85;  I-14; f. 23v  

3 Jaume Martí Algemesí 1392, 1402 AMV: Lletres missive anys 
1391-1394s g3-5; f. 65r-v 

4 Jaume Salses Algemesí 1392 AMV: Lletres missive anys 
1391-1394s g3-5; f. 65r-v 

5 Guillem Vendrell, 
traginer 

Algemesí 1399 AMV: Lletres missive anys 
1398-1400; g3-6; f. 120v-121r 

6 Domingo Garcia, 
traginer 

Algemesí 1399 AMV: Lletres missive anys 
1398-1400; g3-6; f. 120v-121r 

                                                 
318 En una carta del governador Pere de Xèrica adreçada als jurats de València els relata que “sepades que he 
rece[v]id[a vuestra carta sobre fecho de ciertas azemblas e cafices de trigo que segunt vos afirmades, son estadas presas e 
enbargadas en la ciud[a]t de Xàtiva por el honrado Pero d’Ueso, tenient lugar d[e gov]ernador del riu de Xúquer allá a los 
hombres de Algemetzí, los quales sacavan trigo del lugar de Muxén e traýan a la dita ciudat de València”. Vide RODRIGO 
LIZONDO, Mateu (ed.): Diplomatari de la Unió del Regne de València (1347-1349). València, Publicacions de la 
Universitat de València, 2013, p. 154-155. ACA: Cancelleria. Processos; lligall 130/3, f. 96r-97r. 
319 Es tracta de Bernat Albert i Francesc Celma en 1383, Joan Boïl, Antoni Marí, Antoni Vila, Joan Romeu, 
Nicolau Armengol en 1384 i Francesc Celma en 1385; CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): 
Avecindados en la ciudad de Valencia en época medieval. Avehinaments en época medieval (1308-1478). València, 
Ajuntament de València, 2008, p. 36. 
320 “compartimentum aliquod inter dictam villa, ravallos, et loca contribucionis eiusdem per viam imposicionis vel cuiusvis 
alterius exaccionis eo casu concilium ville premisse tractabit ita bene et favorabiliter dictos habitantes loci de Algemezino quam 
admodum habitantes cuiuslibet ravallorum et locorum contribucionis retrolapsis temporibus ante distencionem dicti litis erat fieri 
solitum taliter quod cum habitantes alcherearum contribucionis dicte ville tatxabutur per dictum concilium in quibuscumque tallis 
vel contribucionibus et expedirit eis solvere per persona aut domum quinque sous vel magis aut minus ad dictum forum habeant et 
debeant contribuire et solvere habitantes dicti loci de Algemezino tam traginerii quam alii quicumque...”. AMA: Pergamins 
comuns; 011/46 (18 de desembre de 1371; Gonçal Calp, notari). 
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7 Antoni Boïls Algemesí 1401, 1402 AMV: Llibre de seguretats de 
1396-1401;  i-3, sf. 

8 Pere Levanta Guadassuar 1401 AMV: Llibre de seguretats de 
1396-1401;  i-3, sf. 

9 Bernat Coqua Alzira 1401 AMV: Llibre de seguretats de 
1396-1401;  i-3, sf. 

10 Joan dez Torrent, notari Alzira 1401 AMV: Llibre de seguretats de 
1396-1401;  i-3, sf. 

11 Jaume Vendrell Algemesí 1401 AMV: Llibre de seguretats de 
1396-1401;  i-3, sf. 

12 Joan Gonçalbo Algemesí 1401 AMV: Llibre de seguretats de 
1396-1401;  i-3, sf. 

13 Nicolau Armengol Algemesí 1401, 1402 AMV: Llibre de seguretats de 
1396-1401;  i-3, sf. 

14 Jaume Armengol Algemesí 1401 AMV: Llibre de seguretats de 
1396-1401;  i-3, sf. 

15 Alí d’Alberic Alberic 1401 AMV: Llibre de seguretats de 
1396-1401;  i-3, sf. 

16 Antoni Celma Algemesí 1402 AMV: Claveria Comuna any 
1401-1402;  J-29; f. 56r 

17 Francesc Signes Algemesí 1402 AMV: Claveria Comuna any 
1401-1402;  J-29; f. 63r 

18 Francesc Domingo Algemesí 1402 AMV: Claveria Comuna any 
1401-1402;  J-29; f. 63r-v 

19 Antoni Narbó Algemesí 1402 AMV: Claveria Comuna any 
1401-1402;  J-29; f. 65r-v 

20 Guillem Barberà Algemesí 1402 AMV: Claveria Comuna any 
1401-1402;  J-29; f. 67rr 

21 Miquel Armengol Algemesí 1402 AMV: Claveria Comuna any 
1401-1402;  J-29; f. 68r 

22 Pere Nadal Algemesí 1402 AMV: Claveria Comuna any 
1402-1403;  J-30; f.4v 

23 Antoni Magraner L’Alcúdia 1402 AMV: Claveria Comuna any 
1402-1403;  J-30; f. 8r 

24 Antoni Martorell Alzira 1402 AMA: Llibre d’actes dels jurats 
de 1402-1403; 03/8, 25v 

25 Arnau Nadal Algemesí 1402 AMA: Llibre d’actes dels jurats 
de 1402-1403; 03/8, 27v 

26 Joan Nadal Algemesí 1402 AMA: Llibre d’actes dels jurats 
de 1402-1403; 03/8, 27v 

27 Jaume Boïls Algemesí 1403 AMV: Claveria Comuna any 
1402-1403;  J-30; f. R 

28 Bernat Domingo Algemesí 1409 AMV: Claveria Comuna any 
1408-1409;  J-36; f. 47r 

29 Bartomeu Sanç Alzira 1412 AMV: Llibre de seguretats de 
1412-1413;  i-4, sf. 

30 Guillem Macià Pardines 1413 AMV: Llibre de seguretats de 
1412-1413;  i-4, sf. 

31 Esteve Batalla Albalat de la 
Ribera 

1413 AMV: Llibre de seguretats de 
1412-1413;  i-4, sf. 

32 Bertrà Soler Pardines 1413 AMV: Llibre de seguretats de 
1412-1413;  i-4, sf. 

33 Antoni Eximeno Alzira 1413 AMV: Llibre de seguretats de 
1412-1413;  i-4, sf. 

34 Guillem Maça Pardines 1413 AMV: Llibre de seguretats de 
1412-1413;  i-4, sf. 

35 Domingo Mateu, 
traginer 

Alzira 1413 AMV: Llibre de seguretats de 
1412-1413;  i-4, sf. 

36 Andreu Maça Guadassuar 1414 AMV: Protocol de Jaume Despla 
de 1412-1415; 2-25, f. 47r 

37 Arnau Vendrell Algemesí 1414 AMV: Protocol de Jaume Despla 
de 1412-1415; 2-25, f. 47v 

38 Jaume Nadal Algemesí 1414 AMV: Protocol de Jaume Despla 
de 1412-1415; 2-25, f. 47r 

39 Ramon Mir Algemesí 1414 AMV: Protocol de Jaume Despla 
de 1412-1415; 2-25, f. 47v 

40 Arnau Carbonell, 
traginer 

Algemesí 1414 AMV: Protocol de Jaume Despla 
de 1412-1415; 2-25, f. 44r 

41 Antoni Rotlà Alzira 1414 AMV: Protocol de Jaume Despla 
de 1412-1415; 2-25, f. 44r 

42 Andreu Gil Alzira 1414 AMV: Protocol de Jaume Despla 
de 1412-1415; 2-25, f. 43r 

43 Fernando Paya Alzira 1414 AMV: Protocol de Jaume Despla 
de 1412-1415; 2-25, f. 40v 
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44 Bernat Ponç, notari Alzira 1415 AMV: Protocol de Jaume Despla 
de 1412-1415; 2-25, f. 31v 

45 Hacem Terraboní Carlet 1415 AMV: Protocol de Jaume Despla 
de 1412-1415; 2-25, f. 33r 

46 Pere Sebastià Alzira 1415 AMV: Protocol de Jaume Despla 
de 1412-1415; 2-25, f. 35r 

47 Guillem Guitard Pardines 1415 AMV: Claveria Comuna any 
1414-1415;  J-38; f. 38r 

48 Joan Sebastià, traginer Alzira 1415 AMV: Claveria Comuna any 
1414-1415;  J-38; f. 41v 

49 Ramon Sala Albalat de la 
Ribera 

1415 AMV: Claveria Comuna any 
1415-1416;  J-39; f. 22r 

 

Que de la present nòmina de 49 persones, 25 provinguen d’un únic punt, Algemesí, 

açò és, el 51,02%, ha de fer-nos reflexionar. En altres paraules, es tracta d’un fenomen que 

retrata la major presència de l’element rural que no de l’urbà (o d’Alzira) en la Contribució 

General d’Alzira. Els altres punts d’on provenen els formenters són Alzira, amb 13 casos 

(el 26,53%), Pardines amb 4, Guadassuar i Albalat de la Ribera amb 2 cada un d’ells, i 

finalment l’Alcúdia, Carlet i Alberic, els dos darrers dos pobles de sarraïns. 

Efectivament, Algemesí es configura com una localitat on abunden els llauradors (i 

traginers) que es dediquen a aquestes tasques de vendre gra en el mercat de València. És 

una comunitat camperola que, segons el llibre de la peita de 1400, té 173 cases o unitats 

familiars, o si es vol, més exactament títols possessoris que tributen al fisc municipal. 

Alguns dels camperols més rics de la localitat es dediquen a aquest negoci: Guillem 

Barberà, amb un patrimoni en béns immobles avaluat en 130 lliures peiteres en 1399-1400, 

de qui parlarem més tard; Antoni Celma, qui té una riquesa immoble avaluada en 189 lliures 

peiteres; Nicolau Armengol, amb 148 lliures peiteres, Arnau Nadal amb 102 lliures peiteres, 

són els majors patrimonis locals d’entre els formenters, però també tenim altres membres 

d’aquest lloc amb un patrimoni notablement inferior: Ramon Mir amb 67 lliures peiteres, 

Antoni Narbó amb 64 lliures peiteres, Jaume Martí amb 48 lliures peiteres i Jaume Sales 

amb 41 lliures peiteres. 

Dues dades més reforcen la notable projecció d’aquests formenters d’Algemesí. 

D’una, per exemple, la política d’aliances matrimonials, com veurem més endavant en el cas 

de Guillem Barberà, però ara cal dir que un d’aquests llauradors posat ocasionalment a fer 
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tasques de mercader formenter, Arnau Nadal i la seua muller Maria, a qui acabem de veure 

amb un patrimoni que ultrapassa lleugerament el centenar de lliures, davant el matrimoni 

que concertà per a la seua filla Dolça amb l’apotecari d’Alzira, Alfons Falcó, fill de Bernat, 

membre d’una destacada família d’Alzira,321 li atorgarà un notable dot avaluat en 4.500 

sous322. D’altra, tenim que dos camperols també formenters, Antoni Boïl i Miquel Armengol, 

amb el temps donaran el pas i compraran una indústria de transformació d’aliments, la qual 

tots els habitants del poble necessàriament havien de fer servir. En novembre de 1416, 

compraren per 40 lliures (o 800 sous) a Ferrando Vicent i la seua muller Dolça un forn de 

coure pa situat en el carrer Major d’Algemesí.323 

Vertaderes companyies comercials, de petita i no tan petita escala, veiem aparèixer 

per a arrendar la percepció de rendes senyorials i delmes i primícies eclesiàstiques no sols 

de les senyories dels diversos pobles de la Ribera del Xúquer, sinó d’altres comarques, com 

a estratègia per aconseguir els blats en grans quantitats i abocar-los a un necessitat mercat 

de grans (l’almodí de València, un d’ells) en un país en què la petita propietat agrària és 

hegemònica. 

L’exemple d’una companyia de negocis radicada a Sueca a començament del segle 

XV ens serveix de base per aportar-nos més llum sobre el mercat del gra a la Ribera del 

Xúquer. Les referències cronològiques que tenim d’aquesta societat mercantil són dels anys 

1404-1406, i tal volta ens ajude a il·lustrar alguns mecanismes del seu funcionament i el 

d’altres companyies que devien estar esteses per altres poblacions importants de la 

comarca, però que no coneixem a causa d’un problema de fonts documentals que no ens 

                                                 
321 A Alzira la família d’apotecaris dels Falcó obtingueren el càrrec de jurat per a tres dels seus membres: 
Bernat (en 1378 i 1398), Jaume (1385)-aquest havia estat majordom o clavari de la vila- i finalment Alfons (en 
1425). FERRAGUD DOMINGO, Carmel: Medicina i promoció social a la Baixa Edat Mitjana (Corona d’Aragó, 
1350-1410). Madrid, CSIC, 2005, p. 493. Vide tamen. FERRAGUD DOMINGO, Carmel: “Els practicants de 
la medicina a Alzira durant la Baixa Edat Mitjana (1355-1465): activitat econòmica, política i social”, a 
COMES I HERNANDEZ, Salvador - AÑÓ I BRESSÓ, Raül (eds): De la Paraula a la sociabilitat: associacionisme 
i moviment obrer a la Ribera del Xúquer. Actes de la XIV Assemblea d’Història de la Ribera. Alginet., Ajuntament 
d’Alginet, 2016, p. 45-60. 
322 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1403; 040/12, f. 167r-v. 
323 AMA: Protocol notarial d’Antoni Garcia de l’any 1416; 040/23, f. 52r-v. 
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han perviscut. Es tracta d’una societat de negocis integrada per cinc suecans: Guillem 

Tovià, notari, Berenguer Cifré, traginer, els llauradors Pere Baldoví i Pere Lunell, i sembla 

actuar com a cap, o almenys com a membre més visible el tintorer Joan Baldoví. En 1404, 

baraten amb dos mercaders de la ciutat de Barcelona, Antoni Salort i Simó Martí una sèrie 

de mercaderies. Aquests, els barcelonins, lliuraran als suecans 60 draps mitjans de la terra 

de diversos colors, i per la seua part els de la Ribera cediran en contrapartida als catalans 

1.000 cafissos d’ordi i civada (a raó de 10 sous 9 diners per cafís).324 Com veiem en 

l’exemple suecà, la procedència de la majoria dels “mercaders formenters” és camperola, 

encara que no tots, ja que trobem alguns notaris i traginers, això també ho corroboren els 

registres d’ajudes de la ciutat de València. 

Un altre dels trets definidors o característic d’aquest col·lectiu que estem estudiant 

és posseir o emprar una cabana de bèsties de tragí. Els mercaders formenters transportaven 

als llocs on es venien les seues mercaderies, els blats, exclusivament, a lloms d’animals de 

tragí, ases o rucs i muls o rossins. Aquest fet, juntament amb raons mediambientals, com 

l’existència d’uns marjals òptims per a l’alimentació dels èquids, fou determinant perquè es 

constituís a la Ribera del Xúquer unes notable raberes d’animals de tragí. Així, per exemple, 

hi ha un assentament comptable valencià que és força revelador del que diem. El 16 d’agost 

de 1374, els jurats de València ordenaven el pagament de certa quantitat de diners a Pere 

Capmany, el qual, a instància del govern municipal de la ciutat, havia viatjat a Alzira i la 

Ribera del Xúquer “per cercar e haver bèsties de tragí, per trametre aquelles a Terol, per 

portar alcunes quantitats de forment que nós havíem allí comprades, en diverses llochs 

d’aquelles partides”.325 Són abundants les notícies referents a una nombrosa cabana 

d’animals equins: cavalls, muls, rossins i ases a la Ribera del Xúquer, com ara a Cullera, on a 

començaments de setembre de 1401 veiem Guillem Ferrer, fill del difunt Berenguer, 

                                                 
324 ARV: Protocol notarial de Vicent Saera de l’any 1404; 2.406, s.f. (1 de novembre de 1404). 
325 RUBIO VELA, Agustín: “Valencia y los aragoneses...” Op. cit., p. 110. Vide tamen. AMV: Claveria comuna 
dels anys 1374-1375; I-8, f. 8r. 
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reconèixer que custodiarà un ramat d’“onze cabeçes de egües”, el qual és dels hereus del 

difunt Berenguer Pla, ambdós de la dita vila,326 o que en novembre de 1415 un eguasser de 

Sueca, Pere Alfonso, fos contractat fins a mitjan agost de l’any següent pel mercader i 

ciutadà Joan Bou, aleshores senyor del lloc de Cotes, per a custodiar 41 egües.327 A la vila 

d’Alzira, a començament del segle XV hi havia un eguasser, Domingo Gil.328 

 

 

Imatge de traginer o mercader formenter amb quatre muls carregats amb gra. Detall d’una taula de Sano di Pietro 
(1405(?)-1481) en que es representa al papa Calixte III i a la Mare de Déu del Pòpul protegint la ciutat de Siena. Pinacoteca 
Nazionale di Siena. 

 
 
Vista la importància que adquiriren en el seu moment els animals de tragí, sobretot 

perquè el comerç i transport de queviures es feia a lloms d’aquests animals, no deixa de ser 

significatiu com els magistrats locals d’Alzira, justícia i jurats, són objecte d’una dura pro-

testa per part de la reina Elionor, el desembre de 1369, amb motiu de la petició de bèsties 

de sella i de bast per portar estris dels reis a Catalunya. Que de la nombrosa cabana de 

cavalls, matxos i rossins n’escollissen els menys aptes per a tan llarg viatge revela, si més no, 

                                                 
326 AHN: Nobleza. Osuna. Protocol notarial d’Esteve Corts de l’any 1401; lligall 1.137, núm. 7 (6 de setembre de 
1401). 
327 ARV: Protocol notarial de Vicent Saera de l’any 1415; 2.416, f. 484r-v. 
328 GUINOT RODRÍGUEZ, Enric: Els fundadors del regne. València, Tres i Quatre, 1999, p. 445. 
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la voluntat de les autoritats locals d’Alzira de destinar els millors animals per a tasques més 

productives i remunerades.329 

Una de les denúncies que els parroquians d’alguns pobles de la Ribera Baixa feien 

dels rectors i preveres de les esglésies del seu poble davant el visitador episcopal, com ara 

en 1389, era la de destapar públicament els negocis que aquests feien amb la compravenda 

d’egües. És el cas dels preveres Raimon Joan, de Sueca, i Pere d’Albalat, prevere beneficiat 

a Riola.330 

Els “mercaders formenters”, a més dels animals de tragí per transportar la seua 

mercaderia, als quals acabem d’al·ludir, havien de disposar d’una infraestructura per a poder 

dur a terme el seu negoci: magatzems on recollir, custodiar i, com que molts d’ells es 

dedicaven a l’especulació, esperar que els preus dels cereals augmentassen en el mercat del 

gra. Així, per exemple, quan el 7 de març de 1414 Hihayet Cutillí, un sarraí331 d’Alberic, 

contractà portar a Cullera 50 càrregues d’arròs, uns 6.390 quilograms, els quals havia venut 

al mercader de València Joan Bou, el qual ja hem assenyalat més amunt que era a la vegada 

senyor de Cotes, ho féu mig any després de recol·lectar la collita d’aquesta gramínia, 

                                                 
329 “N’Elionora etcètera, als feels nostres los justícia e jurats de la vila de Algezira: salut e gràcia. Jàssia que nós 
ab letra nostra vós hajam manat que·ns trametessets XX bèsties, ço és, X de sella e X de bast, les quals havem 
necessàries per rahó del viatge que, Déus volent, fem vers Cathalunya, emperò, vós açò, menysprean nostre 
manament, no havets curat fer, ans per manera de menyspreu, nos havets trameses algunes bèsties fort 
flaques e mesquines que miga // càrrega no porien portar. Perquè, reprenents-vos fortament de la gran errada 
que feta havets en no obeyr nostre manament, de la qual cosa sots dignes de gran punició, vos manam 
espressament, sots pena de la nostra ira e indignació, que, vista la present, liurets prestament, sens tota tarda, 
al feel correu de nostra casa Joan de Calatayud, lo qual vos tramatem per aquesta rahó, VI bèsties de sella e X 
d’albarda o de bast. E açò no mudets; en altra manera, si en aquestes coses erets negligents o flachs, ço que 
no creem, per la present manam al dit correu que encontinent faça execució en los béns vostres e de cascun 
de vosaltres per aytant com costaran de loguer les dites XVI bèsties per anar, estar e tornar en lo dit viatge... 
”. Vide ACA: Reial Cancelleria. Registre de Vària de la reina Elionor dels anys 1368-1370; 1.577, f. 135v-136r. (17 de 
desembre de 1369). 
330 “… Raymundus Iohannis emit equas et ipsemet acavalla-les cum asino et frequenter vadit ad marialia… vendit equas 
baratando et ipsemet les parava…”, “Petrus de Albalat solebat tenere equas… Petrus d’Albalat emit equas dicti Berengarii 
Pla simul cum Guillermo Martorell et fecerunt ambo facientes et postea dictus Petrus d’Albalat revendit partem suma dicto 
Guillermo Martorell pro decem libris de lucro ut dicebatur”. Vide CARCEL ORTÍ, Mª. Milagros – BOSCÀ CODINA, 
José Vte.: Visitas pastorales… Op. cit., p. 122-113 i 117-118. 
331 Sobre les activitats mercantils del camperolat sarraí podeu consultar un estudi de Frederic Aparisi, centrat 
en la segona meitat del segle XV relatiu als mudèjars de la comarca de la Safor. Vide APARISI ROMERO, 
Frederic: “Pequeños campesinos mercaderes. Los trabajos complementários de la explotación campesina”, 
Actas. XI Simposio Internacional de Mudejarismo. Teruel, 18-20 de septiembre de 2008. Terol, Instituto de Estudios 
Turolenses-Centro de Estudios Mudéjares, 2009, p. 681-692. 
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originària del sud-est asiàtic, que en aquest temps era a finals d’octubre i novembre..332 

L’operació li reportà a Cutillí uns notables guanys, xifrats en 2.750 sous.333 El sarraí havia 

planificat l’estratègia de guardar-se l’arròs i no vendre’l en el moment de la seua sega, en 

què a causa de l’abundant oferta el seu preu havia d’anar més barat que no uns mesos 

després. Pel volum de l’arròs venut, és possible que Hihayet es guardàs l’arròs a casa, però 

altres “formenters” necessitaven uns altres tipus d’equipaments. Uns anys abans, el 20 de 

novembre de 1385, Mahomat Abenasser, aleshores alamí d’Alberic, reconeixia que Bernat 

Català, de l’Alcúdia, li havia pagat 200 sous en concepte d’arrendament i transport per unes 

cases seues en les que aquell havia posat el delme i les primícies del dit lloc.334 A comença-

ments del segle XV, uns destacats formenters d’Algemesí pactaren la introducció en la vila 

d’Alzira de 100 cafissos de forment, uns 15.075 quilos, que tenien a Alberic, no a la localitat 

d’on ells eren.335 I si els tenien en un lloc que no era el seu i per un valor força estimable, no 

hi ha cap dubte que estava a bon recapte, i a més. custodiat nit i dia. 

La situació geogràfica de la Ribera del Xúquer, una comarca pròxima a la capital del 

país travessada per un riu navegable i amb eixida a la Mediterrània a través del port fluvial 
                                                 
332 En una carta de resposta dels jurats de València a n’Olf de Pròxida, governador, jurats i prohòmens de la 
ciutat i regne de Mallorca, de 18 d’agost de 1374, és fa referència a l’època de la recol·lecció de l’arròs que és 
de finals d‘octubre: “la collita de blats menuts no és encara entremans, car dels paniços e dacces és de mijant 
setembre avant, e dels arroços de la fi d’octubre avant”. RUBIO VELA, Agustín (ed.): Epistolari de la València 
medieval I. València, Institut de Filologia Valenciana - Universitat de València, 1985, vol. I, p. 209. L’arròs era 
un conreu sotmés a fortes interdiccions al llarg de tots el país a causa de la seua insalubritat, però és també 
com indica Agustín Rubio Vela una de les manifestacions del procés de creixent especialització agrícola al 
País Valencià en el que els interessos particulars i públics no sempre seran coincidents. Les disposicions 
antiarrosseres inicials de la ciutat de València s’aniran estenent al llarg del territori segons revetllen les 
prohibicions del seu cultiu de Castelló de la Plana de 1388, d’Alzira de 1397 i de Xàtiva de 1403, i sobtetot la 
solemne prohibició de les escorrenties decretada per a tot el regne a les Corts de 1401 per la seua provada 
incidència negativa sobre la població. Vide RUBIO VELA, Agustín: “El segle XIV” a BELENGUER 
CEBRIÀ, Ernest (coord.): Història del País Valencià (II). De la Conquesta a la Federació Hispànica. Barcelona, 
Edicons 62, p. 238. Recordem que el consell municpal de la vila d’Alzira, el setembre de 1398, obligava el 
senyor d’Alberic, mossèn Eximèn Pérez d’Arenós, atès que la baronia estava dins dels seus termens generals a 
complir amb la prohibició reial de cultiu dels arrossos en els termes de la ciutat de València i de les viles que 
s’acolliren a la dita interdicció reial. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1398-1399; 03/5, f. 34r-v. 
333 ARV: Protocol notarial de Vicent Saera de l’any 1414; 2.415, f. 140v-141r. 
334 AMA: Notal de Bernat Costejà dels anys 1385-1390; 040/17, f. 119v. 
335 “Los honrats jurats atorgaren a·n Arnau Nadal, a·n Anthoni Celma, a·n Guillem Barberà, e a·n Johan 
Nadal, del loch de Algemezí, que ells pusquen metre en la vila de Algezira cent kafissos de forment que han 
en lo loch de Alberich, e aquell traure de la vila tota hora que’ls plaurà, sots aytal pacte e condició, que del dit 
forment sien tenguts vendre en lo almodí de la vila de la festa de Nadal, primer vinent, a avant vint kafissos 
de forment, ço és, cascun d’aquells V kafissos al for que consemblant blat valrà en lo almodí. E açò 
prometeren los sobredits complir, sots obligació de sos béns”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 
1402-1403; 03/8, f. 27v. (12 de juliol de 1402). 
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de Cullera, oferia uns avantatges a aquells que portaven els seus blats a Cullera per tot 

seguit, via marítima, traslladar-los al mercat que més interessava336. Així, hem documentat 

com llauradors de Castelló de Xàtiva (avui de la Ribera) transportaven cereals fins a la 

localitat costanera de la Ribera Baixa. Efectivament, el 15 de març de 1415, Jaume Gil, un 

llaurador de l’esmentada localitat venia a un mercader de València, Francesc Monfort, 30 

càrregues d’arròs blanc, a raó de 34 sous, 8 diners la càrrega (127,80 quilos), a lliurar el 20 

d’abril; igualment es comprometia a portar el gra amb les seues bèsties des de Castelló de 

Xàtiva a Cullera.337 Sols una setmana abans, el 7 de març, havia tancat una operació 

semblant amb el mateix mercader: lliurar 70 càrregues del mateix gra i al mateix preu per 

portar-lo a la mencionada localitat de la Ribera Baixa.338 

Les dues operacions de Jaume Gil, amb 12.780 quilos d’arròs blanc, és a dir, sense 

corfa, havent passat ja pel molí i amb uns guanys de 3.440 sous, eren clarament especula-

tives per part del citat camperol, ja que la data de subministrament de l’arròs és en abril, 

època de soldadura. I el que és més interessant, el dit arròs era producte de la collita de 

1414, que fou recol·lectada en novembre del dit any. Una operació similar l’acabem de 

veure que va ser efectuada el març de 1414 pel sarraí d’Alberic Hihayet Cutillí. 

Són aquests alguns exemples que ens indiquen el flux de grans de la Ribera del 

Xúquer cap a la ciutat de València. Són casos recollits en protocols notarials de la capital 

del regne, ja que un dels dos implicats en la compravenda, el comprador, resideix en el cap i 

casal. Com aquests, hi havia molts altres exemples que no s’han conservat en les fonts 

documentals, però que ens serveixen per documentar com i de quina manera es realitzaven 

                                                 
336 Alguns mercaders de grà de València tenien el seu magatzem principal a Alzira, per a reunir allí quantitats 
estimables de cereals, i posteriorment traslladar-los per mar des de Cullera a València: “En Francesch Palau, 
ciutadà, de València, promès e s’obligà als honrats jurats que aquells LX caffís de dacça, los quals de la vila 
d’Algezira ha portats en partida e enten portar a Cullera per carregar allí, portarà o portar farà en aquells lochs 
del regne de València on ben vist li serà e no fora aquell. E d’aquen portarà albarà testimonial, sots pena de L 
morabatins. Encara promès e s’obligà que tota aquella dacça que li tomar en Algezira e en son terme, que 
poden ésser de CC caffís amunt, portarà o portar farà a vendre dins l’almodí de la ciutat de València a II 
meses primers vinents, sots pena de C morabatins d’or e per açò obligà tots sos béns”. AMV: Llibre de 
Seguretats dels anys 1385-1391; i-2, sense foliar (2 de juliol de 1386). 
337 ARV: Protocol notarial de Vicent Saera de l’any 1415; 2.416, f. 134r-v. 
338 ARV: Protocol notarial de Vicent Saera de l’any 1415; 2.416, f. 120r-121v. 
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aquestes activitats especulatives. Aquests revenedors, a la força havien d’alçar suspicàcies, ja 

que no produïen, sinó que compraven i revenien el producte elevant el preu dels queviures 

i obtenien guanys econòmics “invisibles”, no derivats del treball directe sobre els produc-

tes, sinó del simple acte de comprar i vendre. Els seus guanys no es devien a la tasca 

d’increment de la quantitat o qualitat dels béns, sinó a una modificació artificial a l’alça de la 

relació d’intercanvi.339 

 

 

II.3.2. Modus operandi 

Els “mercaders formenters” de la Ribera del Xúquer aportaven al mercat “lliure” i al 

de preu oficial, és a dir, el de l’almodí, una sèrie de grans. Però ¿com adquirien els volums 

de blats que estaven destinats als mercats de queviures panificables de les viles valencianes i 

singularment el de la principal ciutat del regne? Abans que res, hem de significar que hi 

havia una jerarquia pel que fa als importadors de cereals a València. La denominació 

formenters podia englobar tant aquell productor que carregava els seus animals i portava la 

seua collita a vendre-la a l’almodí de València, com aquells altres que també subministraven 

grans al graner públic de la ciutat en quantitats respectables. I entre els dos extrems de 

l’espectre hi havia diversos graus. 

Aquells que portaven al mercat de València (o de les altres viles del regne) blats per 

a vendre’ls sols tenien tres vies per a aconseguir-los: una primera derivava de la pròpia 

producció; una segona incloïa la compra a altres camperols; i una tercera provenia de 

l’arrendament de rendes dominicals i eclesiàstiques. Atès que la primera via és la més simple 

i òbvia, no entrarem a detallar la venda de la collita pròpia i sí en canvi analitzarem els altres 

dos procediments en manifestar-se com a trets de l’economia rural, senyorial i urbana d’un 

producte de primera necessitat com és el gra. 
                                                 
339 SÀNCHEZ BENITO, José Mª.: “Crisis de abastecimientos y administración concejil. Cuenca, 1499-1509”, 
En la España Medieval, núm. 14 (Madrid, 1991), p. 275. 
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Els formenters i traginers de la Contribució General d’Alzira controlaven en primera 

instància el mercat local i comarcal, comptaven amb els ressorts per a fer-ho, i sols després 

es lliuraren al control de les regions productores de gra situades immediatament al sud de la 

seua àrea d’origen, açò és, les comarques de la Costera, la Vall d’Albaida i l’Alcoià-Comtat, 

o, si es prefereix, la regió de la Muntanya Valenciana. 

La documentació notarial conservada i estudiada referent al districte de la vila 

d’Alzira de finals del segle XIV i començaments del segle XV no recull de quina manera es 

produïen les compravendes entre aquests mercaders formenters i traginers i els productors 

de cereals. Ara bé, això no obsta per a que altres operacions produïdes a la Ribera del 

Xúquer de les quals sí que conservem les actes notarials esclareixquen com i de quina 

manera degueren produir-se aquesta mena de transaccions en l’àrea del nostre estudi. El 

que es produïa en un indret de la comarca també es produïa a uns quants kilòmetres més 

enllà. Sols comptem amb una referència relativa a la compra de gra per part de formenters 

del districte d’Alzira. A començaments de març de 1399, Guillem Venrell i Domingo 

Garcia, uns traginers d’Algemesí que solien portar blats a l’almodí de València, volgueren 

traure la resta de civada comprada en una zona de la qual s’abastien normalment, i es topa-

ren amb la inhibició decretada per les autoritats municipals de la ciutat de Xàtiva. Gràcies a 

la missiva de socors enviada des de València sabem de la pràctica: en principi ambdós 

traginers compraren una quantitat important de civada, 100 cafissos, i donaren certa 

quantitat de senyal en paga de la compra.340 

                                                 
340 “Per en Guillem Venrell e en Domingo Garcia, traginers, del loch de Algemezí, nós és stat dit que ells per 
cor voler e intenció de portar lo blat deiús escrit e aquell vendre segons han acostumat en l’almodí d’aquesta 
ciutat han comprat d’en Gay, vehí vostre, cent cafissos de civada, poch més o menys, a cert preu, del qual 
donaren al dit en Gay certa quantitat de pecúnia per senyal e paga de la dita compra e n’han reebut en alcuna 
poqua quantitat, la qual han portada e venuda en lo dit almodí, e ara com volien traure la restant quantitat, 
e/o alcuna part d’aquella, com tota la dita civada no puxen reebre e portar ensemps, per vosaltres, senyors, 
seria estat fet manament al dit en Gay que no gos librar als dits en Guillem Venrell e en Domingo Garcia que 
no presumesquen reebre e per consegüent traure de vostra ciutat e terme la dita civada, sots certes penes e 
composicions a cascun d’ells imposades”. AMV: Lletres missives dels anys 1398-1400; g3-6, f. 120v-121r. (7 de 
marc de 1399). 
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En els protocols notarials de Vicent Saera de començaments del segle XV se’ns 

aporta més llum. Algunes compravendes de gra ens indiquen com i de quina manera els 

mercaders de gra acaparaven el producte per al mercat. El 7 d’abril de 1402, dos llauradors 

que devien ser socis, o gaudir d’alguna relació familiar, Salvador Rovira, de Trullàs, i 

Guillem Blanc, de Sollana, dos llocs de la Ribera Baixa situats prop de l’Albufera, en la 

Contribució General de València, venien a un mercader de València, Berenguer Fuster, que 

controlava moltes altres operacions en la zona, 50 cafissos d’ordi (a raó d’11 sous el 

cafís).341 L’operació contenia una clàusula interessant: el gra s’hauria de lliurar el proper mes 

de juny, és a dir, pràcticament dos mesos després. Era aquesta època de soldadura la que 

permetia establir uns contractes que facultaven el mercader a planificar amb certa antelació 

què podia aportar al mercat blader. 

Tres dies després d’aquesta darrera data, veiem l’adés nomenat Berenguer Fuster 

tancar una operació sobre l’ordi de Fortaleny, un lloc de la baronia de Corbera, una 

senyoria que limitava amb la vila d’Alzira. Efectivament, en una acta notarial Fuster dóna 

en comanda o dipòsit a Pere Motes, un destacat llaurador de la seua comunitat rural, 22 

florins d’or d’Aragó (uns 242 sous). En el següent document del protocol notarial, Pere 

Motes ven a Fuster 25 cafissos d’ordi (a raó de 10 sous el cafís) per 250 sous, a lliurar 

durant tot el mes de maig, sense cap dilació.342 Berenguer Fuster, aquell mes de març de 

1402, efectuà 3 dipòsits o comandes per valor de 330 sous, 50 sous i 55 sous, a favor 

d’Antoni Matoses, de Riola, Antoni Martí i Berenguer Badia, ambdós de Sollana, respecti-

vament.343 Encara que no se’ns diga el motiu de les comandes, tot apunta que es tractava 

d’un avançament del preu de la collita. 

El 8 d’agost de 1404, els cònjuges Guillem Blanc i Pasquala, de Sollana, venien a 

l’esmentat mercader 4 càrregues d’arròs blanc (uns 511,20 quilograms) a raó de 3 florins (33 

                                                 
341 ARV: Protocol notarial de Vicent Saera de l’any 1401-1402; 2.405. s.f. (7 d’abril de 1402). En l’operació els 
venedors anaven a percebre 550 sous per la venda de 10.062 litres d’ordi. 
342 ARV: Protocol notarial de Vicent Saera del anys 1401-1402; 2.405, s.f. (10 d’abril de 1402). 
343 ARV: Protocol notarial de Vicent Saera del anys 1401-1402; 2.405, s.f. (8, 17 i 29 de març de 1402). 
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sous) la càrrega (127,80 quilos). Dels 132 sous que els Blanc anaven a guanyar en la dita 

venda, en el moment de contractar-la, en agost, Fuster ja n’avançà 9 florins (99 sous) i els 

restants 3 florins (33 sous) els rebrien en el moment de lliurar l’arròs a meitat de novembre 

d’eixe any.344 

Com veiem, els mercaders i traginers que havien de comprar blats havien d’avançar 

uns diners de senyal per lligar el productor. Algunes economies camperoles eren massa 

fràgils com per a no acceptar l’oferta a l’espera de millors perspectives de negoci. 

Mentrestant el formenter, closa l’operació d’aconseguir el gra, podia concertar-ne una altra de 

venda amb un nou formenter a un preu més elevat del que havia tancat amb un camperol. 

Així, per exemple, el 8 d’agost de 1404, el mercader de València, Vicent Corts, comprà del 

colteller de la mateixa ciutat Francesc Miquel 10 càrregues d’arròs blanc (uns 1.278 quilos) a 

raó de 33 sous la càrrega (és a dir per 330 sous). Tres dies després de tancar l’operació, el 

dia 11 d’agost, Corts venia al també mercader de la capital Berenguer Fuster les dites càrre-

gues d’arròs, però ara per 35 sous la càrrega.345 Eixe sembla ser el paper d’alguns formenters 

de la Ribera: el de ser intermediaris entre productors de la comarca i mercaders de València. 

Açò ens ho il·lustra una venda de gra efectuada l’1 de setembre de 1405. Francesc Venrell i 

Joan Nadal, ambdós d’Algemesí, venien al mercader i ciutadà de València, Vicent Navarro, 

“cent cafissos de blat menut, bo, e rebedor, ço és, cinquanta caffiços de panís e altres 

cinquanta de dacça, los quals li prometeren donar dins lo loch de Carlet a ses pròpies 

messions e despeses, a raó e preu de XVI sous per cascun cafís de panís, e XII sous per 

cascun caffíç de dacça, dels quals deu dóna lo dit en Francesc Venrell XL cafissos, ço és, 

los XX de panís e los XX de daça tot lo..., los quals cent caffiços de blat li prometen haver 

de donar dins lo dit loch de Carlet migant lo mes de novembre primer vinent”.346 L’opera-

                                                 
344 ARV: Protocol notarial de Vicent Saera de l’any 1404; 2.406, s.f. (8 d’agost de 1404). 
345 ARV: Protocol notarial de Vicent Saera de l’any 1404; 2406, s.f. (8 i 11 d’agost de 1404). 
346 ARV: Protocol notarial de Martí Barberà de l’any 1405; 202, f. 85v-86r. 
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ció els anava a reportar un benefici per la venda de 1.400 sous (800 pel panís i 600 per la 

dacsa). 

Les compravendes de rendes o el seu arrendament, quan aquestes es pagaven en 

espècie, eren negocis de més alta volada que no els descrits fins ara. És per això que ací, 

més que no en altres negocis, veiem com la companyia s’imposa en molts casos. 

Els camperols pagaven amb una part de la collita, variable segons la senyoria, la 

renda al senyor, però també havien de pagar a l’Església delmes i primícies i al rei el 

terçdelme. Això possibilitava, en un país on era hegemònica la petita explotació camperola, 

reunir quantitats importants de gra per a portar-les al mercat. 

Pel que fa a les rutes per les quals circulava el gra de la Ribera envers el seu 

principal mercat, la ciutat de València, cal dir que n’hi ha dues possibles, una terrestre i 

l’altra marítima. 

La principal via terrestre devia ser la del camí Reial que connectava Alzira amb la 

capital del regne, tot cercant l’empara i seguretat que el rei i els seus oficials atorgaven als 

camins designats amb l’apel·latiu de reial. 

 

 

II.3.3 L’anàlisi microhistòrica: dues biografies representatives del col·lectiu 

Creiem, com afirmava el professor d’aquesta facultat i prevere el doctor Vicent 

Pons Alòs, que la prosopografia i la biografia col·lectiva poden suposar una forma de 

construir la nova història en interessar-se per grups units per una mateixa vocació i una 

mateixa praxi en constituir aquells testimonis privilegiats i reveladors del seu temps.347 No 

és menys cert, al nostre parer, que si baixem un escaló més en el coneixement històric, és a 

dir, si analitzem biografies individualitzades, podem avançar en el saber del passat, ja que la 

figura del biografiat, en definitiva, no és més que una estratègia historiogràfica per a 
                                                 
347 PONS ALÓS, Vicente: Cardenales y prelados de Xàtiva en la época de los Borja. Xàtiva, Iglesia Colegial Basílica 
de Santa Maria-Centro de Estudios Borgianos, 2005, p. 13. 
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estudiar un col·lectiu.348 Aquells homes i dones que representen tot un conjunt moltes 

vegades tenen uns patrons d’actuació similars. En definitiva, si atenem a les següents 

paraules d’Antoni Riera, “els col·lectius socials privilegiats aprofiten les reiterades caresties 

de cereals per a presentar-se, mentre es reserven els principals encàrrecs bladers del consell, 

com tutors provinents de les capes subalternes, davant les quals intenten justificar amb 

“fets” l’alta quota de poder local que detenen”,349 entendrem millor com d’interessant per al 

nostre estudi pot ser  analitzar  la trajectòria vital de determinats individus. 

És per tot açò que a continuació ens apropem a les trajectòries vitals de Joan dez 

Torrent i Guillem Barberà, tots dos contemporanis, en les quals abordem una aproximació 

al seu agregat domèstic, vida política i acció econòmica. 

 

 

II.3.3.1. Joan dez Torrent, notari d’Alzira 

Dez Torrent350 és un llinatge establert des d’antic a Alzira. Ja hi era present a meitat 

del segle XIII.351 A finals d’aquesta centúria, el consell municipal de la vila escrivia una carta 

                                                 
348 En aquest sentit podeu consultrar: PARDO MOLERO, Juan Francisco: “La biografia en la historiografía 
modernista española. De la práctica a la teoria”, Estudis, 28 (València, 2002), p. 407-420. Encara que la 
historiografia sobre biografies i prosopografies al País Valencià no siga molt abundant cal destacar els treballs 
sobre el clergat valencià de PONS ALÒS, Vicente–CÁRCEL ORTÍ, Mª. Milagros: “Los canónigos de la 
catedral de Valencia (1375-1520): aproximación a su prosopografia”, Anuario de Estudios Medievales, 34 
(Barcelona, 2005), p. 907-950. Així com destaquen estudis com ara: ALVAREZ FORTES, Ana Mª.: 
“Fernando de Madrit y Baltasar Vives: dos mercaderes ilicitanos de finales del siglo XV” a Acta histórica et 
archaelogica mediaevalia, 9 (Barcelona, 1988), p. 415-426. IRADIEL MURUGARREN, Paulino et alii.: Oficios 
artesamales.. Op. cit. APARICI MARTÍ, Joaquín: Producció manufacturera...Op. cit., especialment les p. 149-219. 
APARICI, Frederic: L’ascens d’unes elits rurals. L’Horta de Gandia durant la tardor medieval. València, Universitat de 
València, 2008. Treball d’investigació, inèdit. FURIÓ, Antoni: “Las elites rurales en la Europa medieval y 
moderna. Una aproximación de conjunto” a RODRÍGUEZ, Ana (ed.): El lugar del campesino. En torno a la obra 
de Reyna Pastor. Madrid-València, PUV-CSIC, 2007, p. 391-421. Aquest autor té una monografía, encara 
inèdita, sobre un notable del segle XV de la seua Sueca natal, Bernat Coll. Una interessant iniciativa en la qual 
diversos medievalistas aborden set històries personals en sengles biografies de personatges dispars reunides en 
una monografía la podeu consultar a: NARBONA VIZCAINO, Rafael et alii: L’univers dels prohoms. (Perfils 
socials a la València baix-medieval). València, Tres i Quatre, 1995. IDEM: “El método prosopográfico y el 
estudio de las élites de poder bajomedievales”, El estado en la baja edad media. Nuevas perspectivas metodológicas. 
Saragossa, Universidad de Zaragoza, 1999, p. 31-49. 
349 Presentació d’Antoni RIERA I MELIS en el llibre de CURTO I HOMEDES, Albert: La intervenció 
municipal en l’abastament de blat d’una ciutat catalana: Tortosa, segle XIV. Barcelona, Editorial Rafael Dalmau, 1988, 
p. 13-14. 
350 Sobre els Dez Torrent podeu consultar: BERNABEU BORJA, Sandra: Una aproximació al notariat 
baixmedieval de la vila d’Alzira (1350-1500). Alzira, Ajuntament d’Alzira, 2013. Beca d’investigació atorgada per 
l’Ajuntament d’Alzira, mecanoscrit inèdit, p. 29-30. 
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a tota mena d’oficials i autoritats en la qual els comunicava un privilegi atorgat per Jaume 

II, relatiu a la franquesa per un termini de 10 anys d’una sèrie d’impostos (lleuda, pes, 

peatge, pontatge i mesuratge) i que el portador de la missiva era Pere dez Torrents, veí 

d’Alzira, i en la qual es demanava que li fos respectada la dita llibertat. En l’escrit es deia 

que el dit “P(ere) Destorrents vos certificam e us fem certs per la present que és vehí e 

habitador de la vila d’Algezira e [aquí ten sa casa e son cap major, e ha estat de XX anys 

ençà”.352 Per tant s’establí a la capital de la Ribera del Xúquer en la dècada dels 70 del segle 

XIII. 

El llinatge arrelarà a Alzira durant el segle XIV i ja el veiem assolir quotes de poder 

en el govern municipal de la vila durant la segona meitat del Tres-cents. Així, en 1359 

veiem dos Pere dez-Torrents entre els consellers, un d’ells menor.353 El major, notari de 

professió, en 1360 serà jurat,354 així com en anys successius, com ara en 1369,355 en 1381,356 

en 1386;357 conseller en 1372, 1379, 1390;358 notari-escrivà de la sala o dels jurats en 1382.359 

Els Dez Torrents estaven emparentats amb el poderós llinatge dels Martorell,360 així Pere 

dez Torrent, júnior, era marmessor testamentari del seu cunyat Jaume de Martorell, el qual 

                                                                                                                                               
351 En un registre de de Cancelleria Reial de les darreries de 1263 en un llistat de posseïdors de 68 obradors 
existents en la vila d’Alzira figura com a posseidor d’un d’ells un tal “Raimundus des Torrent“. BURNS, Robert 
I. (SJ): Transition in Crusader Valencia. Years of triumph, years of wae 1264-1270. Diplomatarium I, of the crusader 
kingdom of Valencia. The registered characters of its conqueror Jaume I, 1257-1276. III Documents 500-1000. Princeton, 
Princeton University Press, 2001 núm. doc. 514, p.38. 
352 GUINOT RODRÍGUEZ, Enric: Pergamins, processos i cartes reials. Documentació dispersa valenciana del segle XIII. 
València, PUV, 2010, p. 234-235, núm. doc. 122. 
353 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts…Op. cit., p. 45. 
354 Pere Deztorrent obtingué l’ofici de notari per nomenament reial a Sant Mateu, el 18 d’abril de 1356. Vide 
PONS ALÒS, Vicente: “Los notarios valencianos en la época de Pedro IV y Juan I (1351-1396)”, Estudis 
Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, XXX (Barcelona, 2012), p. 50. LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): 
Libre de diverses statuts…Op. cit., p. 47. 
355 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts...Op. cit., p. 58. 
356 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts…Op. cit., p. 84. 
357 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts…Op. cit., p. 91. 
358 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts…Op. cit., p. 67, 83 i 101. 
359 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts…Op. cit., p. 108. 
360 Així, per exemple, Jaume de Martorell, major, tenia el 1400 una riquesa immoble, de terres i cases avaluada 
en 733 lliures peiteres de la vila d’Alzira, la fortuna més important de la seua demarcació. AMA: Contribucions. 
Llibre de la peita (de la vila, clergues, hòmens de paratge e cavallers, raval de l’Alquenència i raval de Barrablet) de l’any 1400-
1404; 230/3, f. 36v. 
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havia estat nomenat jurat en 1369 i 1377361 i era, segons es pot veure en el seu testament, 

una de les persones més riques de la vila d’Alzira. 

Pere dez Torrents ja era mort el 1402, però abans del seu traspàs instituí en 

l’església parroquial de santa Caterina d’Alzira un benifet en l’altar de sant Domènec i sant 

Francesc que tenia 10 lliures de renda. El beneficiat era el clergue Ginés Torrent i com a 

patrons del dit benifet tenim el dit Ginés i Joan Torrent, laic i notari.362 El mateix Pere dez 

Torrents, major, també instituí un altre benifet, ara, però, en l’altra parròquia de la vila, en 

santa Maria, en l’altar de santa Maria Magdalena i de les 11.000 Verges, essent patrons els ja 

esmentats dos fills: Joan i Ginés dez Torrent.363 

Joan dez Torrent fou regraciat, a mitjan agost de 1385, per sa mare Benecasia, vídua 

del notari Pere dez Torrent, major de dies, en el temps del contracte del seu matrimoni 

amb Isabel, filla del també notari Bernat Safàbrega,364 amb la donació de diversos 

immobles: unes cases a Alzira, un tros de terra mallol en el territori de Cabanyes i, després, 

amb la meitat proindivisa del molí fariner que ella posseïa, juntament amb Bernat 

Domingo, en el riu dels Ulls, un afluent riberenc del riu Xúquer, el domini directe del qual 

l’exercia l’almoina de la Seu de València, i pel qual es pagava un cens anual de 100 sous. El 

seu futur sogre li donà al jove dez Torrent, que en aquell temps devia tenir al voltant de 25 

anys, una  important suma pecuniària en concepte de dot: 4.400 sous (dels quals 3.400 eren 

en diners comptants i els altres 1.000 sous en estimació de l’aixovar que aportava la núvia 

                                                 
361 BERNABEU BORJA, Sandra: Una aproximació al notariat baixmedieval... Op. cit., p. 30. 
362 CARCEL ORTÍ, Mª. Milagros–BOSCÀ CODINA, José Vte.: Visitas pastorales… Op. cit., p. 316. 
363 CARCEL ORTÍ, Mª. Milagros–BOSCÀ CODINA, José Vte.: Visitas pastorales…Op. cit., p. 322. 
364 Bernat Safàbrega fou nomenat pel rei notari a València en 12 de febrer de 1358. Vide PONS ALÒS, 
Vicente: “Los notarios valencianos en la época de Pedro IV y Juan I (1351-1396)”, Estudis Històrics i Documents 
dels Arxius de Protocols, XXX (Barcelona, 2012), p. 51. Un element que ens ajuda a avaluar aquesta aliança és el 
fet de que una anys després en 1400 el notari Bernat Safàbrega tenia un important patrimoni immoble avaluat 
en 439 lliures peiteres. AMA: Contribucions. Llibre de la peita (de la vila, clergues, hòmens de paratge e cavallers, raval de 
l’Alquenència i raval de Barrablet) de l’any 1400-1404; 230/3, f. 9v. En febrer de 1396 era síndic de la universitat 
d’Alzira. AMA: “Libre memorial e capbreu fet e ordenat per los honorables Berenguer Serra, en Francesch Martorell, en 
Bernat Perpinyà e en Guillem Gombau, jurats de la vila de Algezira en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor mil quatre-cents 
setze, qui feneix l’any mil quatre-cents d[eset], de tots los censos, deutes e càrrechs que la universitat de la dita vila fa e es tenguda 
pagar a diverses persones e en diverses terminis, festes e dies cascun anys segons orde de kalendari los quals censos e càrrechs són si 
e segons que davall apar lo qual fon scrit e ordenat per mi Pere de Arenys, notari, scrivà dels dits honorables jurats e consell de la 
dita vila”; 2110/I, 3, p. 132r. 
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en “raupis et iocalia”).365 Per eixos anys, el llinatge dels dez Torrent ostentava les més altes 

magistratures de la vila, així, el 1385, el seu parent Pere dez Torrent era el justícia d’Alzira i 

un altre familiar, Francesc dez Torrent, exercia de lloctinent de justícia.366 Aquest darrer, en 

1387, ocuparia el càrrec de justícia.367 Uns anys més tard, Isabel Sàfabrega morirà, i en 

novembre de 1410, veiem el nostre protagonista juntament amb una nova esposa, Gentil, 

vendre ambdós al carnisser Alamany Casalills una heretat integrada per una terra i cases 

anomenades la Thora de na Impèria, en el territori de l’Alquenència.368 

Joan dez Torrent seguirà els passos professionals dels seus majors i esdevindrà 

notari. Professió aquesta, la de fedatari públic,369 que juntament amb l’ajuda de la família 

paterna i la del seu primer sogre, també notari, fou objecte d’una interessant promoció i 

ascens social i polític que farà que ocupe diversos càrrecs representatius de la seua localitat: 

a finals de 1388 el veiem com a lloctinent del batlle d’Alzira, Ramon Sa Morera.370 En l’any 

1394-1395, el seu nom apareix en les nòmines de conseller municipal.371 El 25 de juny de 

1394, és nomenat missatger de la vila (conjuntament amb Bernat Falcó) per anar a València 

per veure si poden cercar composició entre la ciutat i la universitat d’Alzira sobre el fet de 

les usures i lleixes pies.372 En l’any de juraderia de 1399-1400, actuà de lloctinent del justícia 

Joan Serra i del jurat Francesc dez Torrents.373 Altres missions de missatger, les desenvolu-

                                                 
365 AMA: Notal de Bernat Costejà dels anys 1385-1390; 040/17, f. 81r-82r. 
366 AMA: Notal de Bernat Costejà dels anys 1385-1390; 040/17, f. 66 r-v.  
367 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statut … Op. cit., p. 92. 
368 AMA: Notal de Joan Arnau dels anys 1409-1417; 040/21, f, 45r-46r. 
369 Sobre el notariat a més de l’estudi local de Sandra Bernabeu, podeu consultar: CRUSELLES GÓMEZ, 
José Mª.: Els notaris de la ciutat de València. Activitat professional i comportament social a la primera meitat del segle XV. 
Barcelona, Fundació Noguera, 1998, PUCHADES BATALLER, Ramon J.: “El notari valencià baixmedieval: 
exemple de la posició i percepció social de la professió notarial en l’Occident Mediterrani dels segles XIII, 
XIV i XV”, Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, XVI (Barcelona, 1998), p. 87-122, IDEM: Als 
ulls de Déu, als ulls dels homes. Estereotips morals i percepció social d’algunes figures professionals en la societat medieval 
valenciana. València, Universitat de València, 1999, i PONS ALÒS, Vicente: “Los notarios valencianos en la 
época de Pedro IV y Juan I (1351-1396)”, Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, XXX (Barcelona, 
2012), p. 31-86. IDEM: “Me fonc donada la auctoritat de notari. La consolidación de la auctoritas notariae en 
Valencia en el reinado de Martín el Humano (1396-1410)” a PIÑOL ALABART, Daniel (coord): La 
“auctoritas” del notario en la sociedad medieval: nominación y practicas. Barcelona, Trialba, 2015, p. 105-146. 
370 AMA: Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1388-1389; sig. 03/1, f. 39r. (22 de desembre de 1388). 
371 AMA: Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1394-1395; sig. 03/2, f. 8r. 
372 AMA: Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1394-1395; sig. 03/2, f. 8v. 
373 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 7r i 62v. A més, en 2 de gener de 1399, 
els jurats de la vila nomenaren “jutge de les qüestions que per raon de les imposicions de la vila se 
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parà en gener de 1404374 i a mitjan 1410,375 en ambdues ocasions defensant el privilegi 

d’embotigament dels blats que tenia Alzira. Lloctinent del jurat i metge Joan del Miracle en 

1395-1396.376 Jurat en l’any 1412-1413.377 Sens dubte, però, l’empresa política de major 

projecció i importància que degué efectuar fou la d’assistir al Parlament de Vinaròs378 

durant l’Interregne (1410-1412), on el veiem el 4 de novembre de 1411, en representació de 

la vila d’Alzira.379 Això ens testimonia la seua filiació política, ja que degué ser un fervent 

partidari del pretenent a la corona Jaume II d’Urgell (1380-1433). 

Pel que fa a les bases econòmiques en què fonamentava el seu patrimoni, cal dir que 

posseïa terres. No sabem la superfície de les mateixes, però cal dir que en el llibre de la 

peita de la vila d’Alzira i dels seus ravals de l’any 1400, que com sabem gravava els béns 

immobles, el seu títol possessori és taxat amb 128 lliures peiteres.380 

                                                                                                                                               
esdevendran en l’any present” el justícia de la vila, excepte en aquelles qüestions en què es veiés afectat el 
magistrat local, i per a les dites causes nomenaren Joan dez Torrent. AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de 
l’any 1398-1399; 03/5, f. 54v 
374 “Los dits honrats jurats congregaren concili special, en lo qual foren en Johan Serra, fill de’n A(rnau), en 
Bernat Çafàbrega, en Guillem Gonbau, en Berenguer Serra, en Berenguer Roqua, en Guillem Mir, en Bernat 
Costejà, en Johan Torrent, en Bernat Ponç, en Nicholau Castelló, en lo qual fon acordat que lo privilegi que la 
vila ha dels embotigaments, puixs axi’ns és contradit en les Corts per València, e altres viles reyals e alcuns, 
que·n sia tret per nostre missatgers lo mellor partit que porà per manera que per acte de cort sia posat en 
certa forma”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1403-1404; 03/9, f. 36v. (1404, gener 13).  
375 En consell general s’aprovava: atès que “sobre lo procés que lo governador de València, per son comissari 
nos fa a instància de la ciutat de València contra nostre privilegi dels embotigaments sia defès a consell de 
nostres advocats. Ítem, que atenent que totes les universitats reyals i/o la major part de aquelles han servit lo 
dit governador de alcuna quantitat de pecúnia e que Algezira res no li ha dat que aquell sia servit de alcuna 
quantitat tro en cinquanta florins a discreció dels honrats en Johan dez Torrent e en Jacme Garcia, e en Luis 
de Santacreu, missatgers a aquell tramés sobre la defensió del dit privilegi”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i 
consell de l’any 1410-1411; 03/12, f. 20r. (21 de juliol de 1410). 
376 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... op. cit., p. 119. 
377 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 65r. 
378 El parlament de Vinaròs estava format pels següents personatges sota la presidència d’En Ramon de 
Vilaragut, tots barons o cavallers: Galvà de Villena, Gilabert de Centelles, Joan de Vilaragut, Felip Boil, Pere 
Vilaragut, Berenguer de Vilaragut, Manuel Díaz, Pere Sànchez de Calatayud, Miquel Novales, Joan Martínez 
d’Eslava, Martí Iñíguez d’Eslava, Bernat Joan, Francesc Joan Vives, Peregrí Montagut, Ferrán Muñoz i Pere 
Zapata, a més a  més d’alguns comanadors de Montesa i altres cavallers, estant representades també la ciutat 
de València i les viles d’Alzira, Oriola, Alacant, Guardamar, Castelló de la Plana, Vila-real, Llíria, Xèrica, 
Cullera i Biar. 
379 SESMA MUÑOZ, J. Àngel et alii (ed.): Parlamentos del Interregno (1410-1412). Actas del parlamento de Alcañiz-
Zaragoza (1411-1412). Saragossa, Gobierno de Aragón, 2011, Tom VII, vol. 1, p. 175.  
380 AMA: Contribucions. Llibre de la peita (de la vila, clergues, hòmens de paratge e cavallers, raval de l’Alquenència i raval de 
Barrablet) de l’any 1400-1404; 230/3, f. 29v. 
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Ja hem assenyalat que desenvolupava la seua professió de fedatari públic i la seua 

activitat política li proporcionà, quan ocupà càrrecs, una sèrie d’havers.381 Però si hi hagué 

una activitat vertaderament lucrativa a la qual es dedicava, aquesta era l’arrendament de 

rendes i el cobrament d’impostos. 

El 1399 comprà, conjuntament amb Jaume Vicent, la imposició del vi de la vila 

d’Alzira per 4.610 sous i les rendes i drets de la vila pertanyents al rei en el dit any i també, 

juntament amb Antoni Falcó, arrendaren el dret del peatge per 600 sous.382 Al següent any 

comptable, el 29 de maig de 1401, junt al seu soci Jaume Vicent, compren als jurats de la 

vila d’Alzira la imposició de les carns dels mesos de juny, juliol i agost, aquella que gravava 

el dit queviure amb 2 diners per lliura, per 2.120 sous, i també en el dit dia l’altra imposició 

sobre el mateix producte, la d’1 diner per lliura, dels dits mesos, per 1.500 sous.383 

El novembre de 1404, veiem que era arrendador dels drets senyorials d’Albalat de la 

Ribera i de Segairén, propietat ambdós llocs del noble Pere Maça de Liçana, i que en el dit 

mes pagà 3.500 sous dels 8.000 en què s’arrendà la percepció de rendes.384 Uns anys 

després, el 1412, arrendava, conjuntament amb el seu soci el també notari, Antoni Boquet, 

les rendes de la batllia d’Alzira.385 I dos anys després, en agost de 1414, el trobem com a 

“comprador de les rendes reials de la dita vila [d’Alzira] dels honorables diputats del dit 

General”.386 

Certes actituds en la compra de drets reials i eclesiàstics i la posterior gestió 

d’aquests fan possible que el pugam considerar com un especulador quasi “professional”. 

Així, per exemple, en 1416 sabem que almenys comprà tres drets per haver-se conservats 

                                                 
381 En 31 d’agost de 1411 cobrà 1.527 sous en concepte de dietes per la seua tasca com a ambaixador o 
representant de la vila en el parlament general. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1410-1411; 03/12, 
f. 72v-73r. 
382 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1410-1411; 03/12, foli solt sense numerar. 
383 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de 1401-1402; 03/7, f. 5r-v. 
384 AMV: Protocol notarial de Jaume dez Pla de l’any 1404; 2-19, f. 36r. 
385 FEBRER ROMAGUERA, Manuel V.: Les aljames mudèjars valencianes en el segle XV. València, Universitat de 
València, 2006, p. 139. Antoni Boquet obtingué el nomenament reial de notari a Montsó el 9 de gener de 
1363. PONS ALÒS, Vicente: “Los notarios valencianos en la época de Pedro IV y Juan I (1351-1396)”, 
Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, XXX (Barcelona, 2012), p. 54. 
386 ACCV-AP: Protocol notarial de Bernat de Montfalcó de l’any 1414; 25.596, s.f. (2 d’agost de 1414). 
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les compravendes en el mateix registre notarial: el terçdelme del vi, oli, pa i figues, i les 

primícies, ambdós en el territori de Sant Bernat, a Alzira i els delmes eclesiàstics de 

l’esmentada vila. Doncs bé, els delmes eclesiàstics els vendrà per separat, almenys els de 

l’alqueria de Mulata a dos mudèjars d’Alcosser i a un d’Alàsquer387 i les dites primícies dels 

llauradors sarraïns en les terres de reialenc de Mulata a un moro d’Alcosser.388 

 

 

II.3.3.2. Guillem Barberà, llaurador d’Algemesí (†1431). 

No sabem quan el llinatge dels Barberà, molt possiblement originaris del sud de 

Catalunya, de la comarca de la Conca de Barberà, s’establí a la localitat d’Algemesí. Tot 

apunta que durant la segona meitat del segle XIV ja estava plenament arrelat en aquestes 

terres. Així, a començaments del segle XV, veiem diversos veïns d’Algemesí amb aquest 

cognom, a més del nostre Guillem. En 1410, Bernat Barberà era teixidor, i també vivien en 

el lloc Jaume Barberà i Antoni Barberà, teixidor.389 

D’aquesta nissaga destaca un nom, Guillem Barberà, del qual desconeixem qui 

n’eren els pares, però sí sabem que tenia dos germans, Arnau i Romeu Barberà, a qui veiem, 

junt a la seua muller Maria, contractant un crèdit el novembre de 1379.390  

No coneixem amb certesa la data del seu naixement. La primera vegada que el 

protagonista de la nostra història apareix com a conseller municipal, representant Algemesí, 

és el 30 de juliol de 1394.391 Aquest component ens dóna una pista sobre quan de temps 

tenia, ja que per participar en els actes del consell municipal havia de tenir la majoria d’edat, 

i aquesta, segons els furs, se situava als 25 anys, edat que com a mínim tindria quan apareix 

                                                 
387 AMA: Protocol notarial d’Antoni Garcia de l’any 1416; 040/23, f. 54r. 
388 AMA: Protocol notarial d’Antoni Garcia de l’any 1416; 040/23, f. 59r. 
389 AMA: Protocol notarial d’Inocenci de Moya de 1410; 11.227, f. 66v. 
390 El pergamí que enquaderna un notal de començament del segle XV té la següent anotació al seu dors: 
“carta per la qual la dona na Maria, muller de Romeu Barberà, de Algemesí, vené a·n Guillem Pedriça aquells 
cent sous censals que fahia en Francesch Signes et sa muller de Algemesí, pagadors en dos terminis” (novem-
bre de 1379). Vide AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1413; 040/15. 
391 AMA: Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1394-1395; 03/2, f. 21r. 
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el seu nom en les actes de les sessions del consell municipal d’Alzira. Això fa que, com a 

mínim, hagués nascut al voltant de l’any 1369, com a molt tard, probablement abans. 

 Per contra, sí sabem quan fou el seu òbit. Sentint-se greument malalt, atorgà 

testament davant el notari Innocent de Moya, a qui coneixia de quan aquest havia estat 

escrivà del consell municipal i ell n’era membre, el 9 d’octubre de 1431. La seua darrera 

voluntat fou publicada el 18 de gener de 1432,392 la qual cosa ens indica que el seu òbit 

acabava d’ocórrer. 

Gràcies a la documentació relativa als pagaments de censals que feia la vila d’Alzira 

als seus creditors, i ser ell un d’aquells beneficiaris, tenim algunes petites notícies familiars. 

Així, sabem que la seua filla Lluïsa es casà amb Pere de Fontes, el desembre de 1418, i 

després d’enviudar casà per segona vegada amb Joan Serra.393 El llinatge dels Serra d’Alzira 

era un dels més prestigiosos de la vila, família de cavallers i donzells, amb fortes vincula-

cions amb el govern municipal i cap d’una facció nobiliària força influent a Alzira,394 el qual 

acabaria emparentant amb una família xativina cridada a enlairar-se a la més alta jerarquia 

d’Occident, els Borja. Una altra filla de Guillem, Caterina (+10-8-1450), es casà amb 

Francesc Costejà, i tingué dos fills, Francesc i Joan Costejà i Barberà, i una tercera, 

Damiata, maridà amb Carles Venrell.395 

Açò és, si els matrimonis en aquesta època no deixaven de ser una manifestació dels 

pactes i aliances entre els pares i clans familiars dels contraents, ens adonarem que les coali-

                                                 
392 AMA: “Libre memorial e capbreu fet e ordenat per los honorables Berenguer Serra, en Francesch Martorell, en Bernat 
Perpinyà e en Guillem Gombau, jurats de la vila de Algezira en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor mil quatre-cents setze, 
qui feneix l’any mil quatre-cents d[eset], de tots los censos, deutes e càrrechs que la universitat de la dita vila fa e es tenguda 
pagar a diverses persones e en diverses terminis, festes e dies cascun anys segons orde de kalendari los quals censos e càrrechs són si 
e segons que davall apar lo qual fon scrit e ordenat per mi Pere de Arenys, notari, scrivà dels dits honorables jurats e consell de la 
dita vila”; 2110/I, 3, p. 132r. 
393 AMA: “Libre memorial e capbreu ... ”; 2110/I, 3, p. 9r. 
394 “Fon concordat per lo dit consell que sia manat al dit en Berenguer Venrell e altres qui ab ell són que 
encontinent isquen de la vila, no contrastant que lo dit en Berenguer diga que no és dels bàndols dels de 
Xàtiva, ni dels Sollers, ni Centelles, mas que havent bandositat ab los Serres de la vila de Algezira, anant armat 
per son camí, se encontrà ab mossèn Martí d’Oriç, cosí seu, qui passava per Algezira, e tornant-se’n a casa sua 
vench-se’n ab aquell tro a Algezira”. Vide AMA: Llibre d’actes del consells i jurats de l’any 1402-1403; 03/8; f. 39 
(27 de setembre de 1402). 
395 AMA: “Libre memorial e capbreu... ”; 2110/I, 3, p. 212r. Venrell ocupà el càrrec de mustassaf el 1448, el de 
justícia el 1450 i conseller major l’any següent. Agraesc a Sandra Benavent el fer-me partícep d’aquestes dades 
prosopogràfiques. 
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cions teixides pels Barberà d’Algemesí ho feien amb altres llinatges importants de la capital 

del municipi. 

Molt probablement tingué un fill homònim, que apareix en el llibre del cobrament 

de la peita de 1432, com a Guillem Barberà, menor, amb una patrimoni xifrat en 1.000 

sous.396 

A començaments de l’estiu de 1413, arribava a un pacte amb el seu nebot Antoni, 

fill del seu germà Arnau. La transcendència del fet era de tanta importància que ambdós, 

oncle i nebot, Guillem i Antoni, respectivament, ho havien de refrendar davant un notari. 

Així, s’absolien mútuament, l’un a l’altre, de totes i cadascuna quantitats de diners degudes 

recíprocament, i per tant s’obligaven a no exigir-se res. Antoni donava per bons els diners 

esmerçats en l’administració que dels seus béns havia fet el seu, com diu el document 

notarial, avunculum durant la seua minoritat. Per la seua part, Guillem renunciava a cobrar 

cap quantitat pecuniària que pogués reclamar en concepte de salari per ser el tutor i 

administrador de la persona i béns del seu nebot.397 

La seua fortuna, o millor dit, el seu patrimoni foren decisius no sols per a projectar 

la seua figura com a conseller municipal en representació de la seua comunitat local, sinó 

que també en ocasions fou nomenat síndic d’Algemesí. Això comportava no sols un 

prestigi social, ell havia estat escollit en l’església de Sant Jaume d’Algemesí entre els altres 

llauradors del poble com a dipositari de la confiança col·lectiva d’entre els seus iguals en ser 

cridat per solucionar un problema que afectava el poble. Havia teixit una xarxa de relacions 

en la comunitat on residia gràcies a la qual la major part dels caps de família d’Algemesí 

                                                 
396 AMA: Contribucions. Llibre-cobrança de peites any 1432. “Libre de les talles fetes en la vila de Algezira en lo any de la 
Nativitat de Nostre Senyor MCCCC trenta-dos a sou e lliura segons un privilegi real a rahó de tres sous tres diners per millar 
de la qual són stats tayadors n’Andreu Roig, en Domingo Timor, en Guillem Boyls, en Johan Alca(n)yiç. Col·lector lo discret en 
Ramon Garí, notari, menor de dies”; 230/6, f. 30r. 
397 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1413; 013/15, f. 90v-91r. Sobre la cura i administracions de tuteles i els 
problemes que derivaven quan el menor alcançava la majoria d’edat, i per tant la capacitat per ell de litigar, 
entre altres, contra el seu administrador si sospitava que la cura dels seus béns no havia estat tot l’escrupulosa 
que devia consulteu GUINOT RODRÍGUEZ, Enric-FURIÓ, Antoni: “Un exemple d’economia domèstica 
de principis del XVè. L’administració d’una tutela. Sueca 1412-27”, Quaderns de Cultura de Sueca, I (Sueca, 
1980), p. 11-46. 
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confiaven en ell. Efectivament, en 12 de juliol de 1400 actuava, en tant que síndic i 

procurador del lloc d’Algemesí, en un afer que causava dissensions i discòrdies en el si de la 

comunitat rural. I que, a més, dividia la localitat: les pugnes sorgides entre els frares que 

anaven a fer els seus sermons i Jaume Sala, prevere i vicari de l’església d’Algemesí. I per 

això demanava al rector Macià Serra “que li plagués regir personalment la dita església o dar 

a ells vicari apte, sufficient e mansuet a les gents ab qui ha contractar”.398 En una altra 

ocasió, el 26 de gener de 1403, són els seus companys de consistori, els jurats, justícia i 

prohomes de la vila d’Alzira els que amonestaran Francesc Signes i Guillem Barberà, “que 

ell com a procurador e síndich que·s diu de la universitat del loch de Algemesí”, en tant que 

havien iniciat plet contra un patrici de la vila, Jaume d’Olit, sequier de la Sèquia Reial 

d’Alzira. Les autoritats d’Alzira volien deixar clar que ni aquell era síndic, ni el lloc 

d’Algemesí una universitat.399 

Pel que fa a les bases econòmiques del seu patrimoni hem d’esmentar la terra, el 

treball i el crèdit, així com els negocis. 

No sabem quanta terra posseïa Guillem Barberà, però atès el que pagava segons el 

llibre de la peita de 1399-1400, que com sabem gravava els béns immobles i semovents, 

cases, terres i bestiar, devia tenir una quantitat estimable, ja que la seua avaluació fiscal és 

xifrada en 130 lliures peiteres.400 

La professió, o millor encara, la societat que envoltava Guillem Barberà el conside-

rava enquadrat dintre de la categoria de llaurador. Aquest qualificatiu apareix en els llibres 

d’actes dels jurats, però també en documentació notarial de la Ribera del Xúquer, això és, 

en el seu entorn més immediat i conegut, i fins i tot en llibres de l’administració local de la 

                                                 
398 ARV: Protocol notarial d’Innocent de Moya de l’any 1400; 12.444, s.f. (12 de juliol de 1400). 
399 Al requeriment fet per les autoritats d’Alzira pel clam interposat pels d’Algemesí s’havia de formalitzar 
davant els veedors de la séquia de la vila i no davant altre jutge, per a que revocassen el procés, i que si 
demanda alguna s’havia de plantejar contra d’Olit, aquesta havia de ser per singulars d’Algemesí i no com 
universitat, ja que no ho era, Signes i Barberà respongueren que “parlant ab honor, ells no·s dien síndich ni 
universitat. E que, si per scrit era atrobat, que açò era culpa dels quia scriuen e no de ells, que no u entenien ni 
sabien letres perquè ells parlarien ab los habitants en lo loch de Algemesí e que retrien-los ne resposta”. 
AMA. Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 72r. 
400 AMA: Contribucions. Llibre- col·lecta de la peita de les alqueries de l’any 1399-1400; 230/2, f. 29v. 
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ciutat de València. Però, les activitats econòmiques a què es dedicava no eren ben bé les 

pròpies i típiques d’un llaurador a l’ús, sinó més bé les d’un actiu home de negocis que es 

desplaçava, ell o els seus agents, fins els regnes d’Aragó i Castella per comprar blat.401 Al 

nostre parer, és significatiu que, el 31 de gener de 1409, de València estant, el mercader i 

ciutadà de València, Guillem Usall fes i constituís “Guillermum Barberà, mercatorem, vicino ville 

de Algemezí” procurador seu per a prendre possessió, exigir, rebre i recaptar en nom 

d’Usall tots els dipòsits i comandes a ell deguts.402 Açò és, en un altre context no era 

considerat llaurador, sinó que adquiria una altra consideració o rol social, el de “mercader”. 

Guillem Barberà participava activament en el mercat del crèdit com a prestamista. 

Amb el capital que obtenia d’altres inversions com podien ser els guanys en els arrenda-

ments d’impostos, la venda de les seues collites, o els guanys de la venda de forment a 

València i subvencions cobrades per les ajudes o subvencions econòmiques que atorgava la 

capital del regne, tot això li permeté reunir unes sumes de diners i dedicar-les al préstec 

públic i privat, als censals, la qual cosa li anava a permetre una regular, constant i perma-

nent entrada de diners en unes dates determinades, les del pagament dels interessos, o si es 

vol, de les pensions de censals. 

Les fonts documentals consultades, pel seu caràcter de públiques, ens mostren la 

seua participació en el deute públic. Així, el veiem com a creditor al municipi de la vila 

d’Alzira403 i a la universitat de Pardines.404 

                                                 
401 “De nós etc., pagats a·n Guillem Barberà, vehín d’Algemezí, dehuyt lliures, VII sous, huyt diners, a ell 
degudes de ajuda per nós a aquell promesa, a raó de quatre sous per cascun caffís de forment de LXXXXI 
\caffiços,/ XI barcelles, de forment que de les parts d’Aragó e de Castella, ab diverses bèsties de tragí, a la 
dita ciutat [de València] ha feyt portar e vendre en l’almodí de aquella, segons que per libre de la sala et fiat ut 
supra etc. Datis Valencie, XVª die mensis deçembris anno a Nativitate Domini Millesimo CCCCº secundo. P(etr)us 
Iohannis”. AMV: Claveria Comuna de l’any 1402-1403; J-30, f. 29r. 
402 ARV: Protocol notarial de Vicent Saera de l’any 1409; 3.025, f. 66 r-v. 
403 El 1393 el rei Joan vené a la universitat de la vila d’Alzira certes rendes reials. Per pagar-les Alzira hagué de 
contractar nombrosos crèdits. En aquest context es realitzaren alguns préstecs com ara el del 4 de maig de 
1395, en el que les autoritats locals, el justícia, Llop Ximènez de Tolsana, els jurats: els notaris Bernat Aimar i 
Bernat Llorenç, i el síndic Guillem Mir, davant el notari de València Jaume Mestre concertaren un crèdit amb 
Barberà. L’any següent, 21 de febrer de 1396, el síndic, Bernat Safàbrega i el justícia i jurats de la vila, davant 
el notari Ramon Gilabert carregaren un nou censal, de 3.833 sous i 3 diners, al qual li fou feta una adició 
quedant el capital prestat en 5.227, i pel qual cobrava anualment d’interessos 348 sous 6 diners. ARV: Protocol 
d’Innocenci de Mota de l’any 1400; 1.614, f. 48. En 23 de febrer i en 2 de juliol de 1400 davant Innocenci de Moya 
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No obstant, també realitzava préstecs a particulars. En una ocasió, en 9 de març de 

1400, el veiem fer un préstec de 100 sous a favor d’Antoni Veya i Caterina, cònjuges, i 

Francesc Salou, tots ells de Cullera, però en qualitat de tutor i curador assignat per la cort 

dels seus nebots, Antoni, Arnau i Esperança, tots ells fills del seu germà difunt Arnau. Anys 

més tard, en novembre de 1422, Guillem Barberà reconeixia davant notari que Bartomeu 

Guinovart, també com ell d’Algemesí, li pagava aquells 100 sous que anualment satisfeia de 

la paga del passat setembre.405 

El seu coneixement del mercat de crèdit i el fet que algunes pensions de censals que 

pagava la vila d’Alzira provinguessen de la compra d’un crèdit o deute que un altre havia 

efectuat a favor de la vila d’Alzira, reforcen la idea de la seua participació en el deute privat, 

del qual només hem trobat dues referències. 

Els negocis de compra de grans de Guillem Barberà per transferir-los al mercat, ja 

fos local o extralocal, a València, tenien un quàdruple abast, el local i comarcal,406 el regió-

nal (fonamentalment en l’àrea de la Muntanya Valenciana) i el de llarg abast o internacional, 

en el que ja hem vist que portava cereals de Castella i Aragó. 
                                                                                                                                               
les autoriats locals contrataren un crèdit per qual cobraria pel primer 250 sous (el capital era 3.000 sous) i pel 
segon 200 sous anuals d’interessos. Vide AMA: “Libre memorial e capbreu fet e ordenat per los honorables Berenguer 
Serra, en Francesch Martorell, en Bernat Perpinyà e en Guillem Gombau, jurats de la vila de Algezira en l’any de la Nativitat 
de Nostre Senyor mil quatre-cents setze, qui feneix l’any mil quatre-cents d[eset], de tots los censos, deutes e càrrechs que la 
universitat de la dita vila fa e es tenguda pagar a diverses persones e en diverses terminis, festes e dies cascun anys segons orde de 
kalendari los quals censos e càrrechs són si e segons que davall apar lo qual fon scrit e ordenat per mi Pere de Arenys, notari, 
scrivà dels dits honorables jurats e consell de la dita vila”; 2110/I, 3, p. 9r, 212 i 132r. 
404 En l’any 1400 la universitat de Pardines, una xicoteta senyoria que limitava amb el territori d’Algemesí 
hagué de pagar 763 sous a causa de certes millores en el reg de la séquia Reial d’Alzira realitzades per part dels 
d’Algemesí, els quals havien fet obres en el canó del dit col·lector i en la “séquia de davall del cano”, i a 
conseqüència de les mateixes s’hagué de traslladar el dit cano La controvèrsia o disputa entre les dues comu-
nitats rurals, una d’elles Algemesí que havia introduït uns beneficis que incidien directament en el terme de la 
segona, Pardines, es dilucidaren a través d’una sentència arbitral promulgada perl sequier i veí d’Alzira Jaume 
d’Olit el 13 d’abril del dit any. En aquella es condemnava a indemnitzar Algemesí. Això feu que el senyor del 
lloc, mossèn Joan Roderic de Corella, i un destacat membre de la comunitat local, Pere Canyelles, major de 
dies, en nom de la universitat del lloc de Pardines, contractassen un crèdit de 1.800 sous de capital i 150 sous 
de pensió. El prestamista o creditor no era un altre que Guillem Barberà. L’any següent, el 7 de gener de 
1401, el justícia, jurats i síndic de Pardines feren una quita de 350 sous sobre el capital del préstec. Vide ARV: 
Protocol notarial d’Innocenci de Moya de l’any 1400; 12.444 (13 de juny de 1400) i AMA: Pergamins comuns; 011/117 
(21 de maig de 1400). 
405 AMA: Notal de Bernat de Comadolins de l’any 1422; 040/24, f. 174v-175r. 
406 En 19 de març de 1416 el subdelegat de la cambra apostòlica valentina, mossèn Pere Romeu, amonestava 
Guillem Barberà i li imposava una interdicció “que no pasàs de Algemesí” fins que no pagàs el que devia dels 
delmes de Sueca i Cullera, a la qual aquell respogué que no devia res al comissari i que no consentia en 
l’execució que li imposava. AMA: Protocol notarial d’Antoni Garcia de l’any 1416; 040/23, f. 17r-18r. Joan dez 
Torrent també fou amonestat per l’esmentat Romeu.  



 

 
 

141

Ja hem esmentat que Barberà conformava companyies, juntament amb altres socis, 

per a arrendar rendes senyorials i decimals. Així, per exemple, el gener de 1397, la seua 

companyia, integrada per Arnau Nadal, Antoni Celma,407 habitants com ell d’Algemesí, i 

Guillem Gombau, draper, d’Alzira, compradors de les rendes de la batllia d’Alzira, 

pertanyents a la reina Iolant de Bar, venien al notari Jaume Garcia i a Bernat Perpinyà, tots 

dos d’Alzira, el terçdelme del pa, vi i oli i el de les figues del territori de l’Alquenència i de 

l’Horta del Cent per 4.000 sous.408 Uns pocs anys després, en 3 de juny de 1400, veiem de 

nou la dita companyia, de tots tres d’Algemesí (Barberà, Nadal i Celma), però sense el 

d’Alzira, que com a compradors de les dues parts del delme d’Alzira, venen per 1.680 sous 

a dos matrimonis de sarraïns del lloc del Ressalany dues parts del delme i tota la primícia 

dels llocs del Ressalany i de Massalavés.409 Aquest mateix any, el 3 de novembre, Bernat 

Corçà, d’Alzira, confessava i reconeixia deure a Guillem Barberà 380 sous “racione et precio 

dacce et panici decimi et primicie loci de Alberich”.410 Uns pocs anys després, a finals de gener i 

començaments d’abril de 1407, el cavaller Eximèn Pérez d’Arenós, senyor d’Alberic, la Foia 

i Benifaraig, en el terme de la Contribució General d’Alzira, reconeixia que Guillem 

Barberà, Arnau Nadal i Joan Nadal li havien satisfet 400 florins (4.400 sous) en cada tanda, 

la de Nadal i la de Pasqua de Resurrecció, per l’arrendament de les rendes de la seua 

senyoria riberenca.411 

Una altra font d’ingressos que presumiblement li devia produir certs guanys degué 

provenir de la possessió dels seus animals de tir. Efectivament, la seua dedicació al submi-

nistrament de blats a la capital del regne, però també a altres viles, com ara la seua, Alzira, i 

atenent que en l’època per al transport d’aquesta mercaderia no s’empraven carros, sinó 

rècues de muls, i pel volum de cafissos que subministrava a l’almodí de València, i tenint en 
                                                 
407 Aquest formenter també era creditor del municipi d’Alzira i el 1396 cobrava d’interessos el 16 d’abril 500 
sous, i el 22 d’octubre, altres 500 sous. AMA: Contribucions. “Aquests són los deutes, censos e càrrecs los quals la 
universitat de la vila de Algezira es cascun any tenguda pagar” any 1396; 230/1, f. 17r i 20v. 
408 AMA: Notal de Joan Arnau de l’any 1397; 040/20, f. 2r-v. 
409 ARV: Protocol notarial d’Innocenci de Moya de l’any 1400; 12.444, f. 39v-40r. 
410 ARV: Protocol notarial d’Innocenci de Moya de l’any 1400; 12.444, f. 118r. 
411 ACCV-AP: Protocol notarial de Francesc Escolà de l’any 1407; 27.696, s.f. (26 de gener i 7 d’abril de 1407). 
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compte, segons Agustín Rubio Vela, que les bèsties menors (ases o rucs) transportaven 

unes vuit barcelles i les bèsties majors (segurament muls) un cafís, açò és, els rucs 100 

quilograms i els muls 150 quilograms en sàries, no és descartable creure que era el propie-

tari d’un grapat d’animals de tir que quan no transportaven mercaderies ni realitzaven 

tasques agrícoles pròpies de l’estació de l’any eren llogats a altres camperols menys 

afortunats. 

No hi ha cap dubte que no sols la sort, sinó també la riquesa somrigueren Barberà. 

Tot just l’any de la seua mort trobem un indici de la fabulosa fortuna que acumulà al final 

dels seus dies, sens dubte a través d’unes estratègiques inversions, i pel seu treball com a 

“mercader formenter” i en la sua participació en companyies d’arrendament d’impostos. 

Efectivament, en el moment de redacció del llibre de la col·lecta de la peita de 1432, ell ja 

era mort i per això és la seua dona –“la muller d’en Guillem Barberà”–  la que apareix amb 

un patrimoni taxat en 35.000 sous, i pel qual pagà aquell any de peita 122 sous, 6 diners.412 

La seua fortuna era la primera de la seua comunitat local, i la desena de tot el districte de la 

contribució particular d’Alzira.413 

En resum, hi ha tres tipus diferents de “riberencs” que sota la denominació de 

“mercaders formenters” amb què els qualifiquen les fonts municipals de la ciutat de València, 

corresponen a diverses realitats socioeconòmiques. D’una banda, a part del mercader de gra 

professional, tenim una sèrie d’“emprenedors” o negociants que poden acostar-se a la 

figura de l’especulador, i en un termini intermedi hi són aquells camperols, que, esperonats 

per les possibilitats de guany econòmic que ofereix el mercat de queviures, veuen una 

oportunitat interessant per treure uns beneficis econòmics extres més enllà dels produïts 

                                                 
412 AMA: Contribucions. Llibre-cobrança de peites any 1432. “Libre de les talles fetes en la vila de Algezira en lo any de la 
Nativitat de Nostre Senyor MCCCC trenta-dos a sou e lliura segons un privilegi real a rahó de tres sous tres diners per millar 
de la qual són stats tayadors n’Andreu Roig, en Domingo Timor, en Guillem Boyls, en Johan Alca(n)yiç. Col·lector lo discret en 
Ramon Garí, notari, menor  de dies”; 230/6, f. 30v. 
413 Els patrimonis taxats en lliures peiteres que superaven el de la viuda de Barberà eren els següents, tots ells 
de la vila: 1.- Simó Sanç, especier, amb 58.600 sous; 2.- Mateu Serra, donzell i batxiller en lleis, amb 57.000 
sous; 3.- Bernat Roca, amb 53.000 sous; 4.- Jaume Serra, donzell, amb 51.500 sous; 5.- mossèn Pere Comella, 
prevere, amb 50.000 sous; 6.- Galcerà Gombau i sa mare, amb 46.500 sous; 7.- mossèn Bernat Comella, 
cavaller, amb 45.000 sous; 8.- Joan Safàbrega, amb 44.000 sous; 9.- la muller de Joan Gil, amb 40.000 sous. 
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pel seu treball, que fan que en alguns casos actuen com a intermediaris entre els camperols 

productors de cereals i els mercaders professionals que viuen a València. 

 
Quadre 4. Els blats portats a València procedents de la general contribució d’Alzira 

segons les ajudes de del consell valencià. (1375-1415) 
 

Num. Data Beneficiari de la 
subvenció 

Origen del 
beneficiari 

Volum aportat 
de gra 

Procedenci
a del gra 

Quantitat 
econòmica 
rebuda 

Quantia 
ofertada 
en l’ajuda 

1 1375, abr 11 Marc Jover Castell de 
Càller 

83 c., 4 b. 

Dacsa 

Alzira 293 L, 15 s, 3 d 70 s./c. 

2 1401, nov 1 Joan dez Torrents Alzira 70 c. 

Forment 

Albalat de la 
Ribera 

7 L. 2 s./c. 

3 1401, nov 23 Domingo Garcia Algemesí 60 c. 

Civada 

Alzira 7 L. 2 s./c. 

4 1402, jun 22 Romeu Corts, especier València 197 c, 2 b. 

Civada 

Alzira 9 L., 17s., 2 d. 12 d./c. 

5 1403, abr 30 Jaume Boïls Algemesí 128 c., 1 b. 

Civada 

Alzira 6 L., 8 s., 1 d. 12 d./c. 

6 1412, oct 26 Joan Tolsà, cavaller València 28 c. 

Forment 

Alàsquer 4 L., 4 s.  3 s./c. 

7 1412, nov 19 Guillem Barberà Algemesí 20 c., 8 b. 

Forment 

Alàsquer 3 L., 2 s. 3 s./c. 

8 1413, mar 31 Bertran Soler Pardines 101 c. 

ordi i civada 

Pardines 8 L., 8 s., 4 d. 20 d./c. 

9 1413, mar 31 Esteve Batalla Albalat 50 c., 1 b. 

Civada 

Albalat  4 L., 3 s., 5 d. 20 d./c. 

10 1413, abr 10 Francesc Gaus Carlet 20 c 

Civada 

Carlet 2 L. 2 s./c. 

11 1413, mar 24 Miquel Armengol Algemesí 79 c., 4 b. 

ordi i civada 

Alzira 6 L, 12 s, 2 d 20 d./c. 

12 1413 mar 30 Guillem Maça Pardines 57 c., 8 b. 

civada  

Alzira 4 L, 16 s, 1 d 20 d./c 

13 1413, mai 2 Pere Daroca, mercader ? 200 c. 

Civades 

Albalat de la 
Ribera 

20 L. 2 s./c 

14 1413, mai 13 Guillem Barberà Algemesí 205 c., 3 b. 

Civada 

Alzira 20 L., 10 s. 6 d. 2 s./c 

15 1415, gen 20 Bernat Ponç, notari Alzira 303 c., 3 b. 

Civada 

Alzira 15 L, 3 s, 3 d 1 s./c. 

16 1415, feb 1 Antoni Rotlà Alzira 248 c., 7 b. 

Civada 

Alzira 12 L, 8 s, 7 d. 1 s./c. 

17 1415, feb 7 Guillem Guitard Pardines 91 c.,7 b. 

Civada 

Pardines 4 L, 11 s, 1 d. 1 s./c. 
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18 1415, feb 15 Hacem  Terraboní 

(moro) 

Carlet 56 c., 4 b. 

Civada 

Carlet 2 L, 16 s, 4 d 1 s./c. 

19 1415, feb 20 Joan Nadal Algemesí 143 c, 1 b 

Civada 

Algemesí 7 L, 3 s, 1 d. 1 s./c. 

20 1415, feb 23 Arnau Carbonell Alzira 200 c., 8 b. 

Civada 

“La Ribera” 10 L., 6 d. 1 s./c. 

21 1415, feb 28 Bertran Soler Pardines 160 c, 1 b. 

Civada 

Alzira 8 L., 1 d. 1 s./c. 

22 1415, mar 1 Andreu Maça Guadassuar 149 c., 10 b. 

Civada  

Guadassuar 6L., 19 s., 3 d.  1 s./c. 

23 1415, mar 2 Joan Sebastià Alzira 198 c, 2 b. 

Civada 

Alzira 9 L, 18 s, 3 d. 1 s./c. 

24 1415, mar 7 Pere de Conca, 
mercader  

València 112 c. 

Civada 

Alzira 5 L, 12 d 1 s./c. 

25 1415, mar 18 Joan Nadal Algemesí 200 c. 

Civada 

Alzira 10 L 1 s./c. 

26 1415, abr 9 Pere Sebastià Alzira 94 c., 11 b. 

Civada 

Alzira 4 L, 13 s. 11 d. 1 s./c. 

27 1415, abr 12 Andreu Gil Alzira 105 c. 

Civada 

L’Alcúdia 5 L 5 s. 1 s./c. 

28 1415, abr 13 Ramon Mir Algemesí 67 c., 4 b 

Civada 

Alzira 

Algemesí 

3 L 7 s. 4 d. 1 s./c. 

29 1415, abr 16 Arnau Carbonell Alzira 161 c., 11 b. 

Civada 

Alzira 8 L, 1 s. 1 s./c. 

30 1415, abr 22 Ferrando Payà Alzira 150 c. 

Civada 

Alzira 7 L, 10 s 1 s./c. 

Font: AMV: Claveria Comuna.  
Abreviatures: c.= cafií/cafissos,    b.= barcella/barcelles.  L= lliures,      s= sous,           d= diners 

 

Quadre 5. Els blats (no de la Ribera) portats a València a través de veïns de la 
general contribució d’Alzira segons les ajudes de del consell valencià. (1384-1415) 

 
Num. Data Beneficiari de la 

subvenció 
Origen del 
beneficiari 

Volum 
aportat de 
gra 

Procedencia 
del gra 

Quantitat 
econòmica 
rebuda 

Quantia 
ofertada 
en l’ajuda 

1 1384, oct 1 Domingo Peris Algemesí 56 c.  
Forment 

Aragó 5 L., 12 s. 2 s./c. 

2 1384, oct 4 Domingo Peris Algemesí 54 c., 6 b. 
Forment  

Aragó 5 L., 9 s. 2 s./c. 

3 1385, gen 9 Jaume Martorell Alzira 29 c., 3 b. 
Forment 

Aragó 2 L., 18 s., 6 d. 2 s./c. 

4 1385, gen 12 Domingo Peris Algemesí 48 c., 5 b.  
Forment 

Aragó 4 L, 16 s., 10d 2 s./c. 

5 1402, mai 27 Guillem Barberà Algemesí 76 c., 1 b. 
Civada 

Vall d’Albaida 3 L, 16 s, 1 d 12 d/c. 

6 1402, jun 2 Guillem Barberà 
(llaurador) 

Algemesí 43 c., 3 b. 
Forment 

Alcoi 
Cocentaina 

4 L., 1 s., 6 d. 2 s./c. 

7 1402, jun 3 Pere Nadal Algemesí 23 c., 6 b.  
Forment 

Xàtiva 
Alcoi 
Ontinyent 

2 L., 7 s. 2 s./c. 

8 1402, jun 26 Antoni Magraner L’Alcúdia 21 c., 2 b. 
Forment 

Bicorp 
Xàtiva 

2 l, 2 s, 4 d. 2 s./c. 
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9 1402, jul 17 Francesc Signes Algemesí 50 c. , 9 b. 
Forment 

Vall de Càrcer 
Xàtiva 

5 L, 1 s., 6 d. 2 s./c. 

10 1402, nov 15 Francesc Signes Algemesí 73 c., 6 b. 
Forment 

Càrcer 7 L., 7 s. 2 s./c. 

11 1402, des 12 Guillem Barberà Algemesí 40 c. 8 b. 
Forment 

Xàtiva 4 L, 1 s. 4d. 2 s./c. 

12 1402, des 15 Guillem Barberà Algemesí 91 c., 11 b. 
Forment 

Aragó 
Castella 

 18 L. 7 s., 8 d. 4 s./c. 

13 1403, gen 12 Franscesc Signes Algemesí 101 c, 4 b.  
Forment 

Càrcer 10 L., 2 s. 8 d. 2 s./c 

14 1403, mai 11 Francesc Signes Algemesí 21 c., 10 b. 
Civada 

Xàtiva 6L., 1 s., 10 s. 1 s./c 

15 1403, mai 11 Guillem Barberà Algemesí 24 c.  
Forment 

Xàtiva 10 L., 8 s., 8 d. 2 s./c 

16 1403, mai 11 Guillem Barberà Algemesí 57 c., 9b. 
Civada 

Xàtiva 2 L., 17 s., 9 d.  1 s./c 

17 1403, mai 11 Guillem Barberà Algemesí 297 c., 2 b. 
Civada  

Xàtiva 14 L., 17., 2. d 1 s./c 

18 1407, jul 28 Guillem Barberà Algemesí 203 c., 8 b. 
Forment 

?  15 L., 5 s. 6 d. 18 d./c 

19 1408, gen 12 Guillem Barberà Algemesí 300 c. civada 
30 c., 7 b. 
Civada 

? 15 L., 5 s., 6 d. 
        19 s., 10 d. 

12 d./c. 
6 d./c 

20 1409, mai 4 Bernat Domingo Algemesí 49 c.  
Civada 

Borriana 
Castelló de la 
Plana 

10. L. 9 s.  1 s./c 

21 1409 mai 4 Guillem Barberà Algemesí 98 c.  
Civada 

Alzira 
Castelló de la 
Plana 

4 L., 18 s. 1 s./c 

22 1412, jul 12 Joan Nadal   Algemesí 100 c.  
Civada 

? 5 L. 1 s./c 

23 1412, nov 19 Guillem Barberà Algemesí 90 c., 7 b. 
Forment 

Cullera 14 L. 18 s. 9 d. 3 s./c 

24 1413, feb 23 Guillem Barberà Algemesí 47 c., 2 b. 
Forment 
candial 

Aragó 9 L., 8 s. 9 d. 4 s./c 

25 1413, mai 9 Antoni Eximeno Alzira 6 c.  
Forment 
32 c. 
Civada 

Penàguila 4 L., 8 s.  4 s./c 
2 s./c 

26 1415, abr 5 Bernat Ponç, notari Alzira 263 c., 11 b. 
Civada 

Corbera 13 L., 3 s. 11 d. 1s./d 

27 1415, abr 9  Antoni Rotlà Alzira 119 c., 2 b. 
Civada 

Xàtiva  
Alzira 

5 L., 19 s. 2 d. 1 s./c. 

28 1415, oct 12 Ramon Sala Albalat de la 
Ribera 

450 c. 
Ordi i civada 

Sueca 
Corbera 
Albalat de la 
Ribera  

3 L.,16 s., 1 d.  12 d./c 

Font: AMV: Claveria Comuna .  
Abreviatures: c.= cafiíç/cafissos,  b.= barcella/barcelles.  L= lliures,  s= sous,  d= diners 

 

 

II.4. La intervenció municipal en l’aprovisionament del blat 

Tot i ser la Ribera del Xúquer, a l’igual que el Baix Segura, el Baix Vinalopó, la 

Costera, la Vall d’Albaida, l’Alcoià i la Plana Baixa, una de les comarques excedentàries de 

cereals panificables,414 estava sotmesa igualment a una sèrie d’avatars climatològics que 

podien convertir una bona collita en un desastre, i capgirar la situació. Açò és, convertir-se 

de zona productora i exportadora a zona importadora. I això podia fer trontollar una 
                                                 
414 GARCIA MARSILLA, Juan Vicente: La jerarquía de la mesa... Op. cit, p. 39. 
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pacífica coexistència entre els veïns rics i els veïns pobres d’una vila com Alzira,415 a més 

d’originar una emigració de la població amb menys recursos. Tenim documentades greus 

caresties a València, i cal entendre que puguen ser extensibles a moltes zones del seu regne 

en 1310-1314, 1324-1329, 1333-1336, 1340-1347, 1364, 1374-1377416 i greus incidents que 

afectaren la producció agrícola, com ara les inundacions de 1406 dels rius Túria i Xúquer, i 

la plaga de llagosta de 1407 i 1408.417 Igualment, també s’ha calculat que una família amb 

ingressos mitjans/baixos necessitava gastar entre el 36 i el 43,6 % de la renda setmanal en la 

compra de pa quan no hi havia problemes de desabastiment frumentari, i que el percentat-

ge augmentava perillosíssimament fins el 80,6% quan l’absència de blat provocava carestia i 

fam.418 

El tractadista i escriptor franciscà Francesc Eximenis (Girona, 1327 - Perpinyà, 

1409) en la seua obra Regiment de la cosa pública, entre els consells adreçats als governants de 

la ciutat de València, en dóna alguns força interessants, com ara “car com hajats molt poble 

ajustadiç, axí com dit és, cové que aquell suportets e ajudets, com aital gent sia comuna-

ment pobra e deserta en béns temporals”, i “car com gran part del dit poble no sia natural, 

axí com dit és, ne sia per açò molt rich, per tal lo fa pijor regir, car és abans somogut e, 

aytant com menys ha de perdre, és pus dispost a fer avalot als majors e als regidors, si en 

res los toquen”.419 Tots ells són ben eloqüents, i marquen la necessitat de previndre revoltes 

causades per la manca de pa. 

                                                 
415 A la ciutat de Barcelona, i amb motiu de la terrible fam i carestia de 1333, el poble s’amotinà i s’assaltaren 
les cases dels consellers per obligar-los a baixar el preu del blat. Vide MITJÀ, Marina: “Barcelona y el pro-
blema sardo en el siglo XIV”, a VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Madrid, 1959, p. 447-459, p. 451. 
416 Sobre les crisis podeu consultar: RUBIO VELA, Agustín: “A propósito del mal any primer...” Op. cit., p. 
475-487. RUBIO VELA, Agustín: “Crisis agrarias y carestías en las primeras décadas del siglo XIV: el caso de 
Valencia”, Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i Història, XXXVII (València, 1987), p. 131-148. RUBIO 
VELA, Agustín – RODRIGO LIZONDO, Mateu: “El problema frumentari a València i la crisi de la Unió, 
1340-1348”, a Homenatge al doctor Sebastià Garcia Martínez. València, Generalitat Valenciana-Universitat de 
València, 1988, vol. 1, p. 89-102. 
417 RUBIO VELA, Agustín: “El segle XIV”... Op. cit., vol. II, p. 236. 
418 RUBIO VELA, Agustín: “El consumo de pan en la Valencia bajomedieval”, a Actes. Ier Col·loqui d’Història 
de l’Alimentació a la Corona d’Aragó. Edat Mitjana. Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1995, vol. I, p. 181. 
419 EXIMENIS, Francesc: Regiment de la cosa pública. València, 1499, p. 6. 
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Aleshores, és comprensible que una de les “polítiques” essencials de qualsevol 

govern municipal de certa entitat de població siga la de proveir-se de la necessària quantitat 

de blat en el seu graner comunal, i vetllar per allunyar els fantasmes de les cícliques fams. A 

més a més, atès que alguns prohoms, consellers i jurats eren importants productors de 

blats, no és d’estranyar que una sèrie d’esforços es canalitzassen a tenir ben fornit el mercat 

local de queviures. 

Així, els diferents governs municipals d’Alzira, entre les darreries del segle XIV i 

començaments dels XV, no estalviaran ni esforços, ni mitjans, ni diners per aconseguir el 

seu objectiu primordial: l’abastiment de blats i cereals, pau social i possibilitats de negoci, 

açò és, totes tres realitats imbricades. Les vies per a dur a terme la seua política frumentària 

seran diverses i implicaran en uns casos tant mesures lícites con d’altres de “reprobables”, 

però igualment d’efectives. Al cap i a la fí el bé suprem no era altre que mantenir la pau 

social tenint abastit un mercat local de queviures, de blats, i per això recorreran a la 

diplomàcia, a les prohibicions de la treta de blats, a l’embargament de forments, a guardes 

que vigilen les eixides de grans del terme, a la importació de forments, i fins i tot a les 

rogatives religioses. 

 

 

II.4.1. La diplomàcia municipal 

Les armes que tenia una ciutat o vila per a mantenir la seua autoritat en el seu 

territori eren, fonamentalment, les que derivaven de la seua capacitat jurídica, la seua 

posició de privilegi davant la monarquia i el seu poder d’intimidació.420 La vila d’Alzira sabia 

que era l’entitat més poderosa d’una comarca, la Ribera del Xúquer, on sovint imposava la 

seua voluntat tot defensant els interessos dels governants de la vila, però igualment era 

conscient de la seua debilitat respecte a la ciutat de València, i de la mateixa manera sabia 
                                                 
420 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: Europa Carnívora. Comprar y comer carne en el mundo urbano bajomedieval. 
Gijón, Trea, 2012, p. 101. 
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que podia enfrontar-se militarment a les localitats més menudes que ella, a més a més 

mantenia una especial relació amb la Corona (de la qual es queixava València), però les 

autoritats municipals entenien que la diplomàcia era un encertat camí per aconseguir el seu 

objectiu amb un cost menor que recórrer a la força i a la violència, sobretot quan el 

contrincant era superior en tots els ordres. 

Diferències entre municipis hi ha hagut sempre, i la fenomenologia dels conflictes 

ha estat variada. Sovint la lluita entre localitats s’ha vist reduïda a posseir recursos de 

diversos tipus, i per tant, com que aquests són limitats i, en èpoques extremes, més curts 

encara, per això certs enfrontaments s’encaren a desposseir-ne l’adversari, però, fonament-

talment aquells relacionats amb fer fructificar els queviures. Per això, no debades moltes 

hostilitats se centren en la possessió o dret per gaudir de recursos hídrics, amb els que no 

sols fer fructificar plantes, arbusts i arbres, sinó augmentar els seus rendiments. També, 

altres tipus de desacords es fonamenten en el dret a emprar les pastures dels ramats. No 

hem de menysprear, però, els conflictes generats per les inhibicions frumentàries o prohibí-

cions d’extraure gra d’un terme municipal, al contrari, hem de parar-hi especial atenció, més 

encara si atenem que el pa, almenys des del segle XIII, era el principal aliment en el regne 

de València. 

Les grans ciutats medievals de l’Europa Occidental no tenien la capacitat per sobre-

viure exclusivament pels seus mitjans. La ciutat de València no era una excepció, de fet 

comptava amb un reduït terme particular si el comparem amb la població que albergava, no 

obstant això, també era el cap d’una contribució general, la qual tampoc podia alimentar la 

creixent població de l’urbs. Així, en èpoques de males anyades, de caresties i de dificultats 

d’aprovisionament blader no és estrany que una de les respostes més elementals de la ciutat 

de València fos la de decretar inhibicions, o siga prohibicions d’exportació de grans, i el 

segrest de blats de diversa índole arreu del país. Eixes situacions podien exasperar els 

dirigents de les viles del país, en part perquè molts d’ells tenien interessos mercantils en els 
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cereals. En definitiva, la falta d’una visió de conjunt feia que el problema es traslladàs a un 

altre indret. Si la ciutat de València emprava tots els seus ressorts de poder per aconseguir 

queviures restant-li’ls a altres viles i llocs, aquests que en principi podien ser “autosufi-

cients” podien veure’s abocats a tenir greus problemes d’intendència. Aleshores, davant 

d’aquestes situacions, ¿com podien les viles, i els llocs que les integraven, defensar-se dels 

atacs de la capital del regne? Quines respostes podia oferir la vila d’Alzira, una de les 

principals del país, davant unes agressions com les que perpetrava la ciutat de València 

contra ella tot per canalitzar l’afluència de grans envers el cap i casal? 

La necessitat de tenir ben fornits els graners comunals feia que en èpoques 

d’escassetat de gra la ciutat de València incautas el gra que passava pel seu terme però anava 

destinat a altres indrets. Era una pràctica que es donava en qualsevol vila i ciutat d’Europa. 

Alzira incautà, el gener de 1375, el transport de blats menuts de Ramon Roig que, 

procedents de Montixelvo, un poble menut situat a la Vall d’Albaida, passava per la vila en 

direcció a la capital, i això motivà que els jurats de València es queixassen del fet i 

demanassen la restitució dels aliments decomissats.421 Però, el que és vertaderament interès-

sant és comprovar, testimoniar, com la diplomàcia municipal s’avança a aquests problemes 

i fa que s’acorden concòrdies entre les dues entitats locals, en aquest cas València i Alzira, 

per aturar aquestes confiscacions, sempre invocant la “special e bona amistat que la ciutat 

ha ab la vila d’Algezira”,422 i en un període crític com ara després de la crisi frumentària de 

1374-1376. Efectivament, l’11 de gener de 1376, els manuals de consells de la ciutat de 

València registren la notícia de l’acord pres per a que “la universitat de la dita vila, o 

qualsevol persones per aquella, puxen passar per lo terme de la dita ciutat, per terra o per 

mar, e d’aquèn portar, o fer portar, en les parts del Maestrat de Montesa, o en altres parts 

                                                 
421 AMV: Lletres missives dels anys 1374-1375; g3-3, f. 119v. 
422 L’element inspirador de qualsevol concòrdia que sovint s’invoca es la conservació de l’amistat “que vós e 
nós ne siam contents e la amistat conservada”, la necessitat de perseverar en ell a la qual s’afegeixen dos 
elements determinants que li afegeixen més valor “la amistat, axí antiga com contínua”. Vide respectivament 
AMV: Lletres missives dels anys 1378-1382; g3-4, f. 180r i183v. 



 

 
 

150

del regne de València, e vendre en aquell sens tot embarch de la dita ciutat que no·ls sia fet 

en lo dit passatge, ne en altra manera, tro en quantitat de CCC cafís de dacça vella, e de CC 

cafís de paníç vell, la dita universitat o singulars d’aquella e per aquella portants, o faents 

portar e vendre, segons han promès de paraula altre tanta quantitat de blats de semblants 

natures novelles, emperò, ací en l’almodí de la dita ciutat”.423 

Com veiem, el document ens parla d’una “compra de pau” o si es vol de “no 

agressió”, sempre que l’entitat més poderosa, València, siga igualment beneficiària del 

mateix volum de gra que exporten els d’Alzira a qualsevol part del regne. El pacte entre les 

autoritats locals d’ ambdues localitats no fou rubricat davant cap notari, sinó que fou verbal 

(“segons han promès de paraula”). Molt previsiblement, fos la ciutat de València la que 

suggerís l’esmentat pacte, ja que, en última instància, és ella la que n’ix clarament beneficia-

da, perquè s’assegura l’afluència al seu almodí de gra novell. Pel que fa a als mercaders 

formenters de la vila d’Alzira, gràcies a l’esmentat acord sabem que exportaven a terres del 

nord del País Valencià, i s’asseguraven també una part de la venda a la capital del regne, és a 

dir, al mercat més gran que tenien a l’abast. 

Una bona praxi política, o si es vol administrativa, és avançar-se a la contingència 

d’una sèrie d’esdeveniments raonablement previsibles que poden afectar, i molt, la gestió de 

govern de qualsevol organització i/o institució. Això demostra, si més no, una capacitat de 

direcció òptima i eficient. Més encara si enfront tens importants adversaris, amb uns 

ressorts quasi il·limitats, com ara la poderosa ciutat de València, no sols pel seu potencial 

en diversos camps, econòmic, polític i militar, sinó per estar en moltes ocasions en conni-

vència amb altres autoritats o magistratures governamentals del regne, dotades amb 

funcions judicials. Per això, no ens sorprenen determinats assentaments comptables424 

enregistrats en l’àpoca, datada el 8 d’octubre de 1380, i atorgada pels notables alzirencs 

                                                 
423 AMV: Manual de Consells dels anys 1375-1383; A-17, f. 36r. 
424 Sobre l’economia municipal de la vila vide FURIÓ, Antoni – GARCIA-OLIVER, Ferran: “La economía 
municipal...” Op. cit., p. 1.611-1.633. 
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Bartomeu Ényec d’Aràndiga i el notari Berenguer Fuster,425 júnior, a favor de l’apotecari, 

Bernat Sanç, que actuava en nom de procurador i majordom dels jurats de la vila d’Alzira, 

en la qual reconeixen que aquest els ha pagat 1.430 sous, 1 diner, que la universitat d’Alzira 

els devia per raó dels 1.140 sous de dietes de 57 dies que estigueren en la cort reial, a la 

ciutat de Lleida, i altres 290 sous, 1 diner que han esmerçat en defensa dels interessos de la 

vila d’Alzira. En un d’aquests assentaments comptables es llegeix de manera contundent 

com Bernat Sanç donà i pagà “a un jove scrivà de registre per espagar la dita provisió e per 

tenir loch si letra contrària era impetrada per part de la ciutat de València, cinch sous, sis 

diners”.426 És a dir, els jurats de la principal vila reial de la Ribera del Xúquer tenen una 

persona que, a canvi d’un petit “suborn”, els farà arribar de manera ràpida la informació de 

si la ciutat de València ha fet alguna actuació judicial contra la vila d’Alzira. Però aquesta 

compra de voluntat no es limita a 1380, i en la causa de la treta de les civades que enfront-

tava València i Alzira “a un jove escrivà de registre”, que ens és anònim. No. L’afer que 

tenien entre mans les autoritats municipals d’Alzira era de tal magnitud i envergadura per a 

l’abastiment cerealer de la vila i el seu territori circumdant, la seua general contribució, que 

recorregueren al pagament de més regals o suborns.427 Així, els pagaments per aplanar 

voluntats afecten no sols funcionaris d’institucions judicials –“doní e paguí a·n Pere Romà, 

de la scrivania major, per ço que·ns fos faborable si provisió alcuna hixia contra nosaltres, e 

per scriure la empara per nós feta de totes les provisions impetrades e impetradores per 

                                                 
425 No era aquesta la única vegada que la vila d’Alzira havia d’enviar a aquests dos notables locals, Aràndiga i 
Fuster com a representants de la vila. Tots dos hi assistiren a la vila de Monçó durant la celebració de les 
Corts de 1383-1384. Vide AGUDO ROMEO, Mª. del Mar–SESMA MUÑOZ, José Ángel (ed.): Cortes de los 
reinados de Pero IV/4 y Juan I. Actas de las Cortes de Zaragoza de 1381. Actas de las cortes Generales de Monzón, 
Tamarite de Litera y Fraga de 1383-1384. Actas de de las Cortes Generales de Monzón de 1388-1389. Saragossa, Cortes 
de Aragón-Gobierno de Aragón-Ibercaja-Universidad de Zaragoza, 2009, p. 181 i 292. 
426 AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-
1381, i d’Innocent de Moya, notari, de l’any 1398-1399; 040/16, f. 83r-84r. (8 d’octubre de 1380). 
427 Aquesta pràctica estava tan estesa que en agost de 1369 les ordenaces municipals ja taxaven la quantia de 
les gràcies que s’havien de donar: “que·ls jurats de la dita vila no puxen fer gràcia, do o remissió alcuna de 
alcuns diners, o béns de la dita universitat, a alcuna persona o persones de la dita universitat, o altres, per 
alcuna rahon o condició ultra quantitat de cinquanta sous, sens volentat e consentiment exprés dels damunt 
dits consellers, axí emperò que per una matexa rahó a una matexa persona no puxen fer la dita gràcia, do o 
remissió sinó una vegada. E, si ho faran, que·ls dits jurats tot ço e quant hauran donat paguen de lur propri”. 
Vide LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit, p. 62. 
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part de València, dos sous, sis diners”–,428 sinó a doctors en lleis, que podien actuar 

d’assessors en plets: “donam e pagam, les quals costaren cinch parelles de groses polles que 

trameteren a micer Narcís de Sent Dionís, qui és canter, qu·ens espagàs e·ns fes bona obra, 

vint-dos sous, IIIIe diners”. I, també a importants personalitats del regne, molt pròxims als 

reis, com ara el noble mossèn Vidal de Vilanova, camarlenc o cambrer de la reina Sibília de 

Fortià, i senyor de Murla: “donam e pagam, los quals costaren cinch parells de gallines 

groses que trametérem a mossèn Vidal de Vilanova que·n fos favorable a nostra justícia ab 

la senyora reyna, les quals costaren vint-dos sous”,429 i el secretari de la reina: “donam e 

pagam, los quals costaren cinch parelles de gallines que compram, les quals trametem a·n 

Berenguer de Vallosera, notari i secretari de la senyora reyna, les quals costaren vint sous, 

nou diners”.430 Tal volta el que acabem de dir estiga en l’origen d’una queixa que manifestà 

la ciutat de València al rei Pere el Cerimoniós a través d’una carta datada el 24 de setembre 

de 1380: “senyaladament los d’Algezira, parlan ab humil reverència, són tan favorejats per 

vós, senyor, e per la senyora reyna, que tro ací no havem poguda obtenir justícia, no 

contrastant que en vostra cort d’alcun temps a ençà hajam tengut síndich contínuament”.431 

Efectivament, arran del matrimoni de Sibília de Fortià amb el del Punyalet, l’11 d’octubre 

de 1377, la quarta esposa del sobirà rebia en compensació l’assignació de les rendes de la 

vila d’Alzira. Aquesta “proximitat” de les elits que governaven Alzira amb la reina jugava al 

seu favor. 

A més a més, però, de la praxi política ressenyada més amunt, l’àpoca del majordom 

dels jurats ens serveix per constatar una realitat, i aquesta és la conjunció de diverses 

institucions locals en la defensa dels interessos de la vila, dels seus drets i privilegis, 

                                                 
428 AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-
1381, i d’Innocent de Moya, notari, de l’any 1398-1399; 040/16, f. 83r-84r. (8 d’octubre de 1389). 
429 AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-
1381, i d’Innocent de Moya, notari, de l’any 1398-1399; 040/16, f. 83r-84r. (8 d’octubre de 1380). 
430 AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-
1381, i d’Innocent Moya, notari, de l’any 1398-1399; 040/16, f. 83r-84r. (8 d’octubre de 1380). 
431 RUBIO VELA, Agustín (ed.): Epistolari... Op. cit., vol. I, p. 107. 
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sobretot pel que respecta a la política d’abastiments cerealícoles. És evident que la 

magistratura dels jurats de la vila era l’encarregada d’executar les línies traçades pel consell 

general de consellers i prohoms, però de vegades no resulta tan evident veure com el batlle 

local també intervé en l’afer. Un assentament comptable assenyala com el batlle local 

d’Alzira, Ramon de Morera, es traslladà a la capital del principat de Catalunya, no sabem si 

ex professo, per gestions relacionades amb l’adminstració de la institució de la qual era titular, 

o per altres assumptes, el cas és que de la seua estada a la ciutat comtal es desprèn que anà a 

l’Arxiu Reial de Barcelona, per fer cercar en els llibres-registres de la Cancelleria Reial 

aquells documents que atorgaven una sèrie de drets en matèria d’abastiment de les civades, 

i obtenir una còpia fefaent, amb la finalitat de fer-los servir de prova testimonial en el 

procés engegat per la ciutat de València contra Alzira: “donam e pagam a·n Ramon de 

Morera, lo qual aquell bestragué en Barcelona al translat de la provisió de les civades, e per 

cerquar los registres, onze sous”,432 dirà l’assentament de Bernat Sanç. Però, el recurs a 

emprar el document d’arxiu com arma jurídica per salvar el dret de prohibir que les civades 

no ixqueren del terme i Contribució General d’Alzira, no sols es limita a la recerca de 

documents en els llibres de l’Arxiu Reial de Barcelona, de l’emissor dels privilegis, sinó que 

també afecta al reconeixement de documents conservats pel destinatari, en aquest cas la vila 

d’Alzira, i per això s’escriurà el següent ítem: “donam e pagam a micer Pere Paschual, 

doctor en leys, per son salari de regonèxer nostres privilegis e les rahons dictades contra 

València, e per raünar e defendre nostre dret, e venir dues vegades en la audiència, 

huytanta-huyt sous”.433 

Si fins ara, però, hem vist com la vila d’Alzira destinava esforços i recursos 

econòmics a defensar els seus interessos en l’abastament de cereals, fonamentalment les 

civades, tan necessàries per al bestiar, la principal entitat municipal del regne, la ciutat de 

                                                 
432 AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-
1381, i d’Innocent de Moya, notari, de l’any 1398-1399; 040/16, f. 83r-84r. (8 d’octubre de 1380). 
433 AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-
1381, i d’Innocent de Moya, notari, de l’any 1398-1399; 040/16, f. 83r-84r. 
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València, no descuidarà els seus, ans el contrari. Exemples d’actituds poc amistoses per part 

de València front a altres viles reials, i, en particular, cap a Alzira, en tenim diversos. El 15 

de juny de 1380, en una carta dels jurats de València adreçada als seus homòlegs d’Alzira, 

els magistrats de la capital comunicaven, respecte a les inhibicions de blats fetes des de 

València als blats d’Alzira, als seus homòlegs riberencs, que “siats certs que’l governador en 

fer aquelles crides no’s mogué per sa volentat, mas per privilegis e provisions reyals, ja en 

temps passat fetes e observades cascuna vegada que request sia estat”.434 De pocs dies 

després és un assentament comptable de la Claveria Comuna de València en el que es 

corrobora el que ja hem assenyalat: “pagats a·n Jacme Felemir, notari, sotssíndich de la dita 

ciutat, cent e hun sous a ell deguts per I viatge, lo qual, de manament nostre e ab comissió 

de la cort de la Governació, féu pochs dies \són passats/ a les parts d’Algezira, e de Xàtiva, 

e de la Ribera, per fer allí crides de part del governador inhibents generalment l’abarcament 

e embotigament de les civades que·s’assajava fer per molts en dan de la cosa pública de la 

\dita/ ciutat e encara del regne d’aquella. En lo qual viatge estech VI dies, lo salari dels 

quals ab alcunes messions que féu axí en escriptures e manaments e publicació de les dites 

crides”.435 No sabem si les crides del governador a les que al·ludim més amunt són a les que 

es refereix un altre document que tot seguit comentem, però tant s’hi val. Durant la 

celebració de les Corts de València de 1417-1418, el síndic de la vila d’Alzira, el notari 

Bernat Costejà, plantejà una sèrie de greuges a la política reial, relatant uns fets que ens 

retrotrauen unes dècades enrere, al moment en què mossèn n’Olf de Pròxida ocupà des de 

1374 una de les màximes magistratures del regne de València fins el moment del seu òbit, 

en 1381. 

El relat del síndic de la principal entitat territorial de la Ribera del Xúquer de fets 

esdevinguts més de tres dècades enrere deia així: “en temps passat, mossèn Olfo de 

Pròxida, governador de regne de València, anà a la vila de Algezira e ab sa crida pública féu 
                                                 
434 AMV: Lletres missives de l’any 1378-1382; g3-4, f. 173v-174r (30 de junty de 1380). 
435 AMV: Claveria comuna dels anys 1380-1381; I-11, f. 5v-6r. (20 de juny de 1380). 
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preconizar per la dita vila que nengú no gos, per si e per altre, palesament o amagada, 

[comprar] ordis, avena o civada per revendre aquells, sots certes e grans penes, segons que 

en la dita crida largament se conté e translat de la qual, autèntich, fa promtament fe”. 

Igualment s’ens diu que la vila se sentí “molt agreujada” per entendre que aquella crida era 

contrafur i per això envià representants a entrevistar-se amb el rei Pere, i aquest, “vehent la 

dita supplicació feta per la dita universitat procehir de fur e rahó, de fet manà al dit 

governador que revocàs la dita crida e coses en aquella contengudes e·ll hagués per 

revocades, cassades e anul·lades, donant facultat als vehins e habitadors de aquella e terme 

de la dita vila poguessen comprar los dits ordis, avenes e civades a totes lurs pròpries, 

segons havien acostumat, segons que totes les damunt dites coses e altres en la dita provisió 

del dit senyor rey són largament contengudes, de la qual en treslat autèntich fa fe”.436 

Davant l’agressió de la capital del país que demandava la lliure circulació de les 

civades com una mercaderia clau per a la subsistència d’animals de tragí (matxos, muls, 

rossins, ases), bòvids i èquids, el consell municipal d’Alzira resolgué enviar a València, un 

membre destacat del consell, el notari Bernat Llorenç, en qualitat de síndic, “per protestar 

de vostre dret e haver revocació, si pogués, de una crida feta per la cort de la Governació 

del fet de les civades”, açò és, per persuadir el governador de la retirada del decret de les 

inhibicions que tant perjudicava els interessos exportadors dels riberencs. I així ho féu (“E 

jatsia degués complir al dit en Bernat fer sos affers, e per escrit, e de paraula legudament, e 

bé”). Però, Llorenç no resultà ésser la persona agraciada amb dots diplomàtiques que 

s’esperava, aquella que amb disposició cortès, amb bones arts, fines i educades paraules i 

maneres aplanàs el camí per deixar-lo lliure i expedit. La prepotència mostrada pels alts 

dirigents de la capital del regne l’enfurismà notablement, i perdé el bon comportament, les 

bones formes, aquelles que diferenciaven un pagès d’un burgès, d’un ciutadà, i les paraules 

                                                 
436 CORTÉS ESCRIVÀ, Josepa (ed.): Acta curiarum regni Valentiae. Corts d’Alfons el Magnànim (València, 1417-
18). València, 1991, mecanoscrit inèdit (en vies de publicació). Aprofite l’ocasió per manifestar la meua 
gratitut a la Dra Cortés Escrivà per haver-me passat una còpia del seu treball que encara resta inèdit. 
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proferides, en tan gran quantitat, pejoratives, vulgars i malsonants que degué dir, ell i el seu 

acompanyant, foren les causants de molts maldecaps posteriors. No debades diu un antic 

proverbi àrab que fereixen més les paraules que els ganivets. La gravetat de les paraules per 

ell pronunciades augmentaren el seu ressò en dir-les en un lloc públic: “emperò, ell ne altre, 

no devia, ne deu, passar manera en dir-ne e·n fer nicees, majorment que no facen a son 

profit, ne a son offici. Axí, avench que’l dit en Bernat, en lo dia prop passat, per escalfa-

ment de son offici, o de sos affers, o com se vulla, en plena cort, e en plena plaça, a públich 

e a palès dix tantes e tals paraules en menyspreu e injúria de la dita cort, e nostra, e d’aques-

ta ciutat, de axí grans e greus follies, que per veritat aquelles per lur legea no volem coma-

nar a paper, ne a tinta, mas de paraula, si us volrets, ne comanarem relació a qui us plaurà, 

perquè mils sapiats nostre motiu”. Per aquesta causa els jurats de València es van veure en 

la necessitat, davant la seua insistència (“e no pensets que sol nos ho negàs, per la qual raó 

nosaltres no podents sostenir tan gran e tan evident menyspreu e injúria”) de reprendre’l, 

empresonar-lo i iniciar judici contra ell, malgrat que estava exercint funcions d’ambaixador: 

“requerim e fem metre en presó per lo dit lochtinent lo dit Bernat Lorenç, lo qual lo nostre 

síndich entén proseguir judicialment d’aquest fet”. I els regidors de la capital del regne 

emplacen els d’Alzira a repetir l’ambaixada: “podets trametre, o fer ací, síndich o síndichs 

que us plàcia, e pensam que ho faran pus discretament e pus cortesa que’l sobredit”.437 En 

el transcurs de l’estira i arronsa o de les tensions per la validesa legal del decret prohibitiu 

d’exportar civada des d’Alzira efectuat per les seues autoritats municipals, la ciutat de 

València aconseguí imposar el seu criteri, i desbloquejar la importació d’un gra essencial per 

al bestiar, i eventualment panificable davant la manca de forment. Així, l’1 d’agost d’aquell 

conflictiu 1380, els oficials del governador manaven revocar la inhibició de les autoritats 

locals alzirenques.438 

                                                 
437 AMV: Lletres missives dels anys 1378-1382; g3-4, f. 184r-v. (15 de juny de 1380). 
438 “De nós etcètera, metets en compte de vostra data cinch-cents noranta-hun sous los quals per mà d’en 
Jacme Felemir, notari, sots-síndich de la dita ciutat, havets despeses a menut axí, en provisió, com en salaris 
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Pocs anys després vegem una actitud més contundent des de València envers certa 

part del terme particular d’Alzira. Efectivament, a les darreries d’octubre de 1394, el dia 29, 

el consell municipal d’Alzira, convocà una sessió “per ço com I comissari del governador 

de València anà a Campanar, que és dins terme de Algezira, per secrestar e emparar a·n 

Borràç e altres habitants en lo dit de Campanar la civada que tenien lur per portar-se’n 

aquella a la ciutat”.439 Davant d’aquesta nova envestida, amb tota probabilitat efectuada 

manu militari, el consell municipal d’Alzira es veu en l’obligació de defensar-se de l’atac 

“legal” fet als camperols d’una alqueria d’Alzira, i per tant, veïns de la vila. I ho farà enviant 

un síndic, el notari Guillem Mir, menor, “per parlar ab los honrats jurats de la ciutat de 

València per fer revocar lo procés que començat havia lo dit comisari”.440 Les gestions de 

Mir resultaren infructuoses, ja que un mes després el consell municipal d’Alzira tornà a 

enviar nous ambaixadors.441 

Els consellers de la vila d’Alzira eren plenament conscients que per aconseguir els 

seus propòsits era necessari comptar amb poderosos aliats que poguessen transmetre al 

                                                                                                                                               
dels honrats lochtinent de portant veus de governador, e assessor d’aquell special, e açò reebut e del notari 
porter, \crida/, e saigs alcunes de la sua cort, e del dit sots-síndich, los quals tots, a instància nostra, anaren a 
la vila d’Algezira, pochs dies són passats, per revocar, ab crida pública, una inhibició feta de fet per los jurats e 
consell de la dita vila de traure blats del terme d’aquella, ço que tornava en gran prejudici de la cosa pública de 
la dita ciutat e en lesió de privilegis d’aquella. E axí mateix per fer sobre açò alcuns altres proceïments...”. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1380-1381; I-11, f. 11r. (1 d’agost de 1380). 
439 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 42v-43r. (29 d’agost de 1394). 
440 “Cloé lo dit consell que fos termens lo discret en Guillem Mir, menor, qui és síndich de la universitat a la 
ciutat de València per parlar ab los honrats jurats de la ciutat de València per fer revocar lo procés que 
començat havia lo dit comisari, e si no podia res fer ab los dits jurats a consell dels advocats anasen al 
governador e fes-hi tota aquella instància que fer s’i pogués per defensió de nostres furs e privilegis”. AMA: 
Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 42v-43r. (29 d’agost de 1394). “Die veneris, XXXª 
octobris anno predicto, se partí lo discret en Guillem Mir, de la dita vila, per fer la misatgeria desús dita a la ciutat 
de València. Lo disapte següent tornà lo dit en Guillem Mir de la dita misatgeria”. AMA: Llibre d’actes dels jurats 
i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 43r. (30 d’octubre de 1394). 
441 “Divenres, XI dies del mes desús dit de deembre del dit any [1394], los honrats jurats trameteren per 
misatgers lo desús dit en G(uillem) Roqua e en Berthomeu Ényech de Aràndiga per misatgers a la ciutat de 
València sobre el feït de les civades com en lo dit dia se partís lo governador de \Algezira/ per anar a 
València e per la dita rahó anaren los dits misatgers que porien fer ab ell e partiren-se per bo(n) matí lo dit dia 
de divendres. Dimecres XVIII dies de deembre del dit any tornaren los dits mis[a]tgers de la misatgeria. Fo’ls 
feït albarà de VIII dies a cascú”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 49v. (11 de 
desembre de 1394). Les missatgeries o ambaixades que feia la vila havien estat objecte de regulació en els 
estatuts que aprovava el consell municipal d’Alzira. En 20 d’agost de 1369 es dictaminaren dues provisions: 
“de les missatgeries solennes” i “que sia scrita la jornada que·l missatger hi parteix”. Vide LAIRÓN PLA, 
Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op cit., p. 61. En 30 de maig de 1377 s’estableix el “salari de 
missatgeries”. Ibidem, p. 83; i en el el referit any i més tard, en 1426, “que jurats no puxen ésser missatgers”. 
Ibidem, p. 82 i 153-154. 
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sobirà els precs de la vila, i fer amb ells causa comuna. D’aliances amb importants consells 

municipals d’altres viles amb un adversari comú, la capital del regne, ja havien hagut 

experiències anteriors.442 

Ara, però, serà amb poderosos nobles amb reconegut ascendent sobre el rei Joan I 

el Caçador (1387-1396). Efectivament, en novembre de 1394, es tractava en sessió del 

consell municipal d’Alzira efectuar una aliança amb dos nobles, Ximèn Pérez d’Arenós i 

Eimeric de Centelles,443 ambdós aristòcrates amb importants interessos a la Ribera del 

Xúquer, el primer senyor de les baronies d’Alberic, la Foia i Benifaraig, i, el segon, titular de 

les senyories d’Alèdua i Catadau, en la foia de les Torres Albes o Torralbes (més tard la foia 

de Llombai), i per tant, tots dos amb territoris integrants de la Contribució General 

d’Alzira. No queda ben explicitat si la idea d’acostar postures entre la vila reial i els nobles 

parteix d’aquesta, o, per altra banda, els dits cavallers s’havien decantat precisament per 

facilitar les coses, i guanyar nous adeptes a la seua causa o partit.444 Siga com siga, el més 

interessant del cas és que Alzira cercà una aliança, o, si es vol, un acostament a uns “amichs 

o ben volents de la universitat” en la cort reial. Amb això, la vila més important de la 

Ribera del Xúquer pren partit polític en la soterrada guerra que assolava el regne de 

València, i ho fa amb el dels llinatges dels Pérez d’Arenós i els Centelles, que eren els caps 

d’una de les dues faccions nobiliàries que s’enfrontaran en les lluites endèmiques de 

                                                 
442 El 28 de gener de 1370, a Terol, se signà un acord, conegut com la “concòrdia de Terol” entre tres 
importants municipis valencians: Morella, Xàtiva i Alzira i el govern municipal de la ciutat aragonesa 
esmentada per péixer els ramats dels valencians en les terres del Baix Aragó. El notari de l’acte fou el notari 
alzirenc Bernat Costejà. Vide AMA: Pergamins Comuns; 011/45. (28 de gener de 1370) 
443 Sobre la biografia d’aquest aristócrata podeu consultar: HINOJOSA MONTALVO, José: Diccionario 
histórico del reino de Valencia. València, Generalitat Valenciana, 2002, tom. I, p. 528. 
444 “Digous, XIIª die novembris anno predicto, los honrats justícia, jurats tengueren consell, ço és, que per ço com 
la universitat havia alcun peu, o amich special, en cort e per alcuns era dit que oy o pus n’Eximèn Pérez e en 
Galceran de Centelles qui eren fort bé en cort si la vila se volia los dits nobles serien volenturosament amichs 
e ben volents de la dita universitat per que fon ajustat consell e foren hi les persones següents...Cloé lo dit 
consell que·ls honrats jurats deiús dits tinguesen manera tota hora a honor de la universitat e no minucia 
aquella, que·ls dits mossèn n’Eximèn Pérez e n’Aymerich de Centelles foscen amichs e bon volents de la 
universitat e que aquells prohòmens que ho havien comentat de tractar a parlar del dit feït fahesen qüestió 
madona na Elicsen de Romaní anas hoir misa a sent Bernat e lo dit justícia, jurats e altres prohòmens que y 
anasen a... aquella de algunes coses que la universitat havia mester en tort que li plagués qui scrivis a mossèn 
n’Eximeno Pérez, marit seu, etcètera”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 42v-46r. 
(12 de novemmbre de 1394). 
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bàndols entre els Vilaragut i Centelles. No era una mala aposta. Precisament aquesta facció 

nobiliària, amb la complicitat reial, preparà un colp de mà per posar el govern municipal de 

València sota el control del bàndol addicte als Centelles amb dos importants funcionaris de 

l’estat: el notari i jurista Joan Mercader, amb el temps ennoblit i batlle general, i el 

governador, el noble mossèn Aznar Pardo de la Casta.445 

 

 

II.4.2. Mesures coercitives: les inhibicions o prohibicions de traure blats  

D’entre les mesures dictaminades per les autoritats municipals per atacar les cares-

ties frumentàries dos són les principals, d’una banda la compra o importació de grans de 

l’estranger, i de l’altra, la interdicció a l’exportació del blat autòcton. Si bé les inhibicions 

estan subjectes a la política règia, als interessos de la Corona, a la seua política mercantil i 

frumentària i als elevats guanys que se’n deriven del comerç blader, ja que el primer 

beneficiari és el rei.446 

Gràcies a la documentació de la cancelleria Reial, Antoni Furió ha pogut establir 

que la Ribera del Xúquer, amb Alzira i Cullera al capdavant, però també les comarques del 

litoral com ara la Safor i la Marina, amb els seus centres semiurbans de Gandia, Oliva i 

Dénia són les regions d’origen de les zones exportadores de grans ja a finals del segle 

XIII.447 Així, en època d’Alfons el Liberal (1286-1291) consten diverses ordres adreçades a 

les viles d’Alzira i Cullera de permetre a determinats mercaders, o exportadors de grans, 

traure certes quantitats en direcció a Barcelona i Girona. Així, aquests permisos reials 

                                                 
445 RUBIO VELA, Agustín: “El segle XIV”... Op. cit., , vol. II, p. 259. Vide MITJÀ, Marina: “Procés contra els 
consellers, domèstics i curials de Joan I, entre ells Bernat Metge”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, vol. XXVII (Barcelona, 1957-1958), p. 375-417. 
446 FURIÓ, Antoni: “Disettes et famines...” Op. cit., p. 375-376. 
447 Ja a començaments de 1271 el rei Jaume I havia atorgat a la vila d’Alzira un privilegi relatiu a afavorir el 
comerç a través del riu Xúquer. Efectivament, assenyalava la possiblitat que tenien els veïns de la dita vila de 
poder exportar pel Xüquer productes acom ara blat, vi, adzebib, figues i altres queviures per portar-los allà on 
volgueren. Vide AMA: Llibre inventari de privilegis de la vila d’Alzira dels segles XIII-XIV; 00/1, f. 57v-58r.  
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indirectament estan donant-nos a entendre l’existència d’interdiccions locals, i que sense la 

llicència reial no es podia exportar determinats cereals.448 

Efectivament, les inhibicions o prohibicions d’extraure grans són, sens dubte, una 

de les primeres mesures que adopten els governs locals quan es considera que estan davant 

d’una quantitat de reserves insuficients per encarar-se als propers mesos. I és que si bé per 

a les elits o governants de les ciutats i viles la fam era una experiència desconeguda, no ho 

era la por a patir-ne’n, i d’ací la preocupació per un abastiment alimentari449 com antídot 

contra revoltes ocasionades per la fam. Estem, amb aquestes interdiccions, davant una 

prevenció que s’inclou dins del que Louis Stouff considera política municipal negativa, en 

considerar-la una solució ineficaç, ja que poca cosa s’aconsegueix.450 Efectivament, els 

decrets d’inhibicions són determinats quan l’inventari de les reserves de cereals no és 

positiu, i no dóna per a alimentar la població humana (i, subsidiàriament, les bèsties) en un 

sostre X de temps. Però, quin és eixe sostre de temps? La resposta és difícil perquè s’hauria 

d’adaptar a cada context, i no tenim dades suficients per estudiar-los, de manera que només 

és possible assenyalar que el punt de mira està en la propera anyada (o collita). El 27 

d’octubre de 1412, el consell municipal d’Alzira, davant la proposta del donzell Manfrè 

Escrivà, un alt oficial de la Governació de València, de fer lliurament de grans propis (“dels 

blats damunt dits de pròpia cullita”) a la ciutat de València que “era posada en destret de 

blats”, l’assemblea de consellers i prohoms d’Alzira acordà “que, com lo honorable concell 

de la dita vila, segons forma de furs e privilegis, puxa fer ce(r)ts estatuts e per statut haja 

inhibit la treta dels blats de menjar, segons altres universitats primer havien fet, perquè lo 

dit consell acorda que la treta dels dits blats sia per dret e justícia defés com los blats que y 

són sien necessaris a nostra provisió, e no basten, e se’n ha sembrar per que a lur entenció 
                                                 
448 FURIÓ, Antoni: “Disettes et famines...” Op. cit., p. 378. En aquest article s’enregistra una llarga nòmina de 
prohibicions i llicències de treta de blats des de 1286 fins 1347. 
449 MONTANARI, Massimo: El hambre y la abundancia. Historia y cultura de la alimentación. Barcelona, Crítica, 
1993, p. 98. 
450 STOUFF, Louis: Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIVè et XVIè siècles. Paris-La Haye, Moton & 
Cie., 1970, p. 72-74. Cita presa de CURTO HOMEDES, Albert: La intervenció municipal... Op. cit., p. 73. 
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no y ha complida provisió a VI meses. E que açò sia comès a X o XII persones, qui mos-

tren la scripció dels blats feta, e que defenen raonablement la dita treta. E sia pres ab lo dit 

surrogat tot aquell expedient que sia profitós a la dita universitat. E que, si conexeran ésser 

necessari, sia tramesa missatgeria als honorables jurats de València que·s faça”.451 Segons es 

desprèn, no podien arribar ni als crítics mesos de soldadura (abril-maig). 

Les inhibicions, o prohibicions de la treta de grans, decretades pels jurats d’una 

localitat no sols tenien un resultat immediat en el lloc d’aplicació. La seua conseqüència pri-

mera era que els pobles o viles colindants a aquella població que havia decretat la prohibi-

ció adoptassen una mesura similar. Això és, tenia un efecte dominó, o si es vol, de contagi, i 

açò molestava les autoritats locals de València. El 1380 veiem que tant Alzira com Xàtiva 

tenen decretades sengles interdiccions al mateix temps452. En 20 de juny del dit any, el sots-

síndic de la ciutat de València, el notari Jaume Felemir, cobrà 101 sous “per I viatge ... (que) 

féu pocs dies \són passats/ a les parts d’Alzira, e de Xàtiva, e de la Ribera per fer allí crides 

per part del governador inhibents generalment l’abarcament e embotigament de les civa-

des”.453 Aquest efecte “contaminador” no podia aturar-se fàcilment una vegada engegat. És 

igual quina vila fora qui iniciara la prohibició, el cas és que començava en un punt i s’estenia 

ràpidament per les àrees limítrofs. A finals d’octubre de 1412 el consell municipal de la vila 

d’Alzira rebutjava una proposició d’enviar blats en ajuda de València, i per defendre la seua 

postura, i mantenir la vigència de la inhibició en el seu terme, argüeix: que “lo honorable 

concell de la dita vila, segons forma de furs e privilegis, puxa fer ce(r)ts estatuts e per statut 

                                                 
451 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 62v-63v. (1412, octubre 27. Alzira). 
452 Durant l’estiu de 1402, la segona ciutat del país, Xàtiva, i les principals viles de la regió coneguda con la 
Muntanya Valenciana, açò és, Alcoi i Cocentaina, tenien decretades inhibicions de grans en el mateix moment, 
la qual cosa obligà a aquells mercaders que tenien concertades compravendes a cercar grans fins i tot fora del 
regne: “Com per lo dit en Guillem Barberà fos estat afermat que los de Xàtiva, d’Alcoy e de Cocentaina 
havien inhibit de no traure de lurs térmens blats, e per ço ell no pogués complir lo dit seu assegurament, 
segons havia promès, per tal l’honrat Ramon Frigola, jurat de la ciutat de València, acceses les dites coses 
donà e atorgà licència al dit en Guillem Barberà que·ls dits cent cafissos de forment de ferm e L de respit 
pogués fer portar de les parts d’Aragó e de Castella \cent cafissos/ a aquell d’ajuda quatre sous per caffís”. 
AMV: Provisions de forment de l’any 1401-1402; d2-2 (17 d’agost 1402). 
453 AMV: Claveria comuna de l’ any 1380-1381; I-11, f. 5v-6r. (20 de juny de 1380). 
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haja inhibit la treta dels blats de menjar, segons altres universitats primer havien”.454 Les 

zones que més sensibles seran a propagar-se l’efecte dominó adés al·ludit, i que esmenten 

els documents, són lògicament les colindants: la Ribera del Xúquer en sentit ample,455 les 

localitats de Sueca456 i Cullera,457 i la capital de la Costera, la ciutat de Xàtiva.458 

La població més perjudicada per les inhibicions era, lògicament, la major 

consumidora de grans, la ciutat de València, per això aconseguí dels monarques diverses 

reglamentacions per a que les prohibicions locals no l’afectaren. En front d’açò, i ja amb els 

primers símptomes i dificultats per abastir-se de cereals, la ciutat de València aconseguirà 

que Jaume II el Just, en 1313, decrete: “Quod, non obstante aliqua inhibitione locali, blada et 

victualia possint extrahi a quocumque loco regni defferenda ad civitatem”, i més tard, Pere el 

Cerimoniós, en 1353: “Quod, non obtantibus quibusvis inhibitionibus localibus, blada possint extrahi 

a quibusvis locis regni pro civitate”.459 No oblidem tampoc, que el 1328 Alfons el Benigne 

concedia en un privilegi el salconduit o guiatge a quantes persones s’encaminassen a la 

capital del regne per a dur aliments.460 La capital del regne estava resguardada, a ella no li 

afectaven les prohibicions locals que restringien l’eixida de blats. Però, havia d’estar quasi 

permanentment fent esforços per recordar-ho a les viles rebels, sempre molt interessades a 

oblidar-se’n461 i a erosionar el poder que l’urbs tenia sobre el país, ja que ambdues parts, 

ciutat i viles reials, tenien interessos divergents i contraposats sobre l’abastiment frumentari. 

                                                 
454 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 62v-63v. (27 d’octubre de 1412). 
455 Si bé Alzira comptava amb un extenssíssim terme general, aquest no comformava la totalitat de la Ribera 
del Xúquer, àrees com ara Sueca, de l’Ordre de Montesa, o la baronia de Corbera, eren de la Ribera i no 
formaven part d’Alzira. 
456  AMV: Claveria comuna dels anys 1380-1381; I-11, f. 11v-12r. (8 d’agost de 1380). 
457 “De nós, etc., pagats a·n P(ere) Colomines, verguer nostre, tres lliures, deu sous, les quals deu haver per tal 
com, de manament nostre verbal, anà als lochs de Cullera, Çuecha e Algezira ab comissió del governador per 
fer-hi execució dels blats que y fossen enbotigats hon estech X jorns com partís de al ciutat a XXVI de maig e 
tornà a V de juny...”. AMV: Claveria comuna dels anys 1404-1405; sig. J-32, f. 51r. (6 de juny de 1405). 
458 RUBIO VELA, Agustín (ed.): Epistolari... Op. cit., vol. I, p. 107-108. Vide AMV: Lletres missives dels anys 
1379-1381; g3-4, f. 184v-185r. (11 de juliol de 1380). 
459 FURIÓ, Antoni: “Disettes et famines...” Op. cit., p. 387. 
460 RUBIO VELA, Agustín: “El abastecimiento cerealista...” Op. cit., p. 60. (ALANYÀ, Lluís: Aureum opus 
regalium privilegiorum civitatis et regni Valencie. València, 1515 (Edició facsímil, 1972) f. 79-80 (p. 218-219); 7 
d’agost de 1328. 
461 “Per l’onrat micer Anthoni d’Agramunt, conciutadà nostre, és estat affermat denant nosaltres que vosaltres 
li vedats traure d’aquí per portar ací lo blat de les moltures del molí qui té aquí per indivís ab la dona na 
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Les inhibicions duien aparellades els embotigaments o emmagatzemament de grans, 

especialment les civades. La vila d’Alzira sempre que l’ocasió ho requeria esgrimia un 

privilegi reial que la facultava a emmagatzemar l’esmentat tipus de gra.462 Això no sols era 

contestat per la ciutat de València, sinó per altres viles reials. Les viles, doncs, no 

conformaven un grup monolític sovint enfrontades amb la capital, sinó que també hi havia 

dissensions entre elles. Per això com que el dit privilegi era contestat sovint, el govern local 

acordà fer gestions per revalidar-lo: “Los dits honrats jurats congregaren concili special en 

lo qual foren en Johan Serra, fill d’en A(rnau), en Bernat Çafàbrega, en Guillem Gombau, 

en Berenguer Serra, en Berenguer Roqua, en Guillem Mir, en Bernat Costejà, en Johan 

Torrent, en Bernat Ponç, e·n Nicholau Castelló, en lo qual fon acordat que lo privilegi que 

la vila ha dels embotigaments, puixs axi’ns és contradit en les Corts per València e altres 

viles reyals, e alcuns que·n sia tret per nostre missatgers lo mellor partit que porà per 

manera que per acte de cort sia posat en certa forma”.463 

 De vegades, però, confluïen en un sol camí empents decidits de diferents viles, 

totes elles perjudicades per la política que en matèria de queviures imposava València a la 

resta del regne. I és per això que molt possiblement decidiren unir esforços i polítiques i fer 

                                                                                                                                               
Boqueta, e encara la farina que ell ha mes per a sa provesió de que si axí és no poch som maravellats, cor 
jassia bé creem no ignorets per privilegis nostres specials, e provisions reyals, alcuna vila, o loch del regne, no 
poder fer en nostre prejuhí, o d’aquesta ciutat, alcuna inhibició, o vedament, però ja menys pot ésser vedat si 
les vitualles son pròpies de nostres ciutadans per bé que les hajen dins vostres térmens”. AMV: Lletres missives 
dels anys 1400-1403; g3-7, f. 276r-v. (20 d’abril de 1402). “Spesses clams son stats fets a nosaltres que per 
vosaltres (los jurats de la vila d’Algezira), o de vostre manament, son molestats, e encara inhibits, tots aquells 
qui porten, e volen portar, farines ací ara sien nostres aytals volents, ço que, expresament, és contra nostres 
libertats e franquees, e provisions reyals, e pensam que no u ignorets”. AMV: Lletres missives dels anys 1400-
1403; g3-7, f. 289r. (11 de juliol de 1402). “Creem que sapiats e si no’n sabets vós ne certificam que alcuna 
inibició local no pot, ni deu ésser feta de victualles, almenys en prejuhí de la dita ciutat per privilegi exprés”. 
AMV: Lletres missives dels anys 1412-1413; g3-11, f. 14v-15r. (9 d’abril de 1412). 
462 Encara que el privilegi d’embotigaments era un dels més importants de la vila, desortadament no s’ha 
conservat entre els altres diplomes regis del ric arxiu municpal d’Alzira. Era un document força invocat i ben 
conegut per aquells que es dedicaven al negoci de comprar i vendre grans, com deixa palès el document 
següent: “Lo discret en Bernat Ponç, notari, vehí de Algezira, dix en presència dels honorables jurats que com 
per privilegis de la vila cascun vehí puxa comprar ordis e civades per a revendre, e per statut de la vila cascun 
vehí deja tenir oró en l’almudí contínuament dels dits blats, per tal en seguint lo dit statut, promet als dits 
honorables jurats que de les civades e ordis tendrà contínuament oró en l’almudí de la vila venent aquelles al 
for que los honorables jurats taxaran a lur bona coneguda. E los honrats n’Anthoni Boquet, en Guillem 
d’Arenys, en Francesc Martorell e n’Anthoni Venrell, jurats, acceptaren la dita provissió, e de les quals coses 
requiren carta pública. Presents testimonis Bernat Perpinyà e Domingo Alguayra”. AMA: Llibre d’actes dels 
jurats i consell de l’any 1410-1411; 03/12, f. 16v. (26 de juny de 1410). 
463 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1403-1404; 03/9, f. 36v. (13 de gener de 1404). 
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un front comú contra el cap i casal. Una de les envestides més remarcables fou la que 

efectuaren Xàtiva, Alzira i Morella, molt possiblement coordinades en la seua lluita per la 

lliure exportació de grans les dues primeres i de bestiar la tercera. En definitiva, València 

sabia que “si les viles o lochs vehines tals establiments podien fer, no seria àls sinó metre a 

despoblació les grans ciutats”.464 

Les interdiccions eren una mesura motivada en part per la carestia, però per a les 

autoritats municipals de València tenien uns clars culpables: les elits professionals que 

acaparaven certs excedents de grans i feien que es vengueren al preu que volien. En una 

carta de 3 d’agost de 1380 que el govern executiu de la ciutat de València envià a dos 

nobles valencians residents en la cort del rei Pere el Cerimoniós per a que defensaren els 

interessos de la capital, ja acusaven els culpables: “alguns mercaders o revenedors, que no 

digam logrers... e senyaladament d’Algezira e de la Ribera”, però en la mateixa lletra missiva 

encara singularitza més, ja que afegeix “ara havem sabut que ells [els justícia, jurats i consell 

de la vila d’Alzira], o pus verament alcuns d’ells qui són d’aquella arca han instigat e fet que 

la dita vila... fa missatgeria al senyor rey e a la senyora reyna”.465 

En la sessió del consell municipal d’Alzira de 27 d’octubre de 1412 en la qual 

s’anava a tractar sobre la proposta d’un alt oficial de la governació, el donzell Manfrè 

Escrivà, sobre socórrer i ajudar amb gra propi d’Alzira a la capital del regne, i sobre la 

defensa de la prohibició de traure blats, en el moment de tractar l’ambaixada al rei en la 

qual proposaven la defensa de les inhibicions decretades per la vila una sèrie de consellers 

abandonaren la sessió en senyal de clara disconformitat,466 un acte vertaderament inusual. 

Una volta més s’imposaren els interessos dels mercaders de forment i altres grans. 

                                                 
464 RUBIO VELA, Agustín (ed.): Epistolari... Op. cit., vol. I. p. 104-106. Vide AMV: Lletres missives dels anys 
1379-1381; g3-4, f. 175r-v. (3 d’agost de 1380). 
465 RUBIO VELA, Agustín (ed.): Epistolari... Op. cit., vol. I. p. 104. Vide AMV: Lletres missives dels anys 1379-
1381; g3-4, f. 175r. (3 d’agost de 1380). 
466 “En aprés, lo honorable en Manfrè Scrivà, donzell, surrogat del honorable en Johan Scrivà, donzell, 
lochtinent de governador del regne de València, e regent la governació d’aquella, proposa en lo dit consell 
com la ciutat de València era posada en destret de blats e que, per gràcia de Déu, aquesta vila ne ha//via 
covinentment e bé bastant per a lur provisió, perquè covenia que, axí com de bona filla a mare la vila deu 
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Les inhibicions són cícliques i solen correspondre’s amb períodes de carestia i de 

vegades, també, principalment les que afecten les civades, amb certs moments en què 

determinats sectors professionals com ara mercaders i revenedors feien força provisió del 

dit gra per produir un desabastiment en el mercat farratger i forçar una pujada del preu.467 

Com apunta Antoni Riera, els col·lectius socials privilegiats aprofiten les reiterades caresties 

                                                                                                                                               
socórrer e ajudar a la dita ciutat dels blats damunt dits de pròpia cullita, no dels delmes, com aquells sien ja en 
mà del governador, mas dels propis. E d’açò farien servii a nostre senyor Déu e al senyor rey, e a la ciutat de 
València singular plaer e gràcia qui en son loch cas és presta fer semblant envers aquesta vila. 

E feta la dita proposició lo dit honrat surrogat féu loch. E lo dit honrat consell acordà sobre la dita 
proposició e altres coses per los dits honorables jurats proposades en consell, ço és, que com lo honrat 
concell proxime celebrat haja acordat que missatgers sien trameses al senyor rey sobre la presó de justícia e 
jurats feta per lo dit surrogat, e sobre lo segreste dels blats que ha fet, e en los dits affers sia necessari trametre 
persones havents affecció al bé avenir de la universitat e dels dits officials, e lo exemple vulgar sia e·s diga que 
aquells de qui és interès lur perquè seria a lur entenció necessari que alcú dels dits preses hi anàs la qual cosa 
no·s pot fer, sens voluntat e ordenació del consell, com sia estatut que justícia e jurats no poden anar en 
missatgeria, si ja lo consell no acorda que sia necessari e expedient lur missatgeria, segons és lo present cas, 
per tal proposam les dites coses per ço que lo consell a valitut de la universitat hi acorde ço que li plàcia. 

Ítem, que com surrogat haja en la vila de Algezira, ço és, en Bernat Ponç, surrogat de governador,// 
la qual cosa és contra forma de furs e privilegis perquè és necessària per salvetat de aquells que en la dita 
missatgeria faedora al senyor rey sia proveit que·s revoque e d’açò sia supplicat lo senyor rey. 

Sobre les quals coses començaren a votar los qui en lo dit consell eren. E altre tant sobre les dites 
coses, specialment, de la ambaxada, los honorables mossèn Berthomeu Serra, n’Arnau Serra, en Luis de 
Santacreu, en Anthoni Martorell, en Luch Martorell, en Guillem Gombau, major, en Guillem Gombau, 
menor, en Pere de Arenys, e alcuns altres, pochs en nombre, romanints en lo consell de LX persones ensús. 
E, als damunt nomenats, los dits justícia e jurats pregassen e requerissen que romanguessen en lo dit consell, 
no volents romanir lo dit honorable concell, en nombre de LX persones, e pus, segons dit és, acordà sobre 
los dits affers, en absència dels damunt nomenats, ço que·s segueix: 

Primo, sobre la proposició del honorable surrogat cloé dit honorable consell que com lo honrable 
concell de la dita vila, segons forma de furs e privilegis, puxa fer ce(r)ts estatuts e per statut haja inhibit la treta 
dels blats de menjar, segons altres universitats primer havien fet, perquè lo dit consell acorda que la treta dels 
dits blats sia per dret e justícia defès com los blats que y són sien necessaris a nostra provisió, e no basten, e 
se’n ha sembrar perquè a lur entenció no y ha complida provisió a VI meses. E que açò sia comès a X o XII 
persones, qui mostren la scripció dels blats feta, e que defenen raonablement la dita treta. E sia pres ab lo dit 
surrogat tot aquell expedient que sia // profitós a la dita universitat. E que si conexeran ésser necessari sia 
tramesa missatgeria als honorables jurats de València que·s faça. 

Sobre la dita missatgeria al senyor rey faedora fon acordat que sia a coneguda, e discreció, dels 
justícia e jurats, enaxí que si ells conexeran ésser expedient que en Jacme Garcia e en Bernat Costejà vajen, o 
vullen anar, a la dita missatgeria que·ls hi facen anar, o que la hu dels dessús dits, vaja als hu dels dits justícia e 
jurats, e altres persones \hi vajen/, a coneguda dels dits justícia e jurats, e axí com a aquells apparrà ésser 
faedor. 

Ítem, que los dits missatgers supliquen lo senyor rey sobre les coses en lo precedent consell 
declarades e surrogació del dit en Bernat Ponç que és contraforma de furs e privilegis e d’altres affers en 
conservació de furs e privilegis e utilitat de la vila expedients”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 
1412-1413; 03/14, f. 62v-63v. (27 d’octubre de 1412). 
467 “Alcuns anys són passats, per ço com carestia de civades no·y podia exir per bon any que fos, lo 
governador, lo batle, e alcuns altres officials e curials del senyor rey, e nosaltres, parlam diverses vegades 
d’aquest fet e, haüda plenera certificació, trobam que açò esdevenia per alcuns mercaders o revenedors, que 
no digam logrers, axí de la ciutat, com d’altres parts del regne, e senyaladament d’Algezira e de la Ribera, los 
quals, a los messes, e ans de obs era, les abarcaven, e les encijaven, e embotigaven, e aprés les faïen muntar e 
venien al preu que·s volien, com no se’n pogués haver sinó per mà lur, per manera que a tots los qui obs 
n’avien era gran affany e càrrech, en tant que les pobres gents que han lurs azembles no·y poden  bastar”. 
RUBIO VELA, Agustín (ed.): Epistolari... Op. cit., vol. I. p. 104. Vide AMV: Lletres missives dels anys 1379-1381; 
g3-4, f. 175r. (3 d’agost de 1380). 
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de cereals, i les prohibicions són una resposta a estes, per a presentar-se, mentre es reserven 

els principals encàrrecs bladers del consell, com tutors providents de les capes subalternes, 

davant les quals intenten justificar amb “fets” l’alta quota de poder local que detenen.468 

Hem documentat períodes de prohibició de treta de blats en 1374 (abril),469 1380 

(juny), 1394 (octubre, novembre), 1399 (març), 1402 (abril, juliol), 1411 (desembre), 1412 

(abril), 1413 (juliol, setembre), algunes d’elles parcials, i altres no tant. Les que posen de 

manifest, però, una conjuntura més dramàtica són, sens dubte, les inhibicions generals, ja 

que també hi ha que afecten un sol tipus de gra. 

El 4 de desembre de 1411, el consell municipal d’Alzira, a causa de la conflictiva 

situació política causada per les lluites fratricides i de poder durant l’interregne, decretà una 

interdicció general que afectà quasi tots els queviures: “fon, concordantment, conclús per lo 

dit concell les coses següents ... Ítem, que alcú, o alcuns de qualsevol ley, condició o 

estament sien no gosen, o en alcuna manera presumesquen traure, o fer traure, de la dita 

vila \e del terme d’aquella,/ blats alcuns, \legums, porchs vius, o morts, freschs o salats,/ 

sots pena de LX sous, e de perdre aquells, e les bèsties \que’l portaran,/ exceptat civades, 

les quals és permès traure, per portar aquelles a la ciutat de València, tan solament, e no en 

altres parts. E açò sia fet ab albarà, o senyal dels honorables jurats de la vila”.470 Una altra 

prohibició tingué lloc uns mesos més tard, a meitat de juny de 1413, i per tant en època de 

recol·lecció dels blats grossos. En aquesta ocasió l’abast de les mesures dictaminades posa de 

manifest que estem davant una situació vertaderament excepcional. En la crida pública 

realitzada per assabentar el poble de la decisió adoptada per les autoritats municipals es 

                                                 
468 Presentació d’Antoni Riera i Melis en el llibre de CURTO I HOMEDES, Albert: La intervenció municipal... 
Op. cit., p. 13-14. 
469 “De nós, etcètera, metets en compte de vostra data, de la moneda dessús dita, ... de manament verbal 
nostre, liuràs e pagàs al discret G(uillem) de Reus, notari, síndich e procurador de la universitat de la dita 
ciutat, e nostre: ... Ítem, los quals donàs al dit síndich a obs de sa provisió e de sa cavalcadura per I viatge que, 
de manament nostre, féu a la vila d’Algezira per parlar ab los jurats d’aquella, per lo blat que·s tenien ens 
empatxaven; IIII florins, que valen II lliures, IIII sous”. AMV: Claveria comuna dels anys 1374-1375; I-8, f. 37r. 
(12 d’abril de 1375). 
470 PARRA BALLESTER, José Mª.: Lo Compromís de Casp e la Vila de Algezira (Alcira). Alzira, Ajuntament 
d’Alzira, 1972, p. 63-67. Vide AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 68v-69v. (4 de 
desembre de 1411). 
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notifica a tothom que s’ha ordenat una “inhibició general” de tots els cereals “axí com són 

forments, ordis, civades, splets, adaces e paniços”. Les disposicions, però, no sols afectaven 

el fet d’abstenir-se d’exportar grans, sinó que es prohibeix vendre tota mena de blats a cap 

foraster. És a dir, a qualsevol persona aliena a la contribució general d’Alzira. A més a més, 

afecta els grans recol·lectats en concepte de delmes i primícies.471 Açò no es podia fer, ja 

que a aquests tipus de grans no els afectaven les inhibicions.472 Per això intuïm que 

l’autoritat eclesiàstica afectada no es quedà parada, sinó que protestà,473 i no sabem si arribà 

a proferir algunes amenaces als dirigents d’Alzira. 

A fi de controlar més efectivament la possible transgressió de les interdiccions 

s’instaurà l’obligatorietat que totes les compravendes de blats fossen enregistrades en 

l’oficina que de manera ex professo s’encomanà a un notable local, Berenguer Roca, diputat 

d’una comissió instaurada a l’efecte. El comprador de blats és obligat a prometre 

solemnement que no traurà del terme, ni vendrà cereals a cap foraster. Es dicten mesures 

per a que els blats fluixquen cap al mercat local, és a dir, cap a l’almodí de la vila. I, en 

darrer lloc s’estableix “que si alcun stranger, fora la general contribució de la dita vila, volrà 

traure alcun dels dits blats menuts, axí com da(c)ça, o panís, que aquell aytal no’n puxa 

traure, si donchs primerament e abans no haurà portat forment en doble de la quantitat del 

blat menut que volrà, notificat aquell forment al dit honrat diputat e aquell blat menut haja 

a traure ab albarà del dit honrat diputat”.474 

                                                 
471 “... mana a tot hom en general..., ne alcuna persona no trasqua alcun dels dits blats fora lo dit terme de la 
general contribució ara sien de delmes, primícies, o de qualsevol altres drets”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i 
consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 6r-7v. (14 de juny de 1413). 
472 En una carta dels magistrats locals de la ciutat de València als seus homòlegs d’Alzira, de 9 d’abril de 1412, 
davant la prohibició feta per aquests darrers a Pere Aymar, d’Alzira, arrendador dels drets del delme de la vila, 
de traure part de la producció de forment i civada cap a València, s’argumentarà en favor del lliure trafíc de 
queviures que “qualsevol inhibició no comprehen, ne pot comprehendre rendes de delmes, ni y són vists 
inclusos ni compresos”. Vide AMV: Lletres missives dels anys 1412-1413; g3-11, f. 14v-15r (9 d’abril de 1412).  
473 “Ítem, fon lesta una letra del senyor bisbe sobre la inibició de les civades del delmari. Datis Valencie, a XIII 
dels dits mes e any, a que fon lesta la responsiva la qual lo dit honorable concell acorda que fos tramesa”. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 16v. (17 de juny de 1412). 
474 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 6r-7v. (14 de juny de 1413). 
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Com se sol dir, tot efecte causa una reacció, i les interdiccions no s’escapaven a 

aquesta immutable llei. A la prohibició d’exportar civada aprovada pel govern municipal 

d’Alzira en 1394, li seguirà una acció de càstig efectuada conjuntament pel comissari del 

governador i pels jurats de València, contra certs camperols de l’alqueria de Campanar, en 

el terme d’Alzira, consistent en decomissar civades emmagatzemades.475 Al nostre parer, no 

és casual que es triara Campanar i no altre lloc de l’extens terme d’Alzira. En definitiva, 

aquest indret era la part del terme que més prop estava de Cullera, i en aquests moments, la 

vila de la Ribera Baixa era considerada un carrer més de la ciutat de València. 

 

 

II.4.3. Mesures de força: embargament i obligació de vendre part del gra 

Atès que l’objectiu primordial durant la baixa edat mitjana era tenir uns mercats de 

queviures, en general, i de blats, en particular, ben fornits, no és estrany el recurs a 

pràctiques de cors. Existia un privilegi atorgat pel rei Pere IV, el 3 d’agost de 1364, i 

renovat en 1587, sobre forment, el qual es coneix amb el nom de “vi vel gratis”476 aquest 

atorgava el dret a confiscar el blat de vaixells per a l’aprovisionament de la ciutat, fins i tot 

el dels estrangers que passaren per les aigües territorials. Tenim documentades diverses 

                                                 
475 “Die iovis, XXIXª octobris anno predicto, los honrats justícia, jurats ajustaren consell en lo desús dit dia per ço 
com I comisari del governador de València anà a Campanar, que és dins terme de Algezira, per secrestar e 
emparar a·n Borràç e altres habitants en lo dit de Campanar la civada que tenien lur per? a e per portar-se’n 
aquella a la ciutat e per la dita rahó fon ajustat lo consell deiús scrit... ...  Cloé lo dit consell que fos termens lo 
discret en Guillem Mir, menor, qui és síndich de la universitat a la ciutat de València per parlar ab los 
honrats// jurats de la ciutat de València per fer revocar lo procés que començat havia lo dit comisari, e sinó 
podia res fer ab los dits jurats a consell dels advocats anasen al governador e fes-hi tota aquella instància que 
fer si pogués per defensió de nostres furs e privilegis”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 
03/2, f. 42v-43r. (29 d’octubre de 1394). 
476 Aquest us tradicional de recórrer a la força per aconsegir blat devia ser el darrer i extrem recurs per obtenir 
queviures, si no es volia transpassar  el perillós límit que podia desembocar en temudes revoltes. D’altra 
banda cal dir que aquest privilegi era “común en todos los municipios europeos”. Vide MARTÍNEZ 
CAMAÑO, Francisco: “Crisis de subsistencias y estructura de poder: el ejemplo de Barcelona en los años 
1339-1341”, a La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII). XIV Jornades d’Estudis 
Històrics Locals. Palma, del 29 de novembre al 2 de desembre de 1995. Ciutat de Mallorca, Institut d’Estudis Baleàrics, 
1996, p. 256 (p. 251-262). 
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pràctiques corsàries entre grans ciutats marítimes de la Corona d’Aragó.477 Per tant, no és 

estrany que altres nuclis de menor entitat que les grans ciutats, com ara les viles, imitassen 

allò que feien les grans ciutats quan hi havia una necessitat imperiosa. 

Gràcies a la documentació custodiada a l’Arxiu Municipal de València, hem 

documentat la pràctica del cors en viles mitjanes com Alzira, estratègicament situada al bell 

mig de la Ribera del Xúquer, i de camí “obligat” per a anar a València des del sud. Donat 

que la coneixença de la incautació de queviures la sabem gràcies a les queixes formulades 

pel consell municipal d’on és natural la víctima, o d’on es dirigia, això limita notablement el 

coneixement de l’esfera real dels decomissos de queviures. Per tant, no sabem si l’abast de 

les incautacions afectava productes dirigits cap a la segon ciutat del país, Xàtiva. Una 

primera pràctica d’embargar productes alimentaris per part de les autoritats municipals 

d’Alzira data de meitat de gener de 1375. No és un fet casual. Ja hem comentat que els anys 

1374-1376, foren terribles no sols a terres valencianes, sinó a tota la Corona d’Aragó, i en 

general, a la conca occidental de la Mediterrània El 15 de gener del referit any, els jurats de 

la ciutat de València adreçaven una carta als “honrats, savis e discrets senyors los jurats e 

pròmens de la vila d’Algezira”. Hi denunciaven la situació d’incautació que havien patit uns 

grans que es dirigien a València: “Nosaltres havem comprades d’en Ramon Roig totes 

aquelles quantitats de blats menuts les quals de sa collita, o de sos propis drets, del loch seu 

de Montixervo ell ha meses dins vostra vila”.478 Sens dubte que un llarg camí des de 

Montixelvo, un poble menut de la Vall d’Albaida, a València, atesa la xarxa viària de 

l’època, féu que la rècua que transportava els grans cercara descans i aixopluc en una vila 

                                                 
477 El 6 d’abril de 1374 la ciutat de Barcelona confiscava un vaixell carregat de blat amb destinació a València. 
Vide VERDÉS I PIJUAN, Pere: “La carestía...” Op. cit, p. 7. DÍAZ BORRÀS, Andrés: “Carestías 
frumentarias y guerra naval. El fracaso político de la solidaridad dentro de la Corona de Aragón en la crisis 
valenciana de 1385”, Revista de Historia Naval, 83 (Madrid, 2003), p. 23-53. 
478 AMV: Lletres missives dels anys 1374-1375; g3-3, f. 119v (15 de gener de 1375). La situació de carestia que 
produí que s’embargaren cereals en gener, i figues a començaments de febrer de 1375, en canvi mesos més 
tard en abril, per tant en temps de soldadura, quan més crítica es feia la necessitat de forment, tenim que un 
mercader català, o valencià, de la ciutat sarda de Càller, comprà 83 cafissos i 4 barcelles de forment, uns 
22.336 quilos, a uns revenedors d’Alzira per portar-los a València, tal quantitat de blat indica al nostre parer 
un clar exemple de les activitats dels especuladors d’Alzira AMV: Claveria comuna dels anys 1374-1375; I-8, f. 36 
(11 d’abril de 1375). 
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segura, emmurallada, i reial, i evidencia el paper de la Ribera del Xúquer en la redistribució 

dels cereals de les comarques muntanyenques meridionals. Eixa circumstància no tant 

originada per l’atzar, ja que les vies d’abastiment seguien els importants camins i aquests 

estaven sota l’empara i seguretat reial, féu que les autoritats municipals alzirenques 

decomissaren els grans d’en Roig. Una actuació meditada, però sobretot calculada. Els 

magistrats locals de la principal vila de la Ribera del Xúquer sabien que les autoritats 

municipals de València no anaven a restar callades. No en uns anys tan difícils com els 

d’aquella meitat de la vuitena dècada del segle XIV. I, a més, en la lletra missiva, els jurats 

valencians, manifestaven el seu convenciment que els seus homònims d’Alzira, sabien que 

no ho podien fer per ser contrària a dret479 i que aviat el desacord es solucionaria: “E jàssia 

entenam que vosaltres en traure e portar ací los dits blats no farets\a ell, ne a nós/ contrast 

o embarch com fer no ho puxats per justícia, almenys en quant són blats de sa pròpia 

collita, fora vostres térmens. Emperò, a major cautela vos pregam affectuosament que al dit 

en Ramon, o a qualsevol persona per ell qui los dits blats nós ha a dar portats ací, segons 

les covinenses d’ell a nós, lexets traure los dits blats de vostra vila e terme e fer-nos nets, axí 

com bé havets acostumat”.480 

Aquest cas ressenyat més amunt no fou l’únic que mostra certa tensió entre la 

capital del regne i Alzira. Quan encara no havia passat un mes de l’esmentat decomís, a 

començaments de febrer de 1375, els jurats del cap i casal tornaven a escriure una carta als 

seus homòlegs d’Alzira: “En P(ere) Bou nós ha dit que ell per remor d’aquestes companyes 

havia recollit, dins vostra vila, alguna quantitat sua de figa, e que ara quant l’an vol traure 

li’n fets contrast. E, maravellam-nos-hen, com a Déu mercè no hajats fretura, almenys de 

tal fruyta, ans n’avets, segons són certs abondament. Perquè us pregam que, o per justícia, o 

                                                 
479 El 1328 Alfons el Benigne concedia en un privilegi el salconduit o guiatge a quantes persones 
s’encaminassen a la capital del regne per a dur aliments. Vide RUBIO VELA, Agustín: “El abastecimiento 
cerealista...” Op. cit, p. 60. (ALANYÀ, Lluís: Aureum opus... Op. cit. f. 79-80. p. 218-219 (7 d’agost de 1328). 
480 AMV: Lletres missives dels anys 1374-1375; g3-3, f. 119v. (15 de gener de 1375). 
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per amor de nosaltres vullats, e us plàcia no fer a ell lo dit contrast ans lexar a ell traure la 

dita sua figa franchament, car gran plaer nós hen farets”.481 

Com veiem, els decomissos no sols afectaven els grans, sinó també els fruïts, en 

aquest cas figues. I això ens està dient probablement que el fantasma de la fam estava prest 

a visitar Alzira, ja que incautar figues no deixa de ser un aliment de segona, i un clar símp-

toma que estaven en una situació un tant desesperada, ja que l’aliment més preuat i més 

considerat era el cereal, fonamentalment el blat o forment, del qual es confeccionaria el pa 

blanc.482 

 

 

II.4.4. Altres: vigilància amb guardes, excepcionals mesures d’emergència, 

compra de blats i rogatives religioses  

Vigilància a través de guardes 

El govern de la vila d’Alzira recorregué esporàdicament a nomenar guardes que 

executassen les seues ordres de prohibició d’extracció de grans del territori municipal. 

Segons Rafael Narbona, tots els indicis apunten a creure que la institució fou creada imme-

diatament després de la conquesta de València, ja que s’esmenten algunes de les seues tas-

ques en els primitius Furs de Jaume I. No obstant això, una de les primeres poblacions en 

crear una institució que vetllara i preservara pel control del territori fou la ciutat de València 

que creà la figura del guarda de l’horta en gener de 1310. L’esmentat oficial actuava de vigi-

lant designat pel consell municipal per salvaguardar les ordinacions establertes i evitar els 

                                                 
481 AMV: Lletres missives dels anys 1374-1375; g3-3, f. 136r. (6 de febrer de 1375). 
482 Quan en setembre de 1449 les autoritats municipals d’Oriola contesten a les de València que havien 
inventariat el forment del terme i que sols tenien 1.500 cafissos, quantitat insuficient per a garantir la propera 
sementera i l’abastiment cerealícola, i per això havien hagut de prohibir l’extracció de grans del seu terme. A 
més, els comunicaven als magistrats valencians que els oriolans havien passat fam i això els havia obligat a 
menjar segó, figues i civada quan podien. En la carta els munícips d’Oriola empren el terme “fam” per a 
referir-se a l’absència de forment per a menjar, no en el sentit estricte, ja que la població disposava d’aliments 
alternatius per a consumir. BARRIO BARRIO, Juan Antonio: “La producción, el consumo...” Op. cit., p. 68. 
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constants i perilloses dissensions entre camperols i ramaders.483 Guardes que protegien 

l’horta i terres de secà llaurades també hi havien en altres localitats importants, al segle 

XIV, com ara Oriola, a la comarca de la Vega Baixa del Segura, però també ací al sud valen-

cià hi havia un cos de vigilància per controlar i en el seu cas impedir l’eixida de cereals del 

terme en època de caresties.484 A la Ribera del Xúquer, la referència més antiga a Alzira 

sobre l’existència de guàrdies és de mitjan segle XIV. Efectivament, en 1344 el consell de la 

vila establia “que nengun guardià o vinyòvol qui sia posat per guardar les ortes de la vila, ne 

del terme de aquella o partida de aquelles...”.485 També s’havia recorregut a implantar la fi-

gura del guarda davant situacions excepcionals, com ara per exemple, evitar i aturar la pro-

liferació dels incendis dels boscos, sobretot durant els mesos de l’estiu. Per això els jurats 

contractaren dos veïns, el 7 de juliol de 1398, Bartomeu Pujalt i Pere Sànxez, júnior, durant 

el termini d’un mes i per 60 sous “per a guardar les muntanyes dins térmens de la dita vila 

que foch no y fos lançat per alcuns... e començaren lo dit dia a servici”.486 Els guardes que 

trobem a Alzira a començaments del segle XV, però, no tenen el caràcter de vigilants de 

danys infringits a la producció agrícola, exclusivament, tenen una altra funció afegida. 

El 12 de juny de 1412 el justícia i els jurats d’Alzira, fent-se ressò del mandat 

acordat pel consell municipal executaren l’acord i “constituïren guardes \e escoltes/ en lo 

terme de Algezira que blats no sien trets com lo consell ho haja inhibit e que tales o dans 

no sia fet en les possessions del terme”. Efectivament, la preocupant situació de no 

comptar, previsiblement, amb suficients reserves cerealeres per abastir els veïns, tant de la 

vila, com de les alqueries disseminades per la planura al·luvial que envoltaven la mateixa, i 

que conformaven, tant la contribució particular, com la general, motivà l’acord adés 

                                                 
483 NARBONA VIZCAINO, Rafael: “La guardia de la huerta instrumento ciudadano para el abastecimiento 
de Valencia”, a Actes. Ier Col·loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó. Edat Mitjana. Volum 2. 
Comunicacions. Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1995, vol. II, p. 167-180. En l’àmbit castellà però colindant 
amb terres valencianes on també és important l’horta cal ésmentar: TORRES FONTES, Juan: “Ordenaciones 
para la guarda de la Huerta de Murcia (1305-1347) y Ordenanzas para la guarda del Campo”, Miscelánea 
Medieval Murciana. Vol. XII. Homenaje al profesor José Garcia Antón (Múrcia, 1985), p. 239-274. 
484 BARRIO BARRIO, Juan Antonio: “El control del mercado ...” Op. cit., p. 136. 
485 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 25.  
486 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1398- 1399; 03/5; f. 10. 
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al·ludit. Així, foren nomenats nou veïns: “en Martí Cedrelles, en Matheu de Palau, en 

Bernat Matheu, en Bernat de Carcassona, en Jacme Blasco, en Miquel Colomina, en Johan 

Calbet, en Pere d’Alba e Francesch Roig”, i a tots ells se’ls donà “plen poder de fer 

penyores, e manaments simples, e penals, e apersonar los delinqüents, e tots altres actes; 

exercir que a bons e feells guardes se pertanga, e als dits affers sien necessaris per manera 

que los delinqüents hajen la pena e correcció que merexeran de justícia”.487 

És ben simptomàtic que el nomenament de vigilants en el terme es produïsca a 

mitjan de juny. La vella dita valenciana de “en juny, la falç al puny” ens puntualitza que els 

guardes són nomenats en plena campanya de recol·lecció del forment, i amb l’interés de 

prohibir l’exportació cap a València de productors i mercaders a la recerca d’un guany molt 

més superior que el que pogueren obtenir de la venda del seu producte a l’almodí d’Alzira. 

Els custodis havien d’obtenir de salari “sis florins a cascú per temps d’un mes, 

començador lo present dia”, a més de la tercera part de les penes que s’imposaren a repartir 

a parts iguals entre tots nou zeladors. El salari a percebre, 66 sous per un mes, és molt 

superior a allò es solia pagar, tal volta la jornada laboral fora de sol a sol, ja que en el dit 

mes és quan més s’allarga el dia, i fora una necessitat impedir l’extracció de blats. 

Davant conjuntures extremadament difícils s’accentuarà la vigilància, no ja sobre el 

camp, sinó també en la vila. Així, esdevingué durant la tardor de 1412, en la qual els 

guardes que inspeccionaven els camins intensificaren els escorcolls de tot tipus de 

mercaderies, però sobretot aquells efectuats per cercar cereals exportats fraudulentament.488 

En setembre de 1413, la situació degué encruelir-se de manera significativa i notable, d’ací 

l’augment en el control, encara més en hores nocturnes.489 Altres localitats de la Ribera del 

                                                 
487 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f.14r. (12 de juny de 1412). 
488 “E que sien posades guardes per los camins”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 
03/14, f. 60r. (22 d’octubre de 1412). 
489 “Ítem, fon conclús sobre lo feyt de les guardes que guarden los portals e les torres e lo castell que sia 
mitigat e no y haja guardes, sinó de nits, una a cascun portal, e que aquell tanque ses portes, e dorma allí, e 
que en la dita forma se guarde la vila per amor del blat que de nit no hisquen. Ítem, fon conclús que sien 
asoldadats quatre hòmens que guarden lo terme, que d’aquell no traguen nengun blat e que si’n troben que 
aquell prenguen e porten als senyors de justícia e jurats, e que hajen lo terç de la pena per acusar, e a fer les 
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Xúquer que comptaven amb la presència de guardes del terme, si més no a començaments 

del segle XV, eren Albalat de la Ribera i l’Alcúdia de Carlet.490 

 

Excepcionals mesures d’emergència 

Ja hem vist que les mesures més usuals per combatre la carestia i manca de blat 

panificable foren principalment les inhibicions o la prohibició d’exportar o traure cereals 

del terme municipal, i també la instauració d’un cos de vigilància, àvid de complir bé la seua 

feina, ja que els diners de la denúncia o pena servien d’al·licient per perseguir els qui con-

travenien les normes dictaminades pel consell municipal. Què passava, però, quan aquestes 

dues disposicions no bastaven? Aleshores, només calia una cosa: les mesures d’emergència. 

Cosa que s’esdevingué durant una sessió del Consell del mes d’octubre de 1413, en la qual 

aquest dictaminà una bateria d’ordres que tenen com a objectiu restringir l’accés al poc 

cereal del que es disposava. La situació degué ser alarmant, però no desesperada, ja que la 

inhibició decretada no afectava les civades, que sí podien exportar-se. Així, s’aprovà “que la 

inhibició dels blats sia feta e observada generalment en tots los blats, exceptuat en les civa-

des, que hajen treta on se vulla. E que sien posades guardes per los camins. E los senyors 

dels molins juren que no vendran blats a forasters alcuns. E que sia feta scripció dels blats 

de la vila. E que no sia permès traure alcú dels dits blats, e que los \justícia/, jurats juren 

que no daran licència alcú de traure, ni si alcú é caygut en calònia que no la remetran”.491 

La situació no només era complicada i excepcional per la carestia de forment, sinó 

per una sèrie d’esdeveniments polítics que havien fet que els oficials del governador empre-

sonassen els jurats de la vila: “Ítem, que sia feta missatgeria al senyor rey sobre la presó que 

lo honorable en Manfrè Scrivà, surrogat del honorable en Johan Scrivà, loctinent de gover-

nador, ha fet dels honrats justícia e jurats e processos que’ls fa. E, axí mateix, del escrutini e 

                                                                                                                                               
dites coses romangua a càrrech dels dits honorables justícia e jurats”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de 
l’any 1413-1414; 03/15, f. 32r. (19 de setembre de 1413). 
490 AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1 (10 de maig de 1408 i 1 de març de 1409). 
491 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 60r. (22 d’octubre de 1413). 
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registre dels blats que fa de la vila contra forma de nostre privilegi, que sia sa mercè proveir 

que aquesta universitat no sia congoxada”.492 

 

Compra de blats d’altres parts 

Encara que Alzira fos una zona excedentària de blats, algunes conjuntures incidiren 

negativament en la producció i en la conseqüent alça de preus i caresties. Així, davant 

d’aquestes situacions, el consell municipal d’Alzira es veia forçat a comprar grans, i com 

que l’escassetat solia ser regional, adquiria a preus elevats forment per posar-lo a la venda. 

La difícil situació política que viurà el regne de València durant l’Interregne farà que 

en gener de 1412 es concerten crèdits per posar a punt les defenses de la vila, comprar blats 

i equipaments armamentístics. Efectivament, s’hagué de recórrer a l’emissió de deute 

públic, açò és, a la compra d’un censal de 6.000 sous de capital, i 400 sous d’ànnua pensió. 

El creditor fou el menor Joan Ferrer, fill de fra Bonifaci Ferrer, en altre temps doctor en 

decrets i habitador a València, i ara prior de la gran cartoixa. En els documents, tant de 

nomenament de síndic, com en el de compravenda del censal s’esmenten les causes: “cuius 

causa tam in reparationes vallum, murorum et turrium, quam in provisione bladum et aliorum victualium 

quam etiam armorum et omnium aliorum munitionem”.493 

De meitat de l’any següent, del 10 de juny de 1413, és un acord del consell en el que 

s’aprova l’aprovisionament de blats via préstec.494 Per a tal fi, encomanaren a l’escrivà de la 

sala, el notari Innocent de Moya, les gestions pertinents.495 A les darreries del dit mes, els 

                                                 
492 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 60r. (22 d’octubre de 1413). 
493 AMA: Pergamins comuns; 011/151 (23 de3 gener de 1412) i 011/152 (28 de gener de 1412). Els documents 
originals foren redactats davant el notari de València Pere Bigarany. Vide ACCV-AP: Notal de Pere Bigarany de 
l’any 1412; 211. 
494 “Ítem, que sia feta provisió de blats e manleuta de diners a obs de aquells en e per la forma que los jurats 
conexen que fer se deia”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 103v. (10 de juny de 
1413). 
495 “En aprés, die iovis, XXIXª iunii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIº, los honrats n’Arnau Serra, en Pere 
Loret, en Francesch Martorell, e en Berenguer Roqua, lochtinent del honorable en Guillem Roqua, jurats de 
la dita vila, dixeren a mi dit notari que havien acordat fer carregament dels dits D sous censals a obs de fer 
provisió de blats. E axí que fos en forma”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 
104v. (29 de juny de 1413). 
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jurats de la vila acorden “fer carregament dels dits D sous censals a obs de fer provisió de 

blats”.496 

Una altra compra de blats la documentem en el referit 1413. El 19 de setembre, el 

consell general acordava: “per ço com en Bernat Brotons havia donat mostra de forment 

de Xexona, molt bell, e que volien fer venda de CC cafis e que demanaven a raó de LXXII 

sous per cafiç posat ací, fon conclús que·n fossen comprats cent cafís al mellor mercat 

que·ls jurats pusquen e que per pagar aquells fon ma(n)levat tants diners com hi seran 

necessaris, e que lo síndich de la vila los ma(n)leve. Al qual tot lo consell féu sindicat de 

nou e que al discret en Jacme Garcia, lo qual ja era síndich, e aquell a qui serà acomanat 

jure ab sagrament que no disminuhirà, ne darà als jurats res de la quantitats que serà 

malevada per obs de la compra del dit forment e que los jurats juraran que no·l forçaran de 

donar alcuna quantitat dels diners, e que aquell se obligarà de quitar lo càrrech dins X dies 

aprés que·l dit forment serà venut e que si d’allí avant per culpa sua no serà quitat que sia 

imputat a aquell”.497 L’importador del blat, Bernat Brotons, l’hem trobat en altre document 

referenciat com a moliner.498 

Un altre recurs en la compra de blats per a la vila serà el de signar convenis a fi que 

determinats productors, o compradors de drets feudals, deriven vers el mercat local de gra 

part de les collites recol·lectades en el terme. Aquesta determinació es prengué en consell 

general a començaments de 1413. Eixa experiència ja s’havia assatjat amb anterioritat.499 En 

aquest sentit hem d’esmentar l’acord, o avinença, feta el 19 de setembre de 1413, entre el 

justícia i els jurats d’Alzira, d’una banda, i Pedro de Conca, ciutadà de València i comprador 

dels drets dels delmes d’Alzira, d’altra. Entre les clàusules pactades hi figura que una part 

                                                 
496 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 104v. (29 de juny de 1413). 
497 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 31v. 
498 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1404-1405; 03/10, f. 44r. (1405, març 11. Alzira). 
499 “Ítem, que dels blats del delme e terç del delmes que són en la vila de Algezira, per la necessitat de la cosa 
pública d’aquella, sia convengut ab los senyors dels dits blats a covinent e raonable for. Et si los dits delmers 
avenir no s’i volràn que no’ls lexen traure de la vila los dits blats, emperò del blat de’n Bernat Aymar, notari, 
hu dels dits delmers, qui ab carta promès que·l vendria en la vila, sia compel·lit de vendre lo dit blat en la vila, 
e no lo y lexen traure de la vila”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 77r. (1413, 
gener 4. Alzira). 
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dels delmes es comercialitzaran en l’almodí d’Alzira: “que lo dit en Pedro asegura a la dita 

vila doents sexanta cafís de forment \los quals ha en la vila e contribució de aquella/ e 

promès vendre aquells en la dita vila, a for de XI sous, e d’allí a enjús segons mils vendre 

porà, e no a més for e honra per ajuda de cascun cafiç dos sous, sis diners; la qual ajuda li 

prometem pagar per tot lo present mes de setembre”.500 Com hem vist, estem parlant de 

260 cafissos de forment, o el que és el mateix 52.322,4 litres, o 69.763,2 quilos. 

Un altre tipus de convenis difícils de resseguir a l’àmbit privat, i no públic com el 

que hem vist fins ara, per ser pocs els protocols notarials d’Alzira que s’han conservat, són 

aquells en els que els arrendadors del delme d’un districte efectuen un pacte amb un 

treballador per a que aquest efectue la recol·lecció de la collita, com ara el signat el 13 de 

maig de 1400 entre Pere Navarro i Berenguer Roca, compradors del delme de l’alqueria de 

Massasseli, en el terme d’Alzira, i Pere Casalils, que és qui els ha de collir.501 

La compra de blats, fonamentalment forment, evidentment era per tenir el mercat 

de grans ben abastit, i amb això s’entenia també facilitar que els blats pogueren distribuir-se 

entre el major nombre de veïns de la localitat, i encara de l’àrea circumdant, és a dir, de la 

contribució general. D’aquesta manera dictaminaren, en setembre de 1403, un estatut o 

provisió a fi que quedara garantit l’aprovisionament domèstic de forment. En definitiva, 

eixe era l’eix de la política frumentària del municipi. Així, el consell general aprova: 

“melloran lo statut fet en dies passats que persona alcuna per a obs de sa provisió no 

pogués comprar més de VI barcelles de forment, lo honorable concell de la dita vila statuí e 

ordenà que qualsevol persona per a obs de sa provisió puxa comprar en lo dia del dimecres 

o mercat de la dita vila tro en una caffíç de forment. En los altres dies per a sa provisió 

pusca comprar forment en aquella quantitat que necessari haurà. Emperò, si aquella aytal 

persona haurà forment en casa sua e volrà mellorar de forment per a sa provisió que del dit 

                                                 
500 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 35r-v. (1413, setembre 19. Alzira). 
501 AMA: Protocol notarial de Ramon Sabater de l’any 1400; 040/22, f. 14v. (1400, maig 13. Alzira). Vide La 
transcripció en l’apèndix documental. 
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forment que en casa haurà sie tengut traure e vendre en lo mercat altre tant blat com 

comprarà o comprar haurà per sa provisió”.502 En definitiva, el que es perseguia és que no 

hi hagués acaparadors de grans que provocaren un desabastiment, d’ací el forçat manament 

de fer afluir al mercat el forment, encara que fos vell. 

 

Les rogatives religioses 

En una societat com la medieval tan impregnada d’un sentiment religiós que envaïa 

no sols els àmbits privats, sinó també els públics, no és d’estranyar que davant certes 

dificultats climatològiques que amenaçaven amb trasbalsar moltes economies domèstiques, 

s’emprara el recurs a les rogatives per aplacar la ira divina. Les rogatives eren unes pregàries 

solemnes en les que es demanava protecció per a la fertilitat dels camps,503 principalment es 

feien per demanar pluja “pro pluviam”. Els homes dels segle XIV i XV percebien els 

desastres com una manifestació dels flagells i de l’enuig de Deu pels seus pecats i desordres 

espirituals, així ho propugnaven diversos tractadistes i predicadors, entre ells, un dels més 

militants i famós, membre eminent de l’Ordre de Predicadors, sant Vicent Ferrer. El frare 

dominicà insistia en les seues prèdiques i sermons que les calamitats que rebien els homes 

eren per les ofenses rebudes per Déu, i per redimir-se havien d’elevar les seues oracions al 

cel per aconseguir perdó i clemència. Segons el famós predicador valencià, la humanitat és 

la víctima d’una cruel esclava o serventa de l’Altíssim, “la qual Déus ha comanat les claus 

del pa e del vi e de les altres coses terrenals”.504 La revelació de la veritat els havia estat 

donada a conèixer als homes a través d’una intermediària, l’Església, la qual a través dels 

                                                 
502 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1403-1404; 03/9, f. 15v-16r. (1403, setembre 4. Alzira). 
503 Una de les rogatives més antigues de que tenim notícia s’emmarca en el context de crisi agrícola de 
començament de segle XIV. El febrer de 1312 la ciutat de València realitzava actes públics de pietat 
col·lectiva destinats a demanar a Deu “augmentació dels blats”. Vide RUBIO VELA, Agustín: “Crisis agrarias 
y carestías en las primeras décadas del siglo XIV: el caso de Valencia”, Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i 
Història, XXXVII (València, 1987), p. 138. Sobre altres oracions manifestades en espais públics de la ciutat de 
València podeu consultar: RUBIO VELA, Agustín - RODRIGO LIZONDO, Mateu: “El problema 
frumentari...” Op. cit., vol. 1, p. 89-102. 
504 RUBIO VELA, Agustín: “Presencia de la langosta. Plagas en la Valencia Bajomedieval”, Saitabi. Revista de 
la Facultat de Geografia i Història, XLVII (València, 1997), p. 270. Vide SANT VICENT FERRER: Sermons (ed. 
José Sanchis Sivera-vols. I i II, i Gret Schib, vols. III-VI) Barcelona, Barcino, 1932-1988.  
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seus membres ordenats s’havia autoerigit en exclusiva interlocutora entre Déu i els mortals, 

i a més, havia aconseguit imposar a la societat la seua moral social. I, efectivament, dintre 

dels bons codis de comportament humà era lícit l’antic principi llatí del “do ut des” (et done 

per a què em dones) i la mortificació de la carn per apaivagar i aturar els nocius efectes i 

càstigs que la Divinitat els enviava eren moneda de canvi. En definitiva, es tractava de 

suplicar al Senyor que es corregira a la seua criada, la natura, i li ordenara donar a les gents 

allò necessari per al seu manteniment, ja que en lloc d’oferir “molt pa e bon vi, etc., ella 

no·u vol, ans nos ó tol, que·ns tramet pedres, lagosta, secades e neules”.505 

Per tot això, no és estrany que davant les sequeres, a l’igual que altres calamitats 

com ara les plagues de llagosta, les inundacions fluvials, pesta i epidèmies, fams i guerres 

que posaven en greu risc les collites, sorgiren processons, amb el beneplàcit dels poders 

eclesiàstics locals, que es dirigien envers llocs sagrats i emblemàtics de la comarca en els que 

els penitents, de manera col·lectiva, plenament conscients de ser el poble de Déu, 

entonaven càntics espirituals, però sobretot s’avenien i cridaven la petició del perdó diví.506 

Aquest era el primer recurs que empraven les autoritats d’aquell temps i a més les 

manifestacions col·lectives de pietat contra qualsevol catàstrofe natural constituïen el 

ressort més característic de l’època. Per això, no és estrany que entre els integrants 

d’aquestes manifestacions de religiositat popular anassen petits infants, tot per voler 

mostrar que si Déu no aturava la persistent greu sequera que els estenallava, els segments 

més febles i innocents i el futur de la societat serien la primera víctima. El fet de recórrer a 

les criatures en les processons no era casual. El dimarts 16 de febrer de 1395 un seguici de 

fidels havien eixit de les seues poblacions, Carlet i l’Alcúdia, en direcció cap a Alzira. Era 

una manifestació popular que volia acabar amb la incessant sequera, per això pregaven a 

                                                 
505 RUBIO VELA, Agustín: “Presencia de la langosta...” Op. cit., p. 270. Vide SANT VICENT FERRER: 
Sermons... Op. cit. 
506 Sobre com eren les rogatives i almoines de la ciutat de València per a fer front a les epidèmies de pesta del 
segle XIV podeu consultar: RUBIO VELA, Agustín: Peste Negra, crisis y comportamientos sociales en la España del 
siglo XIV. La ciudad de Valencia (1348-1401). Granada, Universidad de Granada, 1979, p. 87-92. 
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“Nostre Senyor Déus que·ls donàs pluga e bon temps” i ho feien cridant ben fort les 

següents paraules: “Senyor Déus, ¡Misericòrdia!”. Un clamor popular a la recerca de la 

implorada compassió divina. 

Assabentats els membres del govern municipal d’Alzira, i una sèrie de prohoms, 

que la comitiva religiosa es dirigia cap a l’església de santa Maria d’Alzira, acordaren, ja que 

els penitencials estaven demanant auxili per a l’arribada de la pluja i que el final de la 

peregrinació era una de les dues parròquies intramurs de la vila, que devien subvenir a les 

necessitats més peremptòries dels fidels. Per això, “fon acordat que·ls fos feta caritat de pa, 

tan solament, lo qual pa fon liurat a donar a aquells”.507 De segur que a més d’un prohom 

d’Alzira, o més d’un vassall de la Casa de Castellví o de la dels Montagut els vingué a la 

memòria el passatge bíblic de la multiplicació dels pans i els peixos esdevingut a Tabgha 

(Heptapegon) obrat per Jesús de Nazaret en el mar de Galilea. Però, ni els jurats d’Alzira eren 

Jesús, ni els veïns de Carlet i l’Alcúdia eren la multitud que s’havia acostat a les aigües de 

l’esmentat mar per escoltar la prèdica del Galileu. La caritat dels d’Alzira sols abastava el pa, 

no el companatge. En definitiva, acomplien amb el Parenostre en donar als carletins i 

alcudians el pa (“seu”) de cada dia. En el dia de la processó s’esmerçaren en la compra del 

pa 38 sous i 3 diners, i 1 sous per pagar als bastaixos que el repartiren entre la famèlica 

multitud. 

I com que dos criden i fan més soroll que un, el mateix dia de la processó les 

autoritats locals d’Alzira determinaren que ells no anaven a ser menys que els altres. Així 

que acordaren que el divendres següent a la festivitat de santa Maria de la Murta, sens dubte 

un dia gran dintre del calendari litúrgic local, ells convocaven una processó. També pel 

mateix motiu “que Déus nós donas bon temps e pluga”; i a fi d’assegurar-se una massiva 

afluència de penitents i fer més cridanera la seua reclamació manaren que “fos comprat I 

cafíz de forment, e pastat, e donat e liurat a aquelles persones que anasen a la dita 

                                                 
507 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 53r. 
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profesió”.508 Açò és, per a l’ocasió, es compraren 153,18 quilos de forment, una important 

quantitat que ens dóna una idea de la magnitud que es preveia que acudira al seguici 

convocat pel govern municipal de la principal localitat de la Ribera del Xúquer. 

A més de les processons també es realitzaven altres actes destinats a aplacar la “ira 

divina”. Aquests eren les almoines i les oracions, ja hem vist més amunt com eren 

practicades. Però, també, prendre determinades mesures tendents a eradicar el pecat. Per 

això, no és casual que immediatament després que les autoritats municipals d’Alzira 

convocaren l’esmentada processó es registre el següent acord: “que tots los alcavots 

hisquesen de la vila”. Com veiem s’intenta extirpar d’Alzira els pecats contra el vici de la 

carn, contra la fornicació i contra la pràctica del sexe fora del matrimoni, probablement 

perquè pensaven que aquest podia ser un dels mals pels quals eren castigats. 

Un element que ens indica que la pràctica caritativa a través d’almoines es feia amb 

la donació de pa, o si es vol cereal mòlt és cert ítem dels capítols de la mòlta dels casolans 

per a 1399, ja que tant la universitat de la vila com les confraries de santa Maria i sant 

Agustí estan exemptes de certs pagaments.509 

En resum, davant la consciència que l’enuig de Déu requeia sobre ells, sobre el 

poble, els dirigents locals tractaven de cercar els motius d’això en comportaments socials 

delictius o desagradables a Déu, i posar-hi remei. 

 

 

 

 

                                                 
508 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 53r. 
509 “Ítem, que la universitat de la dita vila, ni les confraries de sancta Maria, ni de sent Agostí, no sien 
tengudes pagar imposició alguna de alcunes coses necessàries a la dita universitat e almoynes de les dites 
confraries e confrares in universo de aquelles”. Vide AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira 
rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-1381, i d’Innocent de Moya, notari, referents a l’any 1398-1399; 
040/16, f. 17r. 
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II.5. Els problemes de la vila d’Alzira amb la ciutat de València: un vessant 

de la lluita camp-ciutat 

 

II.5.1. Les arrels del problema 

La ciutat de València, des de la conquesta per Jaume I, el 1238, fins a les darreries 

del segle XV, fou un centre urbà que anà creixent de manera notable, un pol d’atracció 

demogràfica no sols del regne, sinó també dels països limítrofs. Així, s’estima que passà de 

15.000 habitants en temps de la conquesta510 fins els més de 40.000 de finals de la baixa 

edat mitjana511. Era el principal centre consumidor de forment de tot el país, i del seu 

derivat transformat, de pa. 

A començaments del segle XIV es trencà l’autosuficiència que havia gaudit la capital 

del regne. Fins eixe moment els queviures, i, sobretot, els blats produïts dins del seu terme, 

la Contribució General de València, amb uns límits, havien servit per abastir la ciutat i les 

seus alqueries. Davant, però, un canvi de conjuntura de tal dimensió el consell i els jurats, 

davant el dèficit crònic d’un aliment en el que es basava el principal ingredient del menjar 

diari dels seus veïns obligà a cercar una solució, que si bé ajudà a pal·liar el problema de 

l’abastiment frumentari, fou a canvi d’un alt preu, de l’enfrontament de la ciutat a les viles 

del país,512 i també a altres estaments privilegiats, la noblesa i l’Església.513 La ciutat de 

                                                 
510  FURIÓ DIEGO, Antoni-GARCIA MARSILLA, Juan Vicente: “La ville entre deux cultures. Valence et 
son urbanisme entre Islam et feodalité”, a BOURDIN, Stephane-PAOLI, Michel-RELTGEN-TALLON, 
Anne (eds.): La forme de la ville. De l’Antiquité à la Renaissance. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, 
p. 37-55. TORRES BALBÁS, Leopoldo: “Extensión y demografia de las ciudades hispano musulmanas”, 
Studia Islámica, 3 ( Paris, 1955), p. 35-60. 
511 A les darreries del segle XV, en 1489, hi havia a la ciutat de València unes 8.840 cases, dues dècades 
després, en 1510, altre recompte de distinta naturalesa que el primer xifra el nombre d’habitatges en 9.870, la 
qual cosa fa que si multipliquem pel coeficient de 5 ànimes per foc fiscal estiguem referint-nos a 44.200 en el 
primer cas i a 49.395 en el segon. El pes de València és més aclaridor si atenem aquesta i la seua contribució, 
l’horta, en 1510, teniem unes 13.006 cases, el 23,1%,  d’un total de 55.631 cases amb que comptava tot el 
regne. Vide CRUSELLES GÓMEZ, Enrique: “La población de la ciudad de Valencia en los siglos XIV y 
XV”, Revista d’Història Medieval, 10 (València, 1999), p. 56 i 67. 
512 GARCIA-OLIVER, Ferran: “La ciutat contra el camp a la tardor medieval”, a BARCELÓ, Miquel et alii: 
El feudalisme comptat i debatut. València, Publicacions de la Universitat de València, 2003, p. 539-558. 
513 RUBIO VELA, Agustín: “El abastecimiento cerealista...” Op. cit., p. 59. 
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València per afavorir els seus interessos, que no eren altres que estar ben avituallada de 

blats i queviures, forçà la Corona a canviar la seua política frumentària. 

El 24 d’octubre de 1329, el rei Alfons el Benigne concedia a la ciutat de València un 

privilegi en el qual establia com a principi la prohibició d’extraure cereals del regne. Amb 

aquesta prohibició, es pretenia que els mercaders de cereals i els grans productors en tenir 

vetada l’exportació, fessen afluir els blats cap al mercat interior, i més concretament, cap a 

l’almodí de la capital. Poc després d’aquest privilegi, el 10 de gener de 1330, València també 

n’obtingué un altre, que complementava el primer i facultava la ciutat a armar naus per a la 

vigilància de les costes del regne i procedir contra tots aquells que vulnerant la llei 

intentassen traure cereals del regne.514 L’exportació de cereals que des d’Alzira i la Ribera 

del Xúquer, i presumiblement des de la Costera, es feia a través del carregador de Cullera es 

ressentí.515 

La vila de Cullera es configurà com una peça clau de la política frumentària de la 

ciutat de València. Cullera tenia un port fluvial a través del qual s’exportaven 

tradicionalment els cereals de la Ribera del Xúquer, en general, i particularment, el dels 

termes d’Alzira, i molt probablement els de Xàtiva i la seua comarca natural. En 1333 d’allí 

                                                 
514 RUBIO VELA, Agustín: “El abastecimiento cerealista...” Op. cit., p. 59. 
515 En 1381, el rei Pere el Cerimoniós, atorgà el Fur XXVIII dels Extravagants denominat: “Que la ciutat de 
València puxa usar en lo loch e térmens de Cullera axí com fa en Morvedre”. Vide COLON I DOMÈNECH, 
Germà-GARCIA I EDO, Vicent (ed.): Furs... Op. cit., vol. X, p. 113. Una situació similar a la que tenia la 
ciutat de València amb Cullera era la que Barcelona  tenia amb les baronies de Flix i la Palma. La capital 
comtal, a fi de no patir la ingerència de la ciutat de Tortosa en el transport fluvial del blat aragonès que 
obligatòriament passava per aquesta segona, el 25 d’abril de 1398 comprà les dites baronies, situades més 
amunt del curs fluvial de l’Ebre, i així podien desviar la baixada de grans a la seua baronia i continuar el camí 
via terrestre, tot a fi d’evitar decomissos dels tortosins. Vide SERRA I PUIG, Eva: “Els cereals a la Barcelona 
del segle XIV”, a Alimentació i societat a la Catalunya medieval. Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1988, p. 79. FERRER I MALLOL, Mª. Teresa: “Flix, un port fluvial blader per a Barcelona. La 
compra de la baronia de Flix i la Palma l’any 1400”, Acta Historica et Archaelogica Mediaevalia, 23-24 (Barcelona, 
2002-2003), p. 465-507. Les grans ciutats, València i Barcelona, si és necessàri, compren territoris estratègics 
per no veure impedida l’afluència d’aprovionament blader, o si és el cas en el de València respecte a Cullera, 
estrangulen l’eixida natural d’amples zones ceralícoles, la Ribera i la Costera en la seua eixida natural al mar 
pel Xúquer. 

Cullera recuperarà la seua autonomia com a municipi en 1404, però el port fluvial continuarà essent 
de la ciutat de València. En un fur extravagant de Ferran II, del 1510, atorgat a Monçó: “Com per privilegis 
reals lo port e carregador de la vila de Cullera sia de la vostra ciutat de València e jurats de aquella, enaxí que 
de inhibició e licència alguna del dit port no se’n pot entrametre persona alguna, com lo dit carregador e port, 
per virtut dels dits privilegis, sien stats transportats en la dita ciutat de València e jurats de aquella”. Vide 
COLON I DOMÈNECH, Germà-GARCIA I EDO, Vicent (ed.): Furs... Op. cit., vol. XI, p. 133. 
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eixiran grans procedents d’Alzira amb destí a pal·liar les necessitats de queviures de la vila 

d’Alacant.516 En 1374, la ciutat de València tenia un agent, Jaume Ribera, en la vila de 

Cullera “per guardar e esquivar que no fos carregat de blats menuts per a Mallorques, ultra 

aquella quantitat de blats que·ls fo atorgada per lo consell d’aquesta ciutat per subvenir a lur 

extrema nececitat e perill...”.517 Sens dubte, la inhibició que decretava València es referia 

particularment als blats d’Alzira i la Ribera del Xúquer Igualment remarcable és el fet que 

quan en juny de 1403, després de més de 20 anys en mans de la ciutat de València, el rei 

Martí I volgué reincorporar a la Corona com a vila autònoma a Cullera féu que el cavaller 

Guillem Martorell, comissari reial en l’afer, obligara el consell municipal de Cullera, contra 

la seua voluntat, a signar els capítols de reintegració a la Reial Corona, entre els quals 

s’insertava el següent: “ítem, totes les inhibicions e licències de e per vitualles tan solament, 

axí d’entrada com d’exida en e per lo riu de Cullera e juredicció per raó de les dites vitualles, 

sien e pertanguen perpetualment a la dita ciutat de València, per raó solament de les dites 

vitualles: axí que el batle general, o algun altre oficial o persona, no hi haja res a fer per 

ofici, juresdicció o en altra manera”.518 Com bé s’aprecia, Cullera podia recuperar la seua 

plena autonomia, però l’abastament de queviures de la mateixa per via marítima i fluvial, i 

també el proveïment de la Ribera del Xúquer, ja que aquesta, Cullera, era la porta d’entrada 

i eixida natural de la contrada, no estava en les mans dels seus dirigents, sinó que depenia 

de la ciutat de València. 

Agustín Rubio Vela, de manera molt encertada, ha definit la situació adés 

ressenyada amb les següents paraules: “la política que convenía a la ciudad se hizo extensiva 

al conjunto del reino, y los regidores de aquélla, pese a su carácter de autoridades locales, 

podían en adelante intervenir como poder en el resto del país cuando hubiera noticia de 
                                                 
516 ESTAL GUTIÉRREZ, Juan Manuel: “Extrema escasez de pan en Alicante: el año 1333”, Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 2 (Alacant, 1983), p. 49-62. Vide ACA: Reial Cancelleria. Registre núm. 
576, f. 6r-v; i f. 13r-v. (17 de desembre de 1333). 
517 AMV: Claveria comuna dels anys 1374-1375; I-8, f. 11v. (1374, octubre 10. València). 
518 PILES IBARS, Andrés: Historia de Cullera. Cullera, Ajuntament de Cullera, 1979, p. 316-317. Vide AMV: 
Privilegis de Martí I, núm. 28, pergamí. (18 de juny de 1403). Arxiu Municipal de Cullera: Llibre de privilegis dels 
anys 1307-1640; llibre 196, f. 17-25. 
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intentos de burlar la norma”.519 Efectivament, la confluència de diversos interessos 

contraposats, els de la capital, i els de les viles del regne, fou el començament d’una llarga i 

quasi permanent lluita. No s’aturà València, però, amb els privilegis que li donaven una 

preeminència no sols nominal, sinó real en el “seu regne”, la ciutat necessitava, li anava la 

“vida” en això, augmentar el seu hinterland. El seu primer anell, la seua pròpia contribució 

general, estava exhaurit, ara era el moment d’una nova ofensiva, tot per dominar un 

rerepaís més ample, amb recursos alimenticis que canalitzar envers l’urbs i, Alzira i la seua 

comarca natural, la Ribera del Xúquer, estaven en el primer front de batalla. La ciutat de 

València considerava com a propis els blats que generava la Ribera, així es manifesta 

clarament en una carta, datada el 15 de desembre de 1374, en la qual els jurats de València 

escrivien: “... encara·ns vullen  levar lo blat de la Ribera, de què tots temps fem compte de 

nostre, e és quasi lo tot  de nostra provisió”.520 

Era fonamental que la canalització d’excedents cerealístics envers la capital fora 

fluïda, constant i estigués assegurada, per això Alfons el Benigne, en 1328, concedia en un 

privilegi el salconduit o guiatge a quantes persones es dirigissen a la ciutat per abastir-la 

d’aliments.521 Més tard, a mitjan segle, en 1353, el rei Pere el Cerimoniós atorgarà un altre 

privilegi que decantarà la balança en favor de la ciutat, supeditant axí els interessos de les 

viles del regne als del cap i casal. El sobirà dictaminava que les prohibicions de treta de 

grans o cereals efectuades per les autoritats locals de les viles del regne quedarien sense 

efecte en cas que l’extracció es fera amb destinació a la ciutat de València.522 

El jurats de la ciutat de València eren plenament conscients dels perills que els 

amenaçaven, que els feien vulnerables, que els debilitaven i que, en definitiva, podien ser la 

causa de la seua destrucció. Per això, no dubtaven a fer extensible el seu coneixement a 
                                                 
519 RUBIO VELA, Agustín: “El abastecimiento cerealista...” Op. cit., p. 59-67. 
520 RUBIO VELA, Agustín: El procés de Sueca. La mala vida en una comunitat rural del Trescents. Sueca, En la Ribera 
del Xúquer, 1988, p. 29. Vide AMV: Lletres missives de l’any 1374-1375; g3-3; f. 101v (15 de desembre de 1374). 
521 ALANYÀ, Lluís d’: Aureum opus... Op. cit. Privilegi IV d’Alfons el Benigne (1328, agost 7), f. 79v-80r, (p. 
218-219). 
522 ALANYÀ, Lluís d’: Aureum opus... Op. cit.. Privilegi LXVII de Pere el Cerimoniós (20 de novembre de 
1353), f. 121r (p. 301). 
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altres autoritats regnícoles, per a moure la consciència que tots havien d’anar en una sola 

direcció.523 Així, en una carta, escrita el 7 d’agost de 1374, dirigida al monarca, els alts 

magistrats locals assenyalaven: “...e ultra semblant perill que ha segons ardits que havem de 

Castella, ha en aquesta ciutat un altre perill pus cert e pus prest, ço és, deshabitació e, per 

consegüent, destrucció, per fam”. Efectivament, l’urbs valenciana era vulnerable més que 

en ningun altre camp en l’alimentari, i per això mateix no podia evitar situacions de 

caresties que desembocassen en fams, que es traduïssen en crisis demogràfiques. 

En una carta, escrita el 24 de setembre de 1380, i adreçada pels jurats de València al 

rei Pere el Cerimoniós i al duc de Girona i Montblanc, l’infant Joan, hereu de la Corona, 

manifestaven obertament la problemàtica de les grans urbs: “Axí com la vostra 

magnificència sab mils, aquesta ciutat, e tota altra de gran poble, no ha, ne pot haver, de si 

collites d’esplets e criances de bestiars bastants a sa provisió, ans cové que de totes ses 

encontrades, e encara d’altres parts lunyadanes, sia socorreguda, car en  altra manera no 

poria haver sosteniment bé durada. E per aquesta raó los molt alts reys precessors vostres e 

vós, senyor, feren e fes diverses privilegis e provisions en favor e sosteniment  de la dita 

ciutat, axí com inhibicions de no traure blats, ne bestiars covinents a desfer del regne”.524 

D’altra banda, Alzira que tractava de preservar la navegabilitat del Xúquer,525 en 

1413, dictaminà unes ordinacions que eixamplaven les goles dels assuts, tot per facilitar la 

navegabilitat fluvial. Els directes perjudicats d’això foren de seguida els moliners, que no 

podien moldre. Això també fou causa que la ciutat de València, veient-se perjudicada, 

intentara influir en canviar la decisió del govern d’Alzira, tot afirmant: “nosaltres siam 

constituïts en gran penúria de aygües..., en tant que no podem haver farina d’on se puxa 

                                                 
523 “E los sobredits governador, batle, officials e curials, e nosaltres, veén aquest peccat e dan de la cosa 
pública, per esquivar aquell, ab plena e madura deliberació e consell de persones sàvies, acordam que general 
estatut per tot lo regne”. RUBIO VELA, Agustín (ed.): Epistolari... Op. cit., vol. I. p. 104. Vide AMV: Lletres 
missives dels anys 1379-1381; g3-4, f. 175r-v. (3 d’agost de 1380). 
524 RUBIO VELA, Agustín: Epistolari... Op. cit., vol. I, p. 107-108. 
525 Sobre la revolució hidraulica del riu Xúquer que s’operà en aquest temps Vide FURIÓ, Antoni–
MARTÍNEZ SANMARTIN, Luis Pablo: “Assuts i molins sobre el Xúquer en la Baixa Edat Mitjana”, a IV 
Congrés d’Arqueologia Medieval Espanyola. Actes “Societats en transició”. Alacant, Generalitat Valenciana, 
Associación Española de Arqueología Medieval, Diputació d’Alacant, 1993, vol. III, p. 575-586. 
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proveir tanta multitud de poble lo qual per la gràcia divinal habita en la ciutat, ne puxam 

bastar a servir los aquí ostegen per lo senyor rei a Bunyol per fretura de farina”. 526 Com 

s’evidencia, la política frumentària de València feia que se supeditassen a ella interessos 

contraposats d’altres col·lectius. 

Ja hem tingut oportunitat de veure quina mena de mecanismes jurídico-legals 

emprava la ciutat de València a fi d’assegurar-se una fluïda arribada de blats. No volem 

concloure aquest apartat sense fer menció de certa estratègia que València utilitzava per 

aprovisionar-se de blats del terme d’Alzira, i encara més, d’altres indrets de la Ribera del 

Xúquer, a més de la política de subvencions o ajudes econòmiques que portaven a alguns 

camperols, però també membres d’altres oficis, a portar grans al cap i casal. 

A començaments de juny de 1375 veiem com el clavari de la Claveria Comuna de 

València rep l’ordre dels jurats de pagar certa quantitat, 10 florins d’or, a un notable local 

d’Alzira, Jaume de Martorell,527 “en remuneració de son treball e despesa d’alcuns viatges 

que en l’any prop passat, estant ací per lo fet de les Corts, féu en les partides de la dita vila e 

de la Ribera per procurar, e fer venir ací, segons que féu, alcunes quantitats de blats per la 

gran necessitat e angoxa que ladonchs hi era per fretura de blats...”.528 

                                                 
526 “Als molts honorables e bons amichs los justícia e jurats de la vila de Algezira. Molt honorables senyors, 
sabet havem com per ordinació vostra són estades examplades les goles dels açuts del vostre riu, de què e per 
la pocha aygua de aquell los molins no poden molre ne lavorar, axí com seria obs. E com segons creem 
sabets, nosaltres siam constituïts en gran penúria de aygues, loat ne sia Jesucrist, en tant que no podem haver 
farina d’on se puxa proveir tanta multitut de poble lo qual per la gràcia divinal habita en la ciutat ne puxam 
bastar a servir los aquí ostegen per lo senyor rei a Bunyol per fretura de farina. Per ço bona amistat pregam 
affectuosament e de cor que·us plàcia sens tot vostre perjuhí, almenys de sovint al temps present e a nosaltres 
per la instant necesitat proveir que les dites goles se puxen en tal manera artar e estrényer que s‘i puixa molre 
molt forment, del qual per moltes recors entenem trametre a coll de bèsties en aquexa part, de ço servirets a 
Déu e farets a nosaltres gran sufragi e en son loch farem per vosaltres semblants o majors coses”. AMV: 
Lletres missives dels anys 1413-1415; g3-12; f. 16. (14 de juliol de 1413). Referència de Lluís Cerveró. 
527 Sobre Jaume de Martorell cal esmentar alguns trets de la seua biografia política com ara que en 1360 és 
nomenat conseller municipal pel l’ofici dels drapers; l’any 1369-70 és un dels quatre jurats d’Alzira; El 1373 
ven un molí draper situat al riu dels Ulls, en 1376 integrarà una companyia que arrendarà les rendes de la 
batllia d’Alzira, i l’any següent, ho farà ell sol. En l’any 1380-1381, així com en 1384-1385 serà jurat, en l’any 
1386-87 lloctinent del jurat Pere dez Torrent, en 1382 justícia, en 1395-96 jurat i conseller en 1396-97. Vide 
LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 47, 59, 89, 91, 108, 116 i 121. ACA: Mestre 
Racional. Comptes de la batllia d’Alzira dels anys 1376-1377; 1.670. MARTÍNEZ ARAQUE, Ivan: En els origens de 
la indústria rural. L’artesanat a Alzira i la Ribera en els segles XIII-XV. València, 2010. Mecanoscrit, p. 82-83. 
528 AMV: Claveria comuna dels anys 1374-1375; I-8, f. 50v-51r. (8 de juny de 1375). 
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Efectivament, com es pot apreciar, un esdeveniment extraordinari, la celebració de 

les Corts a la ciutat de València, és una oportunitat que no deixen passar els jurats de la 

ciutat per convertir el síndic d’Alzira, assistent al parlament dels tres braços, en un factor o 

agent de la seua política frumentària, precisament en un moment de fam. 

 

 

II.5.2. Una manifestació ideològica del poder de la ciutat 

Els prohoms de la ciutat de València representaven un estrat socioprofessional que 

en el segle XIV estava en ple ascens. La mà mitjana, com se la denominava en l’època, era 

un conjunt de mercaders, notaris, menestrals, etc., els quals regien una populosa ciutat i 

d’aquesta prosperitat urbana ells n’eren actius partícips a nivell particular i privat. 

Els governants de la ciutat, a fi d’explicar una realitat i, sobretot, legitimar-la als ulls 

dels seus contemporanis, no dubtaren a crear una ideologia “burgesa”, amb el suport del 

clergat mitjà, que solia nodrir-se de les files d’aquest estrat de la societat, amb la qual 

mostrar que els interessos econòmics, socials i polítics de l’urbs privaven sobre els de la 

resta de poblacions del país. De fet, el naixement del regne de València a mitjan segle XIII 

s’havia configurat no sols com una empresa feudal, en plena expansió fora de les seues 

tradicionals fronteres, sinó també gràcies a la ciutat de València, com un contrapoder per 

frenar el poder dels nobles, i en nàixer el regne com a entitat política genuïna, naixia amb 

una doble denominació oficial que posava en relleu les dues realitats del país: “ciutat i regne 

de València”. La macrocefàlia congènita del nostre país, una mena de “pecat original”, 

arrossegarà uns problemes crònics que encara avui patim els valencians. 

Efectivament, la burgesia ciutadana dirigent no entenia la capitalitat “regnícola” 

com una distinció purament honorífica, sinó com una superioritat moral i material sobre les 

restants localitats del territori “valencià”, les quals, -com molt encertadament ens explica 

l’historiador Agustín Rubio Vela- haurien de respectar els avantatges i privilegis que el 
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major rang d’aquella implicava. En aquest sentit, Rubio Vela afirma que “la capitalitat, per 

principi reclama el seu dret a estar per davant de les altres, tant en l’ordre protocol·lari com 

en l’econòmic”.529 

Gràcies a la teologia cristiana engendrada per l’apòstol dels gentils, sant Pau de 

Tarsos, en la 1ª Carta als Corintis 3:9, en la que se’ns diu que “Ell (Jesucrist) és el cap del 

cos, que és l’Església”, es conformà una metàfora per retratar la realitat, la del caput et 

membra, o la del cap i els membres d’un cos social i/o polític. En efecte, com apunta José 

Antonio Maravall, l’atribució metafòrica de trets orgànics a les societats polítiques fou un 

eficaç recurs en la història de la cultura occidental, ja que contribuí a enfortir la cohesió 

interna de les organitzacions polítiques des d’un prisma ideològic. “La idea de cos significa 

unitat sobre la multiplicitat de les parts”. La semblança adés al·ludida del cap i els membres 

aplicada en un sentit econòmic, però també polític, ve a significar la preponderància, 

superioritat i domini no sols de facto, sinó també de iure, d’aquella, del cap, de la ciutat, sobre 

la resta de les parts, les viles, i en sentit ample el camp. Els membres són regions, de 

vegades, desarticulades entre elles, i cohesionades gràcies als interessos del cap. En 

definitiva, és el cap qui coordina la resta de membres d’un cos, és a dir, és l’urbs la que ve a 

fer “seu” tot el territori del regne. L’elegant prosa municipal dels escrivans al servei del 

consell municipal valencià no ho podrà manifestar de forma més clara, concisa i eloqüent: 

“cap e mare de tot lo regne e, per consegüent sosteniment d’aquell, cor destruït lo cap, los 

altres membres no haurien subsistència”.530 

                                                 
529 RUBIO VELA, Agustín: Epistolari... Op. cit., Introducció, vol. I, p. 27. 
530 AMV: Lletres missives dels anys 1400-1403; g3-7, f. 203r (1401, octubre 17). Vide RUBIO VELA, Agustín: 
Epistolari... Op. cit., vol. I, p. 28. Altres exemples de cartes que també manifesten la superioritat de València 
com a cap i mare són com ara l’adeçada, el 27 de gener de 1402, a qualsevol oficial i prohom de qualsevol lloc 
del regne: “Com segons privilegis e ordinacions reyals, los portants vitualles a aquesta ciutat sien e dejen 
venir, estar e tornar ab ses coses salvus e segurs, e açò meresca per sa maternal affecció et Abrahim Abohantiç 
e Hamet Jafer, sarraÿns de Callosa, hajen preposat per portar, e de fet soven porten a aquesta ciutat, peix de 
Calp e d’aquexes mars dellà, axí sardina com tonynes e d’altres natures de pexes, a fertilitat d’aquesta ciutat 
molt populosa, en lo bé de la qual, com a cap e mare, està lo bé vostre com a menbres...”. Ibidem, p. 99; I 
l’adreçada a la vila d’Alacant en 14 de març de 1409: “Per alcuns negocis tocants lo bon estat d’aquesta ciutat, 
trametem aquí l’onrat en Pere Dalmau, conciutadà nostre, plenerament d’aquells imformat. E nosaltres havem 
aquexa vila en singular amistat, axí com aquella que entre les altres filles és amablement vellant honor e profit 
de la mare e insignament curosa”. Ibidem, p. 98.  
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A més, però, d’autointitular-se la ciutat de València cap del regne, és precisament una 

altra figura metafòrica la que més fortuna adquirí entre els valencians de la baixa edat 

mitjana. Si la figura retòrica del cap del regne té unes implicacions clarament polítiques, en 

sentit ample, el fet que els jurats de la ciutat de València, el govern executiu municipal, 

manifestés en nombroses cartes adreçades a altres viles del regne que ella era la mare, no 

deixa d’adquirir, a més del ja al·ludit caràcter polític, un altre no menys significatiu, el de 

tenir una preeminència “moral”, i de govern en una família. Evidentment, el pare del regne 

no és altre que el rei Jaume I, que l’engendrà l’abril de 1240, i per dret de sang heretaran els 

seus descendents mascles primogènits. La mare del regne és la ciutat de València; per això, 

anar contra els pares progenitors és un dels pitjors i més execrables delictes que poden fer 

els fills als quals se’ls ha donat la vida. 

No faltaran precises al·lusions per a remarcar la metàfora en les cartes que des de 

l’escrivania municipal de la capital del regne s’adrecen arreu del país, especialment, a les 

viles reials. Així, per exemple, els jurats de la ciutat de València escrivien, el 15 de març de 

1393, a les autoritats municipals d’Alzira, al justícia, als seus homònims de la vila i als 

prohoms, tot oferint-se a ajudar a Alzira “com a mare que a vostre dret e a vostra justícia 

dejam ajudar a vosaltres”.531 Uns pocs anys més tard, en juliol de 1402, els jurats de 

València es queixaven als d’Alzira de certs impediments que feien les autoritats riberenques 

a aquells qui volien portar cereals a la capital: “spesses clams són stats fets a nosaltres que 

per vosaltres, o de vostre manament, són molestats, e encara inhibits, tots aquells qui 

porten, e volen portar, farines ací ara sien nostres aytals volents, ço que, expressament, és 

contra nostres libertats e franquees, e provisions reyals, e pensam que no u ignorets, e 

segons vosaltres certament sabets una de les pus cares e viscerals viles del regne que 

aquesta ciutat haja és aquexa vila, axí com d’aquella \de/ qui mes e major compte fem, e no 

menys coneix aquesta ciutat en reputació d’agradable mare perquè estam molt més 

                                                 
531 AMV: Lletres missives dels anys 1391-1394; g3-5, f. 176r-v. (15 de març de 1393). 
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maravellats que axí juguets vers nosaltres”, i afegien “ço que no’ns és tol·lerable, però per 

demostrar cara e maternal amor, jassia hi poguessem tantost proveir en altra via ,vos 

pregam carament que d’aytals coses vullats desistir favorejant los dits portants, restituin a·n 

Bernat Mora, portador de la present, cert nombre de farina que li havets presa novellament, 

la qual portava ací”.532 

La referida i gràfica al·legoria, però, per explicar la superioritat de la gran urbs no 

sols era un recurs ideològic i polític sorgit de la ment dels gestors (i assessors jurídics) de la 

institució que tenia el poder executiu, els jurats, en el govern municipal valencià. Ans el 

contrari, els oficials d’una magistratura tan altra i important en diversos afers del regne com 

era la Governació del regne de València també empraran la susdita idea d’assimilar la 

capital a una mare i les viles del regne a les seues filles. Això, si més no, és el que vindrà a 

dir un important oficial de la dita institució, en presidir el 27 d’octubre de 1412 el consell 

general d’Alzira, en el qual es tractà entre altres importants assumptes l’ajut que Alzira havia 

de prestar a València en abastiment frumentari: “lo honorable en Manfrè Scrivà, donzell, 

surrogat del honorable en Johan Scrivà, donzell, lochtinent de governador del regne de 

València, e regent la governació d’aquella, proposà en lo dit consell com la ciutat de 

València era posada en destret de blats e que per gràcia de Déu aquesta vila ne ha//via 

covinentment e bé bastant per a lur provisió, perquè covenia que axí com de bona filla a 

mare la vila déu socórrer e ajudar a la dita ciutat dels blats damunt dits de pròpia cullita, no 

dels delmes, com aquells sien ja en mà del governador, mas dels propis. E d’açò farien 

servii a nostre senyor Déu, e al senyor rey, e a la ciutat de València singular plaer e gràcia 

qui en son loch [e] cas es presta fer semblant envers aquesta vila”.533 Com veiem, la defensa 

de la capitalitat del cos polític del regne no sols és un imperatiu polític, sinó també religiós. 

Però, si amb la utilització de la simbòlica semblança de la mare i la filla es volia 

transmetre una superioritat d’un nucli poblacional sobre altres, atès que hi ha unes 
                                                 
532 AMV: Lletres missives dels anys 1400-1403; g3-7, f. 289r. 
533 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 62v-63r. 
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implicacions morals de drets i deures, en la ficció de la institució familiar, d’igual forma 

amb el recurs a una altra figura familiar es pretén, igualment, reforçar uns lligams. En 

efecte, en alguna altra ocasió s’invoquen les obligacions inherents a la fraternitat entre la 

vila d’Alzira i la ciutat de València. Així, en una lletra missiva, de 20 d’abril de 1402, 

adreçada pels jurats de la ciutat de València als seus homònims de la vila d’Alzira, relativa 

als impediments que els magistrats alzirencs fan a Antoni d’Agramunt, ciutadà de la capital i 

copropietari d’un molí a la principal vila de la Ribera, de traure i portar farina a València. La 

gran urbs no dubta a manifestar a les autoritats riberenques que això no ho podien fer: “per 

privilegis nostres specials, e provisions reyals, alcuna vila, o loch del regne, no poder fer en 

nostre prejuhí, o d’aquesta ciutat, alcuna inhibició, o vedament, però ja menys pot ésser 

vedat si les vitualles són pròpies de nostres ciutadans per bé que les hajen dins vostres 

térmens”, i com a últim recurs per moure a la rectificació s’empra el recurs moral a la 

fraternitat entre institucions d’un mateix cos polític i jurídic, “e encara attesa la fraternal 

afecció que és entre aquexa vila e la ciutat, axí visceral que res no la deu o pot disolre”. 534 

Al capdavall, la capital del país s’havia dotat d’unes prerrogatives segons les quals 

feia creure a tothom que: “defenén e salvan la dita ciutat, tot lo regne és salvat e defés”. 

 

 

II.5.3. La vila d’Alzira defensa els seus veïns 

Gràcies a les lletres missives que adreçaven els jurats de la ciutat de València a altres 

autoritats (grans dignataris, alts prelats eclesiàstics, nobles, reis i institucions municipals), 

s’ofereix una imatge i uns interessos de la classe social de la qual s’extreien els governants, 

de la burgesia, i més exactament de la seua elit. La correspondència dels jurats testimonia 

un ideari i moral burgesa del treball, i de la praxi econòmica en la qual se’ns presenta a un 

                                                 
534  AMV: Lletres missives dels anys 1400-1403; g3-7, f. 276r-v. 
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patriciat convençut que la font principal de riquesa provenia de l’activitat mercantil i era 

alhora executor d’una política municipal centrada en el desenvolupament del comerç.535 

Per la seua part, el patriciat que governava la vila d’Alzira, encara que estava 

compost per un heterogeni nombre de prohoms entre els que hi havia representants de 

l’estament aristocràtic, pocs, professionals diversos, notaris,536 artesans i menestrals,537 i 

llauradors538, també hi havia mercaders o comerciants. Dues coses els unien, d’una banda 

l’estima per la seua població, el progrés de la vila que tenia unes llibertats i privilegis era el 

d’ells mateixos, i d’altra la riquesa, conformaven una elit de rics patricis que tenien en la 

seua mà els futurs designis de la institució municipal.539 Tots ells participaven de l’ideari de 

signe netament mercantilista que es basava en el principi que la mercaderia constituïa la 

principal font de prosperitat, riquesa i benestar dels pobles.540 Els governants d’Alzira 

donaren en algunes ocasions mostres de la defensa de l’activitat comercial. Així, el 18 

d’agost de 1404, els justícia, batlle i jurats de la vila de Alzira adreçaven una missiva als 

propietaris i senyors dels molins situats en el riu Xúquer, en la qual manifestaven que: 

“denant nós ésser comparegut en Jacme Jofre, mercader, ciutadà de València, dient que 

com ell haja comprat alcunes robes dins la vila e terme de aquella per raó de navegar 

aquelles e portar per lo riu de Xúquer damunt dit entrò a la mar, la qual cossa no pot fer 

                                                 
535 RUBIO VELA, Agustín: Epistolari... Op. cit., Introducció, vol. I p. 17. 
536 FURIÓ, Antoni: “Le credit dans les registres notariaux de la region de Valence au bas Moyen Age” a 
Melanges de l’École française de Roma, 117 (Roma, 2005), p. 407-439. 
537 MARTÍNEZ ARAQUE, Ivan: En els origens de la indústria rural. L’artesanat a Alzira i la Ribera en els segles 
XIII-XV. València, Universitat de València, 2010. Treball d’investigació. 
538 FURIÓ, Antoni: El camperolat valencià... Op. cit.. IBIDEM: “Las elites rurales en la Europa medieval y 
moderna. Una aproximación de conjunto” a RODRÍGUEZ, Ana (ed.): El lugar del campesino. En torno a la obra 
de Reyna Pastor. València, Publicacions de la Universitat de València, 2007, p. 391-421. 
539 Una prova del canvi de mentalitat que s’opera en el consell municipal en el que es posa de manifest de cara 
a ocupar oficis i càrrecs municipals la major vàlua donada a la riquesa personal de l’individu que al temps de 
residència en la comunitat. Així, el consell general aprovarà un estatut el 21 de maig de 1401, “que·l novell 
poblador en la dita vila puxa ésser mes en offici havent deu mil sous valencians” en el que s’especifica: 
“ordenaren que·l statut fet en temps passat continent en substància que alcuna persona que no haja stat per 
deu anys en la vila no sia admesa en elecció de alcun offici de la vila, lo dit honorable consell modera lo dit 
statut que si alcuna persona sufficiant als officis de la vila novellament vendrà star e habitar e tenir son 
domicili e cap major contínuament, sens frau, en la vila e comprarà béns seents per deu mil sous e pagarà 
aquells, puix sia sufficiant persona als officis de la vila, sia admés a aquells jurant que la dita compra e paga del 
preu d’aquella no ha fet fictament mas verdadera sens alcuna collasa”. Vide LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): 
Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 137. 
540 RUBIO VELA, Agustín: Epistolari... Op. cit., Introducció, vol. I,  p. 18. 
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per ocasió dels empediments que són en los portells dels açuts dels molins,\vos certificam 

les dites coses es i així és/”. I exhortaven els moliners a no posar cap impediment que 

sobre el Xúquer, atès impedien l’eixida i entrada de mercaderies a la vila.541 

La defensa del comerç cerealer serà en determinades conjuntures una política del 

consell municipal alzirenc. El comerç era una de les principals fonts de riquesa de la 

societat medieval valenciana no sols per als seus professionals, els mercaders, sinó també 

per a membres, i representants, d’altres professions, que atrets pels guanys de l’activitat 

comercial, sobretot d’aquella relacionada amb els queviures, i més concretament el dels 

blats, s’endinsaven en aventures mercantils a fi de diversificar els seus ingressos econòmics. 

Uns exemples, alguns llauradors d’Algemesí, entre els quals destaca Guillem Barberà es 

dedicaran a la compra i transport de cereals a València amb quantitats importants, com ara 

els 205 cafissos, 3 barcelles de civada que des d’Alzira portà a l’almodí de la capital en maig 

de 1413.542 Però també el notari d’Alzira Bernat Ponç que en gener de 1415 portà al cap i 

casal procedent d’Alzira uns 303 cafissos, 3 barcelles de civada,543 i l’abril del mateix any, 

procedents de Corbera, 263 cafissos, 11 barcelles, també de civada.544 També s’endinsà en 

el lucratiu comerç dels blats, especialment forment, un destacat notable local, el notari 

d’Alzira Joan dez Torrent que en novembre de 1401, portà a l’almodí de València 70 

cafissos de forment, uns 18.762,24 quilograms, d’Albalat de la Ribera.545 En maig de 1412 

Joan dez Torrent tingué un percanç amb motiu de portar grans a la capital, li foren robades 

                                                 
541 “Com a nosaltres segons sabets se pertangua, segons forma de privilegis, la cognició dels dits açuts e 
exacció de les penes si contra forma de aquells per vós e cascú de vós serà acuçat per tal mes de gràcia e bona 
afinitat que de dret per los presents vos manam que en continent e de fet remogats dels dits portells tots e 
qualsevol empediments que en aquell sien per manera que lo dit [en blanc]  ab les dites sues robes passe per 
aquells delliurament, sens alcun opposit o contrast. E d’aquí avant no’ls hi tornets, ni façats empediments o 
tanques alcunes, si les penes en los dits privilegis apposades volets esquivar. En altra manera, si les dites coses 
fer recusarets o dilatarets, en continent proceïrem contra lo inobedient segons forma dels dits privilegis, tota 
triga apart posada. Datis Algezire, die XVIIIª mensis augusti anno a Nativitate Domini Mº CCCCº quarto”. AMA: 
Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1404-1405; 03/10, f. 23v-24r. 
542 AMV: Claveria comuna de l’any 1412-1413; J-37, f. 34r. (13 de maig de 1413). 
543 AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 37r. (30 de gener de 1415). 
544 AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 49r. (5 d’abril de 1415). 
545 AMV: Claveria comuna de l’any 1401-1402; J-29, f. 25r (18 de novembre de 1401). 
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les civades que portava al graner de la ciutat i diners546. No sabem si dez Torrent denuncià 

el fet a les autoritats judicials locals de València, el que si sabem és que cercà l’empara 

protectora que Alzira oferia als seus veïns, més encara a aquells que com ell conformaven 

l’elit de poder.547 El consell municipal d’Alzira engegà la seua maquinària administrativa i 

institucional per aconseguir que la ciutat de València com a responsable del succés el 

rescabalara econòmicament de la pèrdua de diners i mercaderia. Al cap i a la fi els cereals 

que el notari portava a la capital “estaven assegurades e guiades per privilegi de la ciutat de 

València”. La situació no era nova i motivà en el passat un acord entre ambdós consells 

municipals, el de València i el d’Alzira.548 

La restitució de béns no fou ben atesa per València, ja que s’hagué de demanar “una 

e moltes vegades”, i aquesta no donava cap resposta (“no·ns han respost a la restitució 

demanada”). Al cap i a la fi, Alzira tampoc trobarà resposta a la seua exigència a la “ferma  

esperança a nosaltres que en l’esdevenidor no permetriets los dits nostres vehïns ésser 

maltractats”.549 

En altres apartats ja hem vist quina fou la resposta que oferí el consell municipal 

d’Alzira davant els atacs fets a camperols del seu terme particular, com en els casos de 

Bernat Martí i altres habitants del lloc de Cabanes i d’en Borràs i altres camperols del lloc 

                                                 
546 “... feta altra letra de part de justícia, jurats, síndich e consell de la dita vila directa als molt honorables 
justícia, jurats e consell de València, certificant-los com per relació del honorable en Johan dez Torrent, vehí 
d’Algezira, sóm informats que al dit en Johan són estats dins la ciutat emparades certa quantitat e civades, o 
los diners que d’aquelles són exists...”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 5r. (30 
de maig de 1412). AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 8v. 
547 En desembre de 1388 el veiem com lloctinent del batlle d’Alzira Ramon Sa Morera. En 1395-96 es 
lloctinent del jurat Joan del Miracle. Conseller municipal en juny de 1394 és elegit missatger de la vila per a 
intentar cercar composició entre la ciutat de València i la universitat d’Alzira sobre el fet de les usures i lleixes 
pies. Vide AMV: Llibre d’actes dels jurats i consell dels anys 1388-1389; 03/1, f. 39. LAIRÓN PLA, Aureliano J. 
(ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 119. AMA: Llibre d’actes dels jurats de l’any 1394-1395; 03/2, f. 8v (25 de 
juny de 1394).  
548 “E com en temps \passats/ los dits justícia, jurats e consell de València sien requests que les predes o 
roberies fetes a nostres vehins per alcuns habitadors a present en la dita ciutat, los quals són aquí receptats, 
sien a aquells restituïdes e per remey de justícia provehit a la integració e restitució de aquells, ço que fer no 
han curat, per tal a si per abundant cautela sien altra vegada pregats”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de 
l’any 1412-1413; 03/14, f. 5r. (30 de maig de 1412). 
549 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 18r-19r. (17 de juny de 1412). 
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de Campanar, quan foren encalçats judicialment per emmagatzemar blats seguint les 

directrius del consell. 

No volem deixar d’esmentar com els governants d’Alzira posaren en pràctica una 

altra manera de defendre els seus veïns i era la de cobrar certs salaris i dietes amb el 

decomís de blats. Efectivament, per ordre del governador, Alzira organitzà una expedició 

de càstic a Albalat de la Ribera, i per pagar els 100 membres de la milícia local, entre 

cavalleria i infanteria, i per pagar el sou d’aquest, es decomissaren 30 cafissos i 9 barcelles 

de dacsa.550 Podia la milícia d’Alzira haver-se incautat d’altres béns que no els 30 cafissos i 9 

barcelles de dacsa emmagatzemada en la casa senyorial de don Pero Maça de Liçana, senyor 

del lloc?. Evidentment que sí, però preferiren endur-se un gra destinat a proveir els seus 

veïns i que aquests acolliren molt bé en l’almodí. En definitiva, aquesta era una altra forma 

de defensar els seus habitants, sobretot si quan es produeix la incautació és en època de 

soldadura com és el cas. 

 

II.6. El proveïment de blats en els difícils temps de l’Interregne 

A l’hora d’estructurar aquest estudi he cregut convenient fer un especial esment a 

unes circumstàncies peculiars que envoltaren la vila d’Alzira, el regne de València, i més 

encara la Corona d’Aragó. Ens estem referint a l’Interregne. Un període cronològic que 

s’estén des del 31 de maig de 1410, data de la mort del rei Martí l’Humà, fins la 

                                                 
550 “E com segons privilegi de la vila los dits hòmens qui eren anats ab la host deguessen ésser pagats, per tal 
lo discret en Guillem Mir, síndich, o procurador de la universitat de Algezira, requés lo dit noble governador 
que pagàs los hòmens qui eren anats al dit loch per execució de justícia, mostrant a ull lo dit privilegi, al qual 
lo dit governador respós que li plahia, per que per entregació e paga del sou dels hòmens damunt dits, manà 
al dit justícia e jurats que se’n portassen, e de fet per sos porters liurà a aquells lo blat, deiús escrit, atrobat en 
la casa, o castell del dit loch de Albalat, e lo qual blat fon portat a la vila \dimecres prop següent/, on manà lo 
dit governador que fos venuda, e del preu de aquell pagat los dits hòmens, e los dits honrats justícia e jurats 
enseguïnt lo manament del dit noble governador, veneren en públich encant ... trenta caffíç, e nou barcelles 
de dacça. E com no s’i trobàs qui tant preu hi donàs en lo caffiç de la dita dacça, com en Martí Català, 
laurador, habitant en lo loch de Benimaclí, qui en lo kaffíç de la dita dacça offerí dar huyt sous, quatre diners, 
per tal, los dits justícia e jurats veneren los dits XXX kaffíç, e nou barcelles de dacça al dit en Martí Català, 
present, a raó de VII sous IIII diners lo kaffíç, que és lo preu CCLVI sous, III diners, reals de València”. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1404-1405; 03/10, f. 3v-4r. (27 de maig de 1404).  
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proclamació, el 28 de juliol de 1412 de l’infant i regent de Castella, Ferran I de Trastàmara 

(també conegut amb el sobrenom de “el d’Antequera”). 

L’historiador també ha de parar l’atenció als fets singulars i excepcionals (és una 

necessitat imperiosa), i evidentment aquest període ho és en particular, i essencialment, pel 

clima de preguerra,551 en part aguditzat per les inacabables lluites de bàndols, i per 

l’amenaça d’una intervenció estrangera (més concretament, castellana) per intentar 

decantar, si fora precís, la balança per un dels pretendents a la Corona. Aquests factors 

atorgaran unes connotacions més intenses, més sentides, que no les pulsions pròpies de 

temps no tan extrems. 

 

II.6.1. L’amenaça persistent de l’enemic 

El darrer sobirà de la Casa de Barcelona, Martí I l’Humà, moria al monestir 

cistercenc de Valldonzella, prop de la residència reial de Bellesguard, el dissabte, darrer dia 

del mes de maig de 1410, i ho feia amb molt mala fortuna.552 L’únic fill mascle que s’havia 

fet gran, l’infant d’Aragó i rei de Sicília, Martí el Jove, havia mort als 19 anys a Càller, de 

malaltia, després de sufocar una nova revolta sarda. Al rei d’Aragó, el traspàs vingué a 

visitar-lo tan sols un dia abans de no fer la feina règia més important de la seua dilatada 

existència, açò és, legitimar el bastard del rei de Sicília, i nét seu, Frederic de Luna. La 

manca de designació d’un hereu obrí una etapa de tribulacions i dissensions a les terres de 

la Corona d’Aragó. 

El regne de València s’havia immers des de la dècada de 1370 en una sèrie de lluites 

nobiliàries, o de bàndols, entre dues faccions, la dels Centelles i la dels Vilaraguts. La vio-

lència nobiliària no sols afectava els seus vassalls i les terres de senyoria, sinó també les viles 

                                                 
551 Per als contemporànis de l’època estudiada la percepció real del temps en que vivien era el d’estar en 
guerra, i això es deixa sentir en els documents com ara en 1412: “passat lo temps de la adversitat de guerra”. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 81r. Vide PARRA BALLESTER, José Mª.: Lo 
Compromís de Casp... Op. cit., p. 76-77. 
552 Sobre el rei Martí I podeu consultar: GARRIDO I VALLS, Josep David: Vida i regnat de Martí I. L’últim rei 
del Casal de Barcelona. Barcelona, Rafael Dalmau, 2010. 
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reials. En els anys previs a l’Interregne, a començaments del segle XV, el governador del 

regne, encara que no era aliè a una de les faccions nobiliàries enfrontades, intentarà conte-

nir les bandositats i que aquestes no entrassen a formar part de la vida de les viles reials. 

Com diguem, a la mort del monarca, el problema de la lluita de bàndols s’accelerà i 

Alzira, que dominava una fèrtil comarca fonamentalment exportadora de civades, un gra 

bàsic en l’alimentació del bestiar major, era una peça cobdiciada per les dues faccions 

enfrontades no sols per aquest motiu. 

Dies després de l’òbit de l’Humà, el dimarts 3 de juny de 1410, escrivia, des de 

València, el síndic que la vila d’Alzira tenia a la capital del regne. Juntament amb la carta hi 

havia una recomanació, o prec, dels jurats de València adreçat als seus homòlegs en la 

Ribera del Xúquer : “los jurats de la ciutat de València vos preguem guardeu aquesta vila, 

que és clau del regne, en manera que no se’n pusquen ensenyorir”.553 

L’ambient d’enfrontament entre partits nobiliaris féu que s’enrarira, més encara, el 

clima político-governatiu del país en no integrar les viles reials un sol bloc monolític, i en 

conformar lligues o coalicions. Alzira acordà en 21 de febrer de 1411: “que quant és en lo 

fet de la jermandat, que la vila faça ço que València farà”.554 Si la capital de la Ribera del 

Xúquer combregava amb la primera municipalitat del regne, i defensava i recolzava les 

pretensions del bàndol urgellista dels Vilaragut, la segona ciutat del país, Xàtiva, refermava 

la seua fidelitat al bàndol trastamarista dels Centelles, a l’igual que la vila de Morella. 

L’antiga aliança que totes tres localitats, Alzira, Xàtiva i Morella, havien mantingut en temps 

passats (1370, amb la concòrdia de Terol555) i contra la totpoderosa ciutat de València 

(1380, amb l’acció conjunta contra la capital) ara s’havia trencat, i la vila d’Alzira, malgrat 

les seues notables diferències i problemes amb València per qüestions d’aprovisionament 

frumentari, es veia abocada pels seus dirigents a seguir darrere els seus passos. Però, això 

                                                 
553 PARRA BALLESTER, José Mª.: Lo Compromís de Casp... Op. cit., p. 15. Vide AMA: Llibre dels actes dels jurats 
dels anys 1410-1411; 03/12, f. 9. 
554 PARRA BALLESTER, José Mª.: Lo Compromís de Casp... Op. cit., p. 47. 
555 AMA: Pergamí comú núm.  011/45. (28 de gener de 1370).  
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també implicava una contrapartida del cap i casal envers la vila d’Alzira. Ens estem referint 

a l’ajuda militar que la capital del regne brindà a la seua aliada, i que llegim en la sessió del 

consell municipal valencià del 18 de juliol de 1411: “en lo qual consell fon fet raonament de 

l’estament en què era la vila d’Algezira, la qual algunes (persones) de sinistra intenció havien 

delliberat segons allí’s dix, per alguns oprimir e damnejar e quasi assetjar, sens alguna justa 

causa, la qual vila per missatgers specials havie recorregut demanant ésser subvenguda de 

gent d’armes per defensar aquella, e metre en tuició contra los adversants a la conservació 

dels drets e preheminències de la Corona Reyal, on lo present consell atenent les coses, e 

no oblidant la bona intenció que ha la dita vila tots temps ha haüda al benavenir de la dita 

ciutat, e del regne, per resposta fahedora, lo dit consell provehí que fos alcun honrat hom 

tramès a la dita vila, ab letra de creença, qui de part de la ciutat proferís als justícia e jurats e 

consell de la dita vila esforç e ajuda de gent contra los cavallers e hòmens de paratge, 

volents pendre temerari gosar de assetjar, damnificar e oprimir la vila dessús dita. E que de 

açò fos feta proferta de complir-ho ab acabament, però tantost com la dita vila demanàs 

reforç e subvenció per ço que dit és”.556 

Els magistrats municipals de caire civil d’Alzira governaven la vila, però atesa 

l’excepcionalitat dels temps que vivien, especialment difícils, feren que el governador del 

regne nomenara una autoritat militar amb seu a la vila; es tractava de mossèn Berenguer de 

Vilaragut, capità reial d’Alzira. La presència permanent de mossèn Vilaragut, un 

professional de les armes, féu, sens dubte, que la vila d’Alzira condicionara les defenses per 

a eventuals atacs, però també que la municipalitat es proveira d’armes modernes, d’armes 

de foc. Efectivament, la universitat de la vila, a mitjans de juny de 1411, contractava el 

bombarder valencià Antoni Domènec, per a fabricar 6 bombardes.557 Però, des de feia molt 

de temps ja, els estretegues militars, i també el poble pla, sabien que la guerra no sols es feia 

(i es guanyava) amb soldats i armament, sinó també amb fam. I això horroritzava tant als 
                                                 
556 AMV: Manual de Consells dels anys 1408-1412; A-24, f. 373r. (18 de juliol de 1411). 
557  PARRA BALLESTER, José Mª.: Lo Compromís de Casp... Op. cit., p. 52-53. 
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governants, com al poble menut, sempre els primers en patir dures penúries alimentícies. 

No debades ambdós elements: guerra i fam, seran dos, conjuntament amb la pesta i la 

mort, dels quatre genets de l’Apocalipsi, sempre tan presents en els temps medievals i 

societats europees. 

Els governants municipals de la ciutat de València enviaren, el desembre de 1411, 

una carta als jurats d’Alzira per previndre’ls dels perills que estenallaven el regne. En la dita 

lletra missiva, que es donà a conèixer a tot el consell general, es detallaven una sèrie de 

plans per a la conquesta del regne per part dels enemics trastamaristes del mateix: “que dins 

breu, e al pus luny, ans de Nadal, seràn meses en regne de València dos mill rocins, dels 

quals, los mil deuen ésser receptats en la ciutat de Xàtiva, e d’aquí deuen córrer la vila e 

terme de Algezira, e la ciutat e orta de València. E los mil deuen ésser receptats, segons se 

diu, en la vila de Murvedre. E que la orta sia contínuament tal(l)ada. E més avant, que en la 

primavera, sien trameses e armades certes gale(r)es per prohibir e empaxar que per la mar 

viures alcuns no puxen ésser portats, ni meses en la dita ciutat. E vedat que de les parts 

d’Aragó, ni d’altra partida del regne, no puxen ésser meses en la ciutat de València, en 

manera, que per destreta de viures hajen aquella a lur mà, e sia a lur opinió reduïda”.558 

L’estratègia per derrotar el regne, com veiem, passava per aplicar una tenalla sobre 

València, per després, una vegada l’urbs hagués consumit les seues reserves alimentícies, 

rendir-la, sens més remei, per fam o manca d’aliments.559 I, en aquests plans la vila d’Alzira, 

i la seua comarca natural, estaven en el flanc sud, i a mig camí de l’itinerari que unia 

València amb Xàtiva, ciutat aquesta última des de la que, presumiblement, partirien 1.000 

genets per rodejar València, no sens primer  privar d’aliments els llocs per on passaven, i 

                                                 
558 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 68v-69v. Vide PARRA BALLESTER, José 
Mª.: Lo Compromís de Casp... Op. cit., p. 63-64. 
559 Aquest sembla ser un pla estratègic de guerra ja assatjat durant l’enfrontament bèl·lic amb Castella conegut 
amb el nom de la guerra dels Dos Peres (1356-1369). En aquesta ocasió l’ajut de queviures subministrat per 
Alzira a favor de València, trencant el segon setge castellà a la ciutat del Túria, serà una acció que lliurà els 
valencians de conéixer la fam i en el temps serà esdevindrà un record força lloat, molts anys després com es 
recordava en una carta del consell municipal de València adreçada als jurats d’Alzira en 1393. Vide AMV: 
Lletres missives dels anys 1391-1394; g3-5, f. 176. Vide Apèndix documental. 
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singularment, Alzira, vila afecta a la causa defensada per la capital del país, i amb certa 

importància com per poder frenar l’atac contra el cap i casal. 

La privilegiada posició de què gaudia el cavaller i capità mossèn Berenguer de 

Vilaragut respecte a la primera autoritat militar i governativa del regne, el governador Arnau 

Guillem de Bellera (+ Morvedre, 27 de febrer de 1412) feia que els informes que els espies 

elaboraven per a la màxima magistratura del regne foren ràpidament coneguts per 

Vilaragut, més encara, si en ells s’al·ludia a qualsevol perill que poguera afectar la Ribera del 

Xúquer. Així, pròxim a concloure sentència el parlament de Casp que proclamara nou rei 

en la Corona d’Aragó, s’estengueren novament rumors, no sabem si fundats o infundats, 

d’una nova amenaça militar. Davant aquesta nova intimidació, el capità reial de la vila 

participà al consell municipal, reunit en sessió el 28 de maig de 1412, del persistent perill 

que, ara més que mai, els angoixava: “com ell hagués clar sentiment de gent d’armes qui 

devien venir per damnificar lo terme, e talar los blats que y són, e diverses vegades haja 

manat, ab veu de crida pública, que tothom segue e reculla los blats prestament, e alcú no 

se’n moga”.560 

En aquesta situació de preguerra, i temps de tribulacions, els cereals, ja de per sí 

més que importants, essencials, per a l’alimentació humana i per als bestiars majors (bòvids, 

cavalls, muls i ases) i menors (ovelles, cabres, porcs, aviram...), adquirien una nova 

dimensió, la qual ben bé podríem qualificar d’estratègica, i això és així per que en aquesta 

època la intendència dels exèrcits no existia (o si més no com l’entenem avui), sinó que 

s’aprovisionaven de la depredació dels queviures existents sobre el territori pel qual 

passaven, o més bé cal dir, arrasaven. D’ací que si qualsevol contingent d’enemics armats 

topava amb una vila fortificada, ben proveïda de queviures per resistir un setge més o 

menys llarg, recollida la seua població i animals dins dels murs, i sens possibilitat de 

                                                 
560 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 3v. 
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mantenir’s del saqueig d’aliments sobre el territori, l’atacant tenia un greu problema. I això 

és el que pretenia mossèn Berenguer de Vilaragut per salvar Alzira i els seus habitants. 

 

 

II.6.2. L’objectiu primordial: la preservació dels blats 

La línia mestra del govern municipal de la vila d’Alzira en qualsevol temps era 

obtenir un abastiment de queviures regular, un flux constant per al seu intervingut mercat 

cerealer, i evitar que el fantasma de la fam s’apoderés de la població i del seu camp 

circumdant, de la seua comarca. Més encara, en un temps com l’Interregne en el qual les 

institucions de la Corona d’Aragó eren singularment vulnerables per la manca d’un sobirà i 

pel clima d’enfrontament entre faccions nobiliàries, cada una  de les quals recolzava el seu 

candidat. 

Assenyalat l’objectiu, els justícia, jurats, consellers i prohoms engegaren diverses 

tàctiques diplomàtiques per aconseguir l’objectiu esmentat. 

La primera mesura assajada fou la de recórrer al suborn de la màxima autoritat 

pública del regne. Fins la mort del rei Martí I l’Humà, els jurats i consell general de la vila 

d’Alzira sempre havien vist en el governador del regne, investit també amb el títol de virrei, 

no sols el delegat de la Corona amb més poder en el regne de València, sinó un funcionari 

reial que actuava amb connivència amb els jurats de la ciutat de València, sobretot en 

matèria d’abastament cerealer. De sobte, el dit agent esdevenia, momentàniament, cap del 

regne, a l’espera que dels diversos parlaments de la Corona sorgira, amb l’ajuda de les 

pregàries fetes a Déu, un rei i senyor natural. Tot això féu pensar a les elits que governaven 

Alzira, i possiblement les de les altres viles reials valencianes, que més valia estar a bones 

amb el governador, que a males, ja que tenien més a guanyar si les relacions amb ell eren 

cordials. Potser per això fou que el consell municipal d’Alzira acordà “subvencionar-lo”. 

En altres paraules subornar-lo. Tot per fer que es decantés per la causa dels de la Ribera del 
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Xúquer en el seu antic plet contra la ciutat de València per la validesa jurídica del privilegi 

tantes vegades defensat i esgrimit per Alzira que facultava la dita vila a emmagatzemar 

grans. És per això que, el 21 de juliol de 1410, el consell municipal alzirenc acordava: “... 

sobre lo procés que lo governador de València, per son comissari nos fa, a instància de la 

ciutat de València, contra nostre privilegi dels embotigaments sia defès a consell de nostres 

advocats. Ítem, que atenent que totes les universitats reyals, i/o la major part de aquelles, 

han servit lo dit governador de alcuna quantitat de pecúnia, e que Algezira res no li ha dat, 

que aquell sia servit de alcuna quantitat, tro en cinquanta florins, a discreció dels honrats en 

Johan dez Torrent, e en Jacme Garcia, e en Luis de Santacreu, missatgers a aquell tramés, 

sobre la defensió del dit privilegi”.561 

D’aquest acord més amunt enregistrat es desprèn la nul·la col·laboració d’Alzira en 

lliurar cap quantitat de diners al virrei, a diferència del que sí havien fet altres municipis del 

braç reial, per això tres notables del consell reberen l’encàrrec de pagar fins a 50 florins, 

això sí amb “discreció”, a fi de comprar voluntats. Al cap d’uns dies, el consell municipal de 

la més important vila junt al Xúquer volgué reforçar els vincles oberts amb mossèn Arnau 

Guillem de Bellera, i “graciosament” li donaren i lliuraren 50 cafissos (13.401,60 kilograms) 

de forment. La finalitat d’aquest segon suborn, com el primer, s’emmarca en les argúcies 

legals i “il·legals” empreses “per tractar e defendre lo dit privilegi denant lo governador”.562 

De res serviren els esforços i diners esmerçats en la cort de la Governació del regne, 

ja que el 16 d’agost de 1410, açò és, nou dies després de l’acord de lliurar-li els 50 cafissos 

de forment, el consell municipal es rendia a l’evidència de no poder enfrontar-se al 

comissari del governador, i deixava que s’emportassen certa quantitat de civades: “En 

aprés, fon concordantment conclús per lo dit concell que sia permès que en Guillem 

Gerona, comissari de les civades, per lo molt noble mossèn n’Arnau Guillem de Bellera, 

governador del regne de València, o al dit governador, sia permès portar-se’n huytanta 
                                                 
561  AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1410-1411; 03/12, f. 20r. 
562 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1410-1411; 03/12, f. 26r. 
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caffiç de la civada que en la vila, e termes de aquella, ha emparat”. La vila d’Alzira, però, 

atès que preveia que el decomís, amb el qual no estava conforme, podia anar a més i no 

quedar-se solament en els 16.099,20 litres de civada que s’endugué el comissari Guillem 

Girona, preparà el camí contenciós per recórrer als tribunals de justícia: “emperò, que en 

açò no us assenta la universitat, ans hi proteste, e se’n faça fer cartes públiques en tota 

aquella forma que s’i pertanga, a consell de nostres advocats. E si més civada, lo dit 

comissari, se’n volia portar, que açò sia defès, ab tots aquells millors remeys de justícia que 

defendre se puxa, a consell de nostres advocats. E que la vila pague la civada a aquells de 

qui és”.563 

Arran dels plans de la previsible invasió del regne de València l’hivern de 1411, és 

quan a començaments de desembre del dit any, per segona vegada es decreta per part de les 

autoritats militars i civils alzirenques que els habitadors no sols de la vila, sinó també de la 

seua general contribució, recullguen tots els seus blats dintre del perímetre dels murs 

d’Alzira: “lo dit honorable consell \per los grans e evidents sentiments de gents estranyes 

que entren en lo regne/ a utilitat de la universitat de la vila de Algezira, e conservació de 

aquella, a nostre natural rey e senyor fa statuït e ordenat: que tots, e qualsevol vehïns, e 

habitador, dins la \vila, e/ terme de general contribució de la dita vila, porten e recullen 

tots los blats que aquells han dins la vila de Algezira, per temps o espay de X dies, del dia 

present a enant comptador, sots pena de deu morabatins d’or”,564 en el termini dels 10 dies 

primers vinents. A més, també es decretà una inhibició general de tota mena de queviures: 

“Ítem, que alcú, o alcuns de qualsevol ley, condició o estament sien no gosen, o en alcuna 

manera presumesquen, traure, o fer traure de la dita vila, \e del terme d’aquella,/ blats 

alcuns, \legums, porchs vius, o morts, freschs o salats,/ sots pena de LX sous, e de perdre 

aquells, e les bèsties \que’l portaran,/ exceptat civades, les quals és permès traure, per 

                                                 
563 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1410-1411; 03/12, f. 27v. 
564 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 68v-69v. Vide PARRA BALLESTER, José  
Mª.: Lo Compromís de Casp... Op. cit., p. 63-67. 
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portar aquelles a la ciutat de València tan solament, e no en altres parts. E açò sia fet ab 

albarà, o senyal, dels honorables jurats de la vila”.565 Si bé hi ha una sola excepció: la civada, 

la qual, amb llicència o albarà dels jurats sols es permet exportar a la ciutat de València i no 

a altres indrets. 

Els membres del poder consultiu i executiu del municipi volen forçar una massiva 

concentració de blats panificables dins de les muralles de la capital de la Ribera del Xúquer, 

una mesura que si bé s’acorda “a utilitat de la universitat de la vila d’Algezira, e conservació 

de aquella”, deixava el camp que envoltava la vila, el seu hinterland o rerepaís, de complir-se 

estrictament l’auto de govern, sense reserves cerealícoles. Per això, no és estrany que 

l’esmentat acord alçara certs recels.566 

A més a més, s’adoptava una tercera determinació, aquell 4 de desembre de 1411, 

aquesta vegada tendent a minimitzar els nocius efectes que poguera produir la desafecció 

de concentrar forçadament tots els grans de la contribució general dins les murades de la 

vila. En efecte s’aprovà: “que si alcú, o alcuns \de fora contribució general/, de qualsevol 

ley, condició o stament sia portar al almodí de la dita vila forment per vendre, que pusca li 

sia permès comprar, e traure de la dita vila, altre tant blat, de qualsevol altra especia sia. E, 

si lo dit forment, o altre qualsevol blat, que portarà al dit almodí, e no porà vendre, que 

franquament se’n pusca aquell tornar”.567 És a dir, per tots els mitjans possibles s’intentava 

avituallar-se de l’aliment humà per excel·lència, el pa, per això afavorien la vinguda de 

forments de fora dels límits naturals de la pròpia demarcació político-administrativa de 

                                                 
565 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 68v-69v. Vide PARRA BALLESTER, José  
Mª.: Lo Compromís de Casp... Op. cit., p. 63-67. 
566 Efectivament, 3 mesos enrera, el 6 de setembre de 1411, el consell general havia decretat: “que sia feta 
crida pública que tot hom reculla los viures dins la vila e mur, per ço que si gents d’armes entren en lo regne, 
no·s pusquen d’aquelles servir, ni aprofitar, ans servesquen a les persones del regne naturals e aquesta crida 
sia feta, primerament, sens manament penal, en aprés, si per los dits jurats és acordat sia feta altra crida, ab 
manament penal”. Vide AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 30v-31r. Com resulta 
evident, l’acord més amunt esmentat, ja estableix el mecanisme, d’altra banda punitiu, per forçar a la població 
a recollir-se dins dels murs de la vila amb les seues reserves alimentícies, i es desprèn que si per part del 
camperolat podia ser esquivat el dit mandat ho era. 
567 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 68v-69v. Vide PARRA BALLESTER, José 
Mª.: Lo Compromís de Casp... Op. cit., p. 63-67. 
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caire supralocal. I per això es donen segures garanties per a que qualsevol avituallador de 

forment que no haja pogut vendre en l’almodí el seu producte se’n puga retornar amb el 

seu gra. Però, atès que la Ribera del Xúquer era una comarca excedentària de civades es 

permetia que qui portara certa quantitat de forment podia endur-se d’Alzira la mateixa 

quantitat que importava d’altre gra: civada, ordi, sègol... A meitat de gener de 1412, es torna 

a insistir en fer que els queviures existents en el terme tornen a concentrar-se dins la vila. 

Un tret comú al període cronològic de l’Interregne, breu en el temps, però intens en 

esdeveniments, és la recerca, per diversos mitjans, d’un aprovisionament de cereals 

convertibles en fogasses, ja hem vist, les inhibicions decretades, les seguretats ofertades, els 

suborns a alts funcionaris, els decomissos de civades per part d’un comissari del 

governador. A més, però, hem documentat com les autoritats municipals d’Alzira empraren 

mètodes més expeditius. Efectivament, el 23 de gener de 1412, el consell municipal 

acordava carregar un censal d’una elevadíssima quantitat, 15.000 sous, tots ells per “que 

sien convertits en comprar blats a obs de la vila e singulars de aquella”.568 La xifra és força 

elevada, a fi d’avaluar-la amb més precisió sols direm que les rendes i drets reials del 

General de la vila d’Alzira foren arrendades en abril de 1412 per Antoni Boquet i Joan dez 

Torrent, dos coneguts notables locals amb experiència en el govern local, per la suma de 

19.666 sous i 8 diners anuals.569 

La comanda de cercar els diners, per a continuació comprar blats per abastir el 

mercat local, la reberen quatre veïns: Joan Sacanyana,570 Miquel Ivanyes,571 Guillem Badia572 

                                                 
568 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 81r. Vide PARRA BALLESTER, José Mª.: 
Lo Compromís de Casp... Op. cit., p. 76. 
569 PARRA BALLESTER, José Mª.: Lo Compromís de Casp... Op. cit., p. 76-77. 
570 Es tracta d’un prohom de professió llaurador. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 
03/13, f. 1v. 
571 Al començament del llibre d’actes figura el seu nom com a conseller novament elegit pels llauradors i pel 
districte del raval de santa Maria. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, foli abans del 
núm. 1r. 
572 Es tracta d’un prohom. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 13v. 
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i Bernat Gilabert,573 els quals es constituïren en diputats d’una comissió específica nascuda 

exclusivament per gestionar l’administració de la provisió de cereals amb un imperatiu 

administratiu exprés: “faent compte de rebudes e dates per manera que la vila sia ben 

proveïda”.574 Açò és, les autoritats locals tenen una vertadera “obsessió” per conèixer de 

manera fefaent, ràpida i precisa quants cereals panificables, i de quina classe o varietat, 

tenien en tot moment. Aquesta obstinació per accedir a una informació veraç relativa a 

quantes reserves alimentícies panificables comptaven també es manifestà dies abans, en la 

sessió del 14 de gener, en la qual acordaren “que los lochtinents de justícia del terme 

regoneguen, cascú en son loch, com són armats, e quant blat hi ha d’ací a dicmenge, primer 

vinent. E que dilluns per tot dia, ho hagen per scrit notificat al capità e justícia e jurats de la 

vila”.575 I també en 14 de maig de l’any 1412, quan es determinà “que los capità e jurats ... 

facen scriure los blats que·s cullen dins lo terme de la general contribució de la dita vila”.576 

En altres paraules, estem davant una administració municipal, força preocupada per una 

informació essencial, per tenir en ple funcionament el mercat local de cereals. Més sensible 

a alts preus i desabastiment en aquests temps que no en altres no tan difícils. 

La comissió (“sectorial”) o diputació, nascuda a mitjan gener de 1412, encara 

funcionava a començaments d’abril d’aquell any. L’estratègia més resolutiva encaminada a 

resoldre el problema de l’insuficient abastament cerealícola passava per aplicar mesures 

contundents. Si bé s’havia decretat inhibició de blats i autos de govern per recollir els grans 

de la comarca dins la vila d’Alzira, no devien ser suficients com les següents actuacions 

apunten, i a més hi existia la reserva d’uns blats que es detreien del mercat local de grans i 

de l’autoconsum, açò és, en principi, estaven lliures d’aquests compliments força restrictius. 

                                                 
573 Al començament del llibre d’actes figura el seu nom com a conseller novament elegit pels llauradors i pel 
lloc de Cogullada. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, foli abans del núm. 1r. 
574 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 81r. Vide PARRA BALLESTER, José Mª.: 
Lo Compromís de Casp... Op. cit., p. 76-77. 
575 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 78v. Vide PARRA BALLESTER, José Mª.: 
Lo Compromís de Casp... Op. cit., p. 74-75. 
576 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 114v. 
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Efectivament, ens referim als productes, en espècie, resultats dels pagaments dels drets del 

terç delme, pertanyent al rei, i dels delmes i primícies eclesiàstiques. 

Amb diners en mà i sense haver qui volguera vendre cereals, perquè esperava 

obtenir més diners reservant-se per a millor ocasió (el temps de soldadura entre dues collites) 

quan pujaren més els preus, sols hi havia un sol camí, l’expropiació forçada dels blats 

procedents dels delmes i el pagament dels mateixos als arrendadors dels drets delmals al 

preu fixat pel consell municipal. Aquesta era una solució intel·ligent i “rodona”. Coneixem 

l’existència de l’esmentada operació gràcies a la fonamentada protesta que formulà 

l’arrendador dels delmes, Pere Aymar,577 d’Alzira, el qual esperava traure del terme d’Alzira 

el gra panificable i vendre’l allà on més guanys econòmics li reportaren, sens cap mena de 

dubte, a la ciutat de València.578 La compra, o millor l’arrendament, de la percepció del terç 

delme era un dret que incumbia la batllia local, i la vila d’Alzira havia obtingut en 1393 del 

rei Joan I el Caçador un important privilegi, que facultava que el batlle local només havia de 

ser nomenat, exclusivament, d’entre els veïns de la vila.579 Miquel Vendrell, aleshores batlle 

                                                 
577 Aquest personatge estava ben sabedor de la legislació local relativa als blats ja que formava part del grup 
dirigent de la vila, així en l’any 1384-1385, i més tard en 1393-1394, i en 1395-1396 havia estat jurat, en altres 
ocasions el veiem de conseller, 1395-96. Vide LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts ... Op. 
cit., p. 89, 107, 109 i 116. 
578 El 22 de març de 1399, veiem a Pere Aymar, entre la nòmina de nou consellers, que juntament amb el 
justícia, els quatre jurats, i 28 prohoms aprovaren les ordenacions o estatuts de les inhibicions dels blats, en el 
seu primer capítol es llegeix: “primerament, a utilitat de la cosa pública de la dita vila d’Algezira statuí e 
ordenà que alcuna persona de qualsevol ley, condició o stament sia, no gos, o en alcuna manera, presumesca 
traure, ni fer traure, de la dita vila e lochs de la general contribució, o parts, fora general contribució, forment, 
centeno, dacça, panís, ordi e espeltes, sots pena de perdre los dits blats e les bèsties que·l portaran, e de sexanta 
sous de moneda real de València, pagadors quantes contrafaran de les quals penes serà lo terç del senyor rey, lo 
terç del acusador. Declaran que si alcu serà atrobat anant ab los dits blats o qualsevol de aquells, en qualsevol 
part, fora los llochs de la general contribució de la dita vila que sia encorregut en la dita pena. Emperò, del 
present statut són exceptades totes civades. E són exceptats tots blats que sien de delmes o primícies dels 
primers compradors. Emperò, aquelles e aquells hajen traure de la dita vila e lochs de la general contribució 
de aquella ab licència e albarà dels \honrats/ jurats de la dita vila, sots encorriment de la dita pena”. Vide 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1398-1399; 03/5, f. 68v-71r. 
579 “Ítem, senyor, que sia mercè vostra, de special e perpetual gràcia, atorgar a la universitat de la dita vila que 
d’ací avant lo batle d’aquella sia e haja a ésser successivament per tot temps un prohom vehí de la dita vila e 
no  stranger de aquella. E si lo contrari serà fet, que no haja valor alcuna, ans ipso iure et facto, sia de si nulle. 
Com en veritat, senyor, axí és estat acostumat per los temps passats ans del darrer e present batle estranger. E 
sia estat vist que aquell offici per cascun dels passats batles vehins de la dita vila fo mils regit a utilitat dels 
drets e regalies de vós, senyor, e bé de la cosa pública de la dita vila, que per  lo dit batle stranger, qui molta 
divisió e molt mal ha mesclat en la dita vila, segons que per sumària informasió de la vostra senyoria habuda 
es aquella vist: plau al senyor rey, però que·l dit senyor los puxa remoure tota vegada que ben vist li serà, 
aprés que y haja a metre hom de la dita vila”. AMA: Pergamins de la Cancelleria Reial; 010/31 i 010/32 (1393, 
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local d’Alzira, era un membre preeminent que s’integrava entre les elits governants locals de 

la capital de la Ribera del Xúquer, i participava dels seus interessos com a grup dirigent. A 

més, el consell municipal en tot moment en autoritzar la compra forçada a Pere Aymar, 

dels drets del delme, sempre defensaren el pagament dels blats.580 El cas és que el succés 

que es traduïa en una menor afluència de grans envers l’urbs del país per excel·lència arribà 

als jurats valencians, els quals adreçaren als seus homòlegs de la Ribera una protesta i el 

prec de deixar que fluïren cap a la capital del regne els cereals del dret del delme.581 

El recurs a instaurar una extrema vigilància sobre l’extracció de grans, o posar 

guardes en el terme municipal i en el de la general contribució, fou acordat en l’acta del 

consell datada el 14 de maig de 1412.582 No hi ha cap mena de dubte que aquesta mesura 

evidenciava un fracàs de les altres línies d’actuació, i es revela com un esglaó més en el 

control sobre una població rural, que, si transgredia els autos del govern local, era per la 

necessitat d’obtenir uns guanys que no tenia altra forma de formalitzar, i en una època de 

l’any on tenia la possibilitat de fer-ho, és a dir, durant la collita. Tothom que podia 

escapolir-se’n ho feia. 

                                                                                                                                               
abril 9. València). Publicats a PARRA BALLESTER, J. Mª.: Los pergaminos de la Cancilleria Real... Op. cit., p. 
227-244.  
580 “Ítem, lo dit honorable concell, concordantment, ordena que la treta dels blats demanada per los primers 
compradors del delme, e d’altres blats, que són en la vila, los quals per la bona guarda e defensió de la vila per 
aquell qui per justícia serà declarat nostre universal rey e senyor, són necessaris e regoneguts per la vila, sia 
comès e de fet cometeren als dits justícia, jurats e quatre deputats, que y són ja assignats a comprar blats a obs 
de la universitat. En axí que en comprar, traure o retenir los dits blats sia fet ço que’n acordaran per manera 
que los senyors dels blats no·n hajen dan”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 
102r. 
581 “Als molt honorables e cars amichs los justícia, jurats e consell de la vila d’Algezira. Molt honorables e cars 
amichs, per en P(ere) Aymar, vehí vostre, nós és stat rahonat que ell té dins vostra vila, o terme, certa 
quantitat de forment, e de civada, de la col·lecta dels drets del delme que tenia arrendats, e volent-la portar 
\a/ aquesta ciutat, per vosaltres, o en virtud de inibició, o en altra manera, li és stat prohibit e vedat traure los 
dits blats e portar a aquesta ciutat, de què som molt maravellats per dos rahons. Una, car creem que sapiats e 
si no’n sabets vós ne certificam que alcuna inibició local no pot, ni deu ésser feta de victualles, almenys en 
prejuhí de la dita ciutat per privilegi exprés. La segona, car qualsevol inibició no comprehen, ne pot 
comprehendre, rendes de delmes ni y són vists inclusos o compresos, on ab tanta amor e affecció com 
podem, vos exortam e pregam, per deure de bona amistat, que no obstants qualsevol inibicions, o 
impediments, vullats licenciar e permetre traure, sens tot embarch, al dit en P(ere) Aymar tots e tants dels 
blats damunt dits com a aquesta ciutat, portar volrà, e retrets deute a justícia e fer-nets honestament vós 
v(i)ndrà en plaer. E si(e) l’Esperit Sant vostre protector. Scrita en València, a IX de abril (de 1412). Los jurats 
de València, a vostres plaers e honors”. AMV: Lletres missives dels anys 1412-1413; g3-11, f. 14v-15r. (9 d’abril 
de 1412). 
582 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 114v. 
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Un mes després de l’acord de nomenar guardes, el 12 de juny, a fi de donar ple 

compliment a la inhibició, o vedament, decretat pels edils sobre traure grans, el justícia i 

jurats nomenaven npu vigilants a fi d’impedir la treta il·legal de blats. La designació dels 

guardes també duia inherent la facultat d’imposar penyores als delinqüents, això sí 

reservant-se els magistrats locals la capacitat d’establir penes pecuniàries. 

Els guàrdies que foren elegits per un sol mes, a mitjan juny, en el període de la re-

col·lecció dels grans estaven ben pagats, sis florins per cap i per la mensualitat dita, però, a 

més a més, a fi d’incentivar el seu zel professional per la feina i la fidelitat a les autoritats 

municipals també obtingueren la prerrogativa de cobrar la tercera part de les penes que el 

justícia imposara als infractors. I, a fi d’evitar suspicàcies, possibles dissensions, i sobretot 

formar una autèntica cohesió en un grup que tenia en les seues mans una missió tan im-

portant com la mencionada, els diners de les penes serien dividits a parts iguals entre tots 

ells.583 

La mesura conjuntural de recórrer a vigilants obtingué molt prompte els fruïts 

esperats, ja que de tres dies després del nomenament, el 15 de juny, tenim un viu i 

interessant relat de com apressaren certs infractors. Gràcies a la relació descrita del succés 

se’ns donen unes pautes sobre el modus operandi de tots dos col·lectius implicats en l’afer: 

custodis i delinqüents. 

Efectivament, veiem que els guardes van organitzats en dues colles, una de quatre 

hòmens, i l’altra de cinc, i quan intercepten un possible contraventor (i en això més 

animadversió susciten els membres de les minories ètnico-religioses, els moros, que no els 

mateixos cristians) l’observen i deixen que aquest complete plenament la malifeta. Els 

vigilants, conscients que els malfactors, sigil·losament, una vegada inspeccionat el terreny i 

efectuada la primera extracció il·lícita de blats, una “càrrega de civada”, tornen amb major 

nombre d’implicats. Esperen, estudien l’adversari moro, que al cap de dues hores torna 

                                                 
583 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 14r. 
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amb el seu ase, amb set muls i una colla indeterminada de sarraïns, als quals sorprenen i 

revelen la seua vertadera identitat en partir els moros, amb els muls carregats de civada 

furtada, cap al seu lloc d’origen, Alberic.584 

Un fet revelador de les insanes intencions del mudèjar d’Alberic que feia de cap de 

llança és que portava emboçat l’esquellot de l’ase, i això alçà fonamentades sospites sobre 

ell. 

De l’encontre amb els moros que furtaven la civada d’un notable local, el notari 

Berenguer Fuster, en les terres i era que tenia en la partida de Mulata, els guardes, gràcies a 

la seua perícia i planificat treball aconseguiren decomissar quatre muls i un ruc, amb les 

seues respectives càrregues de civada.585 

L’excés de zel en la recerca d’infractors (que no sabem quants en foren a causa de 

no haver-se conservat els registres del justícia d’Alzira d’aquesta època) farà que els 

vigilants del terme procedisquen, a meitat de juny de 1412, a empenyorar certs béns d’un 

home de la Pobla Llarga, el qual s’enduia forment des de les terres de l’Horta del Cent, un 

quarter del terme d’Alzira que designava les terres i poblats de Carcaixent, Ternils, 

Cogullada i Benimaclí, per a batre’l a les eres de la Pobla Llarga (o de l’Ardiaca). El consell 

municipal d’Alzira intervingué en el dit afer, però a favor del desconegut home de la 

senyoria dels Esplugues. No és estrany. La invocació d’un acord de col·laboració entre les 

dues comunitats rurals, la de l’Horta del Cent i la de la Pobla Llarga, esdevingut el pacte en 

un costum a respectar per la superioritat de l’Horta del Cent, evidencia una certa autonomia 

d’acció de les esmentades comunitats rurals sempre que l’intercanvi i reciprocitat (que mai 

és al 50%) beneficiara l’entrada de grans, com és el cas: “... la costuma que és dels de la 

Orta e dels del dit loch de la Pobla, que los de la Orta carbejen e traen los blats que cullen 

en territori de la Pobla, el se’n porten batre dins territori de la Orta. E los de la Pobla traen 

en garba los blats que cullen dins lo territori de la Orta perquè es acordat que facen, segons 
                                                 
584 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 14v-15v. 
585 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 17r. 
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han acostumat, com sia més blat los que hòmens de la Orta que cullen en lo territori de la 

Pobla, que no lo blat que hòmens de la Pobla cullen en lo territori de la Orta”.586 

L’especial configuració del districte de la Pobla Llarga, un sol terme particular 

dividit entre dues contribucions generals, la d’Alzira i la de la ciutat de Xàtiva, i sobretot  la 

signatura d’una concòrdia, en 21 de maig de 1320, entre el senyor de la Pobla Llarga, 

l’ardiaca Pere Esplugues, i la vila d’Alzira, per la qual el primer es comprometia a no posar 

entrebancs als veïns d’Alzira587 en la utilització de les 20 jovades de la seua senyoria que 

restaven sota jurisdicció d’Alzira sembla que puga ser l’origen que féu que determinades 

tasques agrícoles, com ara la de garbellar i batre blats s’utilitzaren indistintament les eres, 

independentment de en quin terme municipal estaven. Al cap i a la fi, a la part d’Alzira 

entraven més grans que no a la de la Pobla de l’Ardiaca. 

 

 

                                                 
586 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 17r. 
587 ESPAÑA VIVES, Francesc: “La problemàtica dels amprius. Una carta paccional entre Pere d’Esplugues, 
senyor de la Pobla Llarga, i la vila d’Alzira”, Al-Gezira. Revista d’Estudis Històrics de la Ribera Alta, 8 (Alzira, 
1996), p. 225-242. TORRES FAUS, Francesc: Evolució del mapa municipal valencià. Simat de la Valldigna, La 
Xara, 1999, p. 147. 
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TERCERA PART. L’ABASTIMENT DE CARNS 

 

III.1. Tres formes de l’aprovisionament de carn: la caça, la cria i el mercat. 

Si hi havia algun nodriment que, juntament amb el pa de forment, pugam 

considerar transversal a tota la societat que vivia a la Ribera del Xúquer, a l’igual que a altres 

regions de la conca de la Mediterrània occidental en els darrers segles medievals, aquest no 

és altre que la carn, considerada, en paraules de Francesc Eximenis, “l’aliment pus delitable 

de menjar”. L’alimentació, en opinió de Ramon A. Banegas, no sols és una necessitat 

biològica, sinó també un acte cultural a la vegada que social i sens dubte reflex d’una 

societat.588 És per això que la ingesta d’un determinat tipus de carn és un element 

d’afirmació i d’identitat, alhora que un element que pot allunyar l’ombra i sospita entre els 

conversos de practicar el criptojudaïsme. 

Abans d’entrar en la seua anàlisi, però, cal preguntar-se què és el que s’entenia per 

aquest aliment en la baixa Edat Mitjana. Una ràpida resposta ens la pot proporcionar el que 

definiren dos humanistes hispànics a les darreries de l’època tardomedieval: Antonio de 

Nebrija (1441-1522) i fra Pedro de Alcalà. En essència, tots dos coincideixen a observar 

diversos tipus de carn: les d’animals ferotges i la de bou o vaca, ovella, anyell, moltó, cabró 

o boc, porc i senglar. Ambdós autors convergeixen en el fet de considerar aquest queviure 

com el que prové d’animals quadrúpedes comestibles que caminen per terra i són tant 

domèstics com salvatges. Igualment, tots dos inclouen la carn d’aus en la definició. 

Aquestes darreres participaven d’un concepte, el de la “volateria”, noció ambigua que no 

participa plenament de la idea de carn, però del que tampoc estava plenament exclòs.589 

 La carn a la societat baixmedieval cristiana, al contrari del que succeïa amb el pa, 

no era una vitualla imprescindible, ans el contrari, és ben sabut que es pot viure sense la 

                                                 
588 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: Europa carnívora: comprar y comer carne en el mundo urbano bajomedieval. Gijón, 
Trea, 2012, p. 22. 
589 Sobre el concepte de “volateria” vide BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: Europa carnívora... Op. cit., p. 18 i 
següents. 
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seua ingesta, però la gent que per raons econòmiques no en podia consumir se sentia frus-

trada, ja que popularment es considerava un menjar que donava força i salut. L’estimació 

de ser aquesta un queviure beneficiós per conservar la fortalesa corporal va fer que tots els 

estrats de la societat, des dels més alts fins els més baixos, volguessen tenir el dit aliment 

dins del seu plat i aquest a taula parada.590 Investigacions recents realitzades a partir de 

l’estudi de fonts arxivístiques valencianes han permès comprovar que, encara que òbvia-

ment la qualitat i quantitat variaven sensiblement en funció de la capacitat adquisitiva de 

cada persona, o família, la carn era un queviure de consum generalitzat.591 

Efectivament, aquesta era un sustent que es tenia en alta estimació, en part gràcies a 

les recomanacions i al que pensaven els tractadistes i moralistes de l’època.592 Tant els 

estaments privilegiats com les capes menesteroses n’eren consumidores. El franciscà 

Francesc Eximenis (1327-1409) ja denunciava en els seus escrits la gola dels cristians per 

oposar-la a la frugalitat dels treballadors mudèjars, i escrivia “(...) lo cristià menjarà en un 

jorn una lliura de moltó ab cols o ab salsa”.593 

Per abastir-se de carn sols hi ha tres camins, per no esmentar l’economia de la 

depredació.594 Una és el recurs a la cacera, l’altre l’autoconsum, i la darrera via, la compra en 

                                                 
590 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: “Seguretat, qualitat i higiene a la venda de carn a Barcelona durant el 
segle XIV”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XVI (Barcelona, 2005), p. 76-77. 
591 GARCIA MARSILLA, Juan Vicente: “La sisa de la carn. Ganadería, abastecimiento cárnico y fiscalidad en 
los municipios valencianos bajomedievales”, a VALLEJO POUSADA, Rafael (ed.): Los tributos de la tierra. 
Fiscalidad y agricultura en España (siglos XII-XX). València, Publicacions de la Universitat de València, 2008, p. 
82. GARCIA MARSILLA, Juan Vicente: “Alimentación y diferencias sociales en la ciudad de Valencia (1390-
1415)”, a Actes del Ier Col·loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó. Edat mitjana, vol. 2 Comunicacions. 
Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1995, vol. 2, p. 491. 
592 Sobre la relació entre el consum de carn i la salut dels que la consumien podeu consultar el que pensaven 
eminents metges de l’època com ara Arnau de Vilanova, Maino de Maineri o Bernard de Gordon, vide 
BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: Europa Carnívora... Op. cit., p. 56-60. Vide tamen. HERNANDO 
DELGADO, Josep: “Els moralistes i l’alimentació a la baixa edat mitjana” a Alimentació i societat a la Catalunya 
medieval. Barcelona, CSIC-Institució Milà i Fontanals, 1988, p. 271-293. 
593 EXIMENIS, Francesc: Terç del Crestià. Barcelona, Curial, 1932, vol. III, p. 185. Edició de Martí de 
Barcelona i Norbert d’Ordal. 
594 Ponç de Miravalls, lloctinent de procurador al regne de València, de Barcelona estant, el 5 d’abril de 1295, 
ordenava que s’obligara a Pere Sabata, senyor de Tous, a restituir a Martín Rodríguez de Foces el bestiar i les altres 
coses que va prendre violentament en una incursió realitzada a Alcòsser, una de les moltes alqueries del terme 
d’Alzira; ordenava, igualment que també es procedira contra l’esmentat noble per les vuit mules, quatre ases, els 
diners, la roba i les armes preses indegudament a uns sarraïns de Xestalgar en el camí que va d’Alcòsser a Alzira. 
ACA: Cancelleria Reial. Registres Comune de Jaume II dels anys 1291-1295; 101, f. 12r. Dos mesos després, el 3 de juliol 
del mateix any, el dit oficial ordenava al procurador del regne de València i al justícia de la ciutat de València que 
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el mercat, és a dir, en les carnisseries. I és per això que aquesta vitualla és considerada 

“estratègica” per les autoritats municipals de la vila, serà un producte que serà subvencionat 

per tal d’afavorir el seu abastiment, i a més tindrà un preu intervingut. Però no sols per les 

raons adés al·ludides, sinó perquè sobre el consum de carn gravitaran, almenys a Alzira, dos 

impostos municipals que cobraran els col·lectors que els arrenden, açò és una font 

d’ingressos per a la hisenda municipal. Les imposicions o cises sobre productes de consum 

s’implantaran arran del privilegi de Pere el Cerimoniós, atorgat en les Corts de Monçó, el 

16 de gener de 1363, en el qual facultava les ciutats, viles i llocs del regne de València, per 

poder pagar deutes i càrrecs de la universitats en un context de disminució d’ingressos a 

causa de la guerra de Castella.595 Així, sembla que en els primers anys de la imposició de la 

cisa sobre la carn sols n’hi havia una imposició regulada per certs capítols, ja que en 2 de 

gener de 1381, foren tres carnissers de la vila els que per 7.480 sous l’arrendaren per un any: 

Bartomeu Carbonell, Bernat Coll i Pere Agut.596 Un d’ells, el primer, Carbonell, tornà a ser 

comprador de l’esmentada imposició de les carns de l’any 1388597. I és anys més tard, en 

1399, quan ja veiem la presència de dues imposicions sobre les carns de la vila i ravals, una 

a raó d’1 diner per lliura598 i l’altra de 2 diners per lliura.599  

                                                                                                                                               
obligara el veí de Xàtiva Ferrer de Cloquer, Gonçalbo Sabata i la família de Pere Sabata, senyor de Tous, a restituir 
a Guillem Rifa el bestiar i els altres béns -avaluats en 2.000 sous- que li van prendre violentament en l’alqueria de 
Benimuslem, del terme d'Alzira, que aquest treballava per cessió de Guillem Ponç. TORRÓ ABAD, Josep- 
VICIANO NAVARRO, Pau: Catàleg dels registres “Comune” de Reial Cancelleria de Jaume II (1291-1295). València, 
1993, mecanoscrit inèdit, doc. núms. 1.443 i 1.611. Mecanoscrtit inèdit. Vide ACA: Cancelleria Reial. Registre Comune 
de Jaume II de l’any 1295; 101, f. 204r. 
595 AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-
1381, i per Innocent de Moya, notari, referents a 1398-1399; 040/16, f. 89r-90r. 
596 AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-
1381, i per Innocent de Moya, notari, referents a 1398-1399; 040/16, f. 103r-106r. 
597 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1388-1389; 03/1, f.13r (14 de setembre de 1388). 
598 El 31 de desembre de 1399 els jurats de la vila venien a Antoni de Martorell i Bernat Perpinyà, veïns de la 
mateixa, per als 5 mesos següents la imposició de la carn d’un diner per lliura per 1.910 sous. AMA: Llibre de 
contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-1381, i per Innocent 
de Moya, notari, referents a 1398-1399; 040/16, f. 21r-v. 
599 El 31 de desembre de 1399 Joan Serra, fill del donzell Arnau Serra, i Guillem d’Arenys, ambdós dos 
notables de la vila, arrendaren a les autoritats municipals la percepció de l’esmentat impost, també fins al 31 
de maig vinent, per la quantia de 2.790 sous. AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per 
Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-1381, i per Innocent de Moya, notari, referents a 1398-1399; 040/16, f. 
20r-v. AMA: Govern. Ordenances municipals de bon govern (començaments de segle XV); 140/I, 17. 
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No cal dir que la quantia de notícies i la qualitat de les mateixes d’aquests tres pro-

cediments de proveir-se d’aquest producte és superior quan més ens acostem a la tercera 

via, la de recórrer al mercat. 

La carn era el resultat del sacrifici i altres operacions com ara dessagnar l’animal per 

convertir-lo en producte apte per a la ingesta humana. Prova de la importància que la socie-

tat que vivia a la vila d’Alzira i el seu terme donava als animals tant criats per la seua carn, 

com als que ho eren per la seua força de tir (que al final de la seua vida útil acabarien també 

essent esquarterats i venuts a les carnisseries) era l’existència de professionals sanitaris 

d’aquests bèsties. A Alzira hem documentat, durant l’època estudiada, fins a tres manescals, 

dos cristians i un sarraí: Domingo de la Badia en 1403,600 Bernat Felip, el qual habitava al 

raval de sant Agustí en 1404601 i Azmet lo menescal, “sarraí manescal, habitant en la 

moreria” en 1397.602 

 

III.1.1. La caça 

La cacera d’animals salvatges era una activitat que no era aliena a l’home medie-

val.603 De fet l’acció venatòria és una manifestació consubstancial a l’espècie humana. 

                                                 
600 “Domingo de la Badia, menescal de la dita vila, atorgà deure als jurats sis florins d’Aragó los quals li han 
prestat en bona amor... promet-los restituir tota hora que per aquells ne serà request”. AMA: Llibre d’actes dels 
jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/7, f. 69v. (19 de gener de 1403). 
601 En anar-se’n de la Badia, en 19 d’octubre de 1403, el consell municipal el 18 d’octubre de 1404, ofertava 
ara una major suma 30 florins d’or, uns 330 sous, a Bernat Felip per a que exercira el seu ofici a Alzira. AMA: 
Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1404-1405; 03/10, f. 30v i 33v. Felip el 1408 encara residia a la vila. Vide 
AMA: Notal de Bernat Costejà de l’any 1408; 040/19, f. 28v (18 de setembre de 1408). 
602 AMA: Notal de Joan Arnau de l’any 1397; 040/20, f. 6r (27 de febrer de 1397). En aquest sentit cal esmentar 
que en el consell general de 26 de setembre de 1401 acordava prestar diners a un sarraí “menescal e a sa 
muller per tal que lo dit moro vengués ab son domicili (a) estar en aquesta vila es usàs de menescalia”. AMA: 
Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1401-1402; 03/7, f. 25v. 
603 Sobre la cacera podeu consultar com a obres generals de diversos regnes hispànics: RODRIGO 
ESTEVAN, Mª. Luz: “Cazar y comer caza en el Aragón Medieval: fueros, normativas, prácticas y creencias”, 
El Ruejo. Revista de estudios históricos y sociales, vol. 5 (Daroca, 2004), p. 59-124. MONTOYA RAMÍREZ, Mª. 
Isabel: “La caza en el medievo peninsular”, Tonos digital, vol. 6 (Múrcia, 2003). FRADEJAS RUEDA, José 
Manuel: La caza en la edad media. Tordesillas, Instituto de Estudios de Iberoamérica-Universidad de Valladolid, 
2002. PINO GARCIA, José Luis et alii: “Caza y cazadores en la Castilla medieval”, Meridies. Revista de historia 
medieval, vol. 13 (Còrdova, 1996), p. 89-117. SASTRE MOLL, Jaume: “La caza en el reino de Mallorca en la 
primera mitad del s. XIV (1300-1343)”, Estudis Baleàrics, vol. 28 (Palma de Mallorca, 1988), p. 49-58. 
CATEURA BENASSAR, Pau: “La caza en la Mallorca medieval”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 
vol. 38 (Palma de Mallorca, 1981), p. 251-259. EZENARRO, Marqués de: “Relación de cartas reales, 
mandamientos,  concesiones, curiosas piezas venatorias y otros papeles inéditos copiados del Archivo de la 
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L’estudi d’aquesta ocupació té una sèrie de barreres que fan que la coneixença de la caça 

siga limitada, i en part, això es déu a un problema de fonts documentals o arxivístiques. En 

la majoria dels casos l’activitat cinegètica és coneguda a través de textos normatius i/o 

estatutaris, i també, és clar, com a conseqüència d’aquestos amb escrits punitius o castiga-

dors de les infraccions.604 Això limita notablement allò que sabem d’aquest quefer ja que no 

tenim notícia de a quin estrat socioeconòmic pertanyen els que s’hi dediquen, si era un 

mitjà dels desesperats per a obtenir queviures o pel contrari un ofici, el de caçador, com 

qualsevol altre, quin percentatge ocupava en la dieta humana la carn d’animal salvatge o 

“salvatgina”,605 i altres aspectes col·laterals. 

 Efectivament, en el context valencià, i gràcies a la consulta dels registres de la Reial 

Cancelleria de la Corona d’Aragó ens podem remuntar a un coneixement de la pràctica de 

la cacera que se situa a finals del segle XIII. A començaments de l’any 1295, de València 

estant, l’infant Pere d’Aragó, germà del rei, ordenava als justícies d’Alzira, Gandia i Pego que 

prohibiren caçar porcs senglars amb ballesta o ceps.606 Molt probablement la raó d’aquesta 

inhibició cal cercar-la en el fet que els caçadors de jabalins amb aquestes tècniques eren tan 

eficaços que feren disminuir notablement el nombre d’aquestes bèsties, la cacera de les quals 

era un dels esports preferits pels reis, prínceps i alta noblesa.607 Era, doncs, una mesura tendent 

a preservar que aquests animals fossen nombrosos per a que quan el rei passàs per les 

                                                                                                                                               
Corona de Aragón, todos ellos referentes a Caza y Pesca”, a III Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. València, 
Diputació Provincial-Ajuntament de València, 1923, vol. II, p. 43-48 (Edició facsímil València, 2004). 
604 Sobre les fonts per a l’estudi de la cacera podeu consultar: PELÁEZ ALBENDEA, Manuel Joan: 
“Intervención municipal y derecho territorial sobre caza en Cataluña: un estudio de iushistória local y general 
(paradigma y producción jurídica)”, a Una oferta científica iushistórica al doctor José Maria Font y Rius por sus ocho 
lustos de docencia universitária. Barcelona, Promociones Publicaciones Universitárias, 1985, p. 271-289; 
LADERO QUESADA, Miguel Angel: “La caza en la legislación municipal castellana. Siglos XIII-XVIII”, En 
la España medieval. Estudios en honor de Julio González González, I (Madrid, 1980), p. 193-221. 
605 L’ús del terme salvagina en els capítols de la imposició de la mercaderia de l’any 1378 de la ciutat de Xàtiva 
és sinònim de conills i llebres. BOLUDA PERUCHO, Alfred: Els Manuals de Consells medievals de Xàtiva (1376-
1380). València, Diputació de València, 1999, p. 78. 
606 TORRÓ ABAD, Josep-VICIANO NAVARRO, Pau: Catàleg dels registres de Reial Cancelleria de la procuradoria de 
l’infant Pere d’Aragó (1291-1296). València, 1993, mecanoscrit inèdit; ítem núm. 683. Vide ACA: Cancelleria Reial. 
Registres de l’infant Pere dels anys 1294-1296; 89, f. 61r. 
607 Sobre la caça dels senglars consulteu: EIRAS MARTÍNEZ, Alfredo: “Un tema iconográfico da Idade 
Media: a caza do porco bravo”, a ROMERO PORTILLA, Paz-GARCIA HURTADO, Manuel Reyes (ed.): 
De cultura, lenguas y tradiciones. II Simposio de Estudios Humanísticos (Ferrol, 14-16 noviembre 2006). La Corunya, 
Universidade da Coruña-Servicio de Publicaciones, 2007, p. 155-174. 
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esmentades zones i volgués caçar-los, ho fes sense més problemes. Efectivament, el consell 

municipal de Castelló de la Plana tenia diversos maldecaps amb animals salvatges com ara 

cérvols i porcs senglars i a fi de reduir la seua proliferació i nombre de tant en tant contractava 

algun cervater, fins i tot de Tortosa. Així, tenim acords en aquest sentit que daten de març de 

1401, d’octubre de 1404, d’agost de 1415, però és força significatiu que a les darreries d’aquest 

últim any s’ordenàs per part del dit consell municipal que els veïns s’abstinguessen de caçar 

porcs senglars en el seu terme, i sobretot en els marjals, davant la possibilitat que el monarca, 

que havia anunciat la seua anada a la dita vila, pogués practicar la cacera.608 És per això que 

Alfons el Magnànim, el juliol de 1416, ordenava a tots els bisbes, abats, senyors jurisdiccionals 

i oficials de la Corona que publicassen la prohibició de caçar o molestar porcs salvatges i 

óssos, els quals els reservava per a si mateix.609 

Però, a més disposem de notícies més específiques gràcies al fet que els consells 

municipals gaudien del ius statuendi, és a dir, del dret d’establir normes d’obligat compliment 

en la demarcació territorial de la institució. Gràcies a això, disposem d’ordinacions munici-

pals des del segle XIV, en les quals es regulen aspectes de la caça. Afortunadament per al 

nostre estudi, en el districte d’Alzira i el seu ampli terme particular i general tenim uns 

estatuts emanats per decisions o acords del consell municipal que reglamenten àmpliament 

diversos aspectes de la vida quotidiana, entre ells la cacera. 

El primer dia de setembre del 1397, el consell general d’Alzira aprovava una ordina-

ció relativa a abatre o atrapar animals salvatges. En el primer capítol dels dos existents, es 

declarava la intenció del text normatiu: “per tal que major habundància de caça haja en la 

                                                 
608 ROCA TRAVER, Francisco A.- FERRER NAVARRO, Ramon: Historia de la Cultura Valenciana (1263-
1499). València, Real Acadèmia de Cultura Valenciana, 2004, vol. II, p. 502, doc núm. 1.350. 
609 RODRIGO LIZONDO, Mateu (ed.): Col·lecció documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó. Textos en 
llengua catalana (1291-1420). València, Publicacions de la Universitat de València, 2013, vol. II, p. 1.037-1.038, 
doc. núm. 972. Sobre l’esport que practicava el Magnànim consulteu: VILADRICH, Mª. Mercè: “L’estiueig 
d’Alfons el Magnànim a la Cerdanya i la cacera de l’ós bru del Pirineu”, Revista de Girona, vol. 43, núm. 185 
(Girona, 1997), p. 28-30.  
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vila”.610 Açò és, s’espera aconseguir que s’augmente el nombre de bèsties a atrapar, per a 

que això revertesca en un millor profit dels veïns de la població, en definitiva, en un major 

accés als seus recursos alimentaris. No hi ha cap dubte que el que no es diu en l’esmentat 

capítol, però cal sobreentendre, és que la situació prèvia al dit estatut era la sobreexplotació 

de mitjans cinegètics, i això, a més, ens ho confirma el segon ítem en limitar les batudes 

dels conills a una època determinada de l’any, i no a altra. Així, la cacera d’aquests mamífers 

lagomorfs sols estava permesa en el termini comprès entre la festa de sant Martí –l’11 de 

novembre-- i Carnestoltes, que, per ser aquesta última una festa litúrgica associada a la 

Pasqua de Resurrecció, no gaudeix d’una data fixa sinó mòbil, però tant s’hi val, en el millor 

dels casos el període obert a la cacera és de poc més de dos mesos. 

 

 

Escena de cacera procedent del Tacuinum sanitatis, f. 71 conservat a la Biblioteca Nacional de Viena.  

 

En el primer capítol al·ludit, s’hi especifica que les perdius “o altra caça” que es 

durà a cap en els termes dels llocs de la General Contribució de la vila d’Alzira no es puga 

treure aquella fora dels límits jurisdiccionals del terme general de la dita vila, a l’igual que els 

                                                 
610 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 124-125. Altra transcripció de 
l’esmentada ordenança la podeu consultar a: ROCA TRAVER, Francisco A.-FERRER NAVARRO, Ramón: 
Historia de la cultura valenciana.1263-1400 (Documentos para su estudio). València, Real Acadèmia de Cultura 
Valenciana, 2004, vol. I, document núm. 979, p. 381. 
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conills. Però, el vertader motor del compliment d’aquestes ordinacions era el fet que del 

muntant de la pena imposada als infractors en qualsevol cas, uns 60 sous, l’acusador en 

rebria un terç: 20 sous, amb el sol jurament d’haver-ho vist, i que el justícia no podia con-

donar o relaxar la pena imposada, ja que si ho feia seria ell el que hauria de satisfer l’import 

pecuniari de la multa. 

Com veiem, sols s’esmenten dues classes d’animals en l’única ordinació dedicada 

específicament a la cacera, les perdius (Phasianidae Odontophoridae) i els conills (Oryctolagus 

cuniculus), i d’una manera general hem vist com s’empra el terme “altra caça”, que deu 

referir-se a llebres, guatlles i altres aus com tórtores i teuladins, la qual cosa ens indueix a 

creure que dels dos tipus de bèsties a abatre i pel seu tamany, la caça menor, açò és, aquests 

animals menuts, eren els més comuns a l’hora de ser caçats, en detriment d’altres com 

porcs senglars o cérvols. No obstant això, hi ha un element que ens indica que aquests ani-

mals de tamany gran també es caçaven en les muntanyes del districte d’Alzira. Efectiva-

ment, en l’escriptura d’arrendament del dret de la boqueria de l’any 1400, s’esmenta entre 

les condicions de l’arrendatari que “per cascun cervo, cerva, cabró, cabra, porch e truja 

munters, pach lo senyor qui les vendrà VI diners”.611  

Pocs anys més tard d’aquestes ordinacions, se’n troben unes altres sobre el comerç 

d’un animal molt específic: el colom. En efecte, el 25 d’agost de 1404, el consell municipal 

prohibia a qualsevol persona “parar ni matar coloms”. Sempre s’acostuma a dir que quan 

una prohibició és reiterada en el temps és un signe inequívoc del seu continuat incompli-

ment. Això, si més no, degué esdevenir amb la caça dels coloms, ja que la universitat de la 

vila d’Alzira hagué de suplicar al rei Martí I que aquest dictaminàs una provisió, com així ho 

féu, de València estant, el 2 de setembre de 1406, en la qual es manava que fos ferma la 

prohibició precedent d’antics jurats de la vila, segons la qual “Nengú no trench colomers, 

ne prena coloms ab rets, o ab alcuns laces, o en altra manera no·ls òcia en algun loch pròpi 

                                                 
611 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 61v. 
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o d’altri. Et aquell qui ho farà pach sexanta sous, esmenant primerament lo dan, d’açò 

exceptat ocell de caça, mentres que no·n cace hom prop lo colomer”,612 ara, però, elevada a 

categoria de prohibició règia. Cal dir que els coloms es criaven en colomers en el camp no 

sols per la seua carn, sinó també per la colomina, la matèria orgànica o fem que produïen 

els seus excrements, que era un excel·lent fertilitzant per al camp. 

El fet que els animals esmentats fins ara com a objecte de cacera, és a dir, perdius, 

conills i singularment els coloms, siguen d’un tamany menut sembla que els dotava d’uns 

avantatges respecte d’altres més grans i per això sembla que aquests animals gaudien de 

certa predilecció a l’hora del seu consum. Efectivament, en un món en què la conservació 

de la carn fresca i en aptes condicions per a la ingesta humana no es resoldrà fins avançat el 

segle XX, els animals d’una grandària com la dels esmentats eren els preferits per a determi-

nats tipus d’àpats. 

Pel que fa a les tècniques (o enginys) emprats en la cacera, la documentació ens 

parla dels següents artefactes: ballestes, ceps i xarxes o filats. A més, acabem de veure més 

amunt que la cacera amb “ocell de caça”, açò és, amb astors, esparvers i les distintes classes 

de falcons com ara els grifons, xoriguers petits, comuns, cama-rojos, etc. estava permesa 

sempre que no es realitzàs prop dels colomers. 

Les ballestes eren una arma terrible, la precisió de la qual en mans d’un bon balles-

ter podia fer estralls en l’animal (o enemic) a abatre. Alguns consells municipals valencians 

volien comptar amb ballestes per a la seua milícia, com ara el d’Alzira, que comprà cinc 

ballestes de torn el 1365.613 Altres, com el de Castelló de la Plana, intentaven, a comença-

ments del segle XV, atraure constructors de ballestes a la vila.614 I altres, a fi de comptar 

amb una milícia força ensinistrada, oferien premis als més reeixits en el joc de la ballesta, 

                                                 
612 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 150. 
613 OLMOS Y CANALDA, Elias: Inventario de los pergaminos del Archivo Catedral de Valencia. València, 
Arquebisbat-Diputació Provincial-Ajuntament de València, 1961, p. 338, núm. cat. 2.907. ACV: Pergamí núm. 
1953. 
614 ROCA TRAVER, Francisco A.- FERRER NAVARRO, Ramon: Historia de la Cultura Valenciana... Op. cit., 
vol. II, p. 469. 
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després d’acudir a missa els diumenges. El consell municipal d’Alzira protestava i s’oposa-

va, el 19 de novembre de 1393, a la demanda del batlle general de València d’exigir a la vila 

l’enviament de 22 ballesters a l’expedició de càstig projectada pel rei contra els rebels de 

Sardenya.615 Això no devia ésser desaprofitat per caçar amb aquesta arma.616 En terres del 

nord de Catalunya, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, en 1368 es prohibien diverses 

maneres de cacera a les deveses i boscos senyorials; així, una ordenança determinarava que 

ningú “no caç, ni faça caçar, ni pendre amb filats, cans, fures, balestes, ni ab neguna altra 

manera, coniylls”.617 Altres pràctiques i tècniques de cacera devien efectuar-se amb paranys, 

enzes, cimbells, ceps, gossos i furons. L’ús d’aquests dos darrers animals per caçar, els 

documentem a Alzira a meitat del segle XV. Una donació reial de 1450 d’una devesa a 

favor  del monestir de Santa Maria d’Aigües Vives, “sito in deserto intra generalem terminum sive 

limites villae Algezirae”, atorga a aquest la facultat d’imposar penes contra els caçadors que 

actuen sense llicència del prior del monestir, a l’igual que atorga a aquest darrer “cum potes-

tate auferendi canes, furones illorum”.618 

En la referida ordinació de l’estiu de 1404, s’especifica la manera amb què s’atrapa-

ven els coloms i que quedava prohibida, per això no es podien fer servir “filats, laços, ni ab 

alcun altre enginy, ni tenir coloms per enza llà on pararan a altres ocells, ni tirar a colomer 

alcú”.619 Una tècnica de caçar les perdius era amb enfilats i amb calderes, així almenys es 

feia a les vegueries catalanes de Barcelona, el Vallès i el Penedès, provocant una notable 

minva en el nombre d’aquestes aus. És per això que la seua carn, com la de la volateria en 

general, era notablement apreciada a la taula reial, pel que, en setembre de 1387, el rei Joan 

prohibia l’ús d’aquests instruments en les esmentades contrades, permetent solament l’ús 

                                                 
615 AMA: Pergamins comuns; 011/85. 
616 A la ciutat de Múrcia, durant la segona meitat del segle XV, hi havia una taula de carnisseria, la de carn de 
muntanya en la qual únicament es posaven a la venda els animals lliurats pels ballesters, obligant-se el 
carnisser a oferir-la. MARÍN GARCÍA, Mª. Angeles: “Las carnicerias y el abastecimiento de carne en Murcia 
(1450-1500)”, Miscelánea Medieval Murciana, vol. 14, (Múrcia, 1987), p. 68. 
617 SOLDEVILA I TEMPORAL, Xavier: Alimentació i abastament al Baix Empordà medieval (segles XII-XIV). La 
Bisbal d’Empordà, Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2004, p. 105. 
618 LÓPEZ RODRÍGUEZ, Carlos (ed.): Liber patrimoni Regii Valentiae. València, PUV, 2006, p. 119. 
619 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 143. 
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d’ocells, gossos i ballestes en les dites vegueries.620 Per tant, no és estrany que aquestes 

tècniques també s’emprassen a la Ribera del Xúquer; de fet, en abril de 1381, durant la 

confecció de l’inventari post-mortem del prevere Pere Dalmau, rector de la parròquia de sant 

Bartomeu de l’alqueria de Ternils, en el districte de l’Horta del Cent, s’anotaren en la 

nòmina dels seus béns “III filats de pendre pardals”.621 

En les ordenances municipals d’Alzira no s’especifica la prohibició de caçar en les 

hortes de la vila, sens dubte pel fet que això no era tan problemàtic com per enregistrar 

queixes i tractar-se en els consells municipals i prohibir-ho. En canvi, sí que passava en la 

vila de Gandia, on, en març de 1390, el consell municipal acordà que, per evitar danys, es 

prohibís la cacera amb llebrers, gossos i falcons en el terme i horta de la principal vila de la 

comarca de la Safor en els mesos compresos entre febrer i setembre, a l’època de la collida 

de fruits. Fora de la dita inhibició quedaven compreses les muntanyes de la Marxuquera i 

els indrets humits del territori: la marina i els marjals.622 

L’absència de registres judiciaris d’època medieval a Alzira ens impedeix saber qual-

sevol cosa sobre els infractors denunciats. Aquests, però, constituïen una petita part dels 

que practicaven l’activitat cinegètica. No sabem quants s’hi dedicaven i sota quines condi-

cions es practicava, si era per a l’autoconsum o com a professió i vendre el producte del seu 

treball. No obstant això, a l’únic registre de la batllia local d’Alzira que s’ha conservat del 

període que estudiem, el referent al bienni 1376-1377, només hi ha un assentament d’un sol 

infractor en la cacera de coloms. Efectivament, en 1376, el notari Vivet de Jusseu, i alesho-

res batlle, escrivia en el seu quadern de l’administració del patrimoni del rei del districte que 

gestionava, una entrada de diners, fruit de la imposició d’una pena per cacera prohibida: 

“Ítem, reebé lo dit batlle, per composició ab n’Estheve Castell, habitador en lo Thoro, per 
                                                 
620 RODRIGO LIZONDO, Mateu (ed.): Col·lecció documental… Op. cit., vol. II, p. 803, doc. núm. 735. Una 
altra restricció a la manera de caçar perdius i llebres fou ordenada per la reina Violant de Bar, el maig de 1402, 
per a Cubelles i la Geltrú: “que nengú… no gos caçar perdius sinó ab aucells comunament appel·lat de rapina, 
ne llebres, sinó ab aucells e cans”. IBIDEM, doc. núm. 855 p. 923. 
621 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1381; 040/6 (15 d’abril de 1381). 
622 GARCIA, Ferran (ed.): El llibre d’establiments de Gandia. Imatges i missatges en una vila medieval. Gandia, Arxiu 
Municipal de Gandia, 1987, p. 82-83. 
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ço com aquell parava a coloms contra forma de fur, per la qual raó era encorregut en pena 

de LX sous, perquè lo batle féu composició ab lo dit n’Estheve Castell per XV sous”.623 

La pràctica de la cacera no devia obeir a la recerca, exclusiva, d’una complementa-

rietat de recursos alimentaris o a la manca d’aquests i sols tenir aquest camí o via (com la 

pesquera en les sèquies i rius) per a intentar aplacar la fam del desesperat, sinó que, pel 

contrari, alguns elements són clars indicadors del mercat extralocal de la comercialització de 

la carn de cacera menor. Efectivament, si les autoritats municipals de la vila d’Alzira, a 

començaments de l’any 1400, lliuraren sengles cartes als seus veïns, Pere Calp i Berenguer 

de Sens,624 adreçades a tots els oficials de senyoria existents sota el domini del rei d’Aragó, 

on els comunicaven que els seus veïns portadors de les dites cartes que lliuraven per la 

intenció de portar vitualles a la vila els assabentaven de l’empara reial per al seu propòsit. 

Es tractava del “guiatge de vitualles”, una mena de privilegi del qual gaudien moltes ciutats i 

viles que donava protecció reial a tots aquells que portassen aliments a la vila, encara que 

fossen deutors, criminals, infidels o enemics de la majestat divina i humana; únicament 

restaven exclosos d’aquesta protecció els criminals de lesa majestat i els culpables d’encu-

nyar moneda falsa.625 L’arxiu municipal d’Alzira conservava una missiva atorgada pel rei 

Pere el Cerimoniós que afavoria el proveïment de carn de cacera al mercat d’Alzira. En 

aquella missiva s’especificava que el sobirà “ha provehït e manat universis e sengles oficials e 

lochtinents de aquells que, sots pena de cent morabatins d’or al cofres del \dit/ senyor rei 

applicadors, no embarguen ni detenguen en llurs llochs alcuns singulars de la dita vila, ni 

alcuns qualsevol persones aportants peixos, perdius, conills e altres caces e vitualles a la dita 

vila faent-les per força descarregar los dits peixos, caces e vitualles per vendre aquelles”. La 

dita lletra reial havia estat inserida dins d’una altra en la qual, el 23 de març de 1370, el 

                                                 
623 ACA: Patrimoni Reial. Mestre Racional. Comptes de la batllia d’Alzira dels anys 1376-1377; núm. 1.670. 
624 Berenguer de Sens, habitador en el raval de l’Alquenència, apareix com a trompador en el llibre de la peita 
de principi de segle XV i amb una avaluació fiscal xifrada en 17 lliures peiteres. Vide AMA: Contribucions. Llibre 
de la peita (la vila, clergues, hòmens de paratge i cavallers, raval de l’Alquenència i raval de Barrablet de l’any 1400-1404; 
230/3, f. 59r. 
625 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: Europa Carnívora... Op. cit., p. 91. 
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governador de València, Garcia de Loriç, manava a tothom que fos observada.626 Altra-

ment, en el reglament o ordenances sobre les imposicions de les carns de finals del segle 

XIV i/o començaments del segle XV, s’esmenten els diversos tipus de carn que es venen 

en les carnisseries, figurant entre elles la denominada “salvagina”.627 

A més a més, en darrer lloc hem de considerar la cacera d’un animal un tant singu-

lar, el qual es caçava no per una qüestió d’alimentació, sinó per frenar el dany que feia en 

els cultius de gra. Es tracta, òbviament, dels “pardals”, o si es vol, teuladins. Efectivament, 

els consells municipals valencians premiaven econòmicament l’extinció d’animals danyins: 

llops, raboses, ginetes, llagostes, i també pardals, ja que una plaga d’aquests darrers podia 

devastar les collites de gra. És fàcil creure que els teuladins caçats acabassen en la taula del 

caçador, i quan les quantitats d’aquests fossen extraordinàriament elevades fossen venuts o 

donats per a que altres se’ls menjassen. La unitat de compte per pagar o recompensar 

l’eliminació dels teuladins sol ser el miler, la qual cosa ja ens indica la magnitud del proble-

ma. Així, per exemple, la vila de Castelló de la Plana aprovava, a mitjans de gener de 1401, 

pagar a aquell que matàs pardals a raó de 7 sous el miler.628 El 30 de setembre de 1388, els 

jurats de la vila d’Alzira manaren fer un albarà a favor del trompador natural de la població, 

Jaume Gil, per haver presentat 540 becs de pardals que havia matat.629 Anys més tard, entre 

els llibres dels jurats de la vila d’Alzira hem trobat un assentament, inserit en la coberta 

interior del pergamí que enquaderna el llibre de l’any 1411-1412, el qual diu: “A XX deem-

                                                 
626 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 51r. Efectivament, en 19 de novembre de 
1369, de València estant, el Cerimoniós adreçava una carta a tots els seus oficials en la que, a instància del 
síndic de la universitat d’Alzira, els assabentava de totes aquelles salvaguardes i seguretats reials atorgades a la 
vila, així com a tots aquells que portaren a la mateixa animals, peixos, perdius, conills i altres (“portantes cum 
animalibus, pisces, perdices, cirogrillos et alia”). Vide ACA: Reial Cancelleria. Registre de Comune dels anys 1369-1370; 
núm. 750, f. 11r. 
627 “[P]rimerament, per carns de moltó, de cabró, porch, o truja freschs o salat, e per salvatgina, e vedell o 
vedella que’s vena a pes pach lo carnicer per lliures de cascuna de les dites carns oltra lo preu que li serà donat 
a vendre aquelles en axí que del pes que pesarà cascuna res de les damunt dites sia deduïda al carnicer una 
lliura. II diners”. AMA: Govern. Ordenances municipals de bon govern. Segle XIV; 140/I, 17bis. “Item, per tota la 
salvagina que serà comprada o menjada en sa casa pach. XII diners. Ítem, per salvagina que serà donada viva 
o morta sens alcun frau o col·losió imposició no sia pagada si donchs no serà venuda”. AMA: Govern. 
Ordenances municipals de bon govern. Segle XV; 140/I, 17. 
628 ROCA TRAVER, Francisco A.- FERRER NAVARRO, Ramon: Historia de la Cultura Valenciana... Op. cit., 
vol. II, doc. núm. 1.019, p. 401. 
629 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1388-1389; 03/1, f. 25r. 
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bre any MCCCCXI, comptà en Bernat Manfrè, texidor, sis mill e cent becs de pardals, e en 

Anthoni Navarro, son sogre, dos mill e doents bechs. Sumà tot huit mill e treents bechs”.630 

El fet que tingam sols aquesta quantitat obtinguda de manera casual, ja que sembla més ser 

objecte d’esborrany o recordatori per a tornar a processar la dada i si la comparem amb els 

que es caçaven al terme de la ciutat de València en aquest mateix temps, amb quantitats que 

podiem qualificar de “quasi industrials”, 74.630 pardals eliminats (a raó de 20 sous el miler) 

en 1410; 91.700 en 1411; 127.225 en 1412,631 podríem convenir que en un terme tan extens 

com el d’Alzira Manfrè i el seu sogre no fossen els únics que es dedicaren a atrapar parda-

lets, sinó també altres i com una ocupació complementària. 

 

III.1.2. La cria de bestiar per a l’autoconsum 

Molt més documentada que la cacera és la cria domèstica de diferents menes de 

bestiar. És natural. En part, el fet deriva de les mateixes aspracions intrínseques del campe-

rolat. 

Un ideal, tal volta el primer, del camperolat de qualsevol temps i època, i presumi-

blement de qualsevol lloc, siga el que siga, és el d’aconseguir la plena autosuficiència. Açò 

és, en paraules d’Antoni Furió “garantir l’autonomia de la seua empresa en un règim d’au-

tarquia, que li exigeix, a més d’una heretat de dimensions determinades, la possessió d’uns 

animals de labor que contribuesquen a l’explotació”.632 En altres paraules, obtenir la capa-

citat de produir com a mínim per a no passar gana ni privacions. I això implica regentar un 

nombre de terres suficient com per a que l’heretat cultivada alimente durant les successives 

collites els membres de l’agregat domèstic, però també posseir una sèrie d’animals dels 

quals obtenir, a més de la força de treball, tir i càrrega, una sèrie d’aliments, en primer lloc, 

                                                 
630 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13. 
631 FURIÓ, Antoni: “La domesticación del medio natural. Agricultura, ecología y economía en el País 
Valenciano en la baja Edad Media” a CLEMENTE RAMOS, Julián (ed.): El medio natural en la España medieval. 
Actas del I Congreso sobre ecohistoria e historia medieval. Càceres, Universidad de Extremadura, 2000, p. 90. 
632 FURIÓ, A.: El camperolat valencià... Op. cit., tom. II, p. 441. 
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no sols carn, sinó també ous, llet i els seus derivats lactis: formatges, brossat o mató, 

mantega..., però també altres dimanats d’aquest mateix origen animal: fems per a fertilitzar 

les terres, pells i cuiros, plomes, ossos, banyes, sèu...633 

Però, ¿quin tipus de bèsties tenien en les seues llars els veïns d’Alzira i de la Ribera 

del Xúquer durant la tardor de l’edat mitjana? Una primera contestació la podríem fer deri-

var d’una sèrie d’animals que són esmentats com a botí en el transcurs de les guerres priva-

des dutes entre nobles en època de Jaume II el Just (1291-1327). Així, per exemple, durant 

els primers mesos de 1295, a un veí d’Alzira, Guillem Sanxis, en l’heretat que tenia en l’al-

queria de Benimuslem, en el terme de la dita vila, els homes del noble Gonzalbo Zapata 

furtaren als llauradors del dit Sanxis una sèrie de bèsties com ara bous, cabres, ovelles, porcs 

i altres coses. O també aquesta altra: durant el transcurs de la guerra de la Unió (1347-1348), 

un dia d’octubre de 1348, els exèrcits dels conservadors de la Unió de València, conjuntament 

amb les milícies d’Alzira i d’altres llocs circumveïns, arrasaren i cremaren l’alqueria d’Alfarb, en 

la subcomarca de la Foia de Llombai o de les Torralbes, un lloc del terme general d’Alzira 

poblat íntegrament per sarraïns. La causa de la malifeta era infringir una mena de càstig pel fet 

de ser propietat del noble Pericó de Centelles, destacat partidari reialista. A Çaat Abra “li 

robaren e se’n portaren ab si XIII ovelles, que podien valer, setanta sous, poch més ho menys. 

Ítem, un moltó... que podia valer XII sous, poch més ho menys. Ítem, una vacha e un vadell 

que podia valer sexanta sous, poc més ho menys... Ítem, V parells de guallines que podien 

valer XIII sous”. A aquests béns, els seguia una interessant nòmina que inventaria i quantifica 

el valor dels danys ocasionats pels unionistes de la vila d’Alzira als sarraïns alfarbins: A Alfucey 

Almillaxí, entre altres béns, li decomissaren un parell de gallines, 2 cabres i 2 xotos; a Afament 

Alfayariach, un parell de bous i un parell de gallines; a Mahomat Asert, 14 gallines, 2 galls, un 

cabró i una cabra; i a Çaat Adnayar, deu cabres, 5 xotos i mitja dozena de gallines. Sols ens 

                                                 
633 El sèu era la matèria primera per impermeabilitzar cubes i tonells, greixar els carros i fabricar candeles. 
Vide ZAPATERO, Mariana: Alimentación y abastecimiento de carne. El caso castellano durante la Baja Edad Media: 
mercado, consumo y cultura. Múrcia, Compobell SL, 2015, p. 148. 
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hem fixat en els béns semovents, que són els que ens interessen per aquest apartat. Aquests 

cinc exemples triats a l’atzar mostren com a les petites comunitats mudèjars de la Ribera del 

Xúquer el camperolat sol comptar amb una sèrie d’animals domèstics per complementar la 

seua alimentació, com veiem fonamentalment aviram, i ovicàprids i els més afortunats tenien 

bòvids amb els que llaurar la terra. Si tenim en compte que les comunitats de sarraïns tenen un 

nivell de riquesa inferior a les comunitats camperoles de cristians, podrem inferir que els 

nivells de tenència de bestiar domèstic en comunitats com ara Guadassuar o Benimaclí, per 

posar dos casos, devien ser globalment superiors als dels sarraïns de la mateixa comarca. 

Però, la resposta vertadera a la qüestió adés plantejada passa per efectuar una anàlisi  

exhaustiva de la documentació notarial conservada referent a la nostra àrea d’estudi, i exa-

minar les dades inserides en els diferents tipus documentals òptims per als nostres propò-

sits, com ara, en primer lloc, inventaris post-mortem, tot i que cal prendre alguna prudència a 

l’hora d’interpretar les dades que ens aporten. Una precaució a tenir en compte és el fet que 

quasi tothom tenia animals, però no sempre els tenia a casa seua, i generalment, els invent-

taris post- mortem recullen allò que el difunt posseïa a casa en el moment del seu òbit, és a 

dir, que una mena de fotografia de només un sol instant, el final. També hi havia les 

comandes de bestiar de les quals en parlarem més tard. També, però, són interessants els 

establiments de terres, testaments, donacions inter-vivos... De fet el bestiar domèstic apareix 

present d’una o altra manera en els tipus documentals de caire notarial que acabem d’es-

mentar. Així, a fi de fer més sòlid i ferm el coneixement sobre els animals que es criaven a 

casa, és necessari recórrer no sols a la documentació notarial d’Alzira, sinó també a molts 

protocols notarials de la Ribera del Xúquer. 

Els inventaris post-mortem conservats de l’àrea estudiada, el terme de la Contribució 

General de la vila d’Alzira, són vertaderament pocs. Així, per al període comprès entre els 

anys 1371 i 1422, hem trobat tan sols 12 inventaris post-mortem: 6 d’Alzira, 1 de Cogullada, 1 

de Ternils, pel que fa al terme particular de la dita vila, i pel que fa a la contribució general 2 
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de l’Alcúdia i 2 de Carlet. Els animals amb finalitats d’autoconsum que apareixen en els 

inventaris són els següents: Domènec de Vilalba tenia, a l’Alcúdia en 1371, un porc mitjan-

cer, un gall i 14 gallines, quatre ànedes grans e quatre més menuts, així com quatre polle-

tes.634 Deu anys després, el rector de Ternil tenia en una gàbia un conill.635 Bartomeu Pujol 

d’Alzira tenia el 1403 “una gallina ab tres polletes e un poll”.636 En el moment de l’òbit de 

Berenguer Amenler, del raval de Santa Maria d’Alzira, en desembre de 1408, posseïa una 

somera, un porcellet de pel negre, açò és, l’ibèric o negre, tres parells de gallines i un gall i 

una oca.637 El rector de Carlet, Bartomeu d’Alapont, tenia en 1412, tres gallines i entre polls 

i polles 20 exemplars.638 Margalida, vídua de Pere Barbastre, tenia, el 1422, a Alzira quatre 

gallines, un gall i un poll.639 Com veiem, aviram i algun porc. 

En canvi, quan la documentació sobre una àrea geogràfica determinada que estem 

estudiant és poca o insuficient, com és el cas d’Alzira i les seues alqueries, hem de cercar en 

un altre territori on aquesta tinga la suficient entitat com per a obtenir alguna mínima 

resposta amb la qual pugam extrapolar al territori original que estudiem. És el cas que hem 

seguit per a una de les alqueries de Xàtiva que conforma un districte o quarter dels quatre 

en què es dividia el terme de la segona ciutat del país, Castelló de Xàtiva (avui dit Castelló 

de la Ribera), amb una població de cristians vells de poc menys de 100 veïns,640 entre 1464 i 

1505. La recerca documental en protocols notarials ha fet que localitzem 23 inventaris post-

mortem i almonedes. Així, de l’anàlisi de les relacions de béns que deixava el difunt en el 

moment del seu òbit, i en alguns casos quan no hi ha inventari, i sí almoneda dels seus béns 

hem elaborat el següent quadre. 

 

                                                 
634 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’ any 1371; 040/3, f. 126-127. 
635 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1381; 040/6, f. 49r-50v. 
636 APPV: Protocol de notari desconegut de l’any 1403; 22.484.(11 d’octubre de 1403). 
637 AMA: Notal de Bernat Costejà de l’any 1408; 040/19, f. 52r-53r. 
638 ARV: Protocol notarial de Macià Barberà de l’any 1412; 3.007, f. 90-121. 
639 AMA: Notal de Bernat de Comodolins de l’any 1422; 040/24, f. 44v-46r. 
640  El 1510 Castelló de Xàtiva comptava amb 93 veïns (d’ells quatre preveres). Vide  VALLDECABRES 
RODRIGO, Rafael (ed.): El cens de 1510. Relació dels focs valencians ordenada per les Corts de Monsó. València, PUV, 
2002, p. 533-545.  
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Quadre 6. Inventaris post-mortem i almonedes de Castelló de Xàtiva.  
1462-1505. Animals domèstics. Total 23 documents 

 
Núm  Animals Núm de 

cases
Suma total 

d’exemplars 
1  Aviram 

(gallines:28; galls: 4; polles: 32; coloms: 2 )
8 66 

2  Porcs 2 4 
3  Moltons 1 80 
4  Bous 2 4 
5 Èquids (rossins:14; muls:1; someres: 3) 9 18 
 Total 22 172 

 

Del total de 22 cases de les quals comptem amb relacions de béns en els seus 

interiors o venda del que contenien, animals n’apareixen en 11, açò és, en quasi la meitat 

d’elles, essent la suma de tots ells de 172. Com és evident, hi ha certa preferència per la cria 

de gallines, 8 cases, si bé en dos llars que no n’hi ha sí que hi havia gàbies per a elles, la qual 

cosa faria elevar el nombre d’aquests animals en les cases. Els porcs sembla que quedarien 

limitats a les cases de cert nivell econòmic. D’altra, és aclaparadora la preferència dels 

rossins als bous per llaurar la terra. 

Una font interessant per esbrinar quelcom més sobre el bestiar casolà són els con-

tractes que una sèrie de notaris, rendistes, cavallers, en una paraula les elits de la vila, pro-

pietaris d’heretats i alqueries situades al voltant de la vila d’ Alzira i la seua àrea d’influència 

més immediata, duien a terme amb colons o camperols pobres que instal·laven en llurs 

propietats fundiàries. Així, gràcies a aquests contractes ens assabentem de la infraestructura 

bàsica per al manteniment de la família camperola, entre la que no manca una sèrie de 

bestiar. En febrer de 1377, un petit noble resident a Alzira, Joan López de Pomar, establia 

la família Merino, Joan, el pare, la seua muller Mariana, i el fill d’ambdós Bernat, en la seua 

heretat situada en el territori d’Aurí, avui una partida del terme de Guadassuar, per a que li 

treballassen la terra que aquell hi posseïa. Entre les clàusules establertes hi havia la següent: 

“los porchs e nodriment n’ajam a miges”. Així mateix, la renda a pagar pels colons era de 

200 ous anuals: “Ítem, que vós me siau tenguts donar cascun any a Pasqua cent ous, e a 
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Nadal altres cent ous”.641 La qual cosa evidencia tenir uns gran llocada d’aviram. Això 

implicava posseir un nombre elevat de gallines com per poder abastir la quota de la renda 

pactada. Altres establiments o contractes d’assentament de camperols en heretats de nota-

bles contenen unes clàusules similars. Així, el dia de sant Miquel de l’any 1400, Arnau Valls 

establia a mitges dues famílies en la seua heretat de “Lo mas d’en Guillem Vidal” (el nom 

correspon a la fossilització toponímica de l’anterior propietari), situat en territori de Mon-

tortal. A Bernat d’Arbequa li manava que “lo bestiar: bous, vaques e truges sia miger e la 

criança sia partida mig per mig entre nós, però vós siats tengut guardar franch hauran 

messions cascuna truga que parà cascuna vegada yo us sia tengut donar sis almuts de daça”. 

Igualment, com en el cas referit més amunt, havia de pagar un centenar d’ous a Pasqua i 

altres tants a Nadal. A un altre colon, Domingo Anyon, de Capdet, regne de Castella, li 

imposava les mateixes condicions reflectides més amunt, però, a més, li deia “em siats ten-

gut criar un porch a vostra mesió”. Arnau Valls també lliurava a aquest darrer 3 vaques i 2 

vedells, amb la condició que, quan aquest se n’anàs, recuperaria el bestiar aportat i que si 

aquest es reproduïa seria per partir a mitges.642 Com veiem, els animals domèstics preferits 

són bòvids, sobretot per la seua força de tir, (amb una manutenció més barata que no la 

dels èquids), però sense oblidar que d’aquests se’n deriven  altres productes alimentaris com 

ara la llet i els formatges; els porcs i l’aviram. Uns anys més tard, a mitjan juny de 1410, el 

matrimoni de mudèjars format per Abrahim Tixtí i sa muller, Axuix, habitants tots dos del 

petit lloc de Rafalet de Vicent Ferrer, conjuntament amb Çahat Burriní, de l’alqueria de 

Benifaraig, ambdós indrets situats en el terme general de la vila d’Alzira, reconegueren 

davant notari ésser deutors de 13 lliures, uns 260 sous, al notable local, el notari Antoni 

Boquet, per aquelles dues vaques i dos porcs que d’aquell havien comprat i rebut, i d’igual 

forma es comprometien a satisfer el deute en la propera festa del “Ninou” o d’any Nou. 

Com veiem, es repeteix la mateixa pauta en aquests quatre contractes. 
                                                 
641 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1377; 040/4, f. 32v-33r. 
642 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1400; 040/11, f. 181r-183v. 
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Entre els animals que els colons d’aquestes heretats comptaven per engegar les 

noves explotacions hi figura el bestiar de llaurança. Molts camperols preferien comprar i/o 

emprar bòvids en les seues feines al camp, com ara llaurar o transportar càrregues, front als 

èquids o muls, si bé molt més eficaços en la feina, requerien més atencions a l’hora de l’ali-

mentació, que no bous i vaques. A més a més, les vaques podien oferir un aliment suple-

mentari, la seua llet, i els vedells que procreaven podien tenir diversos destins, un d’ells ser 

sacrificats per a l’autoconsum si les necessitats del moment ho requerien, o bé renovar el 

bestiar, quan envellissen els seus pares, o també engreixar-los per a revendre’ls. Com diem, 

els bòvids tenien aquest doble vessant, el de la seua força de tracció o de treball i el de la 

criança per a carn, però el que no oferia cap dubte era que els porcs sols servien per a en-

greixar-los i ser emprats en la ingesta humana. Així, veiem com ens ho exemplifica el darrer 

cas, el del Rafalet, que les prescripcions religioses que prohibien el seu consum per part dels 

fidels d’Al·làh no eren sempre ben observades a les terres de la Ribera del Xúquer. La carn 

de porc tenia un gran avantatge respecte a la d’altres bèsties, i aquesta era la facilitat i bon 

resultat que s’obtenia en salar-la per a la seua conservació. Si bé en donar-li aquest tracta-

ment, la carn de bacó podia i de fet disminuïa de pes fins un terç, per altra part tenia com a 

contrapartida una excel·lent conservació i llarga durabilitat que podia ser consumida a 

voluntat del posseïdor. La conservació de la carn era un problema de primer ordre que calia 

combatre’l sobretot en els calorosos mesos estivals. 

El porc era una animal brut i el seu vagareig per places i carrers era la causa de no 

pocs problemes de convivència. D’ací que algunes ordenances prohibissen la seua anada 

lliure.643 De fet, per solucionar l’esmentat problema i minimitzar les males olors que causa-

va, el govern municipal de la vila d’Alzira optà, el 1389, per establir la normativa que regu-

larà el treball del duler que havia de conduir els porcs dels veïns a cercar pastures pel terme. 

                                                 
643 “Dissapte que hom comptava IIIº mensis iulii, anno Domini Mº CCCº Xº L VIIIº, los honrats justícia e jurats, 
consellers e prohòmens, consell ajustat, stabliren e ordenaren que alcú no sia osat lexar anar soltament los 
seus porchs per la vila e ravals de aquells, sots pena de dos sous per cascuna vegada e per cascun porch, 
partidors segons que dessús”.Vide LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 33. 
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Aquest animal, en efecte, es criava per poder vendre’l, malgrat que tenia una dificultat: no 

podia caminar llargues distàncies. És més, és l’únic animal que s’esmenta el 4 de desembre 

de 1411, quan el consell municipal d’Alzira decretà una interdicció general que afectà quasi 

tots els queviures: “que alcú, o alcuns, de qualsevol ley, condició o estament sien, no gosen, 

o en alcuna manera presumesquen, traure o fer traure de la dita vila \e del terme d’aquella... 

porchs vius o morts, freschs o salats,/ sots pena de LX sous, e de perdre aquells, e les bès-

ties \que’l portaran”.644  

El mateix sistema agrari sembla que afavoria tenir quelcom de ramat per a fer més 

eficient l’explotació agrícola. Això, si més no, es desprén d’un assentament inserit en el 

llibre d’actes dels jurats degut a cert impagament de la peita. Efectivament, a causa de cert 

deute municipal, un propietari és privat, per manament dels jurats i durant un termini de 

temps, de la seua possessió de terra. A meitat d’agost de 1412, “los dits honorables jurats, 

per fer paga al dit col·lector de la peyta de dos sous, quatre diners, e XVI diners de mes-

sions, acordaren que en Joan Romeu, menor, del loch de Algemesí, deu de peyta del any 

passat, arrendaren al dit en Domingo Blasco un tros de terra del dit en Johan Romeu a 

temps de tres anys, ço és, a guaret o reguaret per preu de XX sous, VI diners”. Açò és, el 

troç de terra de Romero, que no sabem quina extensió té, ha exhaurit el seu aliment natural, 

i dins del cicle rotatiu de cultius li ha pertocat el temps de romandre com a guaret, o si es 

vol deixar de sembrar durant un temps, ací se’ns diu tres anys, per a reposar i retroali-

mentar-se per a quan es torne a sembrar de cereal. El que és interessant d’aquest arrenda-

ment és, al nostre parer, el preu, ja que el seu propietari no té una quantia ridícula per a 

mantenir la terra en el seu poder, i en canvi els jurats d’Alzira aconsegueixen certa quantitat, 

poc, però tenen per rescindir el deute de la terra i encara més, i tot això sense variar el seu 

estatus de terra no conreable. Ara bé, quin guany econòmic o profit podia donar l’esmenta-

da terra al nou arrendador Domingo Blasco? Sembla que la resposta és evident, d’una terra 
                                                 
644 PARRA BALLESTER, José Mª.: Lo Compromís de Casp... Op. cit., p. 63-67. Vide AMA: Llibre d’actes dels jurats 
i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 68v-69v. (4 de desembre de 1411). 
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que no es pot sembrar durant tres anys i que de manera natural creixerà herba, l’únic apro-

fitament són, naturalment, les pastures, i això implica tenir almenys uns pocs animals per a 

autoconsum, i als que alimentar amb l’herba de la terra de guaret. Aquest cas no devia ser 

l’únic existent, tan sols hem tingut la fortuna de trobar-lo enregistrat en els llibres d’actes 

dels jurats i consell, però tinguem en compte que l’administració del municipi s’anava con-

formant poc a poc, i no tots els actes acabaven registrant-se. El guaret, malgrat significar 

deixar descansar la terra de cultiu, fonamentalment cerealícola, en no sembrar-la, en alguns 

casos, continuava donant gra. Així, s’infereix de la lectura d’una clàusula del testament el 

rector de Carlet, Bartomeu d’Alapont, redactat el 1412, en què veiem una interessant deixa: 

“leix a·n Salvador de la Pont, jermà meu, e a Anthoniet de la Pont, nét seu, ço que a mi 

pertany dels splets del guaret que a present és reguaret de aquell camp apel·lat del Cau de la 

Rabosa”.645  

La importància del bestiar domèstic es manifesta també en textos normatius, en 

estatuts i ordinacions, en la seua regulació i en les prohibicions de què són objecte. Així, a 

través del llibre d’estatuts sabem les multes que s’establien per les destrosses causades pels 

animals domèstics: porcs, ovelles i cabrum. En abril de 1381, el consell municipal d’Alzira 

prohibia, tant als veïns, com als no veïns de la vila i la seua contribució, “tenir dins les ortes 

de la dita vila o lochs de la contribució de aquella bestiar alcú lanar o cabrú per péxer o pas-

turar”.646 Els estatuts també esmenten, ja des de 1344, una sèrie de prohibicions que impli-

quen animals de ploma: gallines, perdius i coloms. A ells, els afecten una sèrie de disposi-

cions relatives a la prohibició de comprar els dits animals per revendre’ls.647 

El bestiar domèstic és susceptible de ser dividit en dos grans apartats. D’una banda, 

un primer apartat l’integrarien animals com ara ovelles, cabres, vaques i bous, els quals molt 

probablement fossen sacrificats al final de la seua vida útil, açò és, quan les referides bèsties 

                                                 
645 ARV: Protocol notarial de Macià Barberà de l’any 1412; 3.007, f. 82r-v. 
646 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 40. 
647 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 24. 
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ja no oferien llana, llet o força de treball. És per això que aquests tipus de bestiar sembla 

que sols devia ser abatut en festes i ocasions especials, com ara celebracions de noces, o 

quan ja era vell i inútil, ja a la fi del seu cicle vital. La carn dels animals de llaurança, tir o 

arrossegament era una font de proteïnes massa important com per menystenir-la encara 

que les seues condicions higienico-sanitàries no fossen les més recomanables i la mort fos 

sobtada o per malaltia, és a dir, sense sacrifici. Comptem amb un antic exemple que ens 

il·lustra sobre un cas en què, mort un rosí, ni s’incinerava, ni se soterrava, ans el contrari, el 

seu destí fou, no podia ser un altre donades les penúries del camperolat, el de menjar-se’l. 

Pel que fa als conills, malgrat que la seua pell era bastant estimada per a confecció-

nar robes, sembla que el gros de la seua cria era per a l’autoconsum. Quan el 13 d’abril de 

1381 s’inventariaven els béns post-mortem del prevere i rector de Ternils, Pere Dalmau, entre 

els seus béns figurava “una gàbia per a tenir conills en lo qual hi ha un conill bragat”.648 

L’agost de 1407, Francesc Celma, de Cogullada, feia procurador seu el notari d’Alzira 

Ferrer Piquer “ad petendum, exhigendum, percpiendum et recuperandum a Bernardo Balcebre, habitanti 

in dicto loco de Cogullata, unium gans sive oqua masculum”.649 

Les comandes de bestiar devien ser un recurs estès entre la societat, si bé han deixat 

poc rastre documental, i això fa que difícilment comprenguem l’abast del fenomen. Si no 

fos per la declaració d’un pastor moribund, mai no sabríem que junt al seu ramat treia a 

pasturar un altre bestiar, com ara 54 caps: açò és, 1 bou, 2 xotes, o cabrides que encara 

mamen, i 51 cabres, les quals eren de 9 persones distintes, 6 d’elles d’Alzira (3 del raval de 

l’Alquenència, i altres 3 de la mateixa vila), 1 de l’alqueria de Moncada, en el terme de la 

Contribució General de Corbera, un altre de la ciutat de València. Les comandes van des 

d’aquells que tenen una sola cabra o cabró fins altres com un notari, el qual li cedí 19 

animals entre mascles i femelles, per a que li’ls custodiàs.650  

                                                 
648 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1381; 040/6, f. 49r-50v. 
649 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1413; 040/15, f. 153r. 
650 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1384; 040/8, f. 55r-56r. 
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Però, per a una part de la població, de manera freqüent la carn que proporcionaven 

els ramats domèstics als seus propietaris i les seues famílies era insuficient com per abastir-

se de forma regular durant tot l’any, i ací es feia necessari recórrer al mercat. 

En definitiva, la cria de bestiar casolà, en major o en menor quantia, depenent de 

cada economia domèstica, era una necessitat assumible per a la majoria de llars, a la qual 

difícilment es renunciava, ja que com hem vist la pràctica de deixar descansar la terra de 

l’explotació camperola per a que tornàs a ser fèrtil proporcionava uns recursos naturals de 

primera mà per a alimentar bèsties domèstiques per a complementar la reproducció d’una 

hegemònica petita explotació agrària. 

 

III.1.3. El mercat local de la carn 

La carn era un queviure bastant estimat per la societat medieval, però comptava 

amb un problema sanitari, era un producte força peridor passat determinat temps, tot depe-

nent de la temperatura.651 Aquell que no tenia animals per autoabastir-se, o volia adquirir-la 

sense desfer-se del seu propi bestiar sempre tenia el recurs a les carnisseries, existents no 

sols a Alzira, sinó també a les alqueries més importants del seu terme, així com a les senyo-

ries de la contribució general. 

 

 

III.1.3.1. Els contractes d’asseguraments de bestiar i la procedència dels 

ramats 

Una de les preocupacions de les autoritats municipals era tenir ben abastides de 

carn no sols les carnisseries de la vila d’Alzira, sinó també les de les alqueries i localitats 

pròpies de la seua jurisdicció disseminades pel seu ampli terme. Efectivament, els consells 

municipals de la baixa edat mitjana tenien el compromís de proveir suficientment 
                                                 
651 Sobre la higiene en la venda de carn podeu consultar: BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: “Seguretat, qualitat 
i higiene...” Op. cit., p. 75-95.  
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d’aliments i productes essencials a la comunitat que regien, i per això optaven pel sistema 

d’arrendament a través del qual delegaven en certs particulars el subministrament regular de 

ciutats i viles, sobretot en qüestions d’abastiment carni, encara que sense renunciar a un 

control permanent sobre tot el procés.652 

En definitiva, això era una conseqüència més de la recerca de voler minimitzar el 

risc de malestar social per manca d’abastiment d’aliments, a més tenia una altra conseqüèn-

cia: afavorir el control del bestiar amb finalitats recaptatòries derivades de la fiscalitat 

municipal que gravava el consum carni. 

A fi d’aconseguir tenir sempre una oferta mínima de carn per al veïnat, les autoritats 

locals de la principal vila de la Ribera del Xúquer articularen una sèrie de dispositius, molt 

possiblement copiats de la ciutat de València -que presumiblement devia ser la primera 

població del país que havia patit les primeres dificultats d’abastiment-, per a que fluïssen 

cap al mercat de la carn les bèsties que s’havien de degollar, esquarterar i vendre. Així, els 

acords encaminats a implementar aquest queviure semovent no sols es registraven en els 

llibres d’actes dels jurats i consell, sinó també en el llibre d’estatuts de la vila, el qual recull 

la normativa aprovada pel consell municipal entre 1344 i 1540. Gràcies a aquesta compi-

lació d’ordenances de diversa índole, tenim una sèrie de notícies anteriors als llibres d’actes 

conservats sobre quan començà el procés, com era el mecanisme de garantir l’abast de 

bestiar per a les carnisseries i quan s’efectuaren les modificacions més importants que 

havien de corregir alguns desencerts en la gestió de l’abastiment carni. En la Corona 

d’Aragó, aquest mecanisme rebia el nom d’assegurament, mentre que en les viles i ciutats 

del regne de Castella existia el terme “obligado” per definir un contracte similar.653 

No sabem exactament quan el consell municipal d’Alzira començà a emprendre una 

sèrie d’iniciatives que possibilitassen tenir la garantia de comptar amb el bestiar que s’havia 

                                                 
652 ZAPATERO DE RAMÍREZ, Mariana P.: “Abastecimiento de carne: problemática durante la baja edad 
media hispánica”, Meridies, VIII (Còrdova, 2006), p. 38. 
653 MARÍN GARCÍA, Mª. Angeles: “Las carnicerias y el abastecimiento...” Op. cit., p. 76. ZAPATERO, 
Mariana: Alimentación y abastecimiento... Op. cit., p. 77-90. 
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de sacrificar per a consum humà. De fet, la documentació de l’arxiu municipal d’Alzira, sus-

tentada en suport paper, comença a ser “abundant” a partir de 1390, mentre que amb ante-

rioritat és molt fragmentària i “testimonial”. Ara bé, hi ha un indici de la manera a través de 

la qual s’assegurava el bestiar en 1360. Efectivament, en el dit any les autoritats municipals 

sembla que aprovaren un establiment relatiu a que “alcuna persona de qualque ley o condi-

ció sia, no gos metre, e tenir, per pasturar o péxer, ne alcuna manera dins les ortes de la dita 

vila ovelles o cabres alcunes, sots pena de perdre aquelles”.654 L’establiment d’aquesta orde-

nança perjudicarà els interessos del carnisser de la moreria d’Alzira, i per tant, indirecta-

ment, els de la Corona, que veuria disminuïda la percepció de rendes que cobrava de l’es-

mentada regalia atorgada a aquesta minoria religiosa. El carnisser dels mudèjars protestà 

davant el batlle general del regne, el cavaller Pere Boïl, i el lloctinent d’aquest alt magistrat 

lliurà una missiva als justícia, jurats i prohoms d’Alzira facultant aquell, el carnisser que 

abastia els sarraïns de la moreria de la vila, a “tenir en les dites ortes de XX tro en XXX 

cabeces entre ovelles e cabres, ans de tallar e vendre en la dita carniceria, segons que·ls 

carnicers cristians de la dita vila poden e deuen tenir moltons e cabres”.655 Per tant, possi-

blement ja amb anterioritat a l’any 1360 els carnissers del districte de la vila d’Alzira gaudien 

d’un espai delimitat, les hortes, per a que els seus ramats poguessen péixer, així que és de 

suposar que a canvi de tallar la dita carn, en exclusiva, per a les carnisseries d’Alzira i les 

seues alqueries. 

Uns anys més tard, l’11 d’abril de 1381, veiem que les autoritats municipals –el 

justícia, els jurats i els prohoms– acordaren, entre altres estatuts sobre el bestiar, un relatiu a 

com i de quina manera s’havien d’assegurar els moltons. La facultat o possibilitat de garant-

tir aquests animals sols requeia en els carnissers, els quals “hajen a mostrar a hull los 

moltons, qui assegurar volran als dits jurats, o a dos de aquells, ensemps ab dos carnicers, 

qui contínuament tallen carn, e si los dits moltons seran bons per a tallar e/o à de fer que 
                                                 
654 ARV: Batllia. Lletres i privilegis dels anys 1360-1361; llibre 1.143, f. 151r. 
655 ARV: Batllia. Lletres i privilegis dels anys 1360-1361; llibre 1.143, f. 151v. (5 de desembre de 1360). 
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sien asegurats, en altra manera no. E, si lo contrari serà feyt, que los asseguraments feyts 

ultra la dita forma no valen”.656 Com veiem, la inspecció ocular per part de pèrits en la pro-

fessió és una condició sine qua non del procés de l’assegurament del bestiar a sacrificar. D’al-

tra banda, el fet que es determine aquest estatut l’abril de 1381 i no abans ens indueix a cre-

ure que cabia la possibilitat que abans d’aquesta normativa podia assegurar bestiar tothom. 

Pocs anys després, una part dels estatuts relatius a ramat assegurat confirmats el 

referit 11 d’abril de 1381, van ser modificats. En efecte, el consell municipal, el 13 de febrer 

de 1384, aprovava habilitar les hortes de la vila i les dels llocs de la contribució d’aquella 

exclusivament per als carnissers que assegurassen animals per a la vila, i és per això que 

prohibeixen que qualsevol veí i foraster pogués tenir moltons, cabres... en les hortes.657 

Però, ¿en què consistia, vertaderament, l’assegurament de bestiar a les autoritats 

municipals de la vila? Doncs, com el lector ja haurà intuït, en un contracte per la prestació 

d’un servei –el proveïment de carn a les carnisseries del nucli urbà i del seu terme–, el qual 

lliga les dues parts –subministradors, açò és, els carnissers, i els jurats, en representació dels 

veïns del districte-, i dels que ambdós contractants trauen un profit mutu. 

Aquestes eren les clàusules pel que feia al carnisser que assegurava el seu bestiar (o 

el de la seua companyia), el qual obtenia com a benefici disposar d’un espai acotat –l’horta–

658 on fer péixer els animals assegurats,659 fins un nombre limitat, açò és, 150 bèsties per 

                                                 
656  LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 44-45. 
657 “... que nengun vehí o habitador de la dita vila o lochs de la contribució de aquella ... no gos tenir dins les 
ortes ... bestiar alcú lanar o cabriu per péxer o pasturar... ítem, establiren e ordenaren que alcun hom que no 
sia vehín de la dita vila ... no gos tenir dins les ortes de la dita vila bestiar alcú lanar o cabriu... ”. LAIRÓN 
PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 40. 
658 Segons Antoni Furió l’horta és molt sovint més un concepte jurídic de preservació de sembrats, que no un 
espai físic concret. En 1346 el consell municipal d’Alzira declarava que era el que s’havia d’entendre per horta 
de la vila i que no, detallant els seus límits i excloguent aquelles parcel·les que havien estat ermes durant tres o 
quatre anys. Durant tota la segona meitat del segle XIV es succeixen una sèrie de prohibicions per a que 
determinats animals no entren en la mateixa (oques i gallines en 1345, colmenes en 1352, bèsties cerrils i 
animals de tir en 1358, gossos en 1373, ramat llanar i cabrum en 1384). Sols els carnissers podien tenir els seus 
moltons, sempre en ramats inferiors a 150 caps i fent-se càrrec de tots els desperfectes que ocasionaren en 
sembrats, vinyes i guarets. Vide FURIÓ, Antoni: “La domesticación del medio natural...” Op. cit., p. 89. 
659 “... que los moltons dels carnicers puxen entrar en totes les possessions de la orta e terme de la dita vila, 
sens pena o calònia alcuna que no sien tenguts ne paguen, sinó tan solament si·n faran, exceptat en vinyes, 
guarets, terres plantades e hon haja fruyts madurs o assahonats e en terres calivoses”. LAIRÓN PLA, 
Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 41 (11 d’abril de 1381). 
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taula de carnisseria, segons acord del consell municipal d’abril de 1381.660 Juan Antonio 

Barrio assenyala per a Oriola que els asseguradors o arrendataris gaudien de l’avantatge de 

poder alimentar els ramats en els bovalars o deveses carnisseres.661 

Un altre avantatge podia dimanar del fet de restar el bestiar que pasturava en un 

espai vigilat per un vedaler o guardià.662 És cert que la feina del vigilant de l’horta era la de 

castigar les faltes i infraccions a les ordinacions del consell comeses pels animals que menja-

ven dels sembrats, però també es cert que algú que anava armat podia ajudar si rebia un 

atac o intent de robatori el pastor que custodiava el bestiar assegurat. 

En definitiva, els carnissers ( i les companyies que representaven) comptaven amb 

un espai reservat per a alimentar els seus ramats abans de ser sacrificats en els maells 

d’Alzira, mentre que altra part de les raberes dels abastidors de carn podien restar en les 

serres properes o llunyanes cercant pastures. 

 Analitzem, però, aquesta obligació amb més cura i atenció, però abans cal esmentar 

on es troben aquests contractes i per què. 

Molt possiblement fos durant el tercer quart del Tres-cents quan els escrivans que 

regien les escrivanies dels jurats de les principals i més significades viles del regne663 

començaren a elaborar una sèrie de registres o protocols d’actes on compilar tots els docu-

ments relatius a l’activitat administrativa i de gestió que emanaven d’un sol actor, la univers-

                                                 
660 “Ítem, stabliren e ordenaren que nengun carnicers, ne altre que sia vehín o habitador de la dita vila, o lochs 
de la contribució de aquella, que haja o tinga moltons assegurats, o d’aquí enant asseguraran, no gos menar 
aquells per la orta més de CL moltons enant en hun ramat, e si ho farà que sia encorregut en pena de vint 
sous per quantes que vegades trobats hi seran”. LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. 
cit., p. 42. (11 d’abril de 1381). 
661 BARRIO BARRIO, Juan Antonio: “El abastecimiento y venta de carnes...” Op. cit.,, p. 258. IDEM: “La 
ganadería oriolana en el siglo XV: la regulación de los “pastos”, Investigaciones geográficas, 12 (Alacant, 1994), p. 
247-254. 
662 En una sessió del consell municipal de març de 1400 s’aprovava “que guardians \o vedalers/ sien assignats 
per guardar les ortes de la dita vila e bovallars hi sien fets en la vila e cascun loch del terme de general 
contribució ab e de consell dels jurats e de X consellers e prohòmens”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de 
l’any 1399-1400; 03/16, f. 57v. (13 de març de 1400). 
663 Sobre l’escrivania de la vila d’Alzira podeu consultar: BERNABEU BORJA, Sandra: “L’escrivania 
municipal d’Alzira i la seua regència als segles XIV i XV”, a Actes de la XVIª Assemblea d’Història de la Ribera del 
Xúquer. Albalat de la Ribera, 24, 25 i 26 d’octubre de 2014. (En premsa). 
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sitat de la vila664. Pel que fa a Alzira, podriem ser més precisos, de l’any 1380-1381, s’ha 

conservat un llibre de contractes amb estructura de notal665 i els primers llibre d’actes dels 

jurats i consell és de 1388-1389. Així, nasqueren el que en Alzira es denominà en aquella 

època protocollum notularum et aliorum actuum honorabilium concilii et iuratorum ville Algezire..., i, 

més modernament, llibres d’actes dels jurats i consell, els quals no sols recullen les actua-

cions d’allò que decidien les autoritats municipals, jurats o poder executiu, consellers i 

prohoms o poder legislatiu, sinó que s’hi enregistraren diversos tipus documentals com ara, 

per exemple, pagaments d’àpoques, crides públiques, arrendaments de drets locals, cartes 

reials, cartes dels jurats a altres autoritats, estatuts, acords de les deliberacions del consell 

general de la vila, etc..., i també, assentaments d’asseguraments de bestiar, tot barrejat 

seguint un ordre cronològic. Ara bé, estem en un període en el qual s’està conformant una 

administració de gestió d’assumptes públics que no està reglada com ho serà a l’actualitat, 

tot just els mateixos llibres conservats són un clar indicador dels avanços i retrocessos en el 

procés d’organitzar la informació de la institució. En altres paraules, no tots els llibres dels 

jurats i consell recullen els asseguraments que es feren en l’any de juraderia, en uns anys 

apareixen i en altres no. Les fermances de bestiar són breus assentaments on les més de les 

vegades les diverses fórmules del contracte per garantir l’abast d’animals a sacrificar se 

supleixen amb un simple i breu “etc.” 

Un exemple d’assegurament típic ben bé podia ser aquest: 

Die mercurii, XVIIª die iunii anno XCº IIIIº. 

En Bernat Domingo, carnicer, asegurà en poder dels honrats en Bernat Aymar e en Bernat 

Ros, jurats de la vila de Algezira, XXXª cabrons e promès aquell tenir a manament dels jurats 

desús dits, e tallar aquells, e que no·ls transportarà, ni cambiarà, sots pena de C sous, pagadors 

                                                 
664 L’arxiu històric de la ciutat d’Oriola custodia actes del consell municipal des del 1353, en Elx es conserven 
des de 1371, a Castelló de la Plana des de 1374, a Xàtiva des de 1376, a Vila-Real des de 1377, i de Gandia 
d’època indeterminada però de la segona meitat del segle XIV. Vide BOLUDA PERUCHO, Alfred: Els 
Manuals de Consells medievals de Xàtiva 1376-1380. València, Diputació de València, 1999. 
665 AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-
1381, i per Innocent de Moya, notari, referents a 1398-1399; 040/16. 
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de sos béns propis al senyor rey. Enaxí o jurà. Testimonis en Bernat Guerau e en Pere Mar-

galit.666 

O aquest altre: 

Die lune XXª octobris [1404]. 

Anthoni Pujalt, carnicer, de Carcaxent, assegurà LXXXIIII moltons a pena de CC sous. 

Testimonis en Berthomeu Serra e en Francesc Martí, argenter.667 

 

I un d’atípic, en què de manera inusual la informació està més desenvolupada: 

Enaprés, en lo dit dia [13 de desembre de 1398], en Guillem Cuquó, habitant en lo loch de 

Cogullada, promès als honrats jurats tallar moltons en la carniceria de la vila de Algezira, a X 

diners la lliura, si aquells los honrats jurats los hi volien assegurar. Per tal, los dits honrats jurats 

acceptaren en assegurament dels dits moltons cent-cinquanta, segons que per ordenació 

cascuna taula pot assegurar lo dit nombre. E, a les dites coses, lo dit en Guillem Cuquó obligà 

sos béns. Perquè los dits honrats jurats requeriren a mi, dit notari, les dites coses ésser en 

escrits apposades. Testes Petrus Navarro, notarius, et Anthonius Martorell, Algezire vicinos.668 

 

Els contractes d’asseguraments de bestiars estaven plenament regulats pel que fa a 

les seues clàusules que obligaven ambdues parts, venedors i compradors, en el ja referit 

anteriorment estatut de l’11 d’abril de 1381.669 Però, d’aquesta codificació que serà recollida 

en el llibre d’estatuts de la vila, referendada i validada durant moltes dècades, és interessant 

destacar que, al nostre parer, naix en un moment, abril de 1381, en què l’ordinació és la 

resposta a atallar un problema públic, o, si més no, adelantar-se en el temps donant els 

passos escaients per a que la mancança de carn no esdevingués un problema públic i per 

això s’ofereixen certes prerrogatives als carnissers que assegurassen bestiar. 

                                                 
666 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 4v. 
667 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1404-1405; 03/10, f. 31v. 
668 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1398-1399; 03/5, f. 45v. 
669 “volgueren, emperò, que si alcun carnicer que tall contínuament carns dins la dita vila o el terme de la 
contribució de aquella volrà tenir dins les dites ortes moltons que sien bons per tallar que n’i puxen tenir tro 
en CL, o d’allí a ensús, los quals moltons sien per los dits jurats regoneguts. E si aquells dits moltons seran 
bons per tallar que los dits carnicers puxen tenir aquells dins les dites ortes asseguran-los primerament, e 
abans que los hi metran e que los tallaran els desfaran, a manament de los dits jurats dins la dita vila o de los 
lochs de la contribució d’aquella, sots certa pena, e altres condicions e seguretats a volentat dels dits jurats. E 
que axí matex, ans e primerament, jur en poder de los dits jurats que los dits moltons són seus propis, car si 
seus propis no seran, aquells no puxa assegurar, ni tenir dins les ortes de la dita vila, et si los dits moltons, axí 
assegurats entraran en terres e possessions de alcú que sien vinyes, molls, calivoses, sembrades o plantades, en 
les quals haja fruyta, assaunats o en guarets, sien encorreguts en pena per cascuna cabeça, de nit VIII diners, e 
de dia IIII diners, e declaren que terra laurada de dues relles sia entesa per guaret”. LAIRÓN PLA, Aureliano 
J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 40-41. 
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Després d’identificar-se, el proveïdor de carn promet “assegurar” bestiar i això 

significa o comporta una sèrie de clàusules les quals passem tot seguit a ennumerar: 

- Comprometre’s al subministrament del nombre de bestiar que s’especifica. 

- Tallar la carn a manament dels jurats (o si es vol reconeixement de l’autoritat en la 

matèria). 

- Esment o identificació nominal dels dos jurats, en tant que autoritats públiques, 

davant els quals s’assegura la carn segons s’especifica en els estatuts. 

- De vegades s’indica que el ramat és propi del carnisser assegurador i en ocasions 

dels seus companyons. 

- Compromís de no alienar el bestiar ni vendre’l a estranys (o reconeixement de 

l’exclusivitat per a la vila). 

- De vegades, molt poques, s’indica la procedència del ramat. 

- Clàusula de pagar pena si hi ha incompliment del pacte o contracte. 

- Obligació de garantia oferta amb els seus propis béns per a l’observança del con-

tracte i atorgament de fermances. 

- Jurament de fer el que s’ha promès. 

- Manifestació que l’assegurament és fet davant fedatari públic i per tant gaudeix de 

garanties legals. 

- Finalment, la menció dels testimonis tanca l’acte. 

Com diem, els ramats que tenien la garantia de ser preservats per a ser consumits en 

la vila i els seus llocs podien alimentar-se de les herbes de les hortes, però amb certes 

excepcions. El 9 de juny de 1397 el consell municipal d’Alzira acordava que els bestiars 

assegurats no poguessen entrar “en les vinyes de la orta de la vila”, ni tampoc en aquells 

camps on el seu propietari es negàs.670 Atès que el sistema agrari imperant era el de rotació 

                                                 
670 “Primerament, fon statuït e ordenat que los bestiars assegurats no puxen entrar en les vinyes de la orta de 
la vila, e sí en lo loch on és permés aquells entrar lo senyor de la possessió dirà al pastor o guardià que no li 
entren e aquells hi entraran, en aprés o si per aventura lo y troba e li dirà que se’n hisca e no u volrà fer, que lo 
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de fulles de cultiu i per tant preveia que una part del camp no s’havia de plantar i deixar en 

guaret, aquestes herbes constituïen el menjar dels bestiars, els quals, en introduir-se en ells 

per alimentar-se, aportaven a la terra una sèrie de nutrients com ara els fems dels animals. 

Acabem de dir que sols els carnissers d’Alzira que haguessen assegurat el bestiar de les 

carnisseries tenien la prerrogativa de poder alimentar aquells en les hortes, en un nombre 

limitat, 150 caps en el cas dels moltons. Aquesta xifra serà variable en altres viles valencià-

nes, així a Onda cada carnisser podia introduir en el bovalar 50 corders, 60 cabres i 30 

ovelles; a Castelló de la Plana no es podien entrar en el bovalar més de 15 caps de ramat 

major, i com a màxim 10 ovelles, cabres i porcs, però, en canvi, eren francs els animals de 

tir, moltons i borregos.671 En Gandia, en maig de 1391, el nombre de moltons assegurats 

pels carnissers que podien entrar en l’horta, segons estatuts de la vila, era el de 100.672 Això 

és, cada vila establia un nombre de caps d’animals que podien introduir-se en els espais 

delimitats per a eixe fi en funció de la grandària de l’espai o superfície acotada, i aquesta 

estava en relació amb la demografia del lloc. Es cercava no sobreexplotar els recursos 

alimentaris dels animals destinats a les carnisseries.673 

Si més amunt hem assenyalat que l’abril de 1381 s’especificà el nombre màxim de 

bestiar assignat a taula de carnisseria assegurada, anys més tard es tornà a repetir la dita 

limitació de bestiar, en sessió del consell municipal de la vila d’Alzira de 20 de gener de 

1413, aquesta vegada a 150 moltons per taula, o bé subsidiàriament: 100 moltons i 50 

borregos.674 La reiteració en notificar una mateixa norma sol indicar la seua transgressió. 

                                                                                                                                               
dit senyor ne sia cregut per son sagrament e se’n puxa clamar. E lo bestiar e pastor, o guardià, sia encorregut 
en les penes en altres statuts dels bestiars no assegurats apposades”. LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre 
de diverses statuts... Op. cit., p. 123. (9 de juny de 1397). 
671 FURIÓ, Antoni: “La domesticación del medio natural...” Op. cit., p. 92. 
672 GARCIA, Ferran (ed.): El Llibre d’establiments... Op. cit., p. 65. ROCA TRAVER, Francisco A.-FERRER 
NAVARRO, Ramón: Historia de la cultura valenciana... Op. cit., vol. I, document núm. 875, p. 345-346.  
673 Quan durant el mes de desembre de 1373 alguns prohòmens d’Algemesí demanaren al justícia, jurats i 
prohòmens de la vila d’Alzira que els dotaren de bovalar manifestaren que “aquell senyalassen e limitassen, 
segons la granea del dit loch”. Vide LAIRÓN PLA, Aureliano (ed.): Libre de diverses statut ... Op. cit, p. 97. 
674 “... lo dit honorable consell, concordantment, ordenà les coses infrasegüents: primerament, que los 
carnicers de la vila, e terme de aquella, no pusquen tenir més de CL cabeces de bestiar per taula, ço és, CL 
moltons, o C moltons e cinquanta borregos per taula. E que aquells sien tenguts assegurar e tenir en les ortes 
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Sembla que era això el que podia passar a Alzira en aquest moment de la repetició de la 

limitació. Però cal preguntar-se si vertaderament era efectiu el compliment d’aquesta nor-

mativa. Probablement sí. Dissortadament, no comptem amb les dades de l’any de juraderia 

de 1412-1413 del bestiar assegurat per no haver-s’hi registrat en els llibres dels actes dels 

jurats. En canvi, sí que comptem amb dades de l’any següent que abasta una cronologia que 

va des de juny de 1413 fins l’ abril de 1414. En aquest darrer any, gràcies als asseguraments 

de bestiar, sabem que a la vila hi havia set carnissers distints, molts d’ells fent societat o 

companyia,675 i que pel que fa al terme sols hi havia tres carnisseries, situades a Carcaixent, 

Guadassuar i Algemesí.676 En total deu carnisseries, que com a màxim havien de tallar 1.500 

moltons, o bé 1.000 i 500 borregos. En el dit any s’escorxaren en els maells d’Alzira i el seu 

terme 1.572 bèsties. Açò és 1.330 moltons, 90 borregos, 72 cabrons, 40 anyells i 15 bous. 

 El professional del tall estava obligat a vendre la carn a un preu intervingut per les 

autoritats municipals.  

Per la seua part, els jurats guanyaven en tenir abastides les carnisseries i atallar el 

malestar que es produïa quan es desabastia el mercat local de la carn, ja que, com abans 

hem indicat, era creença dels contemporanis de l’època que el consum de carns era salu-

dable. La intervenció municipal sobre l’abastiment carni se centrava a assegurar un volum 

“mínim” diari de carn en quantitat i qualitat en les carnisseries.677 

Però, què passava amb els ramats assegurats dels carnissers que estaven en terres 

que eren de senyor d’alqueria del terme general d’Alzira? Això mateix fou motiu de contro-

vèrsia quan es plantejà aquesta mateixa qüestió en resistir-se els propietaris de les alqueries 

de la veïna comarca de l’Horta de Gandia, més modernament dita la Safor, a que la vila de 

                                                                                                                                               
segons forma e stil dels statuts antichs de la dita vila”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 
03/14, f. 80v. (20 de gener de 1413). 
675 El llistat dels carnissers que asseguraren bestiar en 1413-1414 en les carnisseries de la vila eren els següents: 
Jaume Aimar, pare i fill, ambdós nominats de forma homònima, Pere Seguer i Arnau Vilar, tots dos socis, 
Alamany Casalills i Joan Safàbrega, també amb societat, i Joan Castell, el qual per la seua part també tenia 
companyia amb el Safàbrega. 
676 La taula de carnisseria de Carcaixent era regida Andreu i Bartomeu Noguera, pare i fill, respectivament; la 
de Guadassuar per Pere i Bartomeu Ligalbé, i la d’Algemesí per Salvador dez Pou. 
677 BARRIO BARRIO, Juan Antonio: “El abastecimiento y venta de carnes...” Op. cit., p. 259. 
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Gandia gaudís de la dita prerrogativa en 1391. Els jurats que regien la vila, senyoria del 

marquès de Villena i comte de Ribagorça, Alfons d’Aragó i Foix (1332-1412), recabaren 

informació a juristes i a les autoritats municipals de dues localitats pròximes i referents en la 

qüestió assenyalada. Gràcies a la resposta sabem quina era la pràctica que se seguia tant a la 

ciutat de Xàtiva com a la vila d’Alzira. Pel que fa a aquesta darrera, “los moltons dels 

carnicers de la vila de Algezira, e alcuns bestiars de hòmens de la dita vila, poden e deuen 

entrar (a) péxer e pasturar en los erms de semblants lochs e alqueries qui contribueixen en 

murs e vaylls, hoc e fer mallades francament. Et si aytals bestiars entren en terres paniffica-

des, o en vinyes, aquells aytals són tenguts a la pena imposada per lo consell de la dita vila, 

e no en alguna pena imposada per lo senyor a habitadors de semblants lochs o alqueries. 

Car los senyors de aytals alqueries no poden ligar los hòmens reyals a lurs cots o estatuts, 

ne algunes penes que aquells imposen”.678 Sens dubte, és aquest un bonic exemple de com 

els interessos dels ciutadans o homes de vila, això sí de jurisdicció reial, eren superiors o 

estaven per damunt dels interessos privatius aliens a la res publica.  

Les condicions que el consell municipal d’Alzira aprovava relatives als diversos 

estatuts de bestiar assegurat responien al fet d’anar endreçant els errors o imprevistos que 

anaven sorgint a cada pas, com podem veure en aquesta ordinació de juliol de 1384: 

Primerament, ordenaren que nengun carnicer de la vila damunt dita, ne del terme de la contri-

bució de aquella, no gos, o presumescha, per sí o per interposada persona, tenir o fer tenir 

bous alcuns o vaques per péxer o pasturar dins les ortes de la dita vila, ne del terme de la 

contribució de aquella tro ans primerament e abans hajen los dits bous o vaques notificats e 

assegurats en poder dels dits honrats e a manament de aquells, e açò en pena de LX sous e de 

perdre los dits bous o vaques per tantes vegades quantes contrafaran... Fon modificat lo 

damunt dit statut per lo consell a XXVI de juliol del any [MCCC] LXXXIXº, que los carnicers 

asseguren los dits bous e vaques e que aquells sien tenguts a la pena de dos sous per cabeça de 

dia e IIIIe sous de nit e a la tala, e ultra açò se obliguen los carnicers que no·ls trauran del 

terme o vendran a estranger en pena de LX sous.679 

 

                                                 
678 Arxiu Històric de la Ciutat de Gandia (AHCG): Pergamí, sig. ACA, núm. 74. 
679 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 88. 
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En total hem comptabilitzat 426 assentaments d’asseguraments de bestiar en un 

període temporal comprès entre juny de 1394 i l’abril de 1414, tot i que s’ha de precisar que 

dels anys compresos entre el 1406 i el 1412, ambdós inclusive, no tenim dades, en part 

perquè no s’han conservat els quatre llibres de les juraderies compreses entre els anys 1406-

1407 i 1409-1410, i d’altres anys també hi ha buits cronològics. El conjunt d’asseguraments 

no es correspon a 20 anys com a priori es podria pensar, sinó a 10 i, d’aquests, hem d’asse-

nyalar que de dos anys de juraderia  tenim una informació incompleta: 1401-1402680 i 1413-

1414.681 Si ens centrem només en els anys en els quals la informació és completa, es 

reduirien a 384 assentaments. El nombre d’asseguraments es variable i van des dels 34 de 

l’any 1404-1405 fins els 65 de 1397-1398. Per terme mitjà, tenim que la mitjana d’assenta-

ments se situaria en un nombre indeterminat que ratlla entre els 48 de mitjana de vuit anys 

en què la informació sabem que està completa i els 42,6 de mitjana de tots els 10 anys. 

A fi de fer més intel·ligible la informació treta d’aquests asseguraments de bestiar, 

hem elaborat el següent quadre: 

Quadre 7. Els asseguraments de bestiar en Alzira i terme particular (1394-1414) 

Núm. Any  Vila Alqueries Asseguraments 
per alqueria 

Totals Observacions

1 1394-1395 25 22 Algemesí: 3 
Guadassuar: 6  
Carcaixent: 4 
Cogullada: 2 
El Toro: 3 
Cabanes: 4 

46  

2 1396-1397 39 20 Algemesí: 6 
Guadassuar: 2 
Carcaixent: 4 
Cogullada: 6 
El Toro: 0 
Cabanes: 1 
Ternils: 1 

59  

                                                 
680 El darrer document d’aquest any és de finals de 1402, per tant manca la informació de febrer. 
681 Aquest llibre presenta certes deficiències informatives respecte als altres llibres dels actes dels jurats. Així 
alguns assentaments d’asseguraments de bestiar estan buits al final del llibre en l’extrem inferior de la fulla, i 
en la seua mínima expressió obviant qualsevol esment a les acostumades clàusules que veiem en 
asseguraments més formals, però això sí no falten els testimonis de l’acte. Això unit a que en almenys 19 
ocasions veiem escrit en la part inferior del full en lletra molt menuda una relació de testimonis sense relació 
amb l’escrit de la fulla fa que pensem que era un espai destinat a assentar l’assegurament que no es registrà 
finalment, però que si s’escrigueren els testimonis de l’acte. Així si comptem que hi ha 20 assentaments 
d’asseguraments, més de 19 possibles que no s’inscrigueren tenim un nombre, 49, que pot ser més reals que 
els 20 que figuren en el llibre. 
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3 1397-1398 41 24 Algemesí: 6 
Guadassuar: 3 
Carcaixent: 5 
Cogullada: 6 
El Toro: 1 
Cabanes: 3 

65  

4 1398-1399 22 25 Algemesí: 4 
Guadassuar: 4 
Carcaixent: 6 
Cogullada: 4 
El Toro: 4 
Cabanes: 3 

47  

5 1399-1400 37 18 Algemesí: 4 
Guadassuar: 4 
Carcaixent: 4 
Cogullada: 3 
El Toro: 2 
Cabanes: 1 

55  

6 1401-1402 11 9 Algemesí: 4 
Guadassuar: 1 
Carcaixent: 2 
Cogullada: 1 
El Toro: 0 
Cabanes: 1 

20 Incomplet 

7 1402-1403 20 19 Algemesí: 5 
Guadassuar: 2 
Carcaixent: 5 
Cogullada: 0 
El Toro: 4 
Cabanes: 2  
Benimaclí: 1 

39  

8 1403-1404 17 21 Algemesí: 6  
Guadassuar: 3 
Carcaixent: 5 
Cogullada: 2 
El Toro: 1 
Cabanes: 1 
Benimaclí: 3 

38  

9 1404-1405 14 20 Algemesí: 8 
Guadassuar: 4 
Carcaixent: 3 
Cogullada: 1 
El Toro: 1 
Cabanes: 3 

34  

10 1413-1414 8 14 Algemesí: 4 
Guadassuar: 5 
Carcaixent: 3 
Cogullada: 2 

22 Incomplet 

Totals  234 (55,39%) 192 (45,71%) Algemesí: 50 
Guadassuar: 33 
Carcaixent: 41 
Cogullada: 27 
El Toro: 16 
Cabanes: 19 
Benimaclí: 4 
Ternils: 1 

426  

 

Com es pot apreciar, el 54,69% de tots els asseguraments de bestiar corresponen a 

carnissers que viuen i posseeixen les carnisseries a la vila d’Alzira. D’altra, el camp que 

envolta la vila recull, amb 192 asseguraments, el 45,07% de tot el bestiar assegurat. 
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Destaca que, entre les alqueries, la primera quant al nombre d’habitants, però també 

amb forta vitalitat econòmica, Algemesí, representa l’11,73% de tots els asseguraments dels 

deu anys amb què comptem informació, les altres alqueries més poblades tenen percentat-

ges més modests: Carcaixent el 9,62%, Guadassuar el 7,74 i Cogullada el 6,33%. 

A continuació, inserim un quadre en el qual volem donar a conéixer quants 

asseguraments es produïren durant el període estudiat. 

 

Quadre 8. Nombre d’asseguraments de bestiar per mes i any (1394-1414) 

Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
1394 - - - - - 5 7 4 4 11 0 3
1395 0 0 6 5 2 - - - - - - -
1396 - - - - 5 6 5 4 10 9 3 1
1397 1 2 6 4 2 4 7 7 14 4 4 4
1398 4 3 8 1 7 4 9 6 6 5 3 4
1399 2 - 1 3 3 3 8 2 7 6 4 2
1400 2 2 2 10 7 - - - - - - -
1401 - - - - 2 4 1 2 3 0 8 0
1402 0 - - - 5 6 0 0 3 1 3 1
1403 1 3 6 2 8 3 4 5 11 2 2 1
1404 1 2 4 0 4 1 3 3 3 4 1 5
1405 1 1 3 3 4 1 - - - - - -
1413 - - - - - 3 0 1 5 4 0 1
1414 2 0 0 1 4 - - - - - - -

( -  = documentació no conservada, perduda) 

Els mesos en què els asseguraments de bestiar són menors són els que corresponen 

a l’hivern o aquells en què més fred feia. No és casual: durant els mesos de novembre, 

desembre, gener i febrer els animals disminuïen de pes, i per això era menor el nombre 

d’animals que es tallaven.682 Els carnissers aportaven al mercat més animals en l’època en 

què eren més grassos. 

Si fins ara hem vist com s’asseguraven els bestiars que havien de subministrar les 

carns a les carnisseries de la vila i dels llocs del camp circumdant a Alzira, ara hem de parar 

l’atenció, encara que siga breument, a la manera en com adquirien els animals els carnissers 

de la Contribució General d’Alzira. L’anàlisi de la documentació dels jurats, però també els 

                                                 
682 “... e ara en lo temps del hivern les carns minven de pes” (Castelló de la Plana, 15 d’octubre de 1424). Vide 
APARICI MARTÍ, Joaquín: “Abastecerse de carne...” Op. cit. p. 414. 
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escassos registres notarials que han perviscut de l’època estudiada apunten al fet que els 

carnissers de la vila d’Alzira i de la contribució particular de la capital de la Ribera del 

Xúquer tenien un origen divers: interns, de la pròpia Alzira, de les poblacions del voltant 

més immediates, i també d’altres comarques més allunyades, però també, fins i tot de fora 

del regne. 

A la vila d’Alzira i en els llocs de la seua contribució particular, en els nuclis més im-

portants, com ara Algemesí, Carcaixent, Cogullada, hi havia diversos empresaris ramaders 

que feien de la compra i venda de ramats un lucratiu negoci. Un d’ells era un dels homes 

més rics d’Alzira, Jaume Martorell, el qual en el seu testament, atorgat a Alzira el 2 de 

setembre de 1377, indicava què és el que havien de fer amb els seus ramats després del seu 

òbit.683 El notari d’Alzira Ferrer Murisca, mort en novembre de 1380, no sols tenia negocis 

de compravenda de grans,684 sinó que també posseïa ramats de bestiar conjuntament amb 

altres socis. Així, en el seu inventari post-mortem no sols es registrava l’existència d’un qua-

dern d’administració dels seus negocis particulars, sinó que la cura del notari enregistrava 

certa informació de les fulles que contenia. És per això que sabem que: “en la XXXVIIIª 

carta és scrit que·l dit en Ferrer, en Ponç Loret, en Blasquo d’Osqua, e en Francés de Tér-

mens compraren la cabanya d’en Pere Limya”, i “en la XXXIX carta és scrit que·l dit en 

Ferrer, en Blasquo d’Osqua feren cabana”.685 Cal dir que tenim documentat Lloret com a 

carnisser en 1394 i d’Osca com arrendador de la carnisseria de la boqueria en 1400. Un 

prototipus d’aquests homes de negocis és Marçó Galindo, menor de dies, el qual, en setem-

bre de 1400, vené diversos centenars d’ovelles a diversos camperols de Trullàs i de Solla-

                                                 
683 “... que aprés òbit meu per lo dit en Pere de Santa Creu sia venut lo meu bestiar e tots mos béns, o aquells 
que ell conexerà”. AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1377; 040/4, f. 143v-148v. La transcripció d’aquest 
testament es pot consultar a PONS ALÒS, Vicente: Testamentos valencianos en los siglos XIII-XVI: testamentos, 
família y mentalidades en la Valencia de finales de la Edad Media. València, Facultat de Geografia i Història-
Universitat de València, 1987, vol. II, p.  XXXI-XLIII. Tesi doctoral, inèdita.  
684 En un registre de la seua administració es recollia que “en la carta IXª ha compte de blat que hac en Biar 
en l’any M CCC LXXIIII” i “en la XVIª carta és scrit compte d’en Bernat Solanes en II lochs per lo qual se 
mostra que·l dit en Ferrer pagà per ell diverses quantitats e li tramés blat”. Vide  AMA: Notal de Bernat Llorenç 
de l’any 1380; 040/5, f. 130v. 
685 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1380; 040/5, f. 130v. 
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na.686 Tots aquests empresaris-ramaders tenien unes fortes implicacions en el govern de la 

vila d’Alzira.687 

Hi havia dos tipus de localitats significatives pel que fa a la cria de bestiar destinat al 

consum humà, d’una banda, aquelles poblades per sarraïns, i d’altra, aquelles que, encara 

que poblades per cristians, gaudien d’unes immillorables condicions mediambientals per a 

la cria de bestiar. Efectivament, una estratègia econòmica d’algunes comunitats mudèjars va 

ser intentar especialitzar-se en la cria de moltons i ovelles. Així comptem amb diversos 

exemples que ho il·lustren. En març de 1369, dos sarraïns de la vall de Càrcer veneren a 

Antoni Safàbrega, del raval de Barralbeb d’Alzira, 20 arroves de llana d’ovella, i aquelles 

arroves de llana d’anyell que poguessen traure dels seus ramats, les quals es comprometien 

a lliurar-li a l’època de l’esquilada, açò és, a les darreries d’abril i començaments de maig, a 

raó de 30 sous per arrova i 20 sous per la dels anyells.688 Aquest mateix mes i any, Pasqual 

Galindo, de Castelló de Xàtiva, donava a mitges 167 caps d’ovelles de llana a un matrimoni 

de sarraïns del l’alqueria d’Alcosser, terme general d’Alzira, per a herbejar.689 En novembre 

de 1404, el carnisser del Toro assegurava 100 moltons, “los quals ha comprat de Çahat Alí 

e de l’alcaid de Alberic d’aquells moltons e ovelles per los dits moros assegurats”.690 Pocs 

anys més tard, a finals de novembre de 1408, el pastor Sanç Gómez, resident al raval de 

Sant Agustí, d’Alzira, reconeixia deure-li a Azmet Alatar, de la moreria de la dita vila, la 

quantitat de 27 lliures i 10 sous en concepte de compra de 45 cabres (a raó de 10 sous per 

cap).691 Altres exemples d’aquesta especialització ramadera dels mudèjars no sols de la 

Ribera, sinó de comarques colindants, els podrem veure més endavant en analitzar la figura 

                                                 
686 AMV: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1400; 040/11, f. 164v-174v. 
687 Jaume Martorell, justícia 1382, jurat en 1369, 1384, i conseller 1360, 1377 i 1379; Ferrer Murisca fou 
conseller el 1370; Ponç Loret, conseller en 1381, 1384 i 1391; Blasco d’Osca; justícia en 1362, 1372 i 1392, 
lloctinent de justícia en 1396 i 1397, jurat en 1367, 1378, 1388 i 1398, lloctinent de jurat en 1394 Francesc de 
Térmens; jurat en 1369, 1373 i 1376 i Marçó Galindo, conseller en 1402, 1403, 1404 i jurat el 1405. Vide 
BERNABEU BORJA, Sandra: Una aproximació a l’oligarquia municipal de la vila d’Alzira al segle XV. Alzira, 2014. 
Mecanoscrit inèdit. 
688 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1369; 040/2, f. 50r. (2 de març de 1369). 
689 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1369; 040/2, f. 51v-52r. (14 de març de 1369). 
690 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1404-1405; 03/10, f. 34r. 
691 AMA: Notal de Bernat Costejà de l’any 1408; 040/19, f. 50r.  
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del llaurador, però també emprenedor, Andreu Talens, de Carcaixent. Mahomat Axer i Çat 

Axer, sarraïns, habitants a Xeraco, terme de Gandia, reconeixen deure a Sanç Polo, habitant 

del raval de l’Alquenència d’Alzira, en febrer de 1397, la quantitat de 240 sous, preu de la 

venda de 30 ovelles i 5 cabres, prometent pagar la meitat al proper mes de maig i l’altra 

meitat a la propera festa de sant Joan de juny, sense dilació692. Un exemple més que no sols 

ens indica la dedicació de mudèjars a negocis ramaders, sinó que, a més, Alzira era un 

mercat al que recórrer per renovar i adquirir noves cabanes ramaderes. 

D’altra banda, hi havia una sèrie de poblacions del territori comarcal que avui és la 

Ribera Baixa, que tenien en els seus termes municipals uns marjals que possibilitaven unes 

bones condicions per a les pastures. El 1410 dos carnissers d’Alzira, Jaume Martí i Bernat 

Junqueres, devien certs diners al batlle d’Albalat de la Ribera per cert bestiar que li havien 

comprat.693 Per això, les relacions comercials eren fluïdes entre Alzira i les poblacions de la 

rodalia, encara que no fossen de la seua contribució general, així, per exemple, a finals de 

gener de 1413, el notari Jaume Garcia, procurador de la pobila i filla del difunt Jaume 

Jaquès, del raval de l’Alquenència de la vila d’Alzira, així com dels seus béns, en l’inventari 

de béns post-mortem del dit difunt enregistrava “Ítem, DCC sous en diners, los quals deu 

n’Arnau Robio, de Muncada, per preu de bestiar...”.694 Moncada era una alqueria del terme 

del castell de Corbera, la qual limitava amb el terme d’Alzira. 

Una pràctica per criar bestiar de gran talla que documentem a Gandia en 1430 és 

factible que també es donàs a la Ribera del Xúquer. En aquest cas, un veí de la vila ducal, 

Pere Jordà, cedia i lliurava a un sarraí que habitava en l’alqueria d’en Cabrera, situada en 

l’horta de Gandia, i per termini d’uns 8 anys, dos bous, quatre vaques i una vedella. Els 

beneficis que donarien la cria dels bòvids serien a partir meitat per meitat i en el contracte 

                                                 
692 AMA: Notal de Joan Arnau de l’any 1397; 040/20, f. 5v-6r. 
693 “Et com lo dit violari fon carregat per affers nostres, ço és, a obs de pagar a·n Luis Garcia, batle de 
Albalat, certa quantitat de pecúnia que en Bernat Junqueres e yo [Jaume Martí]  li devem per preu de bestiar 
que de aquell comprarem s’ha fet a carta de guardar dan”. Vide ARV: Protocol notarial d’Innocenci de Moya de l’any 
1410; 11.227, f. 51r. 
694 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1413; 040/15, f. 22v-23r. 
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de cessió també s’especifica que els vedells mascles que naixerien de les vaques haurien de 

servir per abastir carn en maell de la vila.695 

La llunyania d’algunes comarques respecte a la Ribera del Xúquer no era obstacle 

per a que s’establissen relacions econòmiques o comercials de caire ramader entre pobla-

dors d’ambdós indrets. El 1412, el carnisser de l’Alcúdia, Salvador Despont, i el veí d’Al-

mussafes, Jaume Carlet, realitzaren conjuntament una inversió de 320 sous en l’adquisició 

de ramat a un habitant de la vall d’Aiora, comarca eminentment ramadera.696 

La compra de ramats en llocs situats fins i tot fora del regne de València no era un 

fet aïllat i puntual. Dues zones o regions pastorals semblen ser les que més freqüentaven els 

cabaners de la Ribera del Xúquer. Una primera, i tal volta la més important, és la del Baix 

Aragó, més concretament les zones situades al voltant de la ciutat de Terol. La baixada al 

regne de València de les raberes aragoneses com popularment es coneixia, o si es vol més 

exactament de la transhumància aragonesa697 envers la Mediterrània era un costum ancestral 

que tal volta es remuntava a època andalusí, i venia delimitat en els segles tardomedievals 

                                                 
695 AHN: Noblesa. Osuna. Protocol notarial de Jaume Pérez de Culla dels anys 1418-1440; lligall 1.350, núm. 3 (s.d. 
setembre de 1430). 
696 MARTÍNEZ ARAQUE, Iván: “El mercado de la carne en el País Valenciano. Bestias, monopolios y 
carniceros en Alzira y la Ribera de Xúquer durante la Baja Edad Media”, Medievalismo. Revista de la Sociedad 
Española de Estudios Medievales, 19 (Madrid, 2009), p. 240. Vide ARV: Protocol notarial de Martí Barberà de l’any 
1412; 3.007 (17 d’agost de 1412). 
697 Sobre la transhumància aragonesa podeu consultar l’abundant bibliografia de José Luis Castán, que, encara 
que referida a època moderna foral, segles XVI i XVII, moltes de les qüestions estudiades devien ser igual en 
època medieval. Cfr. CASTÁN ESTEBAN, José Luis: Los cabaneros serranos. Trashumancia aragonesa en el reino de 
Valencia durante la época foral moderna. València, Facultat de Geografia i Història, 1996. Tesi doctoral. IDEM: 
Pastores turolenses. Historia de la trashumancia en el reino de Valencia en la época foral moderna. Saragossa, Publicaciones 
Rolde de Estudios Aragoneses, 2002. IDEM: “Trashumancia aragonesa en el reino de Valencia (s. XVI-
XVII)”, Estudis. Revista de Historia Moderna, núm. 20 (València, 1994), p. 303-310; IDEM: “Aproximació a 
l’estudi de les rutes transhumants entre Aragó i València durant l’Edat Moderna”, Estudis d’Història Agrària, 
núm. 14 (Barcelona, 2000), p. 143-154 (Exemplar monogràfic dedicat a: “la ramaderia: aspectes de la seua 
evolució”); IDEM: “La trashumancia de las comunidades de Teruel y Albarracín sobre el reino de Valencia en 
los siglos XVI-XVII”, Estudis. Revista de Historia Moderna, núm. 22 (València, 1996), p. 291-302); IDEM: “La 
protección jurídica de la trashumancia aragonesa en el reino de Valencia: El Tribunal de la Bailia General”, 
Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i Història, núm. 45 (València, 1995), p. 79-92. IDEM: “Real Patrimonio, 
pastos y trashumancia en el término de Alzira (siglos XVI y XVII)”, Vª Assemblea d’Història de la Ribera. Alzira, 
Ajuntament d’Alzira, 1998, vol. II, p. 7-20. Consulteu també: VILLANUEVA MORTE, Concepción: “La 
trashumancia y los herbajes de ganado a través de la aduana de Barracas a mediados del siglo XV” a 
CASTÁN ESTEBAN, José Luis-SERRANO LACARA, Carlos (coord.): La trashumancia en la España 
mediterránea: história, antropología, medio rural y desarrollo rural. Saragossa, Rolde de estudios aragoneses, 2004, p. 
203-232. IDEM: “Las relaciones economicas entre los reinos de Aragón y Valencia en la Baja Edad Media” a 
NARBONA VIZCAINO, Rafael (ed.): La Mediterranea de la Corona d’Aragó, segles XIII-XVI & VII Centenari de 
la Sentència arbitral de Torrellas, 1304-2004. XVIII Corona d’Aragó. València, 2004, 9-14 setembre. València, 
Universitat de València, 2005, vol. II, p. 1321-1350.  
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pel calendari litúrgic: de sant Miquel -el 29 de setembre- a Tots Sants -l’1 de novembre-, tot 

just quan la baixada de les temperatures provocava una acusada inversió tèrmica en les 

serralades de Terol i d’Albarrasí, i a conseqüència de les baixes temperatures es feia difícil la 

pastura, era el moment de la migració del bestiar cap al sud-est. Per contra, el regrés dels 

ramats es produïa també al voltant d’una altra data religiosa de referència, la de la Creu de 

Maig, (el dia 3 de l’esmentat mes).698 Açò és, tot just quan les cabanes riberenques de bestiar 

es preparaven per cercar l’herba tendra de les regions del sud d’Aragó. A les darreries del 

segle XIII, ja documentem enfrontaments entre alzirencs i turolencs pels ramats, ja que en 

desembre de 1291, el malaguanyat infant Pere d’Aragó ordenava que es convocàs Ramon 

de Comendas i els fills d’en Silla, tots ells veïns d’Alzira, amb els aldeans de Terol a causa 

del decomís d’una rabera de vaques dels aragonesos que s’havien emportat els de la Ribe-

ra.699 És més, el cànon que es cobrava per l’ús de l’herba en el regne de València era l’her-

batge (o carnalatge), encara que de vegades també s’emprava com a sinònim el de “mon-

tazgo”, i l’arrendament d’aquest alguna vegada s’efectuà per algun veí d’Alzira com ara 

Bartomeu Dos (o d’Ors) en 1331.700 

El protocol notarial més antic conservat a l’Arxiu Municipal d’Alzira és el del feda-

tari públic, i també batlle, Vivet de Jusseu, en el qual hi ha dos interessants contractes que 

testimonien la relació entre cabanes de pastors d’aldees de Terol i el monestir cistercenc de 

Santa Maria de Valldigna. Efectivament, a meitat d’agost de 1357, el cellerer major del 

monestir, Bernat G(uillem?), venia a dos pastors de Mosquerola les herbes de les munta-

nyes del Mondúver, del Portixol, del Massasseli, així com les de la serra del Barber, tot per 

                                                 
698 CASTÁN ESTEBAN, José Luis: “Bajarse al reino: trashumantes turolenses en Valencia durante la época 
moderna”, Teruel. Revista del Instituto de Estudios Turolenses, núm. 86 (II), (Terol, 1998), p. 19. 
699 TORRÓ ABAD, Josep-VICIANO NAVARRO, Pau: Catàleg dels registres de Reial Cancelleria sèrie “Comune” de 
Jaume II dels anys 1291-1295. València, 1993, mecanoscrit inèdit; doc. núm. 119 Vide ACA: Cancelleria Reial. Registre 
de Comune de Jaume II dels anys 1291-1292 ; 90, f. 229v. 
700 Dos (o d‘Ors) havia arrendat  l’herbatge del regne de València per 4.750 sous però es trobà en fallida quan 
a final d’any les cabanes d’Aragó no varen baixar a causa de les incursions nassarites, la qual cosa el 
comdemnà a l’exili i la misèria. Vide FERRER I MALLOL, Mª. Teresa: “Les pastures i la ramaderia a la 
Governació d’Oriola”, Miscel·lània de Textos Medievals, 7 (Barcelona, 1994), p. 89 i 127-128. ACA: Reial 
Cancelleria. Registre 862, f. 118 r-v. 
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570 sous. Igualment, també venia a una altra cabana, aquesta vegada per 150 sous, les her-

bes del territori d’una alqueria situada en el pla de la vall.701 Un altre exemple de la migració 

temporal de pastors aragonesos a la Ribera del Xúquer per pasturar els seus ramats ens el 

proporciona Torís, una senyoria situada en l’extrem nord-occidental de la comarca. Així, el 

12 de desembre de 1415, el senyor del lloc, el noble Vidal de Vilanova, confessava i reco-

neixia davant notari haver rebut d’uns pastors d’Ababuj, una aldea de la ciutat de Terol, la 

quantitat de 30 florins d’or (o 330 sous). Part d’aquests diners (10 florins) els havia rebut, 

com constava en un albarà, escrit de la seua pròpia mà, a finals de l’any anterior, en 1414. 

El concepte del pagament dels cabaners era el “de la IIª anyada del arrendament del meu 

terme”.702 Sabem d’un altre cas d’arrendament de pastures, de 1357, en el qual, Pasqual 

Climent, un carnisser de Carlet, de la Contribució General d’Alzira, arrendà per 600 sous 

les pastures de la comanda de Montroi, de l’Ordre de Montesa.703 Coneixem aquesta dada 

arran de les dificultats que va tenir Climent per pagar el dit arrendament, ja que l’alcaid de 

Montroi nomenà procurador seu el llaurador de Massalavés Garcia de Calataiud perquè 

requerís la restitució del deute. Contractes com aquests és ben probable que en deguessen 

haver diversos en el terme de la Contribució General de la vila d’Alzira, potser també en el 

veí monestir d’Aigues Vives, en terme d’Alzira, o igualment per diversos senyors de petites 

alqueries, o baronies inserides en el terme d’Alzira que pagaven murs i valls. És per això 

que hem de valorar com a cosa certa el que algunes d’aquestes cabanes de bestiar aragonès 

fossen venudes a carnissers locals de la Ribera del Xúquer davant de bones perspectives de 

negoci. 

La documentació municipal d’Alzira mostra una realitat difícil de rastrejar en altres 

arxius locals de poblacions implicades en un afer que afectava una sèrie de viles valencianes 

                                                 
701  AMA: Protocol notarial de Vivet de Jusseu de l’any 1357; 040/1, f. 87v-90v. 
702  ARV: Protocol notarial de Joan Ferrando dels anys 1415-1417; 872, s.f. (12 de desembre de 1415). 
703 SOLER MOLINA, Abel-YAGO, Ramon: Montroy. Geografia, història, patrimoni. Montroi, Ajuntament de 
Montroi, 2004, p. 58-59. ARV: Protocol de notari desconegut de l’any 1358; 51, f. 91, citat en el fitxer de Lluís 
Cerveró de l’ARV. Hi ha altra còpia del document en AHN: Clero. Ordres Militars. Pergamins de Montesa, núm. 
414. 
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i la ciutat de Terol,704 que ha deixat poc rastre a causa d’haver-se perdut els documents que 

ens podien donar llum. Efectivament, el coneixement d’una qüestió que enfrontava la ciutat 

de Terol amb la ciutat de Xàtiva i les viles d’Alzira i Morella a començaments de 1370, és 

parcial i incomplet, però tot i això hi ha elements per dibuixar un interessant panorama. No 

era la primera vegada que aquestes localitats valencianes, juntament amb la de Borriana, 

tenien les seues diferències amb la ciutat més important del baix Aragó. Trenta anys abans, 

en 1341, ja havien aflorat una sèrie de diferències “super questione que est inter civitatem et villas 

regales regni Valencie, ex parte una, et homines ville et aldearum Turoli, regni Aragonie, ex altera racione 

ademprium seu servitutis vel iuris pastorendi pecora sive bestiaria in terminis ville et aldearum Turolii”.705 

Ara, en el transcurs de la segona meitat del segle XIV, tornava a rebrotar un problema 

relatiu a la gestió i l’ús d’un dels recursos naturals més preuats de les muntanyes de Terol, 

les seues herbes i pastures i la seua explotació per les cabanes d’uns competidors forasters, 

els de les principals localitats del País Valencià. Els representants de la ciutat i aldees de 

Terol manifestaven que ells “fueron siempre e son de present en possessión antigua, pacífica e quieta 

continuamente de tener e possedir vedar e defender los derechos lures, paxtos e términos pasciendo aquellos e 

en ellos todos e quales quiere bestiares granados e menudos, adempriviando aquellos en aguas, lenyas e 

fustas, asín como cosa sua propia de la dita universitat e aldea de Terol”. La ciutat de València ja 

havia arribat a un acord bilateral amb Terol perquè els ramats de propietaris de la capital i 

de la seua contribució o horta immediata poguessen péixer en terres de Terol sense cap 

problema i estaven al marge d’aquesta controvèrsia. 

Ara, a finals de gener de 1370, Feliu Baró, síndic i procurador de la ciutat de Xàtiva 

i també de la vila d’Alzira, i Siurana de Quadres, de la vila de Morella, protestaven pel tracte 

                                                 
704 L’esmentat document no s’ha conservat entre els arxius locals de Xàtiva,  Morella, el primer cremat pels 
espanyols en la guerra de Successió i el segon pels carlins durant la primera guerra carlista. Tampoc està entre 
els documents medievals de la ciutat de Terol. Vide DOPORTO Y UNCILLA, Severino: “Archivo Municipal 
de Teruel. Catálogo cronológico e índice alfabético por materias de sus documentos históricos desde 1208 
hasta 1817”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 74 (Madrid, 1919), p. 282-364. Sobre les relacions entre la 
dita ciutat aragonesa i una vila valenciana com Vila-real podeu consultar:: APARICI MARTÍ, Joaquín: “Vila-
real y los ganados de Teruel en el siglo XV”, a Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, tom LXXV, quadern 
III-IV (Castelló de la Plana, juliol-desembre), p. 308-323. 
705 AMA: Pergamí Comú núm. 011/45. 
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que rebien les cabanes de les localitats que representaven. Per la seua banda, les autoritats 

municipals de Terol no acceptaven la intromissió de bestiar forà. Els aragonesos esgrimien 

en contra que les cabanes de pastors de les capitals de les comarques de la Costera, la Ribe-

ra del Xúquer i els Ports pasturassen en les seues terres no havien de fer cas a una carta 

reial, al·legant que “ya sea que por importunidad de los dichos impetrantes subroptitia e callada la 

verdad, segons dito es, la dita carta fue ganada, la qual carta vos, ditos judeç e alcalde, non devedes 

observar. Et posado sens prejuicio mas no atorgado que los homes buenos de los dichos lugares de Xativa, 

Algezira, Morella e Burriana e de otros lugares de los regnos haviesen e hayan havido recursio al dito 

senyor rey non dándole antender el fecho de la verdad salva lur reverencia e honor allegando servitud e uso, 

diziendo según prejuiciados en montar en el exar  de sus ganados e bestiares de los dichos términos de las 

dichas ciutat e aldeas de Teruel”.706 

Arribats en aquest punt, hem de preguntar-nos ¿a què es deu la implicació dels con-

sells municipals valencians en la defensa de les cabanes de propietaris dels seus municipis? 

És evident que els ramats de les viles valencianes a partir de maig necessitaven noves pas-

tures, en part perquè durant mesos havien conviscut sobre el terreny les cabanes dels valen-

cians i les dels aragonesos que baixaven fugint de les baixes temperatures que s’alcançaven 

en les serralades de les zones d’origen. Per aconseguir-les tenien tres vies: les terres de 

Castella, les de Catalunya i les d’Aragó. La primera opció podia causar certs problemes, en 

tractar-se d’un regne que de vegades es manifestava hostil. Les altres dues opcions també 

significaven sotmetre’s a altres realitats jurisdiccionals distintes, si bé per damunt d’elles hi 

havia un rei compartit, la qual cosa ajudava a resoldre les qüestions que poguessen sorgir, i 

sens dubte Aragó era millor opció que Catalunya pel que fa a les pastures. Però, per damunt 

de tot, era vital que els consells municipals assegurassen un abastiment regular, i encara que 

mínim, de carn a les carnisseries locals. A més a més, entre els oligarques que dominaven 

els governs municipals hi havia qui tenia uns forts interessos ramaders no ja per participa-

                                                 
706  AMA: Pergamí Comú núm. 011/45. 
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ció en negocis carnis i d’abastiment, sinó també drapers, per subministar la matèria prima 

per elaborar els teixits de la terra. Per això no és estrany que se signassen pactes de reci-

procitat pel que fa a les pastures dels ramats. Els més antics documentats són un de 1325, 

en el qual el rei Jaume II el Just estableix la reciprocitat de pastures entre Castelló de la 

Plana i Vila-real i Terol i les seues aldees, i dos anys més tard, el 1327, les esmentades viles 

valencianes i Vistavella i Mosquerola signen un altre acord.707 

A través de la documentació notarial d’Alzira s’observa com reiterades expedicions 

de ramaders riberencs adreçades al Baix Aragó s’aparellaven any rere any, cada primavera –

concretament en el mes de maig-, a la recerca de les riques pastures d’estiu. Els pastors es 

convertien en els procuradors dels interessos dels amos dels ramats i molt probablement 

això també podia implicar la compra de bestiar aragonès si les condicions eren francament 

favorables, així com la venda de ramat riberenc. Així, en aquest sentit, cal esmentar que el 8 

de novembre de 1369, de València estant, el notari d’Alzira Pere dez Torrents, major de 

dies, constituïa en procurador seu el pellisser Joan Català, també d’Alzira, per a exigir, 

demanar i recuperar de mans de Salvador d’Aigües, un antic veí d’Alcanyiç, i ara de la ciutat 

de Terol “omnes illos centum florenos auri comunes de Aragonia quos michi debet, restantes ad solvendum 

ex precio quingentorum capitum arietum quos eidem vendidi et tradidi in dicta civitate [Terol]”.708 Però, 

les partides, com acabem de veure, eren recíproques, els pastors aragonesos també baixa-

ven cada tardor, any rere any, a terres valencianes, i una de les zones que preferentment 

visitaven era, entre altres, la Ribera del Xúquer. Però, d’on procedien aquests aragonesos 

que es dedicaven a la transhumància? El 4 de maig de 1369 dos pastors, un d’ells Pasqual 

Andrés, habitant a Pancrudo, aldea de Daroca, foren contractats per quatre carcaixentins 

                                                 
707 SÁNCHEZ ADELL, José: “Datos para la historia de la trashumancia ganadera castellonense en la baja 
edad media”, a Primer Congreso de História del País Valenciano: celebrado en Valencia del 14 al 18 de abril de 1971. 
València, Universitat de València, 1980, vol. 2, p. 821-826. Hi ha transcripció del diploma reial en les pàgines 
825-826. CASTÁN ESTEBAN, José Luis: “Aproximació a l’estudi…”, Op. cit., p. 147. Vide Arxiu Municipal 
de Terol: Sèrie I, doc. 35. 
708 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1369; 040/2, f. 159r. MARTÍNEZ ARAQUE, Ivan: En els orígens de la 
indústria rural. L’artesanat a Alzira i la Ribera en els segles XIII-XV. València, Publicacions de la Universitat de 
València, 2012, p. 112. 
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(Antic Garrigues, Berenguer Borràs, Andreu Armengol i Bartomeu Casesnoves) per a con-

duir el bestiar d’aquells a pasturar a les parts d’Aragó.709 Andrés, com veiem, era llogat a 

Alzira i això és un clar indicador que devia d’haver adquirit tan bona experiència, com ara 

ser coneixedor d’ambdós territoris, les terres baix-aragoneses i per la part valenciana, les del 

país del Xúquer, i això li conferí la suficient fama entre els empresaris ramaders de la Ribera 

del Xúquer com per enviar-lo a Aragó, i sembla que conduïa ramats en ambdues direccions. 

Si més no, en dues ocasions hem documentat pastors naturals d’Exarc. En 1376, dos caba-

ners, Nadal Pasqual i Joan Andrés, ambdós de Mesquita, de la vall d’Exarch o Mezquita de 

Jarque, foren multats pel batlle local, el notari Vivet de Jusseu, per contravenir certes 

ordinacions locals i fer mallada en el bovalar de la vila d’Alzira.710 Anys més tard, a finals de 

febrer de 1403, Domingo Aparicio, habitant en Exarc, aldea de la ciutat de Terol, aprofità 

la seua estada a Alzira per a anar a la notaria de Bernat Llorenç i fer procurador seu el 

majoral dels seus ramats, Domingo Lop, habitant en la mateixa localitat que el ramader. 

Lop rebé poder “ad regendum, tenendum, procurandum, erbegandum, \menadum, defendendum/, 

custodiendum et pensandum omnem gregem sive bestiar meum. Et ad vendendum et alienandum dictum 

meum gregem sive bestiar”.711 Açò és, el procurador podia vendre els animals a qui volgués i 

pel preu que volgués. Així, la recerca de les pastures també comportava i duia aparellada la 

venda del bestiar, si eren bones les condicions de la transacció. 

Com veiem, els pastors que conduïen ramats de propietaris d’Alzira i de la seua 

zona d’influència tenien com a destinació les terres amb pastures de la ciutat de Terol, i de 

llocs com ara Ababuj, Pancrudo, Exarc, Mesquita del Jarque, Torriges i la important vila de 

Mosquerola. Efectivament, l’arxiu municipal d’aquesta darrera localitat, Mosquerola, con-

serva un pergamí, datat el desembre de 1374, en el qual diversos notables de diverses 

poblacions del voltant de Terol manen al procurador de la comunitat de Terol, Juan Sán-

                                                 
709 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1369; 040/2, f. 90r. 
710 ACA: Mestre Racional. Comptes de la batllia d’Alzira de l’any 1376-1377; 1.670. 
711 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1403; 040/12, f. 55r. 
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chez de Ababuj, que pague 150 sous al veí de Terol Miguel Pérez de Marcilla per haver anat 

juntament amb Pedro Zarzuela a cobrar els herbatges d’Alzira, Xàtiva i Llíria.712 

Poblacions del Baix Aragó, el ramat de les quals pasturava al terme d’Alzira  
Circa 1370-1415 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’altra zona de fora del regne on pasturaven els pastors riberencs sembla que devia 

ser la zona compresa en el triangle en el qual conflueixen com a vèrtex les poblacions de 

Villena-Almansa-Aiora. El març de 1371, el rei d’Aragó fou assabentat per un correu de la 

ciutat de València de les penyores que l’alcaid del castell d’Almansa havia fet de bestiars de 

Xàtiva i Alzira.713 Un altre testimoni que evidencia les relacions econòmiques entre les 

comarques de la vall d’Aiora i la Ribera del Xúquer, però sobre la base ramadera, ens el 

proporciona el fet que el llaurador d’Aiora, Martí Guillen, procurador de Jaume d’Ayerve, 

signava una àpoca a la localitat de l’Alcúdia en prova d’haver rebut 336 sous de mans dels 
                                                 
712 Arxiu Històric Provincial de Terol (AHPTE): Comunidad de Aldeas de Teruel; Microfilm 426/fotogrames 
150-152. El pergamí original es custodia al Archivo de la Comunidad de Teruel en Mosqueruela. 
713 “De nós, etcètera, pagats de la dita moneda a·n Bernat Sala, administrador e regidor dels correus, en la dita 
ciutat habitants, cinch florins d’or reals de València deguts a ell per I correu que es anat a Tortosa, al senyor 
rey, per notificar les penyores que l’alcait d’Almansa apel·lat Pero Xona havie feites de bestiars de alquns de 
Xàtiva e de Algezira, lo qual correu anà d’ací a Tortosa en I dia e mig. E la dita quantitat etcètera. Datis 
Valencia, XIª die marcii anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXIº. Fuit mandato per iuratos cives”. AMV: Claveria 
Comuna de l’any 1370-1371; I-4, f. 32v. 
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carnissers Salvador dez Pou, d’aquesta darrera localitat, i de Jaume Carlet, carnisser d’Almu-

ssafes, per la compra de bestiar.714 

La Muntanya Valenciana era una àrea geogràfica que avui compren les actuals 

comarques de l’Alcoià i el Comtat, essent els nuclis més importants les viles d’Alcoi i de 

Cocentaina. La regió, com el seu nom indica, és un indret abrupte, poc apte per a l’agri-

cultura, i sí, en canvi, amb unes bones condicions per a la cria de bestiar. Això féu que 

s’establissen contactes comercials entre ambdues comarques i alguns pobles de la Ribera 

del Xúquer, com ara l’Alcúdia, propietat dels Montagut, i presumiblement també amb el 

nucli més important de la comarca, Alzira. Així, en març de 1408, Bartomeu Puigmoltó, de 

la vila d’Alcoi, constituïa procurador seu el notari d’Alzira Ferrer Piquer “ad petendum et 

habendum, percipiendum et recuperandum a Martino Just, carnificie, habitante in loco de la Alcudia 

nobilis Petri de Monte Acuto”.715 

Però, els carnissers de la Ribera no sols feien negocies amb altres col·legues de 

terres allunyades, valencianes i estrangeres, les comarques més pròximes a la nostra contra-

da també eren beneficiaries dels excedents de bestiar que des de les terres del Xúquer s’ex-

portaven. Així, per exemple, el 3 de desembre de 1412, el carnisser de la ciutat de Xàtiva, 

Alfons Ros, confessava deure al ja conegut Salvador dez Pou, carnisser de l’Alcúdia, 250 

florins d’or comuns d’Aragó (uns 2.750 sous), restants de major quantitat, uns 3.334 sous, 

per la venda de 323 ovelles o bestiar lanar.716 Quan, a final de l’any 1412, el llaurador de Car-

let, Bernat Romeu, dictava les seues darreres voluntats, tement ser en breu involuntari co-

neixedor de la llacuna Estígia i de traspassar la borrosa geografia de la mort, també mani-

festava els seus deutes, ja que, sense rescindir aquests, tenia vedades les portes del cel i 

reconeixia que devia a un moro de Bètera 32 lliures per la compra de 100 ovelles.717 

                                                 
714 ARV: Protocol notarial de Macià Barberà de l’any 1412; 3.007, f. 56v. 
715 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1408; 040/14, f. 35r. 
716 ARV: Protocol notarial de Macià Barberà de l’any 1412; 3.007, f. 162v. 
717 ARV: Protocol notarial de Macià Barberà de l’any 1412; 3.007, f. 148r-149r. 
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La comarca de la Vall d’Albaida, a mig camí entre la Costera i l’Alcoià-Comtat, no 

era una regió desconeguda per als riberencs; ja hem vist quan parlàvem del forment que 

alguns homes de negocis del país del Xúquer feien operacions comercials amb els naturals 

d’aquesta regió de l’interior valencià i compraven drets i delmes per explotar-los. També les 

compravendes de ramats eren objectes de transaccions econòmiques. Així, per exemple, els 

veïns d’Alzira, Berenguer Serra i Bartomeu Delmer, signaven un document durant la prima-

vera de 1377 (concretament el 3 d’abril), en el qual es donaven per satisfets amb el paga-

ment que Joan Carrió i Raimon Burguera, ambdós de Quatretonda, els feren en concepte 

“ex illis centum nonaginta unum capita ovium lane prime que vobis ad medias deditus cum instrumento 

publico confecti Algezire”, el qual s’havia fet quasi dos anys i mig abans en 1 de novembre de 

1374.718 

Per davall dels carnissers, en la contribució particular d’Alzira, hi havia un altre 

col·lectiu heterogeni que també feia negocis amb les transaccions de bestiar, i per tant eren 

subministradors d’animals a carnissers, però també a altres camperols, tant cristians com 

sarraïns, que els compraven per engreixar-los i revendre’ls i també traure’n un benefici amb 

l’esquilat de la llana. 

L’anàlisi de l’escassa, però molt interessant documentació alzirenca de caire notarial, 

i, per tant de caire privat, fa que deixen de ser invisibles aquests criadors de bestiars, fet que 

sens dubte patiríem si sols tinguessem en compte la documentació municipal i per tant de 

caire oficial, l’opacitat seria la tònica. 

Diverses tipologies documentals dels notals i protocols de la comarca posen nom a 

aquells homes de negocis que compren i venen ovelles, i el que és més interessant, ens 

parlen de les vendes, de les comandes, del volum del bestiar, del tipus d’animals de les 

transaccions i d’altres qüestions relacionades amb el món ramader. Gràcies a les procures 

fetes a pastors per a herbejar, sabem que personatges com el notari Antic Garrigues, 

                                                 
718 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1377; 040/4, f. 48v. 
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Ramon Talents, Berenguer Borràs, Andreu Armengol, Bartomeu Casesnoves i Raimon 

Astruch, tots ells de Carcaixent; Pasqual Munyoz, el notari Bernat Costejà, Domingo Sicília, 

Joan Sànxez i el pastor Sanxo Gomiç, tots ells d’Alzira, tenien els ramats que enviaven al 

Baix Aragó.  

Alguns testaments comporten clàusules sobre què fer amb el bestiar del difunt. El 2 

de setembre de 1377 testava el draper Jaume de Martorell, sens dubte un dels homes més 

rics de la vila d’Alzira. Una de les seues darreres voluntats implicava “que aprés òbit meu 

per lo dit en Pere de Santa Creu sia venut lo meu bestiar e tots mos béns, o aquells que ell 

conexerà”.719  

Però, el més interessant són les clàusules testamentàries relatives als reconeixements 

de deutes, que o bé deu el testador, o bé li deuen a l’atorgant de la darrera voluntat. Aques-

tes manifestacions ens mostren els vestigis i rastres d’una sèrie de negocis “ramaders” que 

difícilment coneixeríem si no fos pel seu esment en els testaments i que cal analitzar amb 

cura. Les figures personalitzades en Domingo Cubla, veí d’Alzira, i Andreu Talents, de 

Carcaixent, ens proporcionen tots dos uns excel·lents exponents per estudiar-los. 

Domingo Cubla era un veí d’Alzira que residia en el raval de l’Alquenència. El seu 

cognom és un clar indicador del seu origen, ja que es correspon amb el topònim d’una 

població assentada al peu de la serra de Javalambre, al sud d’Aragó, en les terres que avui 

conformen la província de Terol. No serà l’únic veí de la capital de la Ribera de finals del 

segle XIV que comptarà amb un cognom originari del migdia aragonès.720 Sentint el temor 

pel què seria de la seua ànima si la malaltia que havia contret estant en la serra acabava amb 

ell, decidí abaixar-se’n a la Ribera i atorgar testament rodejat pels seus íntims la nit del 

                                                 
719 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1377; 040/4, f. 143v-148v. La transcripció d’aquest testament es pot 
consultar a PONS ALÒS, Vicente: Testamentos valencianos... Op. cit., vol. II, p. XXXI-XLIII. 
720 Altres veïns d’Alzira que possiblement tingueren les seues arrels en les terres de l’actual demarcació de 
Terol que el 1399 vivien en la dita vila eren Bernat Alcanyís, el notari Vicent Alcanyís, el pastor Pere Badenes, 
el sabater Martí Galbe, major, i el seu homònim menor, Domingo Mezquita, Jacme Molinos, el teixidor Pere 
de Rubiols, el fuster Bartomeu Torriges, Domingo Torriges, així com Domingo de Belsa i la família Selma o 
Celma establida en les localitats de Cogullada i Ternils. Vide GUINOT RODRÍGUEZ, Enric: Els fundadors del 
regne de València. València, Tres i Quatre, 1999, vol. II, p. 440-451. 
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dilluns 6 de juny de 1384.721 Dos dies després abandonaria per sempre més aquest segle. La 

seua darrera voluntat fou redactada pel notari Bernat Llorenç, el fedatari públic que enregis-

trava la major part de les escriptures dels habitants del raval de l’Alquenència. Domingo 

Cubla manifestà en una sèrie de clàusules testamentàries quins eren els seus béns, tots ells 

semovents, però ara custodits per altres, i a l’inrevés qui eren els propietaris d’una sèrie de 

bestiar que ell tenia en comanda.722 

En efecte, gràcies a les declaracions efectuades per l’esmentat testador sabem que 

aquest, Domingo Cubla, era un pastor o un modest empresari ramader. Els caps de bestiar 

que tenia d’altres, els seus propis i els seus en mans de tercers eren uns 284 en el moment 

del seu òbit. 

Així, el bestiar del qual s’ocupava apunta que hi havia una certa especialització, ja 

que treballava amb 253 cabres i cabrons, 30 ovelles i 1 bou. Però, aquest conjunt de bestiar 

té tres procedències distintes que cal conéixer per veure realment a què es dedicava, o si es 

vol quin modus operandi emprava per gestionar el conjunt del bestiar que conduïa. A fi de fer 

més comprensible el seu paper com a pastor de ramat propi, però que també custodiava el 

ramat d’altres hem elaborat els quadres 9 i 10. 

 

 Quadre 9. Ramat propi de Domingo Cubla que és custodiat per altres (juny 1384) 

Núm. Nom del  
Custodiador 

Residència Caps de
Bestiar  

Tipus de 
bestiar 

1 Martí del Pobo Espioca       200 Cabres (mascles i 
femelles) 

2 Domingo Ruvio ? 20 Ovelles 
3 Joan Domínguez Corbera 10 Ovelles 
Total        230

 

D’aquest quadre cal dir, abans que res, que en el moment en què, junt amb un altre 

pastor, també d’origen aragonès, Martí del Pobo, estava pasturant amb les seues 200 cabres, 

                                                 
721 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1384; 040/8, f. 55r-56r. 
722 En els Furs de València al llibre quart, rúbrica XV està dedicat a “De depòsit, ço és, de comanda e de les 
coses de les quals no deu ésser feyta comanda”.Vide COLON, Germà-SANZ, Arcadi (eds.): Furs... Op. cit., 
vol. IV, p. 107-129. Les comandes de bestiar es tracten en els títols VI a XIV. 
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entre mascles i femelles, en la serra (no indica quina) i, en sentir-se malalt, li encomanà a 

aquell que es fes càrrec del seu bestiar, ja que ell tornava a casa. L’esmentat Pobo tenia la 

residència a l’alqueria d’Espioca, terme de la Contribució General de la ciutat de València. 

Sembla intuir-se que si pasturaven del Pobo i de la Cubla junts, essent com eren naturals de 

les contribucions de València i d’Alzira, respectivament, era per oferir-se protecció mútua o 

jurídica si topaven amb agents que qüestionassen que el ramat peixès fora de llur contri-

bució.  

Dues persones tenen en custòdia uns quants caps de bestiar, possiblement en co-

manda: Joan Domínguez, de Corbera, en tenia 10 ovelles, i Domingo Ruvio, de lloc desco-

negut, altres 20. En total 30 ovelles que tenien en custòdia camperols de llocs propers a 

Alzira. 

 

Quadre 10. Relació del bestiar i propietari del mateix que custodia Cubla (juny 1384) 

Núm. Propietari Residència Caps Tipus de bestiar 
1 Bernat Costejà, notari Raval de l’Alquenència 19 Cabres (mascles i femelles)
2 Martí Manyes, llaurador Raval de l’Alquenència 15 Cabres (mascles i femelles)
3 Muller de Tomàs de Rodella Raval de l’Alquenència 7 Cabres (mascles i femelles)
4 Berenguer Barceló Moncada (Corbera) 3 1 Bou, 2 cabres 
5 Pasqual Martí, teixidor Alzira 1 Cabra
6 Garcia de Calatayú Alzira 3 1 Cabra, 1 cabró, 1 xota 
7 Jaume Costejà, fuster Alzira 2 1 Cabra, 1 cabró 
8 Monestir de Sant Domingo 

de Silos 
Castella 1 Cabró 

9 Domingo lo forno València 3 2 Cabres, 1 xota 
Total  54

 

D’altra banda, és interessant constatar com, entre les activitats econòmiques de 

Domingo Cubla, figura la custòdia de caps de ramat d’altres. En efecte, 9 persones distin-

tes, 6 d’elles d’Alzira (3 del raval de l’Alquenència, i altres 3 de la mateixa vila), 1 de l’al-

queria de Moncada, en el terme de la Contribució General de Corbera, una altra de la ciutat 

de València, i una darrera de la qual desconeixem el lloc de residència li prestaren, o més 

exactament, li donaren en comanda una sèrie de bestiar que sumaven 54 caps, açò és, 1 

bou, 2 xotes, o cabrides que encara mamen, i 51 cabres. Les comandes van des d’aquells 
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que tenen una sola cabra o cabró, com és el cas del teixidor Pasqual Martí o del monestir 

castellà de Sant Domingo de Silos, fins el notari Bernat Costejà, major de dies, el qual li 

cedí 19 animals entre mascles i femelles. 

Com veiem, tots els animals traspassats són cabrum, excepte un bòvid, propietat de 

Berenguer Barceló, el qual té Cubla en un mas anomenat Vistabella. 

Estem davant un fenomen quasi exclusivament local, en el qual diversos veïns 

d’Alzira, entre els quals trobem artesans o menestrals, algun notari, llauradors i vídues, els 

quals compten amb algun cap de bestiar, però no volen, no poden o els ix més a compte no 

fer-se càrrec directament d’ells, açò és, els és més avantatjós cedir-los a un pastor per a que 

els faça criar i els alimente. Aquest fenomen no serà un fet aïllat, pensem que uns anys més 

tard en 1389 el govern municipal de la vila d’Alzira establirà la normativa que regularà el 

treball del duler que ha de conduir els porcs dels veïns que així ho vullguen.723 

Insistim, si no fos per la declaració, en el llit de moribund, del tal Cubla, no hauríem 

pogut observar aquesta realitat: la comanda de bestiar de veïns a favor d’un pastor, bestiar 

que per altra part no produeix llana, sinó llet i per tant la base per a l’elaboració de format-

ges, carn, i animals de llet o cabrits. 

Andreu Talents era un camperol de Carcaixent que, a les darreries del mes d’octu-

bre de 1407, va ser cridat per a reunir-se amb el seu Creador. Poc abans del seu indesitjat 

òbit atorgà testament davant el notari que atenia el negoci de confeccionar escriptures 

públiques en la seua comunitat local, el mateix que pocs dies després redactaria el seu 

inventari de béns post-mortem. La minuciositat manifestada per Bernat Llorenç a l’hora 

d’enregistrar els objectes i possessions que havien envoltat Talents en els darrers moments 

de la seua vida fou tan eficient, que entre les seues pertinències inventarià un paper en el 

qual el difunt anotà els deutes vigents dels quals ell era creditor.724 

                                                 
723 AMA: Llibres d’actes dels jurats i consell dels anys 1388-1389; 03/1, f. 95bis r-v. 
724 L’anàlisi del dit document pot servir per il·lustrar una aproximació a l’estudi de l’economia camperola, ja 
que és un incipient exemple de comptabilitat domèstica, i de racionalització de l’ús de l’escriptura per part del 
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És evident que si estudiem aquest cas d’Andreu Talents, com abans hem fet respec-

te Domingo Cubla, és per intentar posar en evidència, en una paraula, per mostrar com 

actuaven una sèrie de veïns de la demarcació d’Alzira respecte als negocis ramaders. Atès 

que com ells n’existiren altres dels quals no ha quedat cap rastre documental, són ells, els 

Cubla i els Talents els qui, involuntàriament, s’erigeixen en “prototipus” d’aquest segment 

de la població que, com ells, es dedicaven socio-professionalment als mateixos quefers, a la 

compravenda de bestiar i també de queviures, els quals no sols depenien del seu treball 

estricte per a augmentar els seus recursos econòmics, en aquest cas el cultiu de la terra, sinó 

que amb el préstec de diners, cereals, aliments i la compravenda de ramat, no sols eixampla-

ven la seua xarxa clientelar a un àmbit extralocal, sinó que comptaven amb un capital “flo-

tant” que, de no ser per aquests rars exemples d’administració econòmica domèstica, difícil-

ment podríem saber el seu volum i conceptes. 

Com diem, el registre d’obligacions pecuniàries del que Talents és creditor inventa-

ria 20 ítems. Assentaments comptables que per altra part tenen en alguns casos més d’un 

deutor, i en altres repeteixen el mateix morós. Així, els vint ítems fan referència a 20 deu-

tors distints, en alguns casos un dèbit és compartit per dues persones. 

Si bé hi ha tres debitoris725 en els que se’ns diu el concepte de l’obligació (préstecs 

de quantitats de forment i civada), no se’ns indica el volum econòmic dels blats prestats, 

això, sens dubte havia de fer augmentar la quantia total de diners que li pertanyien i estaven 

en mans dels seus deutors, els quals prompte reclamarien els seus hereus. Així, els 17 assen-

taments en els que sí que sabem el muntant degut, sumen una quantia vertaderament im-

                                                                                                                                               
camperolat. Per a altres exemples en el nostre context geogràfic consulteu: GUINOT RODRÍGUEZ, Enric- 
FURIÓ, Antoni: “Un exemple d’economia domèstica de principis del XVè. L’administració d’una tutela. 
Sueca 1412-27”, Quaderns de Cultura de Sueca, I (Sueca, 1980), p. 11-46. 
725 “Ítem, deu Garcia Berbegal, del raval, una faneca de forment que li prestí.... Ítem, deu Domingo Vicent, de 
Carcaxén, de VII barcelles de civada, he dues faneques de forment. Ítem, deu Berthomeu Mediana, de 
Carcaxén, de II faneques de forment, la una a ras e l’altra a veient”. AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1407; 
040/13, f. 191r-v. 
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portant: 2.339 sous, 3 diners (en emprèstits que van des dels 4 sous, 9 diners,726 fins els 

1.200 sous.)727 

Antoni Furió ha estimat que un valor d’unes 100 lliures peiteres eren una frontera 

econòmica que dividia els que es podien considerar rics, amb un patrimoni avaluat en 100 o 

més lliures peiteres, dels que no ho eren, sempre per davall d’aquest llindar. Les dites 2.339 

sous, 3 diners equivalien a més de 116 lliures. Si atenem al fet que en aquesta època el 

jornal del treball al camp solia equivaldre a una quantia que s’estimava entre els 2 i 3 sous, 

podem fer-nos una idea del que representa la dita suma. 

Talents tenia negocis tant amb mudèjars com amb cristians. En els 7 ítems en els 

quals recull informació relativa a 6 sarraïns distints li reportaren uns 434 sous, 8 diners, que 

li devien, açò representava el 18,55% del muntant total del dèbit. La geografia d’on eren na-

turals els mudèjars que li devien diners abraça pobles com ara Barxeta, la Torre de Na Pei-

rona,728 Tavernes de Valldigna, l’Ènova i un poble indeterminat, cap d’ells de la demarcació 

d’Alzira. Dels 7 items d’aquests sarraïns, 6 són restes d’anteriors transaccions de vendes de 

bestiar a crèdit –ovelles, cabres i moltons- i el restant, la venda d’un cabró per 12 sous. 

 

III.1.3.2. Els carnissers: radiografia d’un col·lectiu  

Els carnissers eren un col·lectiu socio-professional singular en les viles de certa 

entitat, ja que juntament amb els mercaders formenters eren aquells sobre els qui basculava 

l’abastiment de queviures, en aquest cas carn en les botigues específiques d’aquest pro-

ducte: les carnisseries, per raons exclusivament econòmiques o de negoci, evidentment.729 

                                                 
726 “Ítem, d’altra part hel matex [Berthomeu Mediana, de Carcaxén] de blat que li vení quatre sous, nou 
diners”. AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1407; 040/13, f. 191r-v.   
727 “Ítem, deuen en Johan Martínez e en Berthomeu Castell, de Xàtiva, de moltons que·ls doní a miges CCXL 
moltons per CCXL florins, resten me’n a pagar mil-doents sous”. AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1407; 
040/13, f. 191r-v. 
728 Es tracta del lloc conegut més tard com la Torre d’en Lloris, en la Contribució General de la ciutat de 
Xàtiva. 
729 L’atenció que els historiadors han prestat sobre aquest col·lectiu professional ha augmentat notablement, 
sobretot en les grans capitals europees, no obstant això, cal esmentar també alguns estudis que foren pioners i 
estimularen les investigacions sobre aquests professionals del tall de la carn. WOLFF, Philippe: “Les bouchers 
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A començaments del segle XIV els professionals del tall i venda de la carn d’Alzira 

devien ser un grup reduït i poderós, segons es desprén del fet que el rei Jaume II el Just, a 

finals de gener de 1301, autoritzàs en un diploma regi els jurats i prohoms a establir el preu 

de venda de la carn. I és manifesta que aquesta concessió es fa malgrat els privilegis ja con-

cedits als carnissers, i evidencia el seu estatus corporatiu, ja que foren facultats per donar a 

entendre que fins eixe moment el preu de la carn el fixaven ells, els carnissers, i no el 

govern local de la vila. Si bé és cert que fou revocat pel monarca poc després, en 1303.730 

Abans que res, però, comencem per esbrinar el seu nombre. Quants membres inte-

graven aquest col·lectiu professional? Per contestar la pregunta hem d’analitzar els contrac-

tes d’asseguraments de carn i obtindrem una resposta que tal volta haja de ser matisada. No 

obstant això, el 21 de juny de 1399, un notal enregistra un document privat, incomplet, en 

                                                                                                                                               
du Toulouse du XIIe au XVe siècle”, Annales du Midi, núm. 65 (Tolosa de Llenguadoc, 1953), p. 375-393.  
JONES, Philip E.: The butchers of London: a history of the woshipful company of butchers of the City of London. Front 
Cover. Londres, Martin Secker & Warburg Ltd, 1976. DELIGNÉ, Chloé-BILLEN, Clairé –KUSMAN, David: 
“Les bouchers bruxellois au Bas Moyen Age. Profils d’entrepreneurs”, a Patrons, gens d’affaires et banquiers. 
Brussel·les, Le Livre Timperman, 2004, p. 69-92. DESCAMPS, Benoit: “Tuer, tailler et vendre char: les 
bouchers parisiens à la fin du Moyen Age, v. 1350-v. 1500”, a Ibidem, p. 497-507. Pel que fa a la historiografia 
d’àmbit hispanic: SHAW, Rowena Marie: “Las carnicerias de León en el siglo XIII”, Archivos Leoneses. Revista 
de estudios y documentación de los reinos hispanos-occidentales, núm. 50 (León, 1971), p. 371-328. MARÍN GARCIA, 
Maria: “Las carnicerias y el abastecimiento...” Op. cit., p. 51-99. TRISTÁN GARCÍA, Francisco: “Las 
carnicerias bastetanas y la política del concejo (1489-1568)”, Péndulo. Papeles de Bastitania, núm. 4 (Baza, 2003), 
p. 137-178. GONZALEZ ARCE, José Damián: “El gremio de carniceros de Sevilla y la fiscalidad sobre la 
venta de la carne (siglos XIII-XV)”, Historia, Instituciones, Documentos, 33 (Sevilla, 2006), p. 255-290. 
ZAPATERO DE RAMÍREZ, Mariana Paola: “El perfil de un carnicero: Pedro de Heredia”, Fundación, 6 
(Buenos Aires, 2002), p. 219-228. IDEM: “Carne y carniceros: una aproximación: Madrid”, Estudios de História 
de España, 5 (Buenos Aires, 1996), p. 105-126. Pel que fa als territoris de l’extinta Corona d’Aragó: LACAVE 
RIAÑO, José Luis: “La carniceria de la aljama zaragozana a fines del siglo XV”, Sefarad. Revista de estudios 
hebraicos y sefardies, año 34, núms. 1-2 (Madrid, 1975), p. 3-35. LÓPEZ PIZCUETA, Tomàs: “La carniceria del 
barrio judio de Cervera a través de un privilegio de Alfonso III de 1331”, a ALTURÓ I PERUCHO, Jesús 
(coord.):  Miscel·lània. Homenatge a Josep Lladonosa. Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1992, p. 245-254; 
BATLLE, Carme-RAMOS, Lluís: “Contribució a la història dels oficis a Barcelona: els carnissers al segle 
XIII’”, Quaderns d’Estudis Medievals, núm. 5 (Barcelona, 1981), p. 310-318; BATLLE, Carme-KLIEMANN, 
Katia: “Contribució a la Història dels oficis a la Seu d’Urgell: els carnissers (1240-1350)’”, Urgellia, núm. 5 (La 
Seu d’Urgell, 1982), p. 221-279; BERTRAN I ROIGÉ, Prim: “L’assortiment de carn (1419-1425)”, Cardener, 
núm. 3 (Cardona, 1986), p. 101-110; COLOMER I CASAMITJANA, Joel: “La carnisseria de la vila de Santa 
Pau (1330-1337)”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i comarca, núm. 15 (Olot, 2005), p. 13-38. 
APARICI MARTÍ, Joaquín: “Tolerar y convivir carnicerias...” Op. cit., vol. 1, p. 315-332. 
730 “Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, et Murcie ac comes Barchinone, volumus et concedimus vobis fidelibus 
nostris iuratis et probis hominibus Algezire quod non obstantibus privilegio seu privilegis per nos vel antecessores nostros 
macellariis seu carnificibus ipsius loci indultis et concessitis ad personis et quam diu vos placuerit videre et tatxare super precio 
carnium quas dicti macellarii seu carnifiçes vendunt in loco predicto. Nos, enim per presentes, mandamus oficilibus nostris quod 
predictam concessionem nostram firmam habeant et vos ea uti permitant ac superius continentur. Datis Valencie, VIIª kalendas 
februarii anno Domini Mº CCCº primo”. En nota al marge: “Non podest per concesionem postrea factam carnifices per regem 
Iacobum, datis Valencie XVª, kalendas iunii anno Mº CCCº tercio”. Vide AMA: Llibre de privilegis de la vila d’Alzira dels 
anys 1137-1418; 00/1, f. 60 (26 de gener de 1301). 
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el qual 10 carnissers d’Alzira -Jaume Aymar, Guillem Safàbrega, Bernat Junqueres,731 Pere 

Seguer, Bernat Domingo, menor de dies, Guillem Badia, Alamany Casalills, Joan Safàbrega, 

Esteve Palomar i Bartomeu Martí- institueixen en procurador seu el notari Jaume Garcia a 

fi que exigesca en el seu nom la devolució d’una quantia de diners que se’ls devia.732 A part 

dels carnissers ja esmentats, una nòmina dels tributaris de la peita del dit any 1399 en men-

ciona 12. En ella no apareixen, però, Guillem Safàbrega, Guillem Badia, i pel contrari, sí 

que estan com a nous, ultra els ja assenyalats: Bernat Coll,733 Joan Corçà, Bartomeu Martí, 

menor, Joan Seguer i Garcia Serra.734 En canvi, una tercera nòmina es dedueix a través dels 

contractes dels asseguraments de bestiars de l’any de juraderia 1399-1400, en el qual s’asse-

nyalen 11 carnissers. Açò és, tres fonts documentals distintes d’un mateix any enregistren 

10, 12 i 11 professionals del tall i la venda de la carn. ¿Com llegir aquesta disparitat? Tal 

volta la clau d’interpretació ens l’aporta l’exemple del carnisser Joan Corçà i ens ajude a 

donar llum al fenomen i a contestar la pregunta. Aquest carnisser que veiem a Alzira, l’abril 

de 1395,735 a finals de novembre d’aquest mateix any el trobem aveïnant-se a la ciutat de 

València, en el portal de Torrent, per un període d’uns 10 anys, i en 1400 està de nou 

enregistrat a la vila d’Alzira com a veí que paga peita736. I poc després, el 26 de juny de 

                                                 
731 Bernat Junqueres intentava diversificar els seus ingressos de la carnisseria amb altres negocis 
d’arrendaments de drets reials, així, per exemple, el notari Pere Gàver enregistrava en el seu llibre-memòria de 
comptes el següent assentament: “reebí d’en Bernat Junqueres e Johan Montó, compradors del peatge de la 
vila d’Algezira en l’any MCCCXCVII, los quals liurà en G(uillem) Comella doents-vint sous, IIII diners”, per 
tant l’arrendament ofert per tots dos i a ells adjudicat ascendia a 661 sous anuals, pagadors en tres terces: abril, 
agost i desembre. Vide AMA: Contribucions. “Memòria de ço que rebé dels compradors de les imposicions any 1396”; 
230/1, f. 24v. 
732 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1399; 040/10, f. 67r. 
733 Bernat Coll estava actiu com a carnisser el 1377, ja que el 20 d’octubre del dit any un document notarial 
l’enregistra com a testimoni d’un acte. Vide AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1377; 040/4, f. 179v. Altres 
carnissers d’Alzira dels quals sols sabem el nom i pel fet d’haver-se aveïnat a València i l’any d’aquest fet són: 
Berenguer Orgillés (1350); Macià Aranyó (1350); Jacme Ramon (1373) i Domingo Garcia (1386). Vide 
CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de Valencia en la época medieval. 
Avehinaments (1308-1478); València, Ajuntament de València, 2008, p. 31, 50 i 97. 
734 GUINOT RODRÍGUEZ, Enric: Els fundadors del regne... Op. cit., vol. II, p. 440-451. Vide tamen: AMA: 
Contribucions. Llibre de la peita (de la vila, clergues, hòmens de paragte e cavallers, raval de l’Alquenència i raval de Barrablet) 
de l’any 1400-1404; 230/3, f. 8v. Garcia Serra ja era carnisser el 1385 moment en què ven 5 fanecades de terra 
al notari també d’Alzira Antoni Boquet. Vide AMA: Notal de Bernat Comadolins de l’any 1385; 040/17, f. 29r-v. 
735 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 58v. 
736 La “desvinculació” d’Alzira pel nou veïnatge no és total sinó mé bé conjuntural ja que l’agost de 1396, 
Joan Corqua, que s’intitula en un document notarial com a carnisser de València nomena com a procurador 
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1403, es presenta com a poblador de València que avala l’enregistrament d’un nou habitant 

de la capital, el mercader Miquel Corqua.737 Açò és, alguns carnissers apareixen i desaparei-

xen dels registres municipals locals i això pot deure’s per la vinculació “professional” a 

altres localitats del país. 

Una altra font a la qual recórrer per esbrinar quants carnissers hi havia a Alzira i el 

seu terme són, efectivament, els registres fiscals de caire municipal que graven la propietat i 

riquesa. Em referesc als capatrons de la peita, uns repositoris que sovint insereixen junt al 

nom del titular de béns immobles pels quals es tributa, l’ofici del contribuent. Com veurem, 

més avall hi ha una relació dels carnissers. 

Una altra referència documental és el cadastre fiscal, en aquest cas reial, relatiu a 

quines són les rendes que rep el monarca en 1393, el qual va ser elaborat per la batllia local, 

que ens proporciona una visió estàtica del moment. En l’esmentat document s’inscriuen els 

següents carnissers a Alzira: Joan Seguer, Bernat Domingo, Jaume Aymar, Guillem Badia, 

Ponç Lloret i Jaume Martorell (aquest era propietari, a més d’una carnisseria a Alzira, de la 

taula de carnisseria del Toro). Com veiem, 6 carnissers, als quals hauríem de sumar altres 

dos que serien els arrendadors de les 2 taules de carnisseria pròpies de la universitat de la 

vila, en total 8. Ara bé, una cosa és ser nomenat en una font documental carnisser i una 

altra tallar carn i vendre-la. Açò és, el nom engloba tant els professionals del tall, com 

aquells altres que són empresaris de negocis relacionats amb la ramaderia. És per això que 

                                                                                                                                               
seu per representar-lo en judicis, lleudes, peatges, etc. a Bartomeu Garcia, pastor d’Algemesí. ACCV-AP: 
Protocol de Joan Aguilar dels anys 1395-1396; 14.091, f. 91v-92r (12 d’agost de 1396). 
737 CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de Valencia… Op. cit., p. 251. Vide 
AMV: Llibres d’avehinaments; b3-3, f. 298v. La integració d’aquest personatge en el seu paper de carnisser de la 
primera població del regne farà que s’involucre en anar contra els interessos dels seus anteriors veïns, ja que, 
per exemple, a meitat del mes de març de 1405, Corçà, conjuntament amb Esteve d’Algarra, tots dos en 
qualitat de carnissers i veïns de València, es presentaren davant els jurats de la capital del regne per oferir-se i 
obligar-se com a fermances d’altres dos carnissers de la ciutat que denunciaven els maltractes dels seus ramats 
soferts a mans d’hòmens d’Algemesí. AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, f. 38r. (18 de maig de 1405). 
Però, una anotació en l’assentament com a veí de València de l’esmentat Corçà ens clarifica algunes qüestions. 
En ell se’ns diu que “haurà menades d’ací [23 de novembre de 1395] a Carnestoltes [de 1396] DCC moltons e 
aquells tallarà ací o vendrà a carnicers d’aquesta ciutat”. Açò és, si no fos per aquesta simple anotació 
desconeixeríem que és un carnisser que compta amb una notable cabana de centenars de caps de moltons 
molt més significativa que el que assegurava a Alzira, que foren sols 30 moltons en l’any de juraderia de 1394-
1395. CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de Valencia… Op. cit., p. 130. 
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també devien rebre la qualificació de “carnissers” aquells que treballaven per als propietaris 

de determinades carnisseries. Tal volta siga aquesta la raó de la discrepància en el nombre 

fluctuant dels carnissers de la vila d’Alzira. 

Com assenyala Ivan Martínez Araque, els diversos col·lectius professionals relació-

nats amb la ramaderia, com ara propietaris de bestiar, carnissers i paraires, una part d’ells 

eren proclius a traslladar el seu domicili a la ciutat de València. L’atracció del cap i casal no 

sols es produïa per les noves oportunitats de negoci, sinó també, en part, gràcies a la cober-

tura jurídica i política que oferien les lleis del regne, les quals donaven una situació privile-

giada a la capital del regne. Així, assenyala l’historiador d’Alzira, que en el període comprès 

entre els anys 1370 i 1420, d’un total de 117 aveïnaments enregistrats a la dita ciutat proce-

dents de la Ribera del Xúquer, sols en 59 ocasions es consigna una ocupació i, d’aquests, 

fins a 20 fan esment a aquelles professions.738 El flux migratori d’alguns carnissers de la 

contribució particular d’Alzira cap a la capital del regne és constatable, com palesen els 

exemples de Joan Corçà i Bernat Cucó (de Cogullada). Però les migracions dels professió-

nals del tall no sols es dirigien cap a la primera ciutat del país, en un esglaó més modest 

constatem un altre tipus de moviments. A Joan Seguer, el veiem com a carnisser d’Algeme-

sí el 1379,739 i una dècada després desenvolupa el seu ofici a Alzira.740 Un altre exemple de 

mobilitat laboral, l’exemplifica la figura d’Esteve Palomar, el qual residia a Castelló de 

Xàtiva en 1393, tres anys després era el carnisser de Cogullada, i a partir de l’octubre de 

1397 ja exercia el seu ofici a Alzira, i en la segona meitat de 1399 emigra a un altre lloc.741 

Açò és, ha estat carnisser de quatre localitats distintes en set anys. Alamany Casalills treba-

llava a Algemesí en 1394-1395, fins que emigrà a Alzira al poc de temps, ja que és abastidor 

                                                 
738 MARTÍNEZ ARAQUE, Ivan: “Immigració i mobilitat poblacional a la Ribera del Xúquer en la baixa 
Edad Mitjana”, a SANTESMASES, Josep (ed.): Els processos migratoris a les terres de parla catalana. De l’època 
medieval a l’actualitat. Valls, Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, 2009, p. 109-117. 
739  LAIRÓN PLA, Aureliano (ed.): Libre de diverses statuts ... Op. cit, p. 83. 
740 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1384; 040/8, f. 118r-v (15 d’octubre de 1384). 
741 En 19 de juliol de 1399 Esteve Palomar donava garantia de proveir 30 cabrons, no tornaria a assegurar 
més bestiar eixe any. El gener següent, Jaume Aymar assegurava 60 moltons, “los quals ell ha comprat d’en 
Esteve Palomar, carnicer, que·ls havia assegurats e se’n anava a tallar en altra part”. AMA: Llibre d’actes dels 
jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 43v. 
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de carn en 1396-1397. El progrés econòmic d’alguns professionals del tall i venda de carn 

farà que es desplacen cap a poblacions més pròsperes i importants que no les originàries, 

açò és, cap aquelles localitats que ofereixen més oportunitat de negoci, i, juntament amb 

elles, de promocionar-se. 

Al respecte de quin és el patrimoni amb què compten els carnissers d’Alzira i conse-

qüentment quina era la seua projecció política, hem elaborat el següent quadre basant-nos 

en els índexs de riquesa que recull el llibre de la peita de començaments del segle XV. 

 

Quadre 11. Patrimoni i residència dels carnissers d’Alzira (1400-1404) 

Nom, Ofici Residència Valoració de 
patrimoni en  

lliures peiteres 

Referència 
Arxivística 

Joan Seguer, carnisser La  Vila 165 f. 23v 
Guillem Badia La  Vila 97 f. 2r 

Bernat Domingo La  Vila 72 f. 23r 
Jaume Aymar La  Vila 65 f. 31r 

Garcia Serra, carnisser La  Vila 61 f. 8v 
Pere Seguer, carnisser La  Vila 60 f. 26v 

Guillem Safàbrega Raval de Barralbeb 46 f. 69v 
Bernat Domingo, menor, carnisser La  Vila 43 f. 26r 

Guillem Badia, carnisser La  Vila 37 f. 31v 
Bernat Junqueres La  Vila 33 f. 16r 

La muller i fills de Bonanat Seguer La  Vila 26 f. 27r 
La muller de Bernat Coll, carnisser La  Vila 25 f. 25r 

Bertomeu Martí, major La  Vila 23 f. 26r 
Alamany Casalills, carnisser La  Vila 18 f. 26r 

Joan Corca, carnisser La  Vila 17 f. 8v 
Bertomeu Martí, menor La  Vila 10 f. 26r 

  Font: AMA: Contribucions. Llibre de la peita de la vila i ravals anys 1400-1404; 230/3. 

 

Com bé evidencia el quadre 11, no hi ha grans fortunes basades en les propietats 

immobiliàries; de fet, sols hi ha un patrimoni que supera àmpliament les 100 lliures i un 

altre lleugerament les frega, tot considerant la frontera econòmica dels 2.000 sous de patri-

moni com la frontera per a considerar ric al titular de l’esmentat patrimoni de valoració fis-

cal. Igual que s’esdevenia en la principal població del sud valencià, Oriola, els carnissers no 

pertanyien a les famílies més destacades de l’oligarquia vilatana.742 Ara bé, això no vol dir 

que alguns dels seus membres no gaudissen de certa consideració social. Comptem amb un 

                                                 
742  BARRIO BARRIO, Juan Antonio: “El abastecimiento y venta de carnes...” Op. cit., p. 273. 



 

 
 

274

document que ens parla de la seua rellevància “política” a la res publica d’Alzira. Efectiva-

ment, l’abril de 1372, el bisbe de València, Jaume d’Aragó, ratificava una sentència en la 

qual excomunicava diversos veïns d’Alzira, 50 hòmens i una dona (“na Elsa”). La nòmina 

inclou noms de destacats prohoms de la vila que ocuparen els càrrecs de consellers, jurats i 

justícia. Entre l’exclusiu llistat hi figuren quatre personatges que gràcies a altra documentta-

ció coetània, si bé un poc posterior, sabem que eren carnissers, ens estem referint a Gui-

llem Badia, Pere Agut, Bernat Domingo i Garcia Serra.743 

Els carnissers d’Alzira constituïen un col·lectiu que, per altra part, significativament, 

es concentraven a l’interior dels murs de la vila. Així, dels carnissers enregistrats en el llibre 

de la peita de 1400-1404, sols un carnisser vivia al raval de Barralbeb: Guillem Safàbrega,744 

i tenim 15 mencions de residents a la vila de carnissers o bé mullers i fills de carnissers (que 

indicarien el traspàs d’aquests).745 En molts casos, els mestres del tall havien heretat dels seus 

majors no sols les taules de carnisseria, sinó també sabers tècnics del seu quefer. La conti-

nuïtat dels mateixos cognoms associats a un mateix treball especialitzat durant generacions, 

ens indica que amb el temps s’han conformat vertaders llinatges de professionals. 

Els titulars de les taules de carnisseries eren el cap visible d’un negoci “artesanal” 

que comprenia tasques bastant complexes, com ara cercar el ramat i portar-lo a la vila, 

cercar pastures, degollar-lo, espellar-lo, escorxar-lo, buidar-lo i desventrar-lo, esquarterar-lo, 

vendre’l als clients, etc.746 És per això que devia implicar la participació d’altres treballadors 

a les ordres del cap del negoci. Si el carnisser tenia suficient entitat, ell no tallava la carn, ni 

                                                 
743 CARCEL ORTÍ, Mª. Milagros: Un formulari i un registre del bisbe de València en Jaume d’Aragó (segle XIV). 
València, Publicacions de la Universitat de València, 2005, p. 330-331. Entre els excomunicats hi figuren 
noms de veïns importants com ara Aznar Exea, els Llop Eximènez de Tolsana, pare i fill, Arnau Valls, Ferrer 
Morisca, Antoni Boquet, Pere dez Torrent, Jaume Martorell, Marçó Galindo, el notari Pere Serra i Bartomeu 
Ènyec d’Aràndiga. 
744 AMA: Contribucions. Llibre de la peita (de la vila, clergues, hòmens de paratge e cavallers, raval de l’Alquenència i raval de 
Barrablet) de l’any 1400-1404; 230/3, f. 69v.  
745 Ens estem referint a: Guillem Badia, Joan Corçà (o Corca), Garcia Serra, Bernat Junqueres, Joan Seguer, la 
muller d’en Bernat Coll, Bertomeu Martí, major, Bertomeu Martí, menor, Bernat Domingo, menor, Alamany 
Casalills, Pere Seguer, la muller i fills d’en Bonanat Seguer, altre Guillem Badia, Jaume Aymar, i Esteve 
Palomar. Vide AMA: Contribucions. Llibre de la peita (de la vila, clergues, hòmens de paratge e cavallers, raval de 
l’Alquenència i raval de Barrablet) de l’any 1400-1404); 230/3. 
746 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: Europa carnívora... Op. cit., p. 163. 
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s’embrutava amb la sang de l’animal sacrificat, és a dir, la feina més desagraïda i vil la feia 

un assalariat seu, i ell programava la direcció i propers passos de l’empresa que capitane-

java. En cas contrari, ell realitzava les tasques que implicaven més coneixement tècnic i 

precisió. També havia de tenir al seu càrrec, en alguns casos, algun macip, fadrí o mosso 

aprenent de l’ofici, i, com no, el pastor que conduïa els ramats a la recerca de tendres 

herbes. Però d’ells parlarem més tard. Ara ens centrarem en oferir una radiografia dels prin-

cipals i més reeixits llinatges de carnissers: els Seguer i els Safàbrega. 

Els Seguer eren una nissaga de carnissers que ja trobem actius al voltant de l’any 

1384, com a carnisser d’Alzira, tal volta abans, en la figura del seu membre més notable, 

Joan Seguer, el qual per primera vegada el veiem el 26 de febrer de 1379 com a conseller 

representant del lloc d’Algemesí en el consell municipal d’Alzira747 i a qui li perdrem el 

rastre vint anys després, en 1404. Aquest, a més de tenir la seua carnisseria, també arren-

dava la taula municipal dedicada a la carn de cabra o boc, com féu en març de 1389, junt al 

seu soci Ponç Lloret, per 104 sous.748 

Durant la tardor de 1377, veiem que entre els membres d’una companyia de negocis 

formada per Jaume Martorell (en tant que curador d’un parent menor homònim, Jaume 

Martorell, i tutor d’altres, tots ells, fills del difunt Antoni de Martorell, tots d’Alzira), Arnau 

Nadal, Berenguer Armengol, també hi figura Joan Seguer, tots ells d’Algemesí. Aquests han 

comprat la percepció dels delmes pertanyents al bisbe i la Seu valentina del quarter de 

Massasseli, del terme d’Alzira, juntament amb els d’altres districtes, i ara les venen a 

Guillem Gombau i Jaume Martorell (fill d’Antoni) per 650 sous, pagadors en dues meitats 

(Tots Sants i Carnestoltes).749 

Aquest, en 1384, comprava del també carnisser Bernat Jonqueres i la seua muller 

Isabel, mitja taula de carnisseria en la vila, amb el cens de 20 sous pagador al rei per mitja 

                                                 
747 LAIRÓN PLA, Aureliano (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit, p. 83. 
748 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1388-1389; 03/1, f. 53r. (2 de març de 1389). 
749 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1377; 040/4, f. 192v (30 d’octubre de 1377). 
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taula, pel preu de 560 sous.750 Sols sis mesos després, a finals d’abril de l’any següent, 1385, 

Seguer comprarà de Garcia Serra, per 500 sous, “mediam tabulam carnicerie sitam et positam in 

carnicerie dicti ville, que tenetur sub dominio dominis regis ad censum viginti solidorum et trium dinero-

rum”,751 la qual afrontava amb la taula del dit Joan a dues parts. Com veiem, un desembor-

sament de 1.060 sous en la compra de dues mitges taules de carnisseria en un interval tem-

poral de mig any, açò és, si més no, un clar indicador del volum de negoci d’aquest carnis-

ser, sens dubte, un dels més rics del seu col·lectiu professional. En el capbreu de drets, ren-

des, i censals que rep el rei, elaborat el 1393, Joan Seguer no sols apareix com el propietari 

d’una taula de carnisseria de 12 pams de llargària, i el posseïdor d’altres dues taules de 6 

pams cadascuna (dues mitges taules de carnisseria), sinó també com el propietari útil d’un 

forn de pa situat dins el clos de la vila d’Alzira, i si a açò li sumem els negocis drapers que 

donaven el bestiar de llana que també servia per assegurar, obtindríem una visió polièdrica 

de les diverses fonts d’ingressos d’aquest home de negocis més que carnisser sensu stricto. 

Una de les feines innates a la professió de carnisser és la de cercar el bestiar allà on 

siga aquell per abastir la pròpia carnisseria i això pot implicar també una altra parcel·la de 

negoci: la de comprar animals per a revendre’ls a altres col·legues carnissers. Almenys hem 

documentat una operació d’aquesta mena. Guillem Safàbrega, durant l’estiu de 1397, asse-

gurà 20 bous “los quals en Joan Seguer, carnisser, havia menats de Castella”.752 Això impli-

cava, d’altra banda, comptar amb un patrimoni extremadament sanejat com per a poder 

realitzar aquest tipus de negocis. El patrimoni en lliures peiteres en l’any 1400 del dit Seguer 

era de 165 lliures, el més elevat d’entre tots els carnissers estudiats en aquest període.753 Un 

altre element que ens ajuda a percebre la seua projecció sobre la comunitat en la qual vivia i 

                                                 
750 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1384; 040/8 , f. 118r-v (15 d’octubre de 1384). 
751 AMA: Notal de Bernat Costejà de l’any 1385; 040/17, f. 35v-36v (26 d’abril de 1385). 
752 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1397-1398; 03/4, f. 21v. (13 d’agost de 1397). Castella era un 
país exportador de bous amb finalitats càrniques. A Sogorb, per exemple, el carnisser dels cristians havia de 
donar a vendre carn de bous castellans a finals del segle XV. Vide APARICI MARTÍ, Joaquín: “Abastecerse 
de carne...” Op. cit., p. 423. 
753 AMA: Contribucions. Llibre de la peita (de la vila, clergues, hòmens de paratge e cavallers, raval de l’Alquenència i raval de 
Barrablet) de l’any 1400-1404;  230/3, f. 23v. 
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es relacionava és el fet que era el patró del benifet instituït per Mateu Morata en la capella 

de sant Nicolau de la principal església parroquial de la vila, Santa Caterina.754 Sens dubte, 

aquest Joan Seguer era, en els últims anys del segle XIV, el “carnisser” de la vila d’Alzira 

amb major projecció econòmica i tal volta social. I això es demostra perquè el 2 de març de 

1400 els jurats de la vila, en tant que “senyors de algunes taules de la carniceria de la vila”, i 

“en Johan Seguer, en son nom propi e com a procurador dels senyors de les altres taules de 

la dita carniceria”, venien el dret de la peixateria de l’any 1399-1400 a una companyia inte-

grada pel carnisser Guillem Safàbrega i els seus dos socis Pere Daroca i Antoni Bou, per 

270 sous i 4 diners. Els mateixos venen igualment el tall de les carns de la Quaresma, per 33 

sous, al també professional del tall Guillem Badia, menor.755 

A Pere Seguer, el tenim documentat des de 1394 fins 1414, i a Bonanat Seguer des 

de 1394 fins 1396 (deuria haver mort cap al 1399, ja que a la contribució de la peita de l’any 

1400 no figura com a subjecte de contribució i sí, en canvi, la seua muller i els seus fills).756 

L’any 1396-1397 s’asseguraren a favor de la universitat de la vila 3.353 moltons, d’ells Joan 

Seguer n’aportà 317 (el 9,45%), Pere Seguer 370 (l’11,03%, a més de 30 dels 344 cabrons, i 

6 bous dels 25 totals) i Bonanat Seguer assegurà 120 moltons (el 3,57%). En total, tots tres, 

els Seguer, aporten el 24,06% dels moltons, o, si es vol 1 de cada 4 moltons de les carnisse-

ries d’Alzira eixia del seu corral. Però, si a açò li afegim que, en maig de 1397, Joan Seguer i 

Alamany Casalills asseguren conjuntament 120 moltons, és a dir, fent companyia el percen-

tatge és encara major.757 Pocs anys després, en l’any de juraderia de 1399-1400, s’assegura-

ren 3.117 moltons, d’ells 532, açò és, el 17,06%, corresponien a Pere Seguer. 

                                                 
754 CARCEL ORTÍ, Mª. Milagros-BOSCÀ CODINA, José Vte: Visitas Pastorales... Op. cit., p. 321. 
755 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 53v. Dos anys abans, en 2 d’abril de 1398, 
són els mateixos agents, els jurats i Joan Seguer “per ell e per los senyors de les taules de la carniceria de la 
dita vila” arrenden el dret de la boqueria” a favor dels carnissers Guillem Safàbrega i Bernat Junqueres pel 
preu de 190 sous. Vide AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1397-1398; 03/4, f. 80r. 
756 Amb un patrimoni taxat en 26 lliures peiteres s’enregistra a “la muller e fills d’en Bonanat Seguer”. Vide 
AMA: Contribucions. Llibre de la peita (de la vila, clergues, hòmens de paratge e cavallers, raval de l’Alquenència i raval de 
Barrablet) de l’any 1400-1404; 230/3, f. 27r. 
757 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1396-1397; 03/3, f. 73v. Alamany Casalills en el dit any, a més 
dels 120 moltons conjunts amb Joan Seguer, assegurà 300 moltons més. 
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Els Safàbrega són una altra notable família de carnissers de la vila. A Guillem Safà-

brega, el documentem el 1388 i li perdem el rastre el 1405, però el seu testimoni l’agafarà 

Joan Safàbrega el qual el veiem actiu durant el període comprès entre 1402 i 1414. Guillem 

Safàbrega sembla que s’especialitzà en el subministrament de carn de bou, i en menor 

quantia de vaca. Durant un temps sembla haver estat ell quasi l’únic abastidor de carn de 

bòvids. Però Guillem Safàbrega no actuava de manera aïllada, devia ser el cap visible, o si 

es vol el soci més eminent, d’una companyia comercial que incloïa altres col·legues profes-

sionals. Així, el juny de 1398, en un assegurament jurà que els 12 bous que posava a dis-

posició de la universitat de la vila eren seus, però també dels seus companyons Jaume 

Aymar i Bernat Junqueres.758 Eixe mateix any de juraderia, des de mitjan de 1398 fins 

mitjan 1399, sols hi hagué dos asseguraments de bous, en total 25 bous, tots ells del dit 

Safàbrega. Uns altres proveïdors de bestiar boví a les carnisseries de la vila d’Alzira eren els 

Badia, el pare i el fill, ambdós nominats Guillem. No sabem si el pare o el fill, a meitat de 

l’any 1400, es convertia en creditor de la universitat de la vila en prestar a aquesta uns 

diners, 9.000 sous, a través d’un censal, gràcies al qual obtindria una percepció d’interessos 

anuals de 600 sous.759 Ja hem vist en l’anterior quadre relatiu als patrimonis que Guillem 

Badia posseïa un patrimoni immobiliari important, si el contextualitzem entre els seus 

correligionaris, avaluat en 97 lliures peiteres, i l’altre Guillem un de 37 lliures peiteres.760 Un 

dels dos Badies, no sabem quin, en 1416 cobrava de la universitat de la vila cada 17 d’octu-

bre la quantia de 50 sous de pensió d’un censal que havien carregat sobre aquesta.761 

                                                 
758 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1398-1399; 03/5, f. 5r. 
759 Dels 600 sous que Guillem Badia cobrava de pensió en abril de 1402 s’alienaren 100 sous a Berenguer 
Costejà, altres 200 a Guillem Asteró, el febrer de l’any següent, i finalment els restants 300 sous foren 
cancel·lats, o si es vol restituïts per la vila en juliol de 1403. Vide AMA: Pergamins comuns; 011/118. 
760 AMA: Contribucions. Llibre de la peita (la vila, clergues, hòmens de paratge i cavallers, raval de l’Alquenència i raval de 
Barrablet) dels anys 1400-1404; 230/3, f. 2r i 31v, respectivament. 
761 AMA: Propis (Passius) Censos. Llibre memorial i capbreu de censos que deu la universitat d’Alzira de 1416; 2110/I, 3, 
f. 114r. 
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També tenim els Martí, els quals estan representats en les figures de Bartomeu 

Martí, major, i el seu fill, de nominació homònima, i per tant menor. Per al període 

comprés entre els anys 1397 i 1416 també tenia carnisseria un tercer Martí, Jaume. 

Un altre llinatge de carnissers és el dels Palomar. La primera menció d’Esteve Palo-

mar indica que tenia propietats immobiliàries a Alzira, però habitava a Castelló de Xàtiva,762 

el lloc més important del quarter homònim (dels quatre que tenia la capital de la Costera) 

més proper a les terres de la Contribució General d’Alzira, possiblement exercint l’ofici de 

carnisser. Poc després el veiem residir a Cogullada en 1396, i als dos anys el veiem insta-

l·lar-se a Alzira en 1398, prendrà el seu relleu el seu fill Guillem Palomar. Esteve emigrarà a 

un altre lloc a finals de 1399. 

El 1384 tenia una carnisseria Bernat Serra763 i, quasi vint anys després, trobem un 

altre Serra amb taula de carnisseria, Garcia Serra. 

 

Quadre 12. Rendes reials de les carnisseries i corral d’Alzira i el seu terme en 1393 

Núm. Carnisser i localitat de residència Concepte Renda 
1 Joan Seguer, carnisser. Alzira Taula de carnisseria de 12 pams 36 s 
2 Joan Seguer, carnisser. Alzira ½ taula de carnisseria, de 6 pams  20 s, 3 d 
3 Joan Seguer, carnisser. Alzira ½ taula de carnisseria, de 6 pams 20 s, 3 d 
4 Joan Seguer, carnisser. Alzira Dret de les taules en la taula de la boqueria, 

peixateria i corrals 
45 s 

5 Universitat de la vila. Alzira Taula de carnisseria de 12 pams 54 s 
6 Universitat de la vila. Alzira Taula de carnisseria de 12 pams 49 s, 6 d 
7 Universitat de la vila. Alzira Dret de les taules en la taula de la boqueria, 

peixateria i corrals 
45 s 

8 Bernat Domingo, menor, carnisser. 
Alzira 

½ taula de carnisseria, de 6 pams 24 s, 10 d 

9 Bernat Domingo, menor, carnisser. 
Alzira 

Dret de les taules en la taula de la boqueria, 
peixateria i corrals 

11 s, 3d 

10 Jaume Aimar, carnisser. Alzira Taula de carnisseria de 8 pams 
(El preu de la renda també inclou la taula de 
carnisseria de Ponç Lloret de 4 pams) 

40 s, 6d 

11 Jaume Aimar, carnisser. Alzira Dret de les taules en la taula de la boqueria, 
peixateria i corrals 

22 s, 6 d 

12 Guillem Badia, carnisser. Alzira Taula de carnisseria de 6 pams 
 

24 s, 9d 

                                                 
762 A finals de gener del 1400, Jaume Aymar assegurava 60 moltons “los quals ell ha comprat d’en Esteve 
Palomar, carnicer, qui·ls havia assegurats e se’n anava  tallar en altra part”. Vide AMA: Llibre d’actes dels jurats i 
consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 43v. En 1393 Esteve Palomar encara pagava censos al rei per certes 
propietats que posseïa en Alzira, el registre consultat on es recullen aquests pagaments indica que vivia a 
Castelló de Xàtiva. ARV: Batllia General. “Memorial de cèdules e comptes donades per los batles locals del regne de 
València” de l’any 1412; Apèndix 61, f. 84r. 
763 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1384; 040/8, f. 118r-v. 
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13 Guillem Badia, carnisser. Alzira Dret de les taules en la taula de la boqueria, 
peixateria i corrals 

No s’indica 

14 Jaume de Martorell, major. Alzira Taula de carnisseria (no indica els pams) No s’indica 

15 Jaume de Martorell, major. Alzira Taula de carnisseria en el Toro 3 s. 
16 Miquel Martí (de Cabanes) Taula de carnisseria en Cabanes 2 s 
17 Antoni Pujalt (de Carcaixent) Taula de carnisseria en Carcaixent 7 s. 
18 Bernat Cucó (de Cogullada) Taula de carnisseria en Ternils 2 s 
19 Na Arbona, vídua de Pere Millà (de 

Cogullada) 
Taula de carnisseria (en Cogullada) 5 s 

20 Pere Ligalbé (de Guadassuar) Taula de carnisseria en Guadassuar  3 s 
21 Nicolau Armengol (d’Algemesí) Taula de carnisseria en Algemesí 10 s 
Total   425 s, 10 d 

Font: ARV: Batllia General. “Libre e capbreu de les rendes, censals e drets de la vila d’Algezira” de 1393; Apèndix 61. (s= sous, d= diners) 
 
 
Però, si això s’esdevenia a la vila, un altre tant passava en el seu terme. Efectiva-

ment, trobem que hi ha una sèrie d’alqueries i llocs que tenen carnisseries, els més poblats, 

mentre que altres manquen d’aquest important proveïment en la comunitat local. Entre les 

alqueries amb aquests establiments o monopolis tenim en el quarter denominat “devés Va-

lència”: Algemesí (en 1369 tenia 127 casats,764 i 178 focs fiscals el 1399-1400) i Guadassuar 

(en 1369 tenia 60 casats i 108 focs fiscals el 1399-1400); en el districte de l’Horta del Cent 

hi havia: Cogullada (amb 107 focs fiscals el 1399-1400), Carcaixent (amb 99 focs fiscals el 

1399-1400) i eventualment Benimaclí (en 1399-1400 tenia 31 focs fiscals) i Ternils (en 

1399-1400 comptava amb 23 focs fiscals). També hi havia carnisseries en el Toro (amb 25 

casats en 1369 i 27 focs fiscals el 1399-1400) i Cabanes (10 casats en 1369 i 24 focs fiscals 

el 1399-1400). En canvi, les aldees amb una menor població que no tenien carnisseries 

eren: Mulata (2 casats en 1369, i 1 en 1399-1400), Aurí (18 casats en 1369, i 15 en 1399-

1400), Benirabea, Massasseli i el Pujol (amb 1 foc, cadascun, en 1399-1400), L’Alcudiola (9 

casats el 1399-1400). Com ben bé s’aprecia, per davall dels 25 focs fiscals amb què compta 

Cabanes no hi ha cap localitat amb aquesta mena d’equipament. 

Com diem, a l’Horta d’Alzira, o, si és vol, al camp circumdant de la vila, la situació 

era molt similar a la capital de la senyoria. A la principal i més poblada de les alqueries, 

Algemesí, en l’any de juraderia de 1394-1395 hi era al capdavant de la carnisseria Alamany 

                                                 
764 MARTÍNEZ PÉREZ, Antonio–MARTÍNEZ RUIZ, Francisco Javier: Pergaminos comunes en valenciano del 
Archivo Municipal de Alzira (siglo XIV). Tres Cantos, Punto Didot, 2013, p. 117-127. Vide AMA: Pergamí comú; 
011/4. 
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Casalills, el qual emigrarà en 1 o 2 anys a Alzira, i el seu lloc serà ocupat o si és vol reocupat 

per Nicolau Armengol, que ja tenia la carnisseria de la localitat en 1393 (i a qui ja hem vist 

abans en el seu paper d’abastidor de cereals en la ciutat de València) fins que a comença-

ments del segle XV serà substituït pels Martí. Prova de les sòlides bases econòmiques sobre 

les quals s’assentava la fortuna de l’esmentat Armengol és el fet que, el 14 de setembre de 

1383, Nicolau Armengol765 comprà per 1.000 sous els drets dels delmes i les primícies del 

lloc d’Aurí a una companyia integrada pel sastre Bartomeu Carbonell, els germans Comella: 

Guillem i Pere, tots ells d’Alzira, i compradors en el dit any dels esmentats drets en el 

quarter d’Aurí.766 Un altre carnisser d’Algemesí és Bernat Costarí, en 1410.767 

És interessant veure com Nicolau Armengol desapareix d’escena. Aquest, conjunta-

ment amb la seua muller, Bruna, vengueren, el 14 de juny de 1403, “duas tabulas carnicerie 

quos nos habemus in dicto loco de Algemesí, quod tenetur sub dominio universitatem dicte ville Algezire, ad 

censum decem solidorum regalium Valencie, solvendorum in festis sancti Iohannis et Nativitatis Domini 

mediatim”.768 El preu de la transacció, una fabulosa quantitat: 2.250 sous, que ens indica, si 

més no, com de rendible era econòmicament l’explotació del monopoli en una localitat de 

marcats trets semiurbans. Però, el més curiós i notable de l’esmentada venda és el compra-

dor, el venerable Joan Domínguez, un doctor en lleis que habitava a la ciutat de València.769 

L’exemple és patent de la penetració de la ciutat en el camp. Els tentacles dels ciutadans de 

València eren allargats. Al front de les dues carnisseries d’Algemesí es posaria un carnisser 

assalariat de Domínguez, i els guanys que se n’extreien fluirien cap a València. En 1393 hi 

                                                 
765 Nicolau Armengol s’aveïnà a València el 19 de novembre de 1384 com a traginer, i el 25 d’agost de l’any 
següent cancel·laria el seu veïnatge. Vide CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la 
ciudad de Valencia... Op. cit., p. 90. 
766 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1383; 040/7, f. 157v. 
767 ARV: Protocol notarial d’Innocenci de Moya de l’any 1410; 11.227, f. 66v. 
768 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1403; 040/12, f. 82v-83v. En la dita venda actuarà de testimoni Joan 
Seguer, d’Alzira. 
769 El dit Joan Domínguez tenia altres interessos a la Ribera del Xúquer, el mateix dia que comprava les dues 
taules de carnisseria d’Algemesí, prèviament arrendà a dos veïns d’Alzira, a Antoni Bas i a Guillem Celades, i 
per a dos anys, a raó de 500 sous/any un casal de molí fariner i draper ubicat sobre el riu dels Ulls. Vide 
AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1403; 040/12, f. 82r. 
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havia una taula de carnisseria, però acabem de veure que deu anys després, en 1403, se’n 

venen dues del mateix propietari. 

A Guadassuar seran els Lligalbé els qui durant tot el període s’ocuparan del tall i la 

venda de carn. Pere Lligalbé serà el patriarca, al qual auxiliaran els altres membres del llinat-

ge: Antoni, Bernat i Bartomeu, a començaments del segle XV. 

Pel que fa a Cogullada destaquen els freqüents canvis d’asseguradors de les carns 

del lloc, on s’alternen personatges amb diversos cognoms: Cucó, Palomar, Dassí. Això 

sembla ser reflex d’una situació més dinàmica pel que fa a la compravenda de l’establiment. 

A mitjan 1383, veiem Bernat Cucó, “habitantis in Guadaçuar, termini ville Algezire” absoldre, a 

canvi de 900 sous, dels drets i demandes que requeien sobre Dolça, vídua del carnisser 

Bernat Coll, d’Alzira, per raó de certa “comanda sive diposito” que el dit Coll i el també desa-

paregut i carnisser Pere Agut havien reconegut tenir en escriptura pública davant el notari 

Bernat Costejà, menor de dies, el 7 d’agost de 1380.770 El 18 de juny de 1397, el ciutadà de 

València Joan Millà i la seua muller Maria reconeixien que Bernat Cucó, de Ternils, però 

carnisser a Cogullada, absent en l’acte notarial, i per mans de Joan Seguer, “soceri vestri”, 

donà i pagà 20 lliures, part d’aquelles 40 lliures, per les quals el notari d’Alzira Miquel Millà i 

la seua esposa vengueren la carnisseria del dit lloc, que era comuna entre Millà i Cucó.771 

L’any següent, el 31 d’octubre de 1398, els jurats de la vila establien a Bernat Cucó 

la taula de carnisseria de Cogullada, gravada amb un cens anual de 5 sous. Així mateix 

donaven la facultat de traslladar-la de l’actual ubicació en la plaça del lloc a la confluència 

entre el carrer Major i el carrer de la Muntanya. La taula amidava “XIIII palmorum parum plus 

                                                 
770 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1383; 040/7, f. 115r-v (3 de juliol de 1383). 
771 ACCV-AP: Notal d’Antoni Pasqual de l’any 1397; 831, s.f. (18 de juliol de 1397). En 5 de setembre de 1398 hi 
ha un assentament en els llibres dels jurats que assenyala que Bernat Cucó comprà la taula de carnisseria de 
Cogullada als hereus de Pere Millà, antic habitant del lloc. Vide AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 
1398-1399; 03/5, f. 25-26. 
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vel minus de latitudine et XXX palmorum longitudinis”. Igualment s’havia d’edificar un porxe o 

pòrtic per al maell i botiga de vendre carns.772 

Uns quants anys més tard, veiem el referit Bernat Cucó continuant fent negocis 

ramaders, ara però amb gent de la Ribera Baixa del Xúquer, tot i que en esta ocasió ell 

manifesta que és veí de València i antic habitador de Cogullada. L’esmentat Cucó, el 13 

d’abril de 1412, venia per 65 lliures (uns 1.300 sous) a Miquel Badia, un veí de Sueca, totes 

aquelles cabres i vaques i les cries d’aquestes, xotes i vedells, que havia cedit a mitges a dos 

veïns de Corbera, Pere Cardona i Pere Sobirats.773 I encara l’any següent, veiem aquest inti-

tular-se veí d’Alzira.774 Açò és, des de 1383 fins 1413, documentem Cucó com a veí de 

Guadassuar, Cogullada, València i Alzira. 

A la veïna localitat de Carcaixent, seran els Pujalt els qui gestionaran majoritària-

ment l’única carnisseria de la localitat. En 14 d’octubre de 1384 Ninou Simó, de Cogullada, 

curador assignat per la cort del justícia de la vila del jove775 carcaixentí Bernat, fill del difunt 

Jaume Calp, l’afermava en casa d’Antoni Pujalt, també de Carcaixent per a que durant els 

següents 8 anys li ensenyàs l’ofici de carnisser, a més Pujalt també havia d’alimentar-lo, 

vestir-lo, calçar-lo i donar-li al termini del temps de l’afermament, l’octubre de 1392, uns 

300 sous.776 Amb aquest contracte es produïa un transvasament d’aquells fills “excedenta-

ris” d’un grup envers un altre que en necessitava per integrar-los com a mà d’obra “barata”. 

En aquest cas, la mort del pare precipitava que el jove orfe entràs al servei d’una altra famí-

lia per no poder fer-se’n càrrec el grup originari. El jove Bernat Calp, sota la direcció del 

carnisser Pujalt durant els propers anys de la seua vida laboral no sols aprendria a escorxar 

la pell dels animals, sinó també a sacrificar-los, sempre per damunt de la nou del coll de la 

                                                 
772 AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-
1381, i per Innocent de Moya, notari, referents a 1398-1399; 040/16, f. 11r-12r. 
773 ACCV-AP: Protocol notarial de Bartomeu Tovià de l’any 1412; 24.547, s.f. (13 d’abril de 1412). 
774 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1413; 040/15, f. 135v-137r. 
775 Sobre la inserció dels joves en el món laboral, i especialment amb tasques de cura i pastura per part de 
xiquets podeu consultar: FURIÓ, Antoni – MIRA JODAR, Antonio J. – VICIANO NAVARRO, Pau: 
“L’entrada en la vida dels joves en el món rural valencià a finals de l’Edat Mitjana”, Revista d’Història Medieval, 
5 (València, 1994), p. 75-106. 
776 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1383; 040/7, f. 184v-185r. 
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bèstia, ja que per davall era un símbol de sacrifici ritual dels sarraïns, també a netejar la 

femta dels corrals dels ramats, a esquarterar els animals, i com no, a pasturar-los, eixa era 

una de les ocupacions inicials de molts joves quan s’introduïen en el dur mon laboral.777 A 

més a més, en les societats de caire tradicional, agrari o preindustrial un element de prestigi 

és el nombre de persone que treballen per a un amo, així a part del treball auxiliar anava a 

teixir-se una lenta però constant xarxa de clientelisme amb el seu patró. 

El 13 de maig de 1383, el notari de Carcaixent Antic Garrigues778 i el seu soci, del 

mateix lloc, el carnisser Ramon Talents nomenaven procurador cert i especial el veí d’Alzira 

Pere Ferrer “ad ducendum sive menandum et ducere vel menare faciendum omnem gregem sive bestiar 

nostrum... sint ad erbegandum et pastendum versus partes Aragonie vel quascum alias partes infra domina-

cionem domini regis Aragonie et ad retornandum vel retornare faciendum dictum greguem nostrum in dicto 

loco de Carcaxen vel in illo loco in quo nos voluerimus...”.779 Uns anys abans, en maig de 1369, l’es-

mentat Garrigues, juntament amb altres socis seus –Berenguer Borràs, Andreu Armengol i 

Bartomeu Casesnoves, tots ells de Carcaixent–, nomenaren dos pastors, Pasqual Andrés i 

Pasqual d’Aiora, com a procuradors seus per a que conduissen els seus animals a Aragó.780 

Antoni Pujalt serà el carnisser en l’any 1394-1395, i ja en 1398-1399 compartirà 

esporàdicament l’ofici amb Bernat Pujalt. En 1402-1403 hi haurà 3 carnissers a Carcaixent: 

Ramon Talents, Antoni Pujalt i Andreu Noguera.781 En l’any següent, 1403-1404, en seran 

                                                 
777 FURIÓ DIEGO, Antoni- MIRA JÓDAR, Antonio José- VICIANO NAVARRO, Pau: “L’entrada en la 
vida dels joves...” Op. cit., p. 75-105. 
778 Garrigues, a més de notari, era conseller en la vila d’Alzira en representació del lloc de Carcaixent. Vide 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 61r.; Idem 1396-1397; 03/3, f. 13v. A més, era, 
en març de 1396, creditor de la vila, de la qual va rebre del col·lector de la peita una pensió de censal de 400 
sous. Ibídem 1396-1397; 03/3, f. 66v. La valoració del seu patrimoni en lliures peiteres en l’any 1399-1400 
ascendia a 217 lliures en territori de Carcaixent, a les quals hem d’afegir altres 25 per les cases que posseïa a la 
vila d’Alzira. Vide AMA: Contribucions. Llibre-col·lecta de la peita de les alqueries de l’any 1399-1400; 230/2, f. 16v. 
AMA: Contribucions. Llibre de la peita (de la vila, clergues, hòmens de paratge e cavallers, raval de l’Alquenència i raval de 
Barrablet) de l’any 1400-1404; 230/3, f. 23v Altra dada interessant sobre aquest personatge que ens ajuda a 
enquadrar-lo entre el grup dels patricis de la vila és que estava cassat amb una filla del cavaller d’Alzira 
Berenguer Serra. Vide AMA: Censos. Llibre memorial e capbreu de censos de l’any 1416; 2110/I, 3, f. 118r. 
779  AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1383; 040/7, f. 95 r-v. 
780  AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1369; 040/2, f. 90r. 
781 Andreu Noguera, durant l’estiu de 1400, comprà per 404 sous de Joan Garrigues, del raval de 
l’Alquenència, un tros de terra que aquell posseïa indivís amb Pere Simó en la muntanya anomenada d’Alazrac 
en el territori de Carcaixent. Alguns dels topònims menors que s’esmenten en la compravenda com ara “la 
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4: Andreu Noguera, Gisbert de Rius782 i els Pujalt: Antoni i Bartomeu, aquests dos darrers 

seran els dos únics carnissers en 1404-1405. I, finalment, en l’any 1413-1414 els Noguera, 

Andreu i Bartomeu, pare i fill, respectivament, hauran desbancat com a únics carnissers als 

Pujalt. 

Al Toro, durant el període estudiat, les fonts documentals ens donen a conéixer tres 

carnissers: Joan Pérez (amb companyia o assistit d’un sarraí) en 1394-1395; Joan Valero, 

menor, de 1398 a 1403, i Bernat Montagut en 1404-1405. Però resulta interessant compro-

var com un d’aquests carnissers no sols es dedica a la venda de carn, sinó també, en oca-

sions, al lucratiu negoci d’arrendar rendes. Efectivament, en 19 de maig de 1410, Joan 

Valero i la seua muller, Constança,783 compraran per 415 sous el delme dels blats, del vi, oli, 

figues i altres fruits, pertanyents al bisbe i capítol de la seu valentina de les terres i posses-

sions que el senyor i moros d’Alàsquer tenien en reialenc, a Antoni Boquet i Nicolau Caste-

lló, dos notables d’Alzira que en subhasta pública havien adquirit el delme major de la 

vila.784 El mateix dia, els Valero compraran de Francesc Martorell, d’Alzira, la primícia del 

pa, vi, oli i figues d’Alàsquer per altres 400 sous.785 En menys d’un mes, el 4 de juny del dit 

any, Joan Valero vendrà a Çahat Verano i a la seua muller Nugeim, per 815 sous “e hun 

cafiç e mig de forment, posat e portat a casa mia” tots dos drets d’Alàsquer, delme i 

primícia.786 

En definitiva, com també veiem, en el camp circumdant a la vila d’Alzira es repro-

dueix el mateix fenomen: la permanència durant dècades de sagues familiars, i en alguns 
                                                                                                                                               
basa Gran” o “la mallada del portell de la serra d’Alazach” ens indueixen a creure que la finalitat de la terra 
novament adquirida era dedicar-la a pastures per als seus ramats. Vide AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 
1400; 040/11, f. 141r-142v. 
782 Gizbert de Rius, major, (fill de Salvador) comprava en març de 1413 per 25 sous “ut bona Petri Muntaner 
quasdam domos cum quodam regale eiusdem contiguo...” per mans de Jaume d’Albelda, també de Carcaixent. Això és 
eixamplava les infraestuctures o equipaments ramaders que fins eixe moment tenia per guardar el seu bestiar. 
Vide AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1413; 040/15, f. 35v-36r. 
783 En la col·lecta de 1399-1400 a El Toro hi han dos Joan Valero, el major, amb uns béns avaluats en 29 
lliures i mealla, i el menor, amb 52 lliures. AMA: Contribucions. Llibre-col·lecta de la peita de les alqueries de l’any 
1399-1400; 230/2, f. 44r. 
784  ARV: Protocol notarial d’Innocenci de Moya de l’any 1410; 11.227, f. 9r. 
785  ARV: Protocol notarial d’Innocenci de Moya de l’any 1410; 11.227, f. 9r-v. 
786 ARV: Protocol notarial d’Innocenci de Moya de l’any 1410; 11.227, f. 17v. Els Verano, d’Alàsquer, acabaren de 
pagar el delme i primícia de l’any 1410 en 27 de març de 1411, essent testimoni de l’acte Nicolau Castelló. 
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casos el desbancament per altres. Encara que no comptem amb dades del fenomen, l’esta-

bliment de lligams i aliances entre els diversos llinatges amb interessos carnissers, a través 

de matrimonis concertats, és un panorama ben plausible d’haver existit. Les aliances, les 

companyies de carnissers podien prendre així una altra dimensió. 

 

III.1.3.2.1. Negocis individuals, negocis col·lectius. 

Els carnissers eren un grup socio-professional bastant cohesionat, molt donat a 

establir companyies, unes de poca durada, altres de més temps, i sobretot de distint volum 

de participació o en el negoci. Així, per exemple, el 13 d’abril de 1397, els jurats arrendaven, 

conjuntament, a Bartomeu Mata i al seu fill Jaume 2/3 d’una taula de carnisseria de la vila 

per 53 sous, 4 diners, i a Bernat Junqueres 1/3 de la dita taula, per 26 sous, 8 diners.787 

Quatre dies després d’aquest arrendament, les mateixes autoritats locals en realitzaven un 

altre, el de l’altra taula de carnisseria pròpia de la universitat, en aquesta ocasió al ja esmen-

tat Bernat Junqueres i Jaume Martí per 80 sous.788 

Altres associacions o societats que feien els carnissers a la Ribera del Xúquer no 

agradaven a la comunitat rural, precisament per la repercussió i pes social d’un dels seus 

actors, que no era una persona neutra. Efectivament, durant la visita pastoral que efectuà el 

vicari episcopal durant el bienni 1388-1389, en visitar la parròquia de Riola, a la baronia de 

Corbera, Andreu Ferrer, de Riola denunciava davant el prelat el vicari de Polinyà però que 

celebrava misses a la seua localitat: “Matheus Torra intromitit se mutuare summas peccunias ad 

negociandum et mercandum et habet ipsum certam partem de lucro et inter alios scit quod mutuavit 

Berengarius Ruppia certam partem ut emeret carnes pro tenendo carneceriam, qui Berengarius erat carnifex, 

et secundum famam dividebatur lucrum inter eos. Item, mutuavit Bartholomeus Conill certam quantitatem 

pro quia emit centum capita arietum modicum plus vel minus, qui Bartholomeus erat modo simili carnifex, 

                                                 
787 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1396-1397; 03/3, f. 72 bis-r. 
788 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1396-1397; 03/3, f. 73r. 
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et dividebatur lucrum”.789 L’esmentat eclesiàstic, Mateu Torra, no sols actuava així a Riola, sinó 

que també comprava animals i feia societat per a vendre’ls a un altre lloc de l’esmentada 

baronia, a Polinyà.790 

El més habitual, però, serà trobar-nos amb societats en les quals els seus membres 

són fonamentalment carnissers, o bé en els que hi ha algun home de negocis. Aquestes em-

preses ens permeten constatar amb uns pocs exemples la penetració de la vila en el camp 

circumdant, en el seu hinterland natural. Així, en 1397, el carnisser d’Alzira, però oriünd 

d’Algemesí, Joan Seguer, era soci de Bernat Cucó, que, encara que era de Cogullada, tenia la 

seua taula de carnisseria a Ternils. Jaume Martorell, en 1393, era propietari de dues carnis-

series, una a Alzira i altra a el Toro. 

Aquest fet féu que en algunes ocasions tinguessen determinades actuacions respecte 

al subministrament de carn envers el mercat local, però sobretot pel que feia al monopoli 

que el consell municipal, així ho veien els consellers i prohoms de la vila a meitat del segle 

XIV. A finals d’agost de 1345, “stabliren e ordenaren, concordantment, que com per 

alguns, zelans lo profit e utilitat de la universitat e consell de la vila de Algezira, e encara de 

la cosa pública, fos donat a entendre al dit consell que los carnicers de la dita vila, tots o la 

major partida de aquells, havien e feyen entre sí companyia, que axí que quasi tots eren en 

una companyia o en dues, la qual cosa era e retornava en gran dan de la dita universitat e 

consell e de la cosa pública. Per tal, ordenaren e acotaren que alcuns carnicers habitadors de 

la dita vila e terme de aquella, ni altres que usen en la dita carniceria e fan companyia ab 

aquells carnicers, no sien tan ardits, ni tan osats, ni ensagen o presumesquen fer companyia, 

e encara, que aquells qui seran de una companyia no puxen ésser companyons, ni haver 

                                                 
789 CARCEL ORTÍ, Mª. Milagros – BOSCÀ CODINA, José Vicente: Visitas pastorales... Op. cit., p. 117-118. 
790 “Et dictus dominus vicarius attendens probatum fuisse per testes legitime dictum Matheum Torra, qui vicarius est et rexit 
curam animarum, emisse arietes et fecisse societatem ut ipsemet proprio eis confesus est quod prohibitum est a iure et constitucione, 
ideo volens se mistius habere cum dicto Matheo, condempnavit ipsum et punivit in viginti florenis auri Aragonie monetis ipsum, 
quatenus hinc ad octo dies proxime sequentes solvat ipsos et solverit dicto domino vicario generali”. CARCEL ORTÍ, Mª. 
Milagros – BOSCÀ CODINA, José Vicente: Visitas pastorales... Op. cit., p.118. No era l’únic capellà de Riola 
que feia negocis amb la compravenda de bestiar: “Andreas de Muntalba, presbiter... negotiatur emendo et vendendo 
aliquas res” i “Petrus de Albalato tenebat equas et vendidit eas”. Íbidem, p. 116. 
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companya ab los qui seran de la altra companya. E, si contrafaran, que encorreguen e sien 

encorreguts cascuns d’aquells qui seran en la dita companyia més de quatre, segons que dit, 

en pena de cent sous per cascuna vegada... E no res menys, que als contrafaents no serà 

donada licència ni atorgament alcú, no·ls serà feyt o atorgat de tenir per péxer o pasturar 

alcuns bestiars per les ortes de la dita vila e terme de aquella”.791 Com bé s’aprecia, la trama 

d’interessos econòmics dels carnissers era tan atapeïda, que no donava pas a un vertader 

mercat, sinó més bé a una situació en la qual sembla que ells sols eren els qui dictaven les 

condicions de compravenda tendents sols a afavorir-los. 

Molts anys després, assistim a un episodi força similar a finals de desembre de 1402. 

En efecte, els carnissers més notables, organitzats i amb més projecció en el municipi eren, 

sens dubte, els de la vila d’Alzira: Bernat Domingo, Pere Seguer, Alamany Casalills, Guillem 

Badia, menor, Guillem Safàbrega i Bernat Junqueres, els quals “en lo dia present, han 

muntat lo for de les carns un diner per lliura per sola afirmació d’un testes que ha dit en 

València ésser muntades les carns”. Açò és, de manera col·legiada i unilateral els carnissers 

d’Alzira, no sabem si tots, però sí els que tenien la capacitat de decidir acordaren, de 

manera independent, augmentar el preu de venda de la carn792 en 1 diner per lliura 

carnissera (1,065 quilograms) pel sol fet que algú havia dit que a València el preu era un 

altre distint al d’Alzira. Adonem-nos que el mercat de la carn és força sensible a allò que 

passa a la capital del regne, on es fixava el preu de referència,793 és més als rumors 

provinents d’ella. En definitiva, si els carnissers d’Alzira no adoptaven aquella mesura 

podien traslladar el bestiar a la capital del regne per obtenir uns guanys superiors a la venda 

de les cabeces de bestiar a la demarcació d’Alzira. O tal volta ni això, la ciutat de València 

                                                 
791 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 31-32. 
792 Sobre el preu de la carn a València podeu consultar: LLOP, Miguel (OP): “El mercado y los precios de la 
carne en Valencia 1400-1500 (1)”, Escritos del Vedat, vol. VI (València-Torrent, 1976), p. 301-344. 
793 Altres viles del regne que també prenien com a preu de referència de la venda de carn el que s’establia a 
València eren Vila-real i Castelló de la Plana. Vide APARICI MARTÍ, Joaquín: “Abastecerse de carnec...” Op. 
cit., p. 419. A Castelló de la Plana el consell municipal acordava el 12 d’agost de 1431 que el carnisser Ramon 
Clara “que talle lo cabró a XII diners; lo consell acordà que tall al for de València d’ací avant, com lo consell 
no vulla d’ací avant n’aga més for”. Vide ROCA TRAVER, Francisco A.-FERRER NAVARRO, Ramón: 
Historia de la cultura valenciana... Op. cit., vol 2, p. 603. 
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tenia factors i agents que es traslladaven per diverses comarques per comprar bestiar amb el 

qual abastir la capital. Entre les zones en les quals prospectaven i preparaven trasllats de 

bestiars cap a València hi ha les zones d’Alcoi, Ontinyent, la Pobla de Bellvís, Moixent, 

Quatretonda, i a la Ribera del Xúquer: Sueca, Cullera i Alzira.794 

Després d’haver-se pres per part dels carnissers d’Alzira la decisió d’equiparar-se a 

la població que marca la referència del preu just, és quan, a posteriori, els jurats de la vila 

d’Alzira prenen la iniciativa, forçats per la situació de facto de validar, de legitimar l’aug-

ment del preu de la carn que s’havia pres, com hem dit, de manera autònoma, i determinen 

ambdues parts, els jurats que representen el poder executiu en la vila que posa en vigor les 

determinacions del consell municipal, i els carnissers donar per bo l’augment. Així, en 6 de 

desembre de 1402: “que en lo esdevenidor temps sia servat entre ells que en lo muntament 

o abaxament de les carns (no) stiguen a sol dit d’un testimoni. E açò prometeren les parts 

tenir e complir etc”.795 És evident que, si els carnissers prengueren eixa determinació, és 

perquè com a col·lectiu socioprofessional se sentiren amb la suficient força “política” com 

per a creure que podien fer-ho. Un episodi similar al d’Alzira es visqué a la ciutat de Xàtiva 

uns anys abans. En abril de 1379, el consell municipal de la segona població més important 

del regne s’assabenta pels col·lectors de la cisa de la negativa dels carnissers xativins de 

tallar carn. En definitiva, una vaga en tota regla. Les demandes dels professionals del tall 

eren les d’equiparar la venda de la carn al mateix preu que es venia a la ciutat de València.796 

                                                 
794 AMV: Protocol notarial de Francesc Escolà de l’any 1415; 3-1, f. 37r-51v. 
795 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 62v. El text original de la composició entre 
els jurats de la vila i els carnissers omet la paraula clau que dóna sentit a tot el text, i això degué esdevenir per 
un oblit del notari-escrivà que ho redactà. No té sentit que les dues parts convinguen un acord en el que una 
de les parts, la més feble políticament mantinga la seua postura. Si, efectivament, col·loquem la partícula 
negativa enlloc el text pren tot el seu sentit i significat. D’aquesta forma també ho interpreta així Ivan 
Martínez Araque, si bé en la citació textual dels termens dispositius de l’acord si afegeix el “no” que dóna 
sentit a l’acord, si bé no explica que aquest no hi és en el text de la composició. Vide MARTÍNEZ ARAQUE, 
Iván: “El mercado de la carne...” Op. cit., p. 257. 
796 “Fon proposat en lo dit consell que com los sisers aguessen dit e notifficat als honrats jurats que·ls 
carnicers no volien deffer carns per ço com no·ls era donat o promès lo for o pes que·s tallen en València e 
en tot lo regne, per què havien  reguest a ells, dits jurats, que·s fos donat lo dit for segons se talla en València 
e en tot lo regne, per ço que ells no perdessen en la dita imposició e la ciutat fos provehida de carns, segons 
se pertanyia. Per què lo dit consell tench per bé, no contrastant que alcuns dixessen que·l dit for los devia 
ésser donat segons que en València e en tot lo regne se talla, que los jurats o mustaçaff forçassen los dits 
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Sobre l’anàlisi del pes específic de cada un dels carnissers de l’acord analitzat, les 

dades del subministrament de carn en el període més immediat al conveni i en el qual 

comptem amb dades, que és de maig a de desembre de 1401, i de maig a novembre de 1402 

(recordem que el conveni se signa el 6 de desembre d’aquest darrer any), es dibuixa una 

realitat del col·lectiu: jerarquia i especialització. Efectivament, en el dit període s’assegura-

ren per part dels carnissers d’Alzira 1.260 moltons, 240 cabrons i 30 bous. Resulta evident 

quines eren les carns més demandades. Així, a més dels 7 carnissers que vivien a Alzira, 

també tenim com a asseguradors en l’any 1401 Jaume Aymar, amb 150 moltons.797 Igual-

ment, hi figura com assegurador en dues ocasions, el 22 i 26 de febrer de 1402, el notari 

d’Alzira Antoni Venrell,798 assegurant 150 i 190 moltons, respectivament, si bé en el seu pri-

mer assegurament assenyala que “lo dit Pere [Seguer] los tallarà per lo dit Antoni, a mana-

ment dels jurats”.799 Venrell, sembla que pertany al prototipus de notari que complementa 

els seus recursos econòmics com a home de negocis. Així, l’abril de 1407, comprava del 

noble Eximèn López de Pomar i de Joan Venrell, i els seus germans, certa part del molí de 

l’Alborgí, i del dit López de Pomar la meitat d’un molí fariner i draper, el molí d’en Loarri, 

situat a la partida de Materna.800 

Així, dels 7 carnissers d’Alzira, destaca en primer lloc, pel que fa als moltons, Pere 

Seguer ja que en el temps just anterior al conveni assegurà el 27,78% (uns 350) de tots els 

moltons que se sacrificaren, i a més com acabem de veure tallaria per nom d’altre; Joan 

Safàbrega n’aportà l’11,91% (uns 150 caps), Guillem Safàbrega assegurà el 9,52% dels 

moltons (uns 120) i el 100% dels bous sacrificats, uns 30. Guillem Badia, menor, assegurà 

                                                                                                                                               
carnicers a deffer carns al dit for de IX diners menys de la sisa, com fos for just”. BOLUDA PERUCHO, 
Alfred (ed.): Els Manuals de Consells… Op. cit., p. 140. 
797 El mateix Jaume Aymar en l’assegurament de bestiar de 20 de setembre de 1402 hi figura com a company 
assegurador de Joan Safàbrega amb 150 moltons, i en canvi no és signant del conveni. Vide AMA: Llibre d’actes 
dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 37v. 
798 El llibre de la peita de 1400-1404 enregistra que aquest té un patrimoni avaluat en 67 lliures peiteres. Vide 
AMA: Contribucions. Llibre-col·lecta de la peita de les alqueries de l’any 1399-1400; 230/2, f. 24v. 
799 “Antoni Venrell e en Pere Seguer, carnicer, asseguraren CL moltons en aquesta forma, ço és, que los 
moltons juraren que eren d’en Antoni Venrell propis e que lo dit en Pere los tallarà per lo dit Antoni, a 
manament dels jurats, etcètera”. Vide AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 20r-v. 
800 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1407; 040/13, f. 85v-86v i 94v-95r. 
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el 7,93% dels moltons i el 25% dels cabrons (uns 60 caps). Alamany Casalills, per contra 

aportà un escàs nombre de moltons, uns 50, que representaren el 3,96%, i en canvi 

s’especialitzà en l’abastiment de carn de moltó, ja que en subministrarà el 62%, uns 150. Per 

la seua part, Bernat Junqueres sols proporcionarà 30 cabrons. Pel que fa a Bernat 

Domingo, no hem vist cap enregistrament de bestiar en el dit període, però recordem que 

ens manquen dades dels quatre primers mesos (de gener a abril) de l’any 1402. Tot el que 

hem dit es pot veure en aquest quadre. 

 

Quadre 13. Carns assegurades a les carnisseries d’Alzira. 1401 (V-XII) i 1402 (V-XI) 

Carnissers Moltons % Cabrons % Bous % 

Bernat Domingo - - - - - - 

Pere Seguer 350 27,78 - - - - 
Guillem Badia, menor 100 7,93 60 25 - - 
Guillem Safàbrega 120 9,53 - - 30 100 
Joan Safàbrega 150 11,91 - - - - 
Bernat Junqueres - - 30 12,5 - - 
Alamany Casalills 50 3,96 150 62,5 - - 
Altres (2) 490 38,88 - - - - 
TOTALS 1.260 100,00 240 100,00 30 100,00 

 

Molts carnissers actuaran en la gestió del seu negoci conjuntament amb altres socis, 

constituint així una companyia de negocis, com es reflecteix en l’assegurament del bestiar. 

En els asseguraments del bestiar s’eliminen moltes fórmules del contracte amb un simple i 

expressiu “etc.” Ens impedeix veure quina quantitat de carnissers treballaven conjuntament 

els uns amb els altres, tot apunta, però, que el nombre devia ser bastant elevat. Així, per 

exemple, si prenem en consideració les dades que ens proporciona l’any de juraderia 1399-

1400, per ser un any en el qual el notari escrivà del consell reflectí en molts casos si la 

propietat del bestiar assegurat era individual o col·lectiva, ens aportarà unes dades ben 

significatives, que potser poden extrapolar-se a tot el període, màxime si tenim en compte 

que s’ha de fer una crítica sobre la font documental a emprar i assenyalar la seua perfecció 

o imperfecció o debilitat de cara a extraure’n conclusions. Com diem, l’any de la juraderia 
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de 1399-1400 es registraren 55 asseguraments de bestiar, el primer el 3 de juny de 1399 i el 

darrer el 26 de maig de 1400, és a dir, exactament un any. De tots aquests asseguraments 35 

(el 63,63%) corresponen a carnissers residents en el nucli principal, Alzira, mentre que els 

20 restants corresponen als carnissers de les alqueries del terme (el 36,37%); Algemesí 6 

asseguraments, Guadassuar i Cogullada 4 cada un d’ells, Carcaixent 3, El Toro 2 i, final-

ment, Cabanes amb 1. 

Els asseguraments de bestiar que empren la formula “jurà que són d’ell e de sos 

companyons” són 12 dels 55 assentaments, el 21,81%, però amb una peculiaritat destaca-

ble: tots ells es refereixen a carnissers residents en Alzira. No hi ha cap carnisser de les sis 

alqueries del terme amb carnisseria que manifeste que el ramat assegurat és d’una com-

panyia. Això vol dir que la companyia pel que fa a l’abastiment de bestiar, de qualsevol 

tipus d’animals, és un fenomen urbà, de participació dels uns en els negocis dels altres, i a 

l’inrevés, una mostra de vitalitat econòmica, però també de monopoli de mercat, el qual 

intentava combatre’s des del govern municipal.801 Efectivament, si abans ja hem assenyalat 

que a meitat del segle XIV el consell municipal intentava ja acabar amb els monopolis i les 

companyies de carnissers, si el dit estatut romangué inserit en el llibre d’estatuts i ordenan-

ces és perquè era una norma vigent durant tot el període estudiat i, com acabem de dir, el 

nombre de carnissers implicats en companyies d’abastidors era elevat (6 noms en l’any 

assenyalat: Guillem Safàbrega, Guillem Palomar, Bernat Junqueres, Jaume Martí, Alamany 

Casalills, Guillem Badia, pus jove). Però, un assentament un tant atípic ens duu a creure que 

en aquestes companyies, encara que formalment integrades per carnissers, en alguns casos 

hi havia alguns socis capitalistes, que tenien alguna important participació en la societat 

mercantil creada per abastir bestiars a sacrificar per a consum de la vila. Efectivament, el 26 

                                                 
801 En 31 de març de 1407 el consell general aprovava una ordenança en la qual “statuí e ordenà, revocan 
qualsevol statuts en contrari de les coses dejús scrites en temps passat fets, que los carnicers de la dita vila e 
térmens d’aquella no puxen ésser en companyia de lur offici sinó tro en dos companyons, e no pus, los quals 
sien tenguts tallar, contínuament, les carns de moltó, cabró e altres que asseguraran o manat los serà tallar 
bastantment a ops del poble”. Vide LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 148-
149. 
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de juny de 1402 hi ha dos assentaments singulars. En el primer, el notari Antoni Venrell i el 

carnisser Pere Seguer, ambdós d’Alzira, asseguren 150 moltons, els quals “los dits moltons 

juraren que eren d’en Anthoni Venrell propis e que lo dit en Pere los tallava per lo dit 

n’Anthoni a manament dels jurats, etc”.802 Aquest mateix dia, el notari Venrell assegurava 

190 moltons. En tots dos assentaments veiem dues infraccions als estatuts aprovats pel 

consell municipal, d’una banda un assegurador que no és carnisser803 i, d’altra, l’assegura-

ment d’un nombre de moltons superior al permès, que eren 150 moltons.804 

Durant l’any de juraderia 1399-1400, tenim que en els assentaments del bestiar asse-

gurat se’ns diu que actuaven amb companyia els següents carnissers: Guillem Safàbrega; 

Jaume Martí i son pare; Alamany Casalills; Guillem Badia, major i menor; Guillem Palomar 

i Bernat Junqueres juntament, tots dos, amb sos companyons: per tant, més de tres car-

nissers. L’any anterior, el 5 de juny de 1398, Guillem Safàbrega assegurà 12 bous, jurà que 

eren seus i també de Jaume Aymar i Bernat Junqueres, en tant que “companyons seus”.805 

Com veiem, tots aquests són carnissers de la vila d’Alzira, però contràriament al que a 

priori es podria pensar, també hi havia carnissers que aglutinaven persones de la vila i a 

altres de les alqueries o terme d’Alzira. Així, per exemple, quan en juny de 1397, el carnisser 

de Cogullada, Bernat Cucó, pagarà 20 lliures, açò és, la meitat del preu amb què es vené la 

mitja carnisseria que els era comuna al dit Cucó i al venedor Miquel Millà, per unes 40 

lliures, farà que el dit pagament, essent absent Cucó, siga satisfet a través de Joan Seguer, 

d’Alzira, que era soci de Cucó.806 

                                                 
802 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 20r. 
803 “Ítem, ordenaren, ut supra, que negún no puxa assegurar moltons alcuns sí no serà carnicer lo qual 
contínuament tall carn, e que los jurats no·n puxen assegurar alcuns moltons sinó en aquesta forma...”. 
LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 44-45. (11 d’abril de 1381). 
804 “Ítem, stabliten e ordenaren que nengún carnicers ne altre que sia vehín o habitador de la dita vila o lochs 
de la contribució de aquella que haja o tinga moltons assegurats, o d’aquí enant asseguraran, no gos menar 
aquells per la orta més de CL moltons enant en hun ramat, e si ho farà que sia encorregut en pena de vint 
sous per quantes que vegades trobats hi seran”. LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. 
cit., p. 42. (11 d’abril de 1381). 
805 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1398-1399; 03/5, f. 5r. 
806 ACCV-AP: Notal d’Antoni Pasqual de l’any 1397;  831 (18 de juny de 1397). 
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No obstant això, dels 426 assentaments d’asseguraments de bestiar en 16 ocasions 

asseguraren de manera mancomunada 2 carnissers, la qual cosa ens indica que treballaren 

conjuntament en eixes operacions. 

La constitució de companyies de carnissers per gestionar els seus negocis, oferia uns 

clars beneficis. Un d’ells derivava del fet que, si bé els guanys eren a mitges, per la seua part 

les pèrdues a la força havien de ser també menors. Adonem-nos que una epidèmia o greu 

malaltia podia acabar amb ramats i perdre molts diners. Així, per exemple, el 19 de maig de 

1400, Jaume Martí, d’Alzira, assegurà 30 ovelles “e jurà que són d’ell e de sos companys”. 

Una posterior anotació junt al primigeni assentament ens indica que: “die XXV iunii anno 

presente, fon-los dat per los jurats llicència de pastar-les en altres parts, e açò per tal com se 

moren, e axí ho juraren e prometeren portar en loch de aquelles XXXª cabrons”.807 

Ja vam veure com a meitat del segle XIV, hi havia un abús per part dels carnissers 

que anava en benefici i interès dels carnissers i en detriment dels consumidors. I per això 

s’intentà limitar el nombre de membres de les companyies carnisseres. Així, en el consell 

municipal celebrat el 31 de març de 1407, “lo dit consell statuí e ordenà, revocan qualsevol 

status en contrari de les coses dejús scrites en temps passat fets, que los carnicers de la dita 

vila e térmens d’aquella no puxen ésser en companyia de lurs offici, sinó tro en dos compa-

nyons e no pus, los quals sien tenguts tallar, contínuament, les carns de moltó, cabró e 

altres que asseguraran o manat los serà tallar bastantment a ops del poble”.808 Instituint 

unes fortíssimes penes, de 500 sous als contraventors. En algunes viles del regne, com ara 

Vila-real, a la comarca de la Plana, per evitar frau als consumidors el consell municipal 

acordà, el 1413, prohibir que els carnissers fessen companyia.809 En algun cas, com ara en 

l’alqueria del Toro, del terme d’Alzira, hi ha la particularitat, o singularitat, d’haver-hi una 

companyia formada per un cristià, Joan Pérez, i un moro, Çaat Morit (o Merit), conjunta-

                                                 
807 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 66v. 
808 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 148. 
809 APARICI MARTÍ, Joaquín: “Abastecerse de carne...” Op. cit., p. 420. 
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ment són els que asseguren el bestiar de la carnisseria del lloc. Almenys ho fan en dues 

ocasions, el 22 de juliol i el 26 d’agost de 1394.810 Es comprometien a tallar 25 moltons i 30 

anyells, i sols el sarraí 6 cabrons i 10 moltons. 

D’altra banda, el 5 de maig de 1404, Çale Halizar, un moro d’Alberic, assegurava en 

poder dels jurats de la vila d’Alzira 20 moltons, 15 borregos i 10 ovelles. És l’únic cas dels 

426 asseguraments enregistrats en què hi ha un assegurador que no és natural del terme 

particular de la vila, per bé que sí de la contribució general d’Alzira. Ara bé, Halizar pro-

meté als jurats, en la carnisseria de El Toro, o en el lloc on voldran i manaran els jurats, els 

animals esmentats, però en aquest cas el sarraí d’Alberic ofereix com a fermança en el com-

pliment de la paraula donada Guillem Badia, d’Alzira,811 que si bé és qualificat de “llaura-

dor”, sabem que els Badia són una família de carnissers. Aquest fet és en sí anecdòtic i 

irrellevant, el que un membre d’una comunitat religiosa marginada, la musulmana, contri-

buesca a subministrar bestiar per a carnissers del terme d’Alzira, pot amagar que Halizar 

treballàs o fos soci dels Badia, ja que aquells restaran obligats per contracte a complir el que 

no puga el sarraí. 

En alguns casos, la documentació fa aflorar una realitat com ara que en algunes oca-

sions hi haja formades companyies amb interessos carnis i/o ramaders en les quals un dels 

membres és un carnisser, essent, però, l’altre soci un notari. Sens dubte que els fedataris 

públics més notables cercaven possibilitats de negocis més enllà de la pròpia notaria i un 

d’ells eren les carnisseries. En definitiva, la carn no deixava de ser un sector econòmic 

estratègic. Tothom era client de les carnisseries, excepte els marginats més desarrelats. Per 

això, no és estrany que vejam notaris sent socis de carnissers. Almenys, comptem amb qua-

tre exemples que ho il·lustren. El notari d’Alzira Ferrer Murisca tenia negocis conjunts amb 

el carnisser Ponç Lloret.812 En 1383, el carnisser de Carcaixent Ramon Talents era soci del 

                                                 
810 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/3, f. 19v i 27v. 
811 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1403-1404; 03/9, f. 46v. 
812 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1380; 040/5, f. 130v. 
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notari Antic Garrigues en el negoci dels ramats que feien conduir a la recerca de pastures al 

Baix Aragó.813 El carnisser de Cogullada Bernat Cucó, fins mitjan 1397, tenia a mitges la 

carnisseria del lloc amb Miquel Millà.814 I, finalment, el 22 de juny de 1402, el notari Antoni 

Venrell assegurava 150 moltons, en el contracte d’assegurament jurà que eren seues, però el 

dit bestiar el tallaria Pere Seguer. 

Sobre els carnissers tal volta recaiguessen certes consideracions en ser els qui abas-

tien la població d’un tipus de queviures, però sens dubte també eren objecte de recels, pen-

sem que sobre ells dominaven determinats tabús exposats per Jacques Le Goff, el qual par-

lava de la seua mala consideració social en estar relacionats amb la sang i les immundícies,815 

i en ocasions, cal afegir, que era qüestionada la seua honestedat, si més no, d’aquells mem-

bres del col·lectiu professional que feien trampes o fraus. I la veritat és que en devien fer 

bastants. De fet, durant la tardor de 1361, la situació fou tan explosiva que obligà les auto-

ritats municipals a actuar de manera contundent. En la exposició anterior al text dispositiu 

s’assenyala el mal fer dels carnissers, tots en conjunt, tant de la vila com del camp circum-

dant: “attenents que los carnissers de la dita vila e dels lochs de la sua contribució en les 

vendes que fan de les carns que tallen, desfan e venen en les taules de carniceries... fan 

moltes e diverses fraus en dan de la cosa pública, e en special en les vendes que fan de los 

fetges sens dites carns, separan la venda dels dits fetges, la qual fan a hull, de les pesades 

que fan de les dites carns”.816 I per corregir aquesta falta s’acordà vendre el fetge, juntament 

amb la carn, així mateix faculten a vendre l’esmentada víscera sense la carn si és petició del 

comprador o consumidor, però, això sí, “a coneguda del mustaçaf de la dita vila”. 

                                                 
813 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1383; 040/7, f. 95r-v. 
814 ACCV-AP: Notal d’Antoni Pasqual de l’any 1397; 831 (18 de juny de 1397). Miquel (del) Millà era notari i 
havia ocupat diversos càrrecs municipals: conseller en 1360, 1370 i 1395; jurat en 1365 i justícia en 1367. Vide 
LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 47, 65, 117, 51 i 56. Igualment, havia 
actuat com a jutge en el plet pel pagament de les escoltes de las Guerra dels dos Peres (1356-1369), que 
enfrontava els pobles de la Contribució General d’Alzira i la pròpia Alzira. Vide AMA: Pergamí Comú; 011/44. 
Una còpia del pergamí traduïda al castellà en AHN: Nobleza. Osuna; lligall 1.913, doc. 6. MARTÍNEZ 
PÉREZ, Antonio – MARTÍNEZ RUIZ, Francisco Javier: Pergaminos comunes... Op. cit., p. 118-127. 
815 LE GOFF, Jacques: Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval. Madrid, Taurus, 1983, p. 82-102, que 
tracta el capítol “Oficios lícitos y oficios ilícitos en el Occidente medieval”. 
816 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 49. 
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Si bé per al període estudiat no comptem amb el “compte, capbreu e memorial de 

l’offici de la mustaçafia” de la vila d’Alzira, en canvi, sí que han perviscut aquesta mena de 

registres per als anys 1419-1420 i 1421-1422.817 Així és que l’anàlisi de les denúncies 

d’aquests ben bé podria ésser extrapolable als anys immediatament anteriors. En el primer 

any dels esmentats, el mustassaf d’Alzira, Joan Gil, recaptà en calònies imposades 152 sous 

i 6 diners, d’ells 82 sous i 6 diners, açò és, el 53,94%, corresponien a 8 penes imposades 

contra 4 carnissers per efectuar fraus en el pes de les carns que venien: Pasqual Guillem, 

fou denunciat en una ocasió, i Joan Safàbrega ho fou en dues,818 Alamany Casalills en altres 

dues, i finalment, Guillem Casabó en tres. Pel que fa a l’any següent, el 1421-1422, el mus-

tassaf Jaume Serra ingressà en el seu any de magistratura 299 sous i 6 diners, dels quals 103 

corresponien a les 9 penes imposades per frau en el pes de les carns, la qual cosa represen-

tava el 34,44% dels ingressos. Entre els carnissers defraudadors tenim Joan Pérez, Palomar 

d’Algemesí, Joan Venrell, amb dues denúncies i els ja esmentats Safàbrega, Casalills i 

Caçabó, que com veiem són reincidents. No sabem en què consistien els fraus o els motius 

de les denúncies, però, sens dubte, aquests devien estar relacionats amb la venda de carn 

amb alteració del pes establert, amb les manipulacions i barreges de carn, és a dir, vendre 

ovella per moltó, per exemple, vendre el producte per més preu de l’establert o no oferir la 

suficient carn en la taula de carnisseria.819 Els carnissers també podien enganyar els clients 

posant ossos en les balances820 i era punible la venda de carn a homes de fora de la contri-

                                                 
817ARV: Mestre Racional. Mustassafia d’Alzira de l’any 1419-1420; 7.073 i Mestre Racional. Mustassafia d’Alzira de 
l’any 1421-1422; 7.074. L’any de la magistratura del mustassaf començava quan era elegit la vespra del dia de 
sant Miquel, el 28 de setembre, i finia un any després. Una de les seues principals funcions derivava de 
“stirpar e foragitar fraus, dols e engans en conservació de la cosa pública”. 
818 En alguna ocasió la pena imposada era notablement rebaixada, com esdevingé en el primer quatrimestre de 
l’any de 1419-1420: “Rehebé lo dit honrat mustaçaf, ço és, l’honrat en Guillem Comella, lochtinent de 
l’honrat Johan Gil, mustaçaf, d’en Johan Ça-Fàbrega, carnicer, per rahon de una sexantena en la qual era 
encorregut per ço com fou atrobat en una pesada de carn de bou falta, com de l’àls fahés a aquell gràcia, 
present l’honrat n’Anthoni Martorell, loctinent de l’honorable n’Antoni de Martorell, batle de la dita vila... 
XXX sous”. ARV: Mestre Racional. Mustassafia d’Alzira de l’any 1419-1420; 7.073. 
819 Tots aquests fraus es detectaven a l’Empordà durant el segle XIV. SOLDEVILA I TEMPORAL, Xavier: 
Alimentació i abastament... Op. cit., p. 114-116. 
820 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: Europa carnívora... Op. cit.,  p. 147. 
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bució, com de fet passava a Llíria en el segle XV.821 Les autoritats municipals estaven inte-

ressades a evitar la possible confusió en la compra de la carn que pogués donar pas a con-

fondre’s. En definitiva, una de les missions del consell municipal era la defensa dels interès-

sos de la comunitat d’habitants en tant que consumidors. Una manera d’intentar evitar el 

frau en la barreja de carn de diversos animals distints era posar una bandereta damunt de la 

carn amb la paraula “vaca”. Així es feia a la ciutat de València.822 Atès que no ens ha pervis-

cut documentació generada pel mustassaf, no sabem si aquesta praxi es realitzava a Alzira, 

potser sí, en tot cas en una societat com la medieval en la qual els nivells d’analfabetisme 

eren tan grans és possible que la lletra fos substituïda pel dibuix de l’animal. 

La manca d’honestedat en l’ús de les mesures de pes havia de ser un fet vertadera-

ment reprovable a la força i per això indubtablement afectava la imatge pública d’aquell que 

no respectava les regles del joc en la compravenda de queviures que es pesaven. Una 

garantia que oferia el poder, en aquest cas el consell municipal a través del mustassaf, era 

l’obligació de contrastar les balances de pes. Per contra, el mustassaf, el magistrat de caràc-

ter municipal que tenia com a missió, entre altres, la de vetllar per la recta utilització de les 

mesures i pesos “oficials”, no devia ser una persona molt volguda entre els carnissers, o 

millor dit entre alguns d’ells, encara que gaudís del dret de sancionar, però també del de 

rebaixar la quantia en la pena imposada. 

 

 

                                                 
821 LLIBRER ESCRIG, Josep Antoni: El finestral gòtic. L’església i el poble de Llíria als segles medievals. Llíria, 
Ajuntament de Llíria, 2003, p. 251. Entre les denúncies que els llirians feien al justícia local en el segle XV 
aran de la compra de carn estaven les d’haver-los venut carn amb minva de pes, senyal evident de que els 
consumidors contrastaven amb altres balances el producte comprat. Possiblement aquesta actitud es seguira 
en altres viles i pobles del País Valencià. 
822 “... e sia tengut e obligat al temps que tallarà dita carn de vaca tenir una bandera en dita taula, en loch hon 
los compradors fàcilment puxen veure aquella, en la qual stiga scrit de lletra grossa “vaca”. Vide CHINER 
GIMENO, Jaime J.- GALIANA CHACÓN, Juan P. (trans.): Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València. 
València, Ajuntament de València, 2003, p. 136. 
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III.1.3.2.2. Projecció social i política de certs carnissers 

A fi d’esbrinar el grau de participació o no dels professionals del tall i la venda de 

carn en les institucions rectores de la localitat ens hem de formular una pregunta ¿En quina 

mesura conformaven els carnissers part del govern municipal de la vila, en tant que jurats, 

consellers i prohoms, i per tant de l’oligarquia local? 

La documentació que hem consultat durant el període del nostre estudi, açò és, 

entre 1370 i 1415, tot i que amb notables buits documentals, ens ha permès identificar una 

sèrie de persones que les fonts documentals qualificaven de carnissers. Així, hem confec-

cionat una nòmina amb 73 persones amb l’esmentat ofici. Evidentment, no estan tots. 

D’aquest nombre 36 pertanyen a un àmbit urbà, la vila d’Alzira, i la resta, 37 al seu rerepaís, 

a les alqueries del terme.  

Els carnissers identificats com a naturals d’Alzira o que exercien el seu ofici en la 

dita localitat, d’alguns d’ells sols sabem el nom i poca cosa més com ara que en determinat 

any s’aveïnaren a València provinents d’Alzira. Bé, però ens interessa remarcar que d’aquest 

conjunt 19 carnissers estan inscrits en les nòmines dels assistents a les sessions dels consells 

municipals que celebra la vila, ja siga com a consellers, ja com a prohoms. I dels 37 que 

hem identificat en les alqueries (7 corresponen a Algemesí, 7 a Carcaixent, 6 a Guadassuar, 

6 a Cogullada, 4 a Benimaclí, 4 al Toro i 3 de Cabanes) en 9 casos els identifiquem com a 

partíceps en les sessions del consell representant les seues comunitats rurals. Excepte en el 

cas del Toro, en tots els altres casos queda palès que en almenys alguna vegada el repre-

sentant del lloc o alqueria era un carnisser. 

En algunes ocasions, poques, l’escrivà municipal enregistrava junt al nom de l’assis-

tent a la sessió del consell municipal la seua professió, en altres hem creuat la informació 

oferta pels protocols notarials, asseguraments de bestiar, així com la dels arrendaments de 

les taules de la boqueria i les dades inserides en el llibre dels estatuts de la vila i això ha per-
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mès identificar el col·lectiu de carnissers que formen part d’un dels principals òrgans de 

govern de la vila. 

L’assemblea que integrava el consell municipal d’Alzira solia estar conformada pels 

quatre jurats, pels consellers i pels prohoms. No tenim clara la pertinença a un o a altre 

grup. Però, en canvi sí que resta indubitat que tant els consellers com els prohoms havien 

de representar la totalitat dels veïns que vivien dins del districte d’Alzira, alguns provindran 

de les parròquies de la vila, altres dels llocs del terme o contribució, i finalment altres en 

funció del seu ofici. És per això, per exemple, que en la sessió del 23 d’abril de 1394 s’es-

menta que els que hi són presents ho són en tant que consellers, però també com a “prohò-

mens de la dita vila, ravals e contribució d’aquella, e cap de mestres e prohòmens de la dita 

vila de la mà major, mijana e menor”.823 

Queda palès que una sèrie de professions actuaven com a corporacions d’ofici, al-

menys en una mínima estructura organitzativa, suficient si més no com per enviar represen-

tants de l’ofici a les sessions del consell municipal. Això ens ho reflecteix de manera inequí-

voca l’acta del consell del 16 d’abril de 1411, en la qual es relacionen els assistents i en ella 

s’esmenten Bernat Domingo i Pere Seguer com a “carnicers”, però també hi ha altres noms 

indicant-se després d’ells el de les seues professions: tenders, sabaters, llauradors, ferrers, 

paraires, sastres, i això es fa per ser prohoms dels dits oficis. 

Amb açò volem ressaltar que els carnissers no estaven exclosos del poder municipal 

en la vila, no eren molts quant al seu nombre, però eren almenys alguns d’ells membres 

amb recursos econòmics i poder polític. Ja hem vist abans que a l’hinterland de la vila 

d’Alzira, en molts casos els que representaven la comunitat rural tenien l’ofici de carnisser. 

Vegem a continuació alguns casos de carnissers amb pes polític. 

                                                 
823 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p.112. 
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Joan Safàbrega fou justícia el 1408,824 jurat en 1412, 1421 i 1425, i conseller en els 

anys 1410, 1411, 1412, 1422 i 1424, i Jaume Martorell, que tenia carnisseries en 1393, havia 

estat justícia en 1382, jurat en 1395 i missatger i síndic en 1396.825 Tots dos personatges 

pertanyen a dos famílies singulars de la vila d’Alzira per haver ocupat rellevants càrrecs 

públics durant la baixa edat mitjana. No eren uns carnissers que tallaven carn, sinó més bé 

propietaris de carnisseries, eren homes de negocis que entre altres afers es dedicaven a 

administrar les seues taules de carnisseries i els seus afers ramaders. 

El 4 de juliol de 1412, el consell municipal de la vila d’Alzira acordava enviar una 

ambaixada per entrevistar-se amb el nou rei que anava a senyorejar la Corona d’Aragó. Els 

membres triats per una nodrida assemblea, a la qual assistiren a més del justícia i els 4 

jurats, 16 consellers i 79 prohoms, tenien la missió que “facen al senyor rey aquella humil e 

subjecta reverència que de feels vassalls a son natural senyor se pertany, declarant al dit 

senyor com e per quina forma, ab despeses e treballs grans, havem per a ell guardada 

aquesta vila, supplicant-lo sia sa mercè haver-la en special recomendació”. Els integrants de 

la comitiva municipal escollits foren mossèn Berenguer de Vilaragut, capità de la vila, mos-

sèn Joan de Vilaragut, els jurats Mateu Serra i Joan dez Torrent, i “un bon hom de la vila” 

que resultà ser Joan Safàbrega, i el síndic de la vila, el notari Berenguer Fuster, el qual acabà 

dient que no podia anar.826 La presència entre aquest selecte grup del carnisser Joan 

Safàbrega ens indica, si més no, com d’influent era entre l’elit que regia la vila, ja que si els 

altres membres de l’ambaixada es triaven entre pocs, cas dels jurats, o eren membres nats 

pel càrrec, el terme “un bon hom de la vila” implicava escollir entre un grup de 85 veïns de 

l’assemblea, uns d’ells consellers i altres prohoms. 

En el quadre següent podem veure les pensions de censals que Joan Safàbrega 

cobrava de la universitat de la vila d’Alzira el 1416, una suma respectable 1.900 sous. 

                                                 
824 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1408; 040/14, f. 138v. 
825 Jaume Martorell menor de dies, fou lloctinent de jurat en 1384, i el major, conseller el 1388. Agraesc a 
Sandra Benavent Borja l’amabilitat en donar-me a conéixer les esmentades dades. 
826 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f, 38r-39v. 
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Quadre 14. Censals posseïts per Joan Safàbrega sobre la vila d’Alzira en 1416 

Núm Pensió a 
pagar  

Data del 
pagament 

Creditor originari Capital 
originari 

Data i notari del 
carregament 

originari 

Referència 
arxivística 

1 500 sous 15 de juliol i 
15 de gener 

Antònia, muller d’Antoni 
Safàbrega, major (àvia de 
Joan) 

6.500 sous  Gonçal Calp, el 26-IX-
1387 

f. 14r 

2 200 sous 29 de setembre Antoni Safàbrega, major 
(avi de Joan) 

      ?  Ramon Gilabert, el 2-
VII-1397 

f. 102r 

3 300 sous 29 de setembre Antònia, muller d’Antoni 
Safàbrega, major (àvia de 
Joan) 

6.500 sous  Bernat Llorenç, el 13-
V-1391 

f. 103r 

4 500 sous 1 d’octubre Antònia, muller d’Antoni 
Safàbrega, major (àvia de 
Joan) 

6.500 sous Innocent de Moya, el 
12-IX-1397 

f. 106 r 

5 400 sous 10 desembre Antònia, muller d’Antoni 
Safàbrega, major (àvia de 
Joan) 

5.200 sous  Bernat de Montfalcó, el 
8-XII-1388  

f. 139r 

Font: AMA: Propis (Passius) Censos. Llibre memorial i capbreu de censos que deu la universitat d’Alzira de 1416; 2110/I, 3. 

 
 

Un altre col·lectiu professional íntimament relacionat amb el dels carnissers era el 

dels pastors. Saber qui són resulta un tant problemàtic, no ja perquè els registres notarials 

són molts pocs, i les fonts documentals que enregistren la totalitat dels veïns de la vila no 

sempre assenyalen la seua dedicació professional, sinó també perquè en alguns casos els 

carnissers donaven a mitges a pastors d’altres comunitats rurals colindants algunes raberes 

de bestiar per a que les conduissren. Adés hem assenyalat el cas de Bernat Cucó respecte a 

dos pastors de Corbera, però també tenim un altre cas que ens serveix d’exemple per mos-

trar aquesta pràctica de gestió del negoci ramader. Bernat Robió, de Moncada, localitat tam-

bé de la baronia de Corbera, havia rebut en 1384 l’encàrrec de la custodia de 400 ovelles 

per part d’un alzirenc que vivia al raval de l’Alquenència. No obstant això, hem identificat 

una sèrie de pastors gràcies al llibre de la peita de començaments del segle XV. Si abans 

hem vist que pràcticament tots els carnissers vivien dins del clos de la vila d’Alzira, aquests, 

els cabaners, viuen, fonamentalment, en els seus ravals. En el raval de l’Alquenència ho fan: 
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Sanxo Gomis827 (amb un patrimoni avaluat en 1400 en 12 lliures peiteres),828 Domingo 

Ruvio (amb un patrimoni de 24 lliures peiteres, Domingo Pedro829 (amb 14 lliures de patri-

moni enregistrat en els llibres de la peita), la muller d’en Pero Garcia (amb 6 lliures), la 

muller de Pere Ferrer, majoral d’en Martorell (amb 26 lliures peiteres) i Andrés Martín 

(amb 10 lliures peiteres). I pel que fa a l’altre raval, el de Barralbeb, en ell habita: Ramon de 

Cessa ([9 lliures]). També en aquests anys 1400-1404 vivien a l’interior de la vila Pere la 

Mata (amb 18 lliures peiteres), Pere Badenes (amb 10 lliures peiteres)830 i un pastor d’egües, 

Domingo Gil (amb 31 lliures peiteres).831 

Pel que fa als pastors de les alqueries o llocs del terme d’Alzira, sols hem identificat 

un pastor a Algemesí, Joan Garcia, l’any 1400832; un altre pastor de la mateixa localitat fou 

Bartomeu Garcia, documentat el 1396833. 

 
Quadre 15. Patrimoni i residència dels pastors d’Alzira (1400-1404) 

 
Nom, Ofici Residència Patrimoni en  

Lliures peiteres 
Referència 
Arxivística 

La muller de Pere Ferrer, majoral d’en Martorell Raval de l’Alquenència. 26 L. f. 65r 
Domingo Ruvio, pastor Raval de l’Alquenència. 24 L. f. 56r 
Pedro La Mata, pastor La Vila 18 L. f. 31r 
Domingo Pedro, pastor Raval de l’Alquenència. 14 L f. 64r 

                                                 
827 Sembla que aquest pastor devia de ser d’origen aragonés a tenor del seu nom: Sanxo, ja que si fora valencià 
el seu nom probablement restaria en català, Sanç, a més el seu cognom està recentment catalanitzat Gomis o 
Gomiz per Gómez. En 1412 ja el veiem com a veí d’Alginet. Vide ARV: Protocol notarial de Macià Barberà de 
l’any 1412; 3.007, f. 53v-54r. Amb anterioritat, els llibres d’aveïnament de la ciutat de València ja enregistren 
que en 17 de maig de 1386 Sanxo Gómez, natural d’Algemesí, es domicilià a Alginet. I encara, en 22 d’abril de 
1423, enregistrà el seu cap major a aquest poble, com a llaurador provinent d’Alzira que s’instal·là per 10 anys 
a Alginet. Vide CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de Valencia… Op. cit., 
p. 96 i p. 291. AMV: Llibres d’avehinaments dels anys 1371-1411; b3-3, f. 139r i AMV: Llibres d’avehinaments dels 
anys 1411-1442; b3-4, 2ª mà f. 47v. 
828 AMA: Contribucions. Llibre-col·lecta de la peita de les alqueries de l’any 1399-1400; 230/2, f. 50r. Aquest tenia uns 
béns avaluats en 12 lliures. 
829 En 3 de maig de 1368 s’aveïnava en la ciuitat de Valèncvia i per un termini de 10 anys un pastor anomenat 
Domingo Pedro, oriünd de la vall d’Exarch, terres del Baix Aragó, que molt probablement és el que trobem a 
Alzira a començaments del segle XV. Vide CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la 
ciudad de Valencia… Op. cit., p. 33. AMV: Llibres d’avehinaments dels anys 1368-1371; b3-2, f. 4r. 
830 GUINOT RODRÍGUEZ, Enric: Els  fundadors del regne... Op. cit., , vol. II, p. 441.  
831 GUINOT RODRÍGUEZ, Enric: Els fundadors del regne... Op. cit., vol. II, p. 445. 
832 A finals de gener de 1400 un matrimoni resident a Cullera, Bartomeu Garcia i la seua muller Guillamona, 
venien unes cases que posseïen a Algemesí a Joan Garcia, un pastor d’aquesta darrera localitat. El fet de 
cognominar-se igual ambdós que alguns carnissers d’Algemesí també s’anomen Garcia pot indicar que estem 
davant un ampli grup familiar que conjuguen de manera complementària interessos carnissers i ramaders. 
Dissortadament aquest Joan Garcia no està enregistrat en la nòmina que relaciona la riquesa en lliures peiteres 
dels habitants de les alqueries d’Alzira en 1399-1400. Vide AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1400; 040/11, 
f. 33v-34r. 
833 ACCV-AP: Protocol de Joan Aguilar dels anys 1395-1396; 14.091, f. 91v-92r (12 d’agost de 1396). 
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Sanxo Gómeç Raval de l’Alquenència. 12 L f. 50r 
Pere Badenes, pastor La Vila 10 L. f. 32r 
Andrés Martín, pastor Raval de l’Alquenència. 10 L. f. 65r 
La muller d’en Pero Garcia Raval de l’Alquenència. 6 L. f. 64r 
Ramon de Cessa, pastor Raval de Barralbeb [9] L f. 75v 

Font: AMA: Contribucions de la peita de la vila i ravals anys 1400-1404; 230/3. 

L’antroponímia de molts d’aquests pastors, amb el nom en castellà, i també, de 

vegades, el l’origen del cognom, o bé aquest que ha estat catalanitzat, suggereix que ben 

possiblement es tracte de pastors d’origen aragonès que han acabat establint-se a Alzira. 

Com bé s’aprecia en el quadre de més amunt, hi ha preponderància de pastors que 

s’assenten en un raval en concret, el de l’Alquenència, açò és, fora del clos de la vila i la 

barriada més acostada a les muntanyes immediates, i a una zona on ja hem esmentat la 

constatació que allí se situaven diversos corralots. 

 

Quadre 16. Nombre de carnissers per comunitat rural del terme particular d’Alzira i 
taxació del seu patrimoni fiscal en lliures peiteres. 1399-1400 

 
Població Núm de veïns Núm 

carnisserie
s 

Carnissers Núm. de patrimonis  
que superen les 

 100 lliures peiteres. 

Carcaixent 99 1 1 31 
Algemesí 175 2 1 26 
Cogullada 107 1 1 23 

Guadassuar 108 1 1 21 
Benimaclí 31 0 0 14 
Cabanes 24 1 1 6 
Ternils 22 0 0 5 

Lo Toro 26 1 1 3 
Resta d’alqueries (8) 64 0 0 0 

Totals 656 7 6 129 
Font: AMA: Contribucions de la peita de les alqueries de l’any 1399-1400; 230/2. 

 

En 1399-1400, la població del districte d’Alzira que vivia en el camp rondava al vol-

tant d’un terç del total, exactament el 36,18% (uns 656 veïns). De les 16 alqueries dissemi-

nades pel terme, només sis comptaven amb carnisseria, totes elles se situaven per damunt 

dels 20 casats. 

Si prenem en conjunt totes les alqueries de la contribució particular d’Alzira, els 16 

nuclis poblacionals que conformen el rerepaís natural i més immediat de la vila, veiem que 

hi ha una carnisseria per cada 93,71 casats o focs fiscals (o si es vol per particularitzar a 
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Algemesí 2/175 veïns, Guadassuar 1/108, Cogullada 1/107, Carcaixent 1/99, Lo Toro 

1/26 i Cabanes 1/24). 

El cas d’Algemesí requereix una explicació. En 1399-1400 els llibres dels jurats sols 

esmenten un carnisser que assegura carn per al maell del lloc, Nicolau Armengol (un perso-

natge digne d’estudi, ja que a través dels documents exhumats hem vist que ha estat tra-

giner, arrendador de rendes, formenter i carnisser). Ara bé, en la col·lecta de la peita de les 

alqueries de 1399-1400, entre els veïns d’Algemesí hi apareix Bartomeu Garcia com a “car-

nicer”, amb una valoració de patrimoni de 16 lliures.834 I, en 1403, Armengol i la seua mu-

ller venien 2 taules de carnisseria que tenien a Algemesí.835 Això és, o bé hi havia 2 carnisse-

ries del mateix propietari, i eren de l’esmentat Armengol, i el dit Bartomeu Garcia era el 

carnisser assalariat del propietari de les carnisseries. 

Doncs bé, queda palès que en el camp que envoltava Alzira, el carnisser és una per-

sona socialment important, dintre de la seua comunitat rural, tant pel seu nombre en la 

localitat en la qual habiten. Acabem d’indicar que hi havia 1 carnisser per cada 93,71 focs 

fiscals que, traduït en habitants, venia a ser 1 carnisser per cada 468,55 habitants (1 foc= 5 

membres). Una xifra menor a la ràtio coneguda per algunes localitats d’Occitània (un 

carnisser per cada 250/300 habitants –cas d’Arles–, i 1 carnisser per 355 habitants cas de 

Carpentras, en Provença, i 1 carnisser per cada 226 habitants a Tolosa de Llenguadoc. A 

Catalunya, el desaparegut Prim Bertran i Roigè ha esbrinat que a Cardona hi havia en 1428 

1 carnisser per cada 268 habitants, mentre que a Cervera, a finals del segle XV (1497) hi 

havia 1 carnisser per cada 560 habitants.836 

La figura del carnisser en les alqueries del terme d’Alzira era important, i molt pos-

siblement persones amb certa reputació en la localitat, malgrat certes suspicàcies que podia 

aixecar el fet de tenir un ofici relacionat amb la sang, la brutícia i la violència, pel fet de la 

                                                 
834 AMA: Contribucions. Llibre- col·lecta de la peita de les alqueries de l’any 1399-1400; 230/2, p. 31r. 
835 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1403; 040/12, f. 83-84r. 
836 BERTRAN I ROIGÈ, Prim: “L’assortiment de carn a Cardona (1419-1428)”, Cardener, núm. 3 (Cardona, 
1986), p. 103-104. 
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matança de la bèstia. D’altra banda, de l’anàlisi de la col·lecta de la peita de les alqueries de 

l’any 1399-1400, s’infereix que dels 6 propietaris de carnisseries, 5 tenen un patrimoni 

elevat, per damunt de les 100 lliures peiteres: Bernat Cucó, de Cogullada, en té 254 lliures; 

Nicolau Armengol, d’Algemesí, 148 lliures; Antoni Pujalt, de Carcaixent, 145 lliures; Pere 

Ligalbé, de Guadassuar, 136 lliures; i, finalment, Miquel Martí (o Martínez), 122 lliures. Sols 

queda per davall d’aquest llindar Joan Valero, menor, carnisser del Toro, que en té 52 

lliures.837 

En definitiva, de l’anàlisi d’aquest apartat s’infereix que el carnisser s’acosta en 

alguns casos al perfil d’empresari ramader, tant en àmbit urbà –la capital del districte– com 

en els llocs de la contribució particular més poblats, un tant similar a allò que esdevé a Múr-

cia i Oriola838. Igualment, hi ha personatges que se situen en l’extrem contrari, que són assa-

lariats dels propietaris de la carnisseria, tenen un ofici i l’exerceixen, però no són els amos 

de l’establiment. I, entre ambdues postures, tenim carnissers que són propietaris emfiteutes 

de les carnisseries i gestionen un negoci familiar, els més reeixits en el seu treball participen 

en les deliberacions del consell municipal. 

 

III.1.3.3. Tipus de carns assegurades i de consum 

A les carnisseries d’Alzira i del pobles del seu terme particular sols hi havia carn de 

quadrúpedes. Així, trobem que a les carnisseries, i ho sabem per dos tipus de fonts docu-

mentals diferents, es venia carn d’ovicàprids i bòvids, segons se’ns diu en els contractes de 

bestiars assegurats. Per altra part, atès que el govern municipal fixava els preus dels dife-

rents tipus de carns que es consumia en les taules de la boqueria, veiem les distintes menes 

                                                 
837 AMA: Contribucions. Llibre- col·lecta de la peita de les alqueries de l’any 1399-1400; 230/2, p. 44r. 
838 MARÍN GARCÍA, Mª. Angeles: “Las carnicerias y el abastecimiento de carne...” Op. cit., p. 69. BARRIO 
BARRIO BARRIO, Juan Antonio: “El abastecimiento y venta de carnes...” Op. cit., p. 274. 
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de carn que es venien com ara de cabró, cabra, moltó i ovella rafalins, cérvols, cabrons i 

porcs munters i les respectives femelles.839 

D’altra banda, en els llibres dels actes dels jurats i consell municipal del període 

estudiat, les darreries del segle XIV i començaments de la següent centúria, no hem vist 

esment algun sobre la carn que en l’època era la més preuada i considerada pels estaments 

més acomodats de la societat baixmedieval, és a dir, nobles i burgesia acomodada, i ens 

estem referint a la carn de volateria o d’au: pollastres, gallines, capons, oques, paons i 

ànecs.840 Això deu correspondre’s al fet que per ser aquesta carn la més preuada i de més 

alta consideració estava fora dels circuits de comercialització de la carn més popular, la que 

es venia a les carnisseries, a més a més hem de considerar que el sector de la societat amb 

més recursos, molt probablement gaudia d’establiments propis on els seus dependents i 

serfs criaven animals per al consum, o millor dit, per a l’autoconsum dels seus senyors. La 

volateria era un element important entre la carn de cacera que es podia obtenir en les mar-

jals i albuferes litorals. En aquests espais lacustres i d’aiguamolls abundaven pardals i aus de 

moltes classes, ja fossen autòctons, ja migratoris. Així, hi havia fotges, ànecs, xibeques, boi-

xos, coloms, tudons, tórtores, tords, morells, estornells, sisons, carranques, cucales, sar-

cetes, etc. En el terme general d’Alzira, no hi havia albuferes. Ara bé, en alguns dels pobles 

de la demarcació sí que estaven ben a prop de l’albufera de València, com ara Albalat de la 

Ribera i Pardines, però en canvi sí que hi havia marjals i ullals, no sols en les localitats que 

acabem d’esmentar, sinó també dins del territori d’Alzira, d’Algemesí,841 de Carcaixent i 

d’Alberic.842 

                                                 
839 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/14, f. 61v. (17 d’abril de 1400). 
840 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: “L’estómac de Barcelona i el Maresme a la baixa edat mitjana: els bous 
de Barcelona”, Singladures. Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar de Mar i el Maresme, núm. 24 (Vilassar de 
Mar, 2008), p. 19. 
841 AHN: Nobleza. Osuna, Carpeta pergamins núm. 153, doc. 11. 
842 El topònim “Sèquia de la Marjal” en terme d’Alzira, implica l’existència d’aiguamolls. ARV: Governació. 
Litium de l’any 1413; 2.201, 9ª mà, f. 14r-15v (11 d’abril de 1413). “... in territorio dicti loci de Carcaxen in partita 
vocata la Basa ...”.  AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1383; 040/7, f. 112v. 
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Entre els pocs esments de la documentació municipal d’Alzira als animals de ploma 

o aviram, veiem a través de les ordenances municipals quins eren aquests bestiars com ara 

les oques i gallines,843 i el preu dels coloms.844 Així, sabem que l’agost de 1405 foren deco-

missats per les autoritats municipals d’Alzira nou coloms quan el seu propietari es dirigia a 

València per vendre’ls.845 Sens dubte que a Jaume Conquist, veí de Cogullada, li havia de 

compensar més el preu que anava a obtenir per la venda dels dits coloms que a Alzira, uns 

2 sous i 3 diners, atès que la distància entre ambdues poblacions és de més de trenta quilo-

metres, a més de la multa per traure coloms del terme d’Alzira, que era de 60 sous i la 

pèrdua dels coloms. 

El consum de la carn en època baixmedieval no sols era en sí un acte dietètic, pro-

ducte que s’inseria en una tradició gastronòmica, sinó que es considerava que era l’aliment 

                                                 
843 “Ítem, stabliren e ordenaren que alcun revenedor o revenedora no gos comprar, ne fer comprar, en lo dia 
del mercat en la vila, ne en los ravals, ne en lo mercat de aquella, ne fora la vila, en los camins en lo dit dia 
gallines, polls, polles, oques, anedes, ne caça”, “ne... perdius per a revendre”. Vide LAIRÓN PLA, Aureliano 
J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 16. 
844 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 25 i 142. 
845 AMV: Lletres missives dels anys 1403-1405; g3-8, f. 174v-175r. En 25 d’agost de 1404 en consell general 
d’Alzira s’aprovà una ordinació relativa a que els senyors dels colomers situats dins dels termes de la 
contribució general de la vila d’Alzira “no venen, ni facen vendre, portar, ni fer portar, los coloms fora la dita 
vila e térmens de aquella per rahó de vendre aquells ... ans los dits senyors de colomers sien tenguts vendre 
los dits coloms en la plaça, e no en altre lloch, o part de la dita vila, a raó de sis diners lo parell e no a major 
for, les quals coses sien tenguts los dits senyors de colomers jurar cascun any una vegada en poder dels jurats 
o mustaçaf de la dita vila que les observaran”. Vide LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... 
Op. cit., p. 142. Els colomers eren uns establiments que cal associar a algunes heretats que tenien com a missió 
a part de criar coloms i aprofitar la seua carn, i els ous, per al consum humà, i eventualment per a enviar 
missatges, es criaven també per a produïr fem amb el que abonar i enriquir la terra. En l’any 1400 Pere de 
Martorell (fill de Jaume de Martorell) posseïa un colomer i una almàssera al bell mig de l’alqueria del Toro 
(afrontava amb la plaça del lloc). En el mateix any un altre senyor de colomer era Joan Serra, fill del venerable 
patrici alzirenc Arnau Serra, i la seua muller Guisabet, el qual establia a cens a Jaume Torres del raval de 
l’Alquenència de la dita vila unes cases amb el seu colomer i terra. AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1400; 
040/11, f. 12v, i 15v, respectivament. En febrer de 1408, un ric potentat d’Alzira, Bartomeu Ènyec 
d’Aràndiga, en la donació inter-vivos efectuada a favor del seu fill Joan amb motiu de les núpcies contractades 
amb Elisenda, la filla del difunt antic batlle Ramon Morera, li donava entre altres immobles un camp 
anomenat “lo camp del Colomer”. Altres referències a l’existència de colomer en eixe mateix any abans 
esmentat, 1408, són la també  donació inter vivos que Andreu Garrigues, menor, de Carcaixent fa al seu fill 
Bernat de terra que té anomenat “lo colomer del Açeit”, presumiblement en el territori de la localitat on 
residia. Finalment, el notari d’Alzira, Pere Gàver, venia a favor de Guillem Çenra, del raval de l’Alquenència, 
el juny del dit any, com a bèns del seu difunt progenitor, Bernat Gàver, “quasdam domos, ovile et columbario qui 
seu dictus defunctis habebat in capiciatis Alcanicie...”. Vide AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1408; 040/14, f. 32r; 
108r-109r; i 64v-66r. 
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que millor preservava la salut de les persones i el que més ajudava a recuperar-la quan les 

malalties havien irromput en el cos humà.846 

Però, a més, entre les classes treballadores el consum de carn era tingut per neces-

sari, sobretot per totes aquelles persones que en la seua feina havien de fer esforç físic, i ja 

sabem que en els segles XIV i XV eren la immensa  majoria de la població. 

Gràcies a l’impost que gravava el consum de carns que es venien a Alzira, i el seu 

terme a mitjan segle XIV, sabem quins eren els tipus de carns més consumides i populars. 

El tribut tenia com a finalitat ajudar a sufragar les despeses que ocasionaven els exèrcits 

reials que sufocarien la rebel·lió de Sardenya. Així, es gravava amb un diner per lliura 

(carnissera) de pes (1,065 quilograms) de moltó, cabró i porc i/o truja, 1 mealla (mig diner) 

per lliura de bou, vaca i cabra, 2 diners si la lliura de carn era de cabrit o corder i 1 diner si 

era cansalada de porc.847 

Com tot el que pot ser classificat, la carn també tenia la seua consideració: hi havia 

les carns d’aviram, en el vèrtex de la piràmide, a un segon nivell tenim la carn dels quadrú-

pedes, i d’entre aquesta la més fina era la de cabrit, si bé la més consumida era la de moltó. 

D’altra banda, entre la carn, la de més baixa qualitat hi era la d’ovella i la de cabra. 

Moltons. El moltó és el mascle de l’ovella adult, però no vell. Els moltons que es 

feien servir en les carnisseries d’Alzira i el seu terme no devien ser bestiar sencer. Devien 

estar castrats, una pràctica que els carnissers solien emprar en determinats animals a fi 

d’aconseguir uns animals més equilibrats, segons la consideració dels metges de l’època,848 a 

més amb aquesta operació quirúrgica de retirada dels testicles s’obtenien uns beneficis 

suplementaris en la venda de l’animal, com possibilitar que l’animal adquirís un major pes, i 

d’altra, tenir la carn un gust més saborós que la del bestiar que havia mantingut relacions 

                                                 
846 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: “L’estómac de Barcelona...” Op. cit.; p. 18. 
847 MUÑOZ POMER, Rosa, Mª.-GALLENT MARCO, Mercedes: “Alzira y la campaña de Pedro IV en 
Cerdeña (1354)”, Quaderns de Sueca, III (Sueca, desembre 1982), p. 79. Vide PARRA BALLESTER, José Mª.: 
Los pergaminos de la Cancillería Real... Op. cit., p. 197-202. Vide AMA: Pergamins de la Cancelleria Reial; 010/27. 
848 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: Europa carnívora... Op. cit., p. 55. 
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sexuals. Dos elements semblen recolzar açò: en un assegurament de bestiar datat el 14 de 

setembre de 1413, Pere Lligalbé, el carnisser més vell de Guadassuar, assegurava 150 mol-

tons “bons e grasses”.849 Si atenem que els moltons que es venien devien tenir, com afirma 

Ramon Banegas, al voltant de 2 anys, una manera de fer que tinguessen més carn era cas-

trant-los. D’altra banda, si en desembre de 1404, el carnisser de la petita alqueria de Caba-

nes assegurava 37 moltons i un masedo, sembla clar que l’escrivà i/o el carnisser volien sin-

gularitzar un animal. I una manera de fer-ho s’aconsegueix mostrant una contraposició. El 

“masedo”850 es tracta, doncs, d’un semental de moltó,851 per tant la resta devien estar capats. 

 

 

Imatge d’un moltó amb un anyell. 
Font: http://www.infocarne.com/noticias/2012/7/5275_cinco_toneladas_carnero.asp 
 
Cabrons. Aquest animal, sempre que apareix a la documentació de bestiar assegu-

rat, sempre apareix en masculí. Això, podria induir-nos a creure que el seu consum efectiva-

ment era de mascles, encara que la documentació no ho diga, molt possiblement castrats i 

que, per tant, les femelles, les cabres, quasi es reservaven, exclusivament, per a la reproduc-

                                                 
849 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 37v. 
850 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1404-1405; 03/10, f. 35v. 
851 “Miquel Garcia, carnicer de Cabanes, assegurà, XXXVII moltons, IIII ovelles, IIII corders e un masedo”. 
Vide AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1404-1405; 03/10, f. 45v. El moltó mascle criat amb finalitats 
reproductores, és a dir, per servir de semental solia anomenar-se mardà. En Aragó el terme per designar-lo era 
el de “mardano”, encara que en alguns documents aragonesos apareix la veu castellana morueco o marruequo. En 
els capítols de l’herbatge de Xèrica s’indica el terme “exceptuando marruequo o masado o cencerrado”. Vide ARV: 
Batllia. Lletra P; exp. 519, cap. 2. CASTÁN ESTEBAN, José Luis: “Bajarse al reino...”, Op. cit., p. 29, nota 19. 
Així, constatem com el terme “masedo” és una paraula d’origen aragonés que fou adoptada pel català emprat 
a la Ribera del Xúquer a causa dels constants i fluïts contactes amb pastors de parla aragonesa. 
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ció, per a produir cabrits, i per a abastir de llet els formatgers. Gràcies a l’arrendament del 

dret de la boqueria del 17 d’abril de 1400, veiem que s’esmenta que en la taula de la bo-

queria, pròpia de la vila, es venen tant cabrons com cabres.852 La carn de cabrit era, segons 

el metge Arnau de Vilanova, de natura més temperada que no la de l’anyell i per aquesta raó 

fou considerada carn de luxe (només comparable a la carn de ploma).853 

 

Imatge d’un cabró adult. Font:http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-
ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/caprino/payoya/galeria.aspx 

 

Bous i vaques. Eren animals herbívors de gran talla, en general tenien un paper 

secundari en el mercat de la carn, ja que per una banda la seua cria era costosa i, per altra, 

eren fonamentals com a ajudants de les feines agrícoles; a més a més, la seua carn, segons 

Ramon A. Banegas, no estava especialment ben considerada.854 No obstant, quan la vila 

d’Alzira havia de festejar un esdeveniment, com ara, per exemple, el naixement de l’hereu a 

la Corona, el de l’infant Ferran d’Aragó, nascut el 6 de juny de 1389, ho fa amb el sacrifici 

                                                 
852 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 61v-62r. 
853 BANEGAS LÓPEZ, Ramon Agustí: “Seguretat, qualitat i higiene...” Op. cit., p. 87. 
854 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: L’aprovisionament de la carn a Barcelona durant els segles XIV i XV. Barcelona, 
Universitat de Barcelona, 2007. Tèsi doctoral, vol. I, p. 55. 
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d’un bou i el repartiment de la seua carn.855 No amb la carn més transversal i d’ús comú 

com era la del moltó. Les celebracions i àpats importants són una especial ocasió per oferir 

als començals una visió de poder menjar bons plats i inusuals. 

 

Imatge d’un bou. Font: http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-
ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/bovino/murciana-levantina/galeria.aspx 

 

Durant el període de què disposem dades del bestiar assegurat, dels 426 assegura-

ments sols n’hi ha 29 de bovins, açò és, el 7,23%. D’aquests 29 assentaments, sols 23 són, 

exclusivament, de bous, que van des d’un bou fins a 30, dos exclusivament de vaques, amb 

1 i 4 vaques, i la resta 4 asseguraments conjunts de bous i vaques, d’ells un de 12 caps i 

l’altre de 15. 

                                                 
855 “Los jurats, àpoca a·n Bernat Falquó, majordom, que ha despés en lo gog e festa que fon feta en la dita 
vila per la Nativitat del senyor Delfí, primogenit, axí per lo dan donat del bous d’en Barthomeu Ènyech, 
salaris de juglars, fusters, confits, vi, salaris de hòmens qui anaren als bous, \CCLXIX sous, V/ diners, en los 
quals, emperò, no són enteses CXX sous que foren donats a·n Miquel Sala, prevere, per compra de un toro, 
com lo dit majordom tinga àpoca de aquells e de aquelles faça per si data, com del dit bou d’en Sala lo dit 
majordom no rebés res, no faça rebuda del dit toro com lo dit toro fos donat a·n G(uille)m Çafàbrega, 
carnicer, e sos companyons per lurs treballs e afanys que hagueren de menar a la dita vila lo dit toro e bou, 
com fos en Quaresma e lo toro fos tal que no se’n pogué haver res. Actum ut supra.Testes qui supra.” AMA: 
Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1388-1389; 03/1, f. 92r. 
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D’aquests 29 assentaments, 22 són efectuats per Guillem Safàbrega entre juny de 

1394 i març de 1405, assegurant 141 bous, 7 vaques i 12 reses entre bous i vaques. Per 

davall d’ell, tenim Guillem Badia, que amb 4 asseguraments efectuats entre el setembre de 

1396 i el maig de 1404, assegurà 28 bous. I ja amb un assegurament cada un tenim Pere 

Seguer amb 6 bous, el juny de 1397; Jaume Martí, amb 6 bous el maig de 1400; i finalment 

la companyia de Joan Safàbrega i Alamany Casalills, el juny de 1413, amb 15 bous i vaques. 

Sols hi ha una referència sobre l’origen dels bous. El 13 d’agost de 1397, el carnisser 

d’Alzira Guillem Safàbrega assegurà a la universitat 20 bous, “los quals Joan Seguer, 

carnisser, havia menats de Castella”.856 

 

Quadre 17. Assegurament de bous i vaques a Alzira i el seu terme (1394-1414) 

ANY Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

1394      ......... 
6 B 

.......... .......... 
12 BV 

........... .......... ........... .......... 

1395 .......... ......... .......... .......... 
2 B-1V 

...........        

1396     +++ +++ 
2B 1V 

+++ +++ +++ 
9B 

+++ 
4V 

+++ +++ 

1397 +++ +++ 
2 B 

+++ 
3B 1V 

+++ 
3 B 

+++ +++ 
........ 
6B 

........... ........... 
20 B. 

............ ............. ............ ............ 

1398 ........... 
3 B 

...........    +++ 
12 B 

+++ +++ 
13 B 

+++ +++ +++ +++ 

1399 +++ +++ +++ +++ +++ ........... ............ ........... 
20 B 

............ ............ ........... ......... 

1400 ............ ........... ............ ............ .......... 
26 B 

       

1401     +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
1402     ........... ........... 

30 B. 
........... ........... ............ ........... ........... ........... 

1403 ........... ........... ............ 
9 B 

............ ............. +++ 
 

+++ +++ +++ 
10 B 

+++ +++ +++ 

1404 +++ +++ +++ +++ +++ 
15 B 

............ ........... ........... ........... ........... ........... ......... 

1405 ........... .......... .......... ........... ........... 
26 B 

       

1413      +++ 
15 B-V

+++ +++ +++ +++ +++ +++ 

1414 +++ +++ +++ +++ +++        
Font: els llibres d’actes dels jurats i consell. Les línies intermitents (........) i (-------)indiquen l’any de juraderia, o fragment de l’any 
conservat). B= bou, i V= vaca. 

 
 

Ovelles. La carn d’ovella era perillosa, segons els metges contemporanis, ja que 

comptava amb la possibilitat de transmetre la picota, una malaltia ovina, semblant a la verola, 

                                                 
856 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1397-1398; 03/4, f. 21v (13 d’agost de 1397). 
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endèmica de la Mediterrània; avui se sap que aquesta malaltia no es transmet a l’home, però 

no es pensava així als segles XIV i XV.857 Hem documentat una epidèmia entre les ovelles 

assegurades, en maig de 1400, que féu que, davant el problema de salut pública que això 

podia generar, les autoritats municipals d’Alzira substituïssen les 30 ovelles que havia 

assegurat Jaume Martí per 30 cabrons.858 

Anyells. Les referències als anyells com a bestiar assegurat vertaderament són ben 

poques, tan sols dues: una companyia de carnissers, ambdós del Toro, formada pels carnis-

sers Joan Pérez i Çaat Merit, asseguraren, a finals d’agost de 1394, uns 30 anyells.859 Deu 

anys més tard, l’abril de 1414, Joan Safàbrega i Joan Castell, d’Alzira, asseguraren conjunta-

ment 40 borregos i 40 anyells.860 

 

Imatge d’un anyell. 
 

D’altra banda, també hi havia si més no alguns tipus de carns a alguna taula de 

carnisseria que no estaven assegurades, i es venien en una carnisseria especialitzada. Estem 

referint-nos almenys a dues classes de carn: el porc i el cérvol. 

                                                 
857 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: “Seguretat, qualitat i higiene...” Op. cit., p. 82-83. 
858 “Jacme Martí, carnicer, promès als honrats jurats de la vila, etcètera, que XXXª ovelles les quals ha dins la 
horta, tallarà a manament de aquells. E no les vendrà, etcètera, sots pena de C sous. Obliga sos béns. E jura 
que son d’ell e de sos companyons. Actum Algezire. Die XXV iunii anno presenti, fon los dat per los jurats 
licència de posar-les en altra part e aço per tal com se moren, e axí ho juraren e prometeren portar en loch de 
aquelles XXXª cabrons”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 66v (19 de maig de 
1400). 
859 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 27v.  
860 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 71r. 
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El porc és un animal que, com tothom sap, és omnívor, i això li confereix certs 

avantatges, i per tant es pot criar tant en semillibertat al bosc, alimentant-se de bolets, 

arrels, aglans, fruites, herbes, etc., com en captivitat, dins un recinte tancat, menjant cereals 

i tot tipus de restes de menjar.861 A més a més, és un animal del qual s’aprofita ben bé tota 

la seua carn i té, a més, una altra propietat i és que la seua carn pot donar pas a la del porc 

salat, açò és, convertir-se en una reserva alimentària de fàcil transport i d’encara millor con-

servació. Però, els suids vius tenen un problema: tenen dificultats per recórrer llargues dis-

tàncies, ja que això els faria perdre molt de pes, i en carro, inusual, que no inexistent en 

aquest món rural, el cost del trasllat seria molt alt.862 Per tant, això aboca la cria de porcs en 

un àmbit local, o si es vol comarcal. Les autoritats municipals reglamentaren sobre el con-

sum públic d’aquesta bèstia. Efectivament, el 23 de novembre de 1373, els jurats establiren 

un estatut pel qual “la truja o porcella, sia senada i no, se tall en la boqueria e no en alcuna 

altra part”,863 açò és, sols hi havia un sol punt de venda autoritzat en Alzira, i aquest era en 

la carnisseria del municipi. El fet que el porc no comptàs mai amb la condició de bestiar 

assegurat, com s’esdevenia amb els ovicàprids i els bovins, és, al nostre parer, senyal inequí-

voca de la relativa abundància d’aquest bestiar, o, si més no, de no haver perill de desabas-

timent d’aquest tipus de carn. De fet, la relativament abundant cabana de porcs domèstics 

féu que cap a meitat del segle XIV es dictassen normes prohibint anar solts per la vila i 

ravals, amb una clara voluntat de mantenir la higiene pública i, així mateix, evitar les des-

trosses que poguessen fer pels carrers o si se n’entraven en alguna casa cercant menjar. 

Amb el transcórrer del temps, l’augment d’aquesta mena d’animals farà aparèixer un nou 

ofici, el de duler864 que documentem cap a finals del segle XIV. Així, el gener del 1389, les 

autoritats municipals regulaven amb certs capítols la contractació i feina del porquer.865  

                                                 
861 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: L’aprovisionament de la carn ... Op. cit., vol. I, p. 53. 
862 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: L’aprovisionament de la carn ... Op. cit., vol. I, p. 54. 
863 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 72-73. 
864 En l’època del Conqueridor, a les darreries del seu regnat, ja es pot constatar l’existència d’una dula en una 
comunitat camperola prop d’Alzira, però no del seu terme. Efectivament, l’abril de 1271, un document de la 
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Però, els porcs no eren solament animals domèstics, sinó que també sembla que 

se’n criaven a les muntanyes. Així, en la relació que l’arrendador del dret de la boqueria de 

l’any 1400 havia de pagar a la vila per cada tipus de res morta s’esmenta el “porch e truja 

munters”,866 tal volta per referir-se al senglar o porc jabalí. 

Finalment, tenim que el darrer tipus de carn de bestiar no assegurat que es venia a la 

taula de la carnisseria de la boqueria era el “cervo (i/o) cerva”.867 Com veiem, es tracta 

d’animals que de manera esporàdica eren consumits quan eren caçats en les muntanyes que 

envoltaven la vila d’Alzira. 

D’altra banda, pel que fa als llocs d’on podien abastir-se els carnissers d’Alzira i la 

seua comarca de bestiar, malgrat l’exigu nombre de protocols notarials conservats, la docu-

mentació que ens resta ha deixat el suficient rastre com per apuntar d’on provenien els 

animals que eren comprats pels carnissers d’Alzira i del seu hinterland més immediat. Però, 

abans cal esmentar que, si bé no hem pogut documentar que els carnissers d’Alzira i el seu 

terme podien comprar bestiars en les fires ramaderes establertes a tal fi, és possible que 

poguessen recórrer a aquest sistema de proveïment com s’esdevenia a Oriola, i això signifi-

cava en el sud valencià un important estalvi de l’espai destinat a pastures que podia aprofi-

tar-se en la producció de gra,868 fonamentalment, forment i civades. 

Així tenim, en principi, dues zones de procedència: una primera, dels ramats locals, 

i d’altra, de les zones ramaderes de la comarca. Es veu com certes àrees de la comarca 

                                                                                                                                               
Cancelleria Reial enregistra una donació reial a favor del falconer Pere Ortís d’una heretat de 6 jovades en el 
marjal de Corbera “in termino de Pulynyano sicut affrontant in campo de La Dula...“. Potser en altres comunitats 
camperoles de la Ribera del Xúquer sorgiren altres dules, si bé per un problema de conservació de fonts 
documentals no ho podem constatar. Vide BURNS, Robert I. (SJ): Unfying Crusader Valencia… Op. cit., núm. 
doc. 1.145, p. 174-175. 
865 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1388-1389; 03/1, f. 95bis.r-95ter.r. El dit ofici de duler no 
devia existir a mitjans del segle XIV, ja que, en juliol de 1348, els jurats, consellers i prohoms, en definitiva, el 
consell municipal de la vila d’Alzira “stabliren e ordenaren que alcú no sia osat lexat anar soltament los seus 
porchs per la vila e ravals de aquella, sots pena de dos sous per cascuna vegada e per cascun porch”. Vide 
LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 33. 
866 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 61v. 
867 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 61v. 
868 BARRIO BARRIO, Juan Antonio: “El abastecimiento y venta de carnes...” Op. cit., p. 263. 
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s’especialitzaren en la cria de ramat. És el cas de la vall dels Alcalans o de les Torralbes, al 

nord-oest de la Ribera del Xúquer, on la població sarraïna s’especialitzà en la cria de bestiar. 

També tenim documentades altres procedències de bestiar. Així, per exemple, el 

1412, el carnisser de l’Alcúdia, Salvador Despont, i el veí d’Almussafes, Jaume Carlet, realit-

zaren conjuntament una inversió de 336 sous en l’adquisició de ramat a un individu de la 

vall d’Aiora.869 Molt de temps abans d’aquesta venda, en 1292, els veïns d’Alzira ja compra-

ven per a les carnisseries de la dita vila bestiar en Aiora i Villena.870 Hem de tenir en compte 

que alguns ramats d’Alzira, a l’igual que els de la veïna ciutat de Xàtiva, passaven alguns 

mesos de l’any, principalment durant l’hivern, en terres d’Almansa.871 

 El primer protocol notarial, quant a la seua antiguitat, de la Ribera del Xúquer en 

l’arxiu municipal d’Alzira és de Vivet de Jusseu de 1357 i, entre els seus actes es recull que 

els responsables dels ramats del monestir cistercenc de Santa Maria de Valldigna eren turo-

lencs.872 Però, si això passava a la veïna Valldigna, altre tant havia d’ocòrrer a la comarca de 

la Ribera del Xúquer. Però, els contactes entre ambdues col·lectivitats, açò és, la baix-

aragonesa i/o turolenca i la riberenca, com és ben sabut, no començaren a meitat del segle 

XIV, sinó molts anys abans, amb la conquesta, i tal volta abans d’aquesta. Els contactes 

comuns entre valencians i aragonesos eren, evidentment, per qüestions de ramats (i de 

blats). Diversos són els episodis: un d’ells prové de la carta reial d’11 d’agost de 1290 en la 

qual el rei comunica al justícia i jurats d’Alzira i als homes de El Pobo i altres aldees de 

                                                 
869 MARTÍNEZ ARAQUE, Iván: “El mercado de la carne...” Op. cit., p. 240. Vide ARV: Protocol notarial de 
Martí Barberà de l’any 1412; 3.007, f. 56v (17 d’agost de 1412). 
870 El 15 de juny de 1292 l’infant Pere pregava al consell municipal de Villena que assignara un nou termini a Pere 
Colomer, veí d’Alzira, per demostrar que va pagar a dos sarraïns de la localitat castellana certa quantitat de dobles 
per la compra d’unes ovelles, ja que l’ajornament inicial de trenta dies havia estat insuficient per haver caigut malalt 
i sol·licitava també, que resolgueren ràpidament aquest negoci, perque resultava perillós als estrangers litigar en 
altres terres. ACA: Cancelleria Reial. Registres de l’infant Pere dels anys 1291-1296; 86, f. 134v. 
871 Als registres de la Claveria Comuna de la ciutat de València hi ha un assentament de l’11 de març de 1371 
que diu: “De nós, etcètera, pagats de la dita moneda a·n Bernat Sala, administrador e regidor dels correus, en 
la dita ciutat habitants, cinch florins d’or reals de València deguts a ell per I correu que es anat a Tortosa, al 
senyor rey, per notificar les penyores que l’alcait d’Almansa apel·lat Pero Xona havie feites de bestiars de 
alquns de Xàtiva e de Algezira, lo qual correu anà d’ací a Tortosa en I dia e mig. E la dita quantitat etcètera”. 
AMV: Claveria Comuna de l’any 1370-1371; I-4, f. 32v. 
872 MARTÍNEZ ARAQUE, Iván: “El mercado de la carne...” Op. cit., p. 247. Vide AMA: Protocol notarial de 
Vivet de Jusseu de 1357; 040/1, (8 de juliol de 1357). 
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Terol que compareguen davant seu a València, el 15 d’agost, per a respondre de determi-

nats afers o qüestions de ramats.873 Un altre d’aquests desacords, el protagonitzaren, a finals 

de 1291, uns alzirencs que s’emportaren un ramat de vaques de pastors turolencs. El rei 

Jaume II, de Terol estant, escrivia al seu procurador en el regne de València per a que con-

vocàs Ramon de Comendas i els fills d’en Silla, tots ells veïns d'Alzira, per esclarir les causes 

del decomís.874 O un tercer cas, el 22 de setembre de 1300, es dictava una sumària sentència en 

el procés, diverses vegades apel·lat, seguit entre Juan Domínguez de Montan i distints parti-

culars d’Alzira sobre el bestiar d’aquell que els de la Ribera li requisaren per rescabalar-se d’un 

peatge no satisfet.875 

El 2 de maig de 1369, una companyia de negocis integrada pel notari Antic Garri-

gues, Berenguer Borràs, Andreu Armengol i Bartomeu Casesnoves, tots ells de Carcaixent, 

feien procuradors seus als pastors Pasqual Andrés, habitant a Pancrudo, una de les aldees 

de la ciutat de Daroca, i Pasqual d’Aiora, habitant a la mateixa localitat riberenca, però com 

indica la seua nominació originari de les comarques de l’interior del país, per a conduir el 

bestiar d’aquells a pasturar a les parts d’Aragó. Quatre dies més tard, el notari Guillem 

Vidal i Arnau Valls, ambdós d’Alzira, per la seua part feien procurador seu Domingo 

Valero, un veí de Llombai per a conduït tot el seu bestiar llaner i cabrum a herbejar a Aragó 

i retornar-lo a Alzira o al lloc on aquells volguessen.876 El 22 de maig de 1377, el veí d’Alzi-

ra Pasqual Munyoz enviava Pasqual Agostí amb el seu bestiar a Aragó. Aquest mateix dia, 

el dit Agostí877 rebria també el mateix encàrrec de dos alzirenys més, el notari Bernat Coste-

jà i Domingo Sicília.878 Pocs anys més tard, el 13 de maig de 1383, el notari de Carcaixent 

                                                 
873 GALLOFRÉ GUNOVART, Rafael: Documentos del reinado de Alfonso III de Aragón relativos al antiguo reino de 
Valencia y contenidos en los registros de la Corona de Aragón. València, Institució Alfons el Magnànim, 1968, p. 344, 
núm. de  cat. 1.654. Vide ACA: Cancelleria Reial. Registre núm. 81; f. 151. 
874 ACA: Cancelleria Reial. Registres Comune de Jaume II dels anys 1291-1295; 90, f. 229v. 
875 ACA: Reial Cancelleria. Processos en quart; sig. 1300 K. 
876 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1369; 040/2, f. 90r i 91r-v. 
877 Pasqual Agostí s’aveinaria a València el 30 d’octubre de 1386. CABANES PECOURT, Mª. Desamparados 
(ed.): Avecindados en la ciudad de Valencia... Op. cit., p. 98. 
878 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1377; 040/4, f. 81r-v i 82r-v.  
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Antic Garrigues879 i el seu soci, del mateix lloc, el carnisser Ramon Talents nomenaven pro-

curador cert i especial el veí d’Alzira Pere Ferrer “ad ducendum sive menandum et ducere vel 

menare faciendum omnem gregem sive bestiar nostrum... sint ad erbegandum et pascendum versus partes 

Aragonie vel quascum alias partes infra dominacionem domini regis Aragonie et ad retornandum vel 

retornare faciendum dictum greguem nostrum in dicto loco de Carcaxen vel in illo loco in quo nos volueri-

mus...”.880 Uns anys més tard, el 1407, Joan Sànxez, del raval de l’Alquenència, feia procu-

rador seu Sanxo Gomiç del mateix indret, per a herbejar i conduir el seu ramat.881 L’any 

següent, el 21 de maig de 1408, aquest mateix feia procurador seu per a conduir el seu 

bestiar a herbejar Pasqual Jaquès, també del raval de l’Alquenència, si bé no indica el lloc on 

anar.882 I, en 1413, el 18 de maig, veiem el pastor veí d’Alzira, Sanxo Gomiç, que constituïa 

en procurador seu un mudèjar de Carlet, Alí Codayfí, per a guiar el seu ramat a herbejar o 

pasturar a terres sotmeses a la dominació del rei d’Aragó. El dia següent, Ramon Astruch, 

de Carcaixent, repetia amb el dit sarraí la mateixa operació.883 En tots casos, en les comades 

de procura de bestiar s’invocava el privilegi de franquesa de lleuda, peatge i mesuratge de 

què gaudien els veïns d’Alzira i el seu terme.884 Com veiem, un denominador comú a tots 

aquests casos és el d’aparellar la marxa a cercar les fresques herbes del Baix Aragó en el mes 

de maig. Així mateix, s’infereix de la documentació que diversos empresaris de ramat,885 

contractaven un mateix pastor. No sols els notaris que constituïen companyies de negocis 

                                                 
879 Garrigues a més de notari era conseller en la vila d’Alzira pel lloc de Carcaixent. Vide AMA: Llibre d’actes 
dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 61r.; Idem 1396-1397; 03/3, f. 13v. A més, en març de 1396, era 
créditor de la vila, de la qual per mans del col·lector de la peita va rebre una pensió de censal de 400 sous. 
Ibidem 1396-1397; 03/3, f. 66v. 
880 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1383; 040/7, f. 95 r-v. 
881 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1407; 040/13, f. 120v. 
882 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1408; 040/14, f. 53r. 
883 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1413; 040/15, f. 78r-v. 
884 Es tracta del privilegi atorgat per Jaume II el Just, el 21 de gener de 1301, en el qual enfranquía els 
prohoms i universitat de la vila d’Alzira i el seu terme dels dits drets reials en totes les terres de la seua 
dominació per mar, terra i aigua dolça. AMA: Llibre de privilegis de la vila d’Alzira dels anys 1137-1418; 00/1, f. 
47r-48r. 
885 Sobre aquests empresaris que són carnissers i tractants de ramats podeu vore una biografia i perfil d’un 
d’ells en l’àmbit del nord de Catalunya en COLOMER, Joel, “Guillem Forn, carnisser de Besalú al segle 
XIV”, a PUIG, Neus – VIADER, Montse (eds.): Ciutats, viles, sagreres. Els nuclis urbans a la Baixa edat mitjana (s. 
XIII-XV). Actes del II Seminari d’Estudis Medieval d’Hostalric. Hostalric, Ajuntament d’Hostalric, 2011, p. 152-
160. 
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ramaders, sinó també pastors, es convertien en els patrons de l’aventura laboral dels seus 

assalariats. I com queda ben palès, entre aquests darrers hi havia aragonesos, mudèjars de la 

comarca i també pastors cristians de la contribució general d’Alzira. Si els resultats que hem 

exposat corresponen, de manera aleatòria, als pocs notals conservats de Bernat Llorenç, i 

sabent que el 1399 a Alzira treballaven uns 40 notaris (si bé no tots estarien en actiu o 

també hi hauria notaris pobres), podem inquirir que el flux de relacions entre el Baix Aragó 

i la Ribera del Xúquer, així com altres zones valencianes com ara els Ports o la Plana, era 

més que notable. No cal insistir molt en com d’important resultava per als empresaris 

propietaris de ramats el grau de confiança que dipositaven en els pastors que feien la trans-

humància cap al sud d’Aragó a causa de l’elevat muntant de diners, o si es vol, d’interessos 

que tenien entremig. Un registre comptable de l’administració de l’herbatge de la Comuni-

tat d’aldees de Terol de 1372 dóna notícia que les cabanes de ramat de la vila d’Alzira i les 

de la ciutat de Xàtiva solien pasturar relativament juntes.886 Altres notícies corroboren 

aquesta informació (Pero Xona i concòrdia de Terol de 1370), la qual cosa sembla que 

podia deure’s a l’intent d’ajuda mútua en terres estranyes dels naturals de dues entitats de 

població germanes i que en molts casos compartien molts interessos comuns. Efectiva-

ment, els pastors que es desplaçaven a pasturar fora del seu terme estaven exposats a vexa-

cions, abusos físics i impositius, en definitiva eren percebuts com aquells que disputaven 

uns recursos, per tant eren un col·lectiu vulnerable. Això féu que Xàtiva demanàs al rei 

Pere el Cerimoniós un privilegi, el qual fou concedit, de Barcelona estant, el 9 de juny de 

1373, de salvaguarda i seguretat per als seus ramats, els seus pastors, béns i cavalleries dels 

                                                 
886 Una assentament enregistra el cobrament de l’herbatge per a ramats valencians provinents de la Ribera del 
Xúquer i de la Costera: “Ítem, son puestos er (sic) recepta los quales el dito procurador recibió de Migal Pérez de Marzilla, 
ciudadano de la ciudad de Teruel, los quales el dicho Migal Pérez dar e pagar era tenido a las ditas aldeas de la cogida del 
herbaje per él feto de los ganados de Xàtiva e de Algezira en el anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXIº”. Vide ABAD 
ASENSIO, José Manuel: “Relaciones económicas entre el reino de Valencia y la comunidad de aldeas de 
Teruel: el impuesto del herbaje”, a NARBONA VIZCAINO, Rafael (ed.): XVIIII Congrés Internacional 
d’Història de la Corona d’Aragó: La Mediterrània de la Corona d’Aragó segles XIII-XVI & VIIè Centenari de la sentència 
arbitral de Torrellas 1304-2004. València, 9-14 setembre 2004. València, Universitat de València, 2005, vol. II, p. 
1.401. 
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mateixos.887 No coneixem un document similar per als pobladors d’Alzira i el seu terme 

general. No obstant això, és força significatiu que en un llibre de privilegis d’Alzira s’enre-

gistre un esborrany de carta adreçat a qualsevol autoritat sotmesa al rei d’Aragó en la qual li 

comuniquen que el portador de la mateixa, que és veí d’Alzira, gaudeix dels privilegis que 

atorgaren els reis predecessors i ara confirmats pel rei Martí, el qual els enfranquia de molts 

drets, entre ells molts relatius al ramat.888 

El subministrament de carn a les carnisseries d’Alzira i els seus llocs, o si es vol al 

seu hinterland natural, que, com hem vist, restava a mans “exclusivament” dels carnissers de 

les pròpies localitats, que compraven i venien en funció de les bones oportunitats que 

oferia el mercat per al seu negoci, mai no va estar en perill. A la vila d’Alzira hi havia un 
                                                 
887 SARTHOU CARRERES, Carlos: Datos para la historia de Játiva. Xàtiva. Játiva Turística, Imprenta sucesora 
de Bellver, 1933, vol. I, p. 146. La ciutat de València ja en 1341 havia aconseguit la salvaguarda dels seus 
pastors, dels seus béns i les seues famílies, en el qual prohibia arrestar-los, marcar-los, molestar-los o injuriar-
los, per a la qual cosa manava a les autoritats reials observar el compliment del dit privilegi. Vide HINOJOSA 
MONTALVO, José: “La situación económica. La ganaderia” a Nuestra Historia. València, Mas Ivars Editores, 
1980, vol. 3, p. 179. 
888 “Instrumentum franquitatis ville Algezire. Als molt honorables, savis e discrets los governadors, batles, justícies, 
jurats, alcayts, leuders, peatgers, duaners e a tots altres qualssevol officials o loch de senyoria tinents en les 
terres, terra e senyoria del molt alt senyor rey d’Aragó, o a lurs lochtinents, de nós, \n’aytal, justícia/, jurats e 
prohòmens de la vila de Algezira: saluts e honor. Com lo molt alt, excel·lent príncep e victoriós senyor lo 
senyor en Martí, per la gràcia de Deu, rey d’Aragó, de gloriosa recordació, vist e regonegut per ell un privilegi 
de franquea e inmunitat per lo molt alt excel·lent e poderós senyor lo senyor rey n’Amfós d’aquella matexa 
recordació, avi predecessor seu, fet e atorgat a la universitat, vehïnatge e habitadors de la dita vila e termens 
de aquella presents e esdevenidors, en Oscha, quinto kalendas maii anno Domini milessimo ducentesimo octogesimo 
sexto, \lo qual fon confermat per lo molt alt excel·lent e poderós senyor lo senyor en Pere, de aquella matexa 
recordació, ab carta sua, datis Valencie, VIIº kalendas octobris anno Domini Mº CCCº XXXVIº, / confermant e 
ratificant aquell e totes les coses en aquell contengudes e amplian aquell de certa sciència per ell e per los seus 
successors ha enfranquits, fets franchs e immunes los dits vehins e habitadors de la dessús dita vila e dels 
termens de aquella presents e sdevenidors per tota la terra \e/ senyoria sua, axí per terra com per mar com 
encara per aygua dolç de tota leuda, peatge, mig peatge, pes nou e vell, mesuratge, azcoratge, almudinatge, 
passatge, ribatge, ancoratge, travessatge, ussatge, pontatge, cabeçatge, montatge, erbatge, cabreratge, portatge, 
ovellatge, bovatge, boregatge, carnatge, carneratge, moxerifat, duana, quirat, vintona o vinté, dret de borra, 
mancuz bora, assadura et de totes altres e sengles impossicions e costumes qualsevol, vells e nous, statuhïts e 
statuhïdors, los quals dir nomenar e cogitar se puxen o poran per qualsevol noms sien inposats. Encara si 
seran majors, menors o eguals als dessús spacificats o a alcú de aquells, exceptades emperò les gabelles de la 
sal que són en lo regne de València. En axí, que en tota la terra e senyoria sua alcuns dels dits drets no sien 
tenguts pagar per alcuna causa, manera o rahó, manant a tots e sengles officials, e sotsmessos seus, que lo dit 
privilegi, franquea e enmunitat e totes e sengles coses en aquell contengudes serien// e observar facen e no y 
contravinguen o contravenir lexen per alcuna rahó, sots encorriment de la sua ira e indignació e pena de mil 
florins d’or per los contrafahents pagadors als seus cofrens applicadors segons que en lo dit privilegi donat en 
València a setze dies del mes de octubre en lo any de la Nativitat de Nostre Senyor mil quatre-cents dos, ab lo 
sagell de la magestat del dit senyor en cera vermella empremtat e en vetes de seda real enpendent sagellat molt 
pus largament havem vist ésser contengut on com en Tacius sia vehí de la dita vila e tinga en aquella son 
domicili e cap major per tal la vostra amistat de cascun de vós requerim e pregam que al dit en Tacius, e a sos 
procuradors o negociadors, observets e mantingats la dita franquea e inmunitat en totes coses e per totes e 
haurem-vos molt que grahir com en son cars siam appel·lats fer per vós e cascun de vós semblants coses e 
majors justícia migançant. Datis Algezire, etcetera”. AMA: Llibre registre de privilegis de la vila d’Alzira dels anys 1137- 
1418; 00/1, f. 108v-109r. 
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sector de la població, integrat per una sèrie de veïns que comptaven amb dinàmics i 

productius negocis, entre els quals la cria i la compravenda de bestiar, més concretament 

ovicàprids. En un sol dia, el 13 de setembre de l’any 1400, un notable de la vila, Marçó 

Galindo, menor de dies, el qual tenia un patrimoni avaluat en 55 lliures peiteres,889 tancà 

cinc operacions de venda de bestiar (1.155 caps de bestiar, d’ells 1.015 ovelles --el 87,87%-- 

i 140 cabres- el 12,12%) a nivell comarcal que li representarien l’ingrés d’una quantitat de 

diners gens menyspreable. A Salvador Rovira i Pere Ponç els va vendre 140 cabres per 888 

sous (a raó de poc més de 6 sou per cap), a pagar, mitgerament, en dos terminis, a les pro-

peres festivitats de Carnestoltes i sant Joan de juny.890 A Bernat Garrigues i a Martí Anyó i a 

Dolça, mare d’aquest, els vengué 140 ovelles per 875 sous (a raó de 6,25 sous/cap).891 A 

Joan Bertran i Eximèn Bernardí, com tots els anteriors, de Trullàs, una petita alqueria prop 

de l’Albufera, 154 ovelles per 962 sous (a raó de 6,24 sous/cap).892 A Joan Blanch i la seua 

muller Mariana els transferí un centenar d’ovelles per 625 sous.893 I, finalment, al matrimoni 

integrat per Guillem Agostí i Clara, també de Sollana, el va vendre 621 ovelles per 736 sous 

(a raó de 1,18 sous/cap).894 En tots els darrers quatre casos exposats, el pagament s’havia de 

produir la meitat l’1 de març vinent i l’altra meitat el dia de sant Joan, el 24 de juny, de 

1401. Com veiem, Galindo, amb aquestes cinc operacions s’assegurà uns ingressos de 4.086 

sous. Marçó Galindo és el prototip d’un home de negocis, un exemple que ens revetlla la 

documentació consultada, com molts altres que desconeixem per no haver-se conservat els 

protocols dels notaris d’Alzira, i que amb els pocs registres notarials que s’han salvat ens 
                                                 
889 AMA: Contribucions. Llibre de la peita (de la vila, clergues, hòmens de paratge e cavallers, raval de l’Alquenència i raval de 
Barrablet) de l’any 1400-1404; 230/3, f. 12r. 
890 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1400; 040/11; f. 164v-166r. El document de reconeixement de deute 
fou finalment cancel·lat el 8 de març de 1402. 
891 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1400; 040/11, f. 166v-168r. 
892 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1400; 040/11, f. 168v-170r. 
893 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1400; 040/11, f. 170v-172r. 
894 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1400; 040/11, f. 172v-174r. Les xifres que indica el document notarial 
de reconeixement de deute són 736 sous deguts per 621 ovelles. Molt probablement estem davant un error 
del notari, ja que en les anteriors transaccions el preu de la unitat de la cabra com de l’ovella supera 
lleugerament els 6 sous per cap, i trobe de difícil explicació el perqué en aquesta darrera i cinquena venda 
l’ovella val per cap 1,18 sous. Si de l’operació abans descrita el preu del deute fora el correcte, 736 sous, i 
l’ovella valguera de manera similar a les altres vendes, 6,25 sous/unitat, estariem davant un ramat de 117 
ovelles. 
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indiquen, encara que, somerament, el potencial econòmic i l’abast regional del negoci rama-

der. 

 

III.1.3.4. Els punts per proveir-se de carn: les taules de carnisseria 

Sens dubte que la referència documental més antiga sobre l’existència de 

carnisseries a la vila d’Alzira prové d’un assentament del Llibre del Repartiment de Valèn-

cia. En efecte, sabem de carnisseries a Alzira, perquè en les donacions de béns dels colonit-

zadors regraciats se’ns diu que són carnissers, així per al període de 1241 a 1249, sabem que 

Abril i un tal Salvador eren carnissers, i entre 1270 i 1280, un tal Rotlà o Rotlan.895 En un 

d’aquests registre de donacions, en 1249, Jaume I cedia a un matrimoni de nouvinguts esta-

blerts al principal nucli poblacional de la Ribera del Xúquer unes cases que se situaven 

enfront de la carnisseria de la vila.896 Anys més tard, però encara durant el regnat del Con-

queridor, el 30 de desembre de 1274, el rei, a través del seu batlle Arnau Escrivà, establia a 

canvi d’un cens de 720 sous (o 60 morabatins d’or alfonsins) a dos veïns d’Alzira, Beren-

guer d’Urgell i Arnau Cucó, la carnisseria i peixateria reial, i s’assenyalaven unes primeres 

normes.897 Així mateix, en l’esmentat diploma regi s’esmenta que el costum que ha de regir 

en la gestió de les carnisseries i peixateria és el que se segueix a la ciutat de València, així 

com la possibilitat de donar, vendre, alienar, pignorar a qui vulguen, excepte a cavallers i 

eclesiàstics.898 Ara bé, en tant que monopoli, aquest podia ser alienat, transportat i estatuït a 

cens. És així com a través d’aquesta darrera referència documental s’evidencia que les car-

                                                 
895 GUINOT RODRÍGUEZ, Enric: Els fundadors del regne...Op. cit., vol. II, p. 434, 437 i 439. 
896 “Guillelmus de Arcubus et Marie, uxori sue: domos in Aliazira (quas tenent affrontant) que fuerunt de Mahomat 
Abduiabar, amassador, et affrontant II partibus in via et in tendis nostris que affrontant ante mazellum...”. Vide 
CABANES PECOURT, Mª. Desamparados-FERRER NAVARRO, Ramon: Libre del Repartiment del regne de 
València. Saragossa, Anúbar, 1979, vol. II, p. 133, doc. núm. 902. 
897 PARRA BALLESTER, José Mª.: Los pergaminos de la Cancillería Real... Op. cit., p.53-54. Vide AMA: Pergamins 
de la Cancelleria Reial; 010/6. 
898 “Et sic, vos et omnes successores vestri dictam carniceriam et pischateriam cum suis tabulis et iuribus universis inde domino 
regi et suis pertinentibus, et debitibus, pertinere habeatis, posideatis et expletetis amodo  in perpetuum, et ibidem pisces sive carnes 
vendatis prout consuetum est, sive de cetero usi fuerint, in civitati Valencie carnicerii sive piscatores valentini, et ea omnia et 
singula possitis dare vendere, alienare, obligare, impignorare et omnes vestras voluntates facere cuicumque vel quibuscumque 
volueritis, exceptis militibus et sacris”. PARRA BALLESTER, José Mª.: Los pergaminos de la Cancillería Real...Op. cit. 
p. 53. AMA: Pergamí de la Cancelleria Reial, núm. 010/6. 
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nisseries i peixateria a Alzira eren una regalia o monopoli reial. Una referència més antiga 

que dóna fe que les carnisseries eren una prerogativa règia, la podem trobar en un enregis-

trament de la Cancelleria Reial de les darreries de novembre de 1257.899 En el dit document 

de 1274, també s’esmenten altres establiments en els quals es ven carn, açò és, els dels 

sarraïns i jueus, i es deixa de manera ben patent que no pot haver-hi òsmosi entre totes tres 

realitats poblacionals distintes, són equipaments ben diferenciats, cada comunitat religiosa 

tenia la seua, sense possibilitat alguna per abastir-se de carn de recórrer a la dels altres grups 

de diferents creences i fe i de les quals no sabem res o quasi res.900 A més a més, el diploma 

regi deixa ben clar que aquestes botigues especialitzades eren les úniques facultades per a 

despatxar aquests tipus d’aliments, ja que s’hi mana que ni es tallen, ni es venguen, ni es 

facen tallar i vendre carns i peixos en cap altre lloc de la vila i els seus ravals, sinó en la refe-

rida carnisseria (i peixateria). 

La realitat, però, era que el proveïment de carn no sols es feia a les carnisseries. 

Això, si més no, mereix una explicació. Les carnisseries eren establiments, o si es vol tendes 

especialitzades, on s’expedien queviures, carn tallada provinent d’animals quadrúpedes. 

Eren aquests animals, segons la consideració que es tenia a l’època, els que produïen la 

carn. Ara bé, hi havia un altre tipus de carn, la procedent d’animals de ploma, també ano-

menats “volateria”, els quals no els subministraven els carnissers, de fet, no eren consi-

derats carn, sinó una altra cosa. 

En el llibre dels estatuts de la vila d’Alzira, hi ha una ordenança que ens indica a 

mans de qui està l’abastiment d’aquest altre queviure carni. Efectivament, un estatut de l’1 

                                                 
899 Entre els divuit impostos que posseeix el rei a Alzira i que ven, o si es vol arrenda la percepció d’aquestos, 
a Pere de Barcelona, Gerard el canvista i a Bernat Mir per a ser recaptat a laprtir de l’1 de gener de 1258 hi 
figura el de la carnisseria, i també el de l’almodí. BURNS, Robert I. (SJ): Els fonaments del regne croat de València. 
Rebel·lió i recuperació. Diplomatari del regne croat de València. Els documents registrats del seu conqueridor, Jaume I, 1257-
1276. Vol. II Documents 1-500. València, Tres i Quatre, 1995, núm. doc. 54, p. 76-77. 
900 “... mandantes de presenti omnibus carnificibus christianis, presentibus et futuris ville vel ravallorum Algezire, quod non 
scindant vel scindi faciant sive vendant carnes vel pisces in tabulis sarracenorum vel iudeorum Algerzire. Mandantes eciam iudeis 
et sarracenis quod non dimitant scindere sive vendere in tabulis carnicerie eorum alicui christiano ullo tempore”. PARRA 

BALLESTER, José Mª.: Los pergaminos de la Cancillería Real... Op. cit., p. 53. AMA: Pergamí de la Cancelleria Reial, 
núm. 010/6. 
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de desembre de 1344 ordena “que alcun revenedor, o revenedora, no gos comprar, ne fer 

comprar en lo dia de mercat en la vila, ne en los ravals, ne en lo mercat de aquella, ne fora 

la vila en los camins, en lo dit dia, gallines, polls, polles, oques, ànedes ne caça alguna”; 

posteriors normatives també dictades el mateix dia eixamplaran la prohibició de comprar 

per revendre a altres espècies de pardals voladors com ara perdius i coloms.901 L’anàlisi del 

referit text legal per a aquestes darreres aus sembla que perseguesca una finalitat molt 

concreta: que els esmentats animals no siguen trets del terme de la vila, ja que la prohibició 

d’adquirir perdius sols afecta a “hom strany o privat”. Pel que fa als coloms, no sols es volia 

que el consum carni d’aquesta au de l’ordre de les columbifirmes fos en les terres d’Alzira, 

sinó que a més les autoritats locals estaven interessades que un fertilitzant de tan bona 

qualitat com eren els seus excrements, l’anomenada colomina, fos emprat en els camps i 

terres de la vila. Tinguem en compte que els coloms eren uns animals força protegits per les 

autoritats municipals. Així, per exemple, ja que el 25 d’agost de 1404, es dictaminà que els 

senyors de colomers, no sols de la vila, sinó també els situats en els llocs de la general con-

tribució d’aquesta, venguessen els seus coloms fora de l’esmentat districte, i assenyalaven el 

lloc òptim per a la seua venda, així com el seu preu: “en tal plaça e no en altre lloch o part 

de la dita vila a raó de sis diners lo parell e no a major for”.902 Com veiem, els coloms eren 

un producte car, ja què una dotzena podia ser l’equivalent a un jornal no especialitzat en el 

camp. La protecció de què gaudien aquestes aus prohibia matar-les, tampoc es podien 

atrapar o caçar amb filats, llaços, ni tampoc amb cap altre enginy, ni ser preses d’aus rapi-

nyaires com ara falcons, tampoc es podia disparar viratons o fletxes contra ells.903 

Amb el transcórrer del temps, es produïren determinats canvis en la gestió del prin-

cipal punt d’expedició de carn de quadrúpede, i ja fos la universitat de la vila, ja alguns veïns 

                                                 
901 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 24. 
902 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 142. A Gandia el consell municipal 
establia, en 26 de juliol de 1405, la venda d’un parell de coloms per 5 diners. Vide ROCA TRAVER, 
Francisco A.- FERRER NAVARRO, Ramon: Historia de la Cultura Valenciana... Op. cit., vol. II, p. 424. 
903 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 143. Pel que fa a la prohibició règia de 
parar coloms data de 2 de setembre de 1406. Íbidem, p. 149-150. 
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particulars d’aquesta, però també del terme municipal, aconseguiren de la Corona l’establi-

ment d’altres taules de carnisseria, un equipament que donava unes prestacions i major 

entitat als llocs que en gaudien. 

 

Taula de Carnisseria medieval. Imatge procedent del codex “Tacuinum sanitatis”. Manuscrit llatí 9.333, f. 75 (segle 
XV) de la Bibliotheque natiomale de France (Paris). 

 
 
Però, tornem ara als quadrúpedes. A diferència del que passava amb el proveïment 

dels cereals en el qual el consell municipal actuava quan la situació començava a ser crítica, 

pel que fa a l’abastament de carn, el govern local era un poder força intervencionista i regu-

lava diversos i variats aspectes que anaven des de com s’havia de vendre el producte, amb 

pes, açò és, una quantitat de carn a canvi d’un preu que dictaminava el mateix consell, fins a 

altres com ara on vendre determinat tipus de carn.904 O, també, altres derivats de com ges-

tionar la venda del producte. Així, veiem que el consell municipal d’Alzira, l’octubre de 

                                                 
904 En 7 de juny de 1373 el consell municipal de la vila d’Alzira establia “que la truja o porcella, sia senada o 
no, se tall en la boqueria e no en alcuna altra taula, e açò en pena de vint sous... ”. LAIRÓN PLA, Aureliano 
J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p.72. 
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1361, establia “que cascun dels dits carnicers sien tenguts de tenir, en sa taula, o en la taula 

de carneceria on desfarà o tallarà alcuna carn, pesals, dinerals e meadals, per ço que cascun 

que vulla dinerada o meallada de les carns sobredites ne puxa haver...”905 

Però, on s’ubicaven les carnisseries de la vila d’Alzira?906 La documentació és ben 

clara al respecte. Les carnisseries s’instal·laren al bell mig de la vila, en el cor. En la resta de 

localitats del terme d’Alzira que comptaven amb carnisseria solien ubicar-se en la plaça 

Major. A la capital de la Ribera del Xúquer estaven ja des del segle XIII907 junt a l’almodí i 

aquest se situava davant de l’església de santa Caterina, prop de la cort de la batllia, no lluny 

del carrer Major on estava la casa del consell, en una paraula en la plaça Major, on també es 

feia el mercat de fruites i hortalisses. Eren aquesta mena d’establiments per naturalesa un 

lloc insà, no ja per tenir-hi un corral on restaven els animals a sacrificar en el dia, pels fems, 

brutícies i pudors que aquests produïen, sinó per les deixalles i restes orgàniques no aprofi-

tables de les bèsties escorxades. El consell municipal de la vila, a fi d’augmentar la salubritat 

del corral aprovava, el 10 de març de 1397, “que lo corral dels carnicers sia losat”.908 Una 

mesura que, sens dubte redundava en una major higiene del lloc, ja que, per exemple, a 

l’hora d’efectuar tasques de neteja aquestes eren més efectives al realitzar-se sobre pedra 

que sobre terra. Dos anys després, les autoritats locals continuaven donant mostres de 

millorar la política sanitària local. I així, el 27 de setembre de 1399, el govern local aprovava 

una normativa relativa a mantenir les carnisseries, peixateries i carrers de la vila en les 

millors condicions higièniques i sanitàries possibles. Així, s’estatuïa que cap carnisser llançàs 

en el corral de la carnisseria, peixateria i carrers les deixalles del sacrifici,909 així com la 

                                                 
905 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 50. 
906 Sobre la topografia urbana de la vila d’Alzira i els seus dos ravals podeu consultar: MARTÍNEZ PÉREZ, 
Antonio-MARTÍNEZ RUIZ, Raquel: “Topografía de Alzira en el siglo XV (casco urbano)”, Al-gezira. Revista 
d’Estudis Històrics-Ribera Alta, 9 (Alzira, 1996), p. 71-141. 
907 PARRA BALLESTER, José Mª.: Los pergaminos de la Cancillería Real... Op. cit., p. 53-54. AMA: Pergamí de la 
Cancelleria Reial, núm. 010/6. 
908 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1396-1397; 03/3, f. 65v. 
909 “En aprés, lo dit honorable concell ... statuiren e ordena(ren) que alcun carnisser... no gos... lançar ni posar 
en lo corral de la carniceria, ni en la peixeteria, e carrers de la dita vila, ventres, ni budells alcuns, caps, ni peus, 
ni carns de alcunes reses, mas tan solament en lo dit corral lancen les sanchs de les reses que mataran e les 
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manera de degollar el bestiar per evitar que la sang embrutàs terra i fos causa de l’atracció 

indesitjada de mosques i moscardes.910 Anys més tard, durant la primavera de 1425, atès 

que les hortalisses i fruites que es venien en la plaça Major no comptaven amb les millors 

condicions sanitàries, ja que la seua venda es realitzava en “loch stret e sutzén, per ocasió 

de les mosques que s’ajusten en lo corral dels carnicers e en la carniceria, que són massa 

prop de la dita plaça e de feyt les dites mosques són sobre les dites fruites e ortalices”, és 

pel que les autoritats municipals optaren per traslladar el mercat d’aquesta mena de pro-

ductes.911 Cal destacar que, des de mitjan segle XIV, les autoritats municipals d’arreu 

d’Europa, arran de la gran epidèmia de la pesta negra, s’havien sensibilitzat dels perills de 

contagi de malalties per aires corruptes, identificables per la pudor com a propagadors 

d’infermetats, i volguessen atallar el problema.912 En aquest sentit, cal assenyalar que la vila 

d’Alzira comptava pràcticament a l’endemà de la gran mortaldat de mitjan segle XIV amb 

practicants de medicina, com és el cas d’un jueu avinyonès, Salomó Astruch, que el 1351 

era facultat pel rei per a practicar l’art de la medicina a la vila abans d’examinar-se del seu 

art. Eren diversos els batxillers de medicina que exercien la seua professió a Alzira entre 

1390 i 1410. Carmel Ferragud n’ha comptabilitzat 4: Pere Alfonso, Francesc Aimar, Pere 

Ferrando i Joan del Miracle, sens dubte aquest darrer el de major projecció pública i 

política, el qual conformà part del govern local en diverses ocasions.913 Constatem la 

presència d’un tal Joan del Miracle, físic, en 1381, com a membre del consell municipal de 

la vila, molt possiblement pare del metge d’igual nom de les darreries de segle XIV. El que 

                                                                                                                                               
femtes dels ventres e budells de aquelles. E buydats los dits ventres e budells en lo dit corral, aquells, en aprés 
lançen en altra part, de fora los dits corral, carniceria, peixeteria e carrers de la dita vila”. AMA: Llibre d’actes 
dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 26v-27r. 
910 “... per remoure e foragitar que les sanchs de les reses que mataran, ni alcunes sucietats, no sien 
escampades per la carniceria de la dita vila, lo dit honorable concell statuí e ordenà que alcun carnicer... no 
gos... decollar en la dita carniceria algunes reses sens que no tenga librell en que prenga o pose la sang, e si la 
dita sanch caurà en terra en quantitat que·s puga plegar, aquella sia tengut plegar e lançar en lo corral de la 
dita carniceria. E aixímateix, si de alcuns ventres e budells de les dites reses caurà en la dita carniceria femta 
alcuna aquella sia plegada per aquella aytal persona e lançada en lo dit corral”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i 
consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 26v-27r. 
911 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p.151. 
912 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: “Seguretat, qualitat i higiene...” Op. cit., p. 92. 
913 FERRAGUD DOMINGO, Carmel: “Els practicants de la medicina... ” Op. cit., p. 57. 
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ens interessa ressaltar és la seua vinculació amb el poder municipal, ja que aquest Miracle, 

els dos nominats Joan, foren també consellers en 1384-1385, 1389-1390, i jurat en 1383-

1384 i 1395-1396.914 La vespra de la Pentecosta de 1397 el consell municipal contractava 

per primera vegada un professional sanitari format en una universitat, i pensionava Joan del 

Miracle per 6 anys i per un salari de 800 sous anuals.915 Darrere de les mesures encaminades 

a millorar les condicions sanitàries de les carnisseries estava, efectivament, l’opinió cada 

vegada més respectada d’aquells sanitaris que vivien a la localitat. 

La universitat de la vila d’Alzira era la propietària de dues taules de carnisseria. El 

17 d’abril de 1400, un notable local que havia ocupat diverses magistratures, Blasco d’Osca, 

arrendava el dret de la boqueria de la vila pel preu de 101 sous per un termini que anava des 

de l’esmentat dia fins a la festa de Carnestoltes. A l’arrendador, se li oferí la possibilitat de 

“triar qual cap de taula de boqueria volrà. E, per ço, ha elet, lo cap de taula vers la peixe-

teria”. En el contracte, es fa referència a l’existència de “l’arrendador de l’altre cap de taula 

de la boqueria”.916 Poc després, en juny del dit any, els jurats de la vila llogaven “la taula de 

la carniceria de la dita vila, la qual és devers lo almodí, a·n Jacme Martí, carnicer” per a un 

any i pel preu de 27 sous.917  

L’interès del govern municipal d’Alzira per dotar la capital del territori, la vila o el 

clos de la vila, o si es vol el perímetre encerclat per la muralla, d’un complexe de serveis 

destinats a l’abastiment alimentari en el mateix centre urbà féu que no sols s’establís l’almo-

dí, mercat de fruites i verdures i carnisseries, sinó que l’esmentat complexe comptàs amb 

més serveis. Això és, a fi de proveir-se d’aliments amb una altra font de proteïnes, els veïns 

d’Alzira comptaven amb una peixateria, la qual solia arrendar-se en temporada alta, açò és, 

                                                 
914 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 85, 88, 101, 39 i 116. 
915 FERRAGUD DOMINGO, Carmel: “Medicina i societat a Alzira durant la Baixa Edat Mitjana”, a 
ESTARLICH MARTORELL, Marina (ed.): Actes de la X Assemblea d’Història de la Ribera. Volum miscel·lani. 
Antella, novembre 2004. Antella, Ajuntament d’Antella, 2006, p. 99. 
916 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 61v-62r. 
917 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 74v. 
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en Quaresma, i per un any de durada. Ja hem vist que els seus orígens es remunten al 

mateix segle de la conquesta cristiana del territori. 

A més, també comptaven amb elements complementaris a alguns serveis ja exis-

tents en la venda de carn. Ens referim a les taules de la boqueria. Es tractava de dues taules, 

una devers la peixateria, i l’altra devers l’almudí, encara que en alguns anys tenim informa-

ció d’una tercera (taula devers lo corral de la carnisseria, en 1399, 1405 i 1406) i fins i tot 

una quarta (altra taula devers l’almodí en 1399), les quals són propietat de la universitat de 

la vila, que arrendava el tall de carn en les esmentades taules. Cal recordar ací que el model 

d’explotació de les carnisseries d’Alzira segueix, com hem dit més amunt, un patró inspirat 

en el que és el costum en la ciutat de València, on per suposat hi ha taules de boqueria.918 

La ciutat de Barcelona també comptava amb aquesta mena de carnisseries de carns un tant 

especial.919 

L’origen etimològic de la denominació d’aquestes carnisseries denota certa especia-

lització, ja que el terme boc és aquell que designa el mascle del ramat cabrú. Però encara 

que el boc donàs nom a la taula, era aquesta l’única facultada pel consell municipal per 

vendre la carn de porc, conforme s’estableix en una ordinació de novembre de 1373.920 

L’arrendament d’aquesta mena de taules estava a càrrec dels jurats i restava sotmès 

a certes condicions. Generalment, l’acte de l’arrendament d’aquestes taules es produïa en 

els mesos de febrer (6 casos: anys 1399, 1403, 1404, 1405, 1406 i 1412), març (2 casos: anys 

1389 i 1413 ) i abril (1 cas: any 1397), segons es deprèn dels 9 esdeveniments dels quals 

                                                 
918 Si a Barcelona la primera vegada que apareix el terme boqueria per indicar certes carnisseries és en 1217, a 
València ho és en el regnat de Jaume II, el novembre de 1327, i amb motiu d’una qüestió entre els carnissers 
de la carnisseria Major de la ciutat i el mustassaf i jurats per la construcció d’una coberta en “les taules de la 
boqueria”. Vide HINOJOSA MONTALVO, José: Privilegios, órdenes y donaciones de Pedro III, Alfonso III y Jaime 
II. Pergaminos en el Archivo Municipal de Valencia. València, Ajuntament de València, 2009, p. 134-136 i 203-207. 
919 En 1301 el govern municipal de Barcelona establia una ordinació que regulava la venda de carns perilloses, 
i per tant dolentes, especificant que es tractava de carns “de bèstia offegada, ne malalta, ne maseylla”, les quals 
només es podien vendre en la carnisseria de la Boqueria, i el carnisser havia de declarar al compradot quin 
tipus de carn estava adquirint. Vide BANEGAS LÓPEZ, Ramon Agustí: “Seguretat, qualitat i higiene...” Op. 
cit., p. 81. 
920 “... que la truja o porcella, sia senada o no, se tall en la boqueria e no en altra taula, e açò en pena de vint 
sous” (23 de novembre de 1373). LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 72. 
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numerem amb referències. No obstant comptar amb quasi 10 exemples de lloguers 

d’aquestes boqueries, la informació que tenim és bastant fragmentària, uns anys amb condi-

cions detallades, com ara en 1400, i altres anys més concisa, com ara el 1413, i en altres 

mínima. 

De l’anàlisi del conveni de l’any 1400,921 que creiem que deu ésser igual o molt simi-

lar al dels altres anys en els quals no es recullen les condicions del lloguer, es desprenen 

diversos aspectes interessants. Es tracta d’una taula que s’arrenda a un gestor de la mateixa 

per un any i certa quantitat, en aquest cas a Blasco d’Osca, per 101 sous, en la qual  qualse-

vol veí que tinga un animals rafalins pot vendre allí la seua carn, pagant certa quantia per 

res, dos diners per cabra o cabró, ovella o moltó, i 1 sou per bou, vaca, vedell i vedella.922 El 

terme rafalí o rafalina, segons el diccionari Alcover-Moll, s’empra per indicar que es tracta 

d’un animal malaltís, o també per indicar carn de moltó o porc atacat d’alguna malaltia. 

En l’esmentada taula també es ven carn de cérvols, cabrons i porcs, tant mascles 

com femelles, però d’origen “munter”, i pels quals es paguen 6 diners per peça per tenir el 

dret de degollar, esquarterar i vendre’ls. Es tracta, doncs, de bèsties salvatges producte de 

caça major que viuen en les muntanyes i valls de la Murta, Casella i Aigües Vives i altres 

indrets, i també molt probablement en els voltants dels sembrats. També s’oferta a tothom 

el servei de poder portar els seus moltons, cabrits o corders i vedells per degollar-los i 

esquarterar-los, a canvi de dos diners la peça. Així mateix, també es venien determinades 

parts de l’animal sacrificat que els veïns de la localitat portaven allí per vendre’ls, com ara 

ventres i caps de moltons, bous, vaques, i vedells. Les pells dels animals sacrificats també es 

venen allí. 

Certa llum ens aporta l’arrendament realitzat a favor d’Arnau Vilar el 13 de març de 

1413. Així, s’atorgava l’exclusivitat a aquest per a la venda de la carn de cabró, el qual podia 

atorgar llicències a altres col·legues per vendre’n, però això sí, havien de ser forasters (“que 
                                                 
921 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 61v-62r. 
922 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 61v-62r. 
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lo dit n’Arnau Vilar sia tengut donar compliment de carns de cabró e no n’i puxa desfer 

altri de la vila ni del terme de aquella en la dita boqueria sens licència del dit arrendador, si 

donchs no és estranger”). 

Davant la perspectiva que els carnissers de la vila formaven un lobby o grup de 

pressió, o si es vol una companyia de carnissers en la qual estaven quasi tots interconectats i 

donaven poc marge a la competència, s’afegí una clàusula en l’arrendament de la boqueria 

al dit Arnau Vilar que es manifesta com una providència de defensa del consumidor. En 

efecte, assenyalava que les vendes que poguessen fer “lo qual estranger a un diner menys 

que lo dit Vilar, n’i puxa tallar”.923 Açò és, les llicències perquè altres poguessen tallar i ven-

dre carn de cabró estaven sotmeses a tres condicions: ser foraster, haver obtingut la llicèn-

cia de l’arrendador i vendre la carn a preu més barat. Com veiem, una mesura tendent a fer 

que el producte carni pogués finalment acabar en la cuina dels més desafavorits. Aquesta 

era una alternativa de la qual gaudien els magistrats municipals, i que veiem que es donava 

tant a València com a Oriola.924  

Inequívocament, les taules de la boqueria eren una alternativa que oferien els jurats 

a la població amb pocs recursos per accedir a carn, no de primera qualitat, però en definí-

tiva carn, d’aci les facilitats per donar eixida a la venda de carn que es produïa en casa. Eren 

també un mitjà, un engranatge o ressort més en mans del govern de la vila per no supedi-

tar-se al poder i dependència dels carnissers locals. Així, en aquest context, a Castelló de la 

Plana, el consell municipal permetia, el 1382, que qualsevol veí de la localitat pogués tallar 

carn en la taula municipal a un diner menys del que es feia en les altres taules de carnis-

seria.925 

                                                 
923  AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 89r. 
924 En València en 1343 i 1392 s’oferien taules gratuïtes a forasters que veien la carn més barata. GARCIA 
MARSILLA, Juan Vicente: “La sisa de la carn. Ganadería, abastecimiento cárnico y fiscalidad en los 
municipios valencianos bajomedievales”, a VALLEJO POUSADA, Rafael (ed.): Los tributos de la tierra. 
Fiscalidad y agricultura en Espana (siglos XII-XX). València, Publicacions de la Universitat de València, 2008, p. 
91. 
925 APARICI MARTÍ, Joaquín: “Abastecerse de carne...” Op. cit., p. 414. 
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A més, hem de fer esment a una altra taula que és especial per la seua naturalesa. Es 

tracta de la taula del tall de carn de la Quaresma. Les prescripcions religioses de l’Església 

catòlica exigien que durant el període de Quaresma els cristians havien d’abstenir-se de 

menjar carn. Era una mena d’element mortificador per purificar l’esperit i una manifestació 

visible de dol per la mort de Jesucrist durant els 40 dies que durava. Ara bé, que les recoma-

nacions de la jerarquia catòlica diguessen que en l’esmentat període no es podia ingerir carn 

no vol dir que això es complís. Sempre hi havia un espai per a una excepció a la norma. Els 

malalts, les dones que acabaven de parir i necessitaven recomposar forces, aquells que 

pagaven butlles per menjar carn en l’esmentat període d’abstinència i aquells que tenien tre-

balls que requerien sobreesforços necessitaven un continuat subministrament de proteïnes 

encara en temps “vedat”, per això per a ells durant un específic període de temps s’obria la 

taula del tall de la carn de la Quaresma. 

No hem vist en cap lloc de la documentació generada pel municipi que s’especificàs 

el nombre exacte de carnisseries que tenia la vila d’Alzira i els seus dos ravals, Santa Maria o 

Barralbeb i Sant Agustí o l’Alquenència; ara bé, el nombre de carnissers que apareixen en 

els asseguraments de bestiars fets a la universitat i el fet que els carnissers no podien fer una 

companyia de més de dos membres indueixen a creure que podien coexistir a Alzira en el 

període estudiat al voltant de 8 carnisseries. Ara bé, hi ha un document que esclareix algu-

nes qüestions, precisament per ser aquests establiments una regalia. En les dues poblacions 

més importants del sud valencià, Oriola i Elx, hi havia 8 carnisseries en 1321, i 10 a finals 

del segle XV, respectivament, aquesta darrera amb 1.400 habitants.926 

El 25 d’octubre de 1393, la universitat de la vila d’Alzira comprava als reis d’Aragó 

una sèrie de drets, rendes i censals per 12.500 florins ( 137.500 sous reials de València). Per 

a tal fi la batllia d’Alzira elaborà el “Libre e capbreu de les rendes, censals i drets de la vila 

                                                 
926 HINOJOSA MONTALVO, José: “Poder municipal y abastecimiento de carne en la Gobernación de 
Orihuela a fines de la Edad Media ”, Miscelánea Medieval Murciana, vol. XXI-XXII (Múrcia, 1998), p. 161. 
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d’Algezira” a meitat del referit any.927 Convé ressaltar que gràcies a aquest registre fiscal de 

percepcions reials de diversos drets i monopolis comptem amb una informació no muni-

cipal, sinó reial, del nombre d’establiments destinats a despatxar la venda de la carn en la 

vila i les alqueries del terme d’Alzira, en una mena d’imatge fixa en un any concret de les 

darreries del segle XIV. Les carnisseries les podem dividir en dos grups: les que pertanyen a 

l’àmbit urbà, les de la vila, i les de la rodalia rural. 

 

Les carnisseries que es localitzaven en la capital de la senyoria o districte s’ubicaven 

exclusivament en la vila, cap en els seus dos ravals. La documentació de la batllia local ens 

parla del nombre d’establiments de venda de carn, o millor taules de carnisseria, que és un 

terme més escaient, que no el de carnisseries. Si més no, s’hi esmenten 10 taules, amb les 

seues respectives superfícies d’expedició, o, si voleu, el que amiden les diverses taules. Hi 

havia 3 taules de 12 pams cada una, 1 taula de 8 pams, 4 taules de 6 pams, 1 de 4 pams, i 1 

                                                 
927 El dit llibre es troba en ARV: Batllia. “Memorial de cèdules e comptes donades per los batles locals del regne de 
València” de l’any 1412; Apèndix 61. 
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que la font documental no ens indica el nombre de pams que tenia. Ara bé, si aquesta 

darrera tingués 12 pams, totes elles, les 10, sumarien 84 pams valencians (18,48 metres), un 

nombre que és divisible per 7 i que resultaria ser cada una de les 7 taules de 12 pams valen-

cians. O, el que és el mateix, una xifra força suggeridora com per indicar-nos que d’eixes 7 

taules de carnisseries el propietari de cadascuna d’elles podia encarregar-se de gestionar 

determinades tasques com ara retirar el fem en un torn rotatori setmanal atenent que totes 

les carnisseries compartien i tenien drets en un espai comú com era el corral per al bestiar. 

Aquesta situació que acabe d’exposar ens indica una planificació exacta en l’admi-

nistració de les carnisseries durant el segle XIV,928 però que havia estat ja superada a les 

darreries de la centúria, ja que de les originàries taules de carnisseria de 12 pams de taulell 

sols en quedaven quatre, és a dir, un terç. La resta, els altres dos terços, havia sofert altera-

cions a la baixa, és clar, ja que s’havien dividit unes vegades per la meitat i ens trobem fins i 

tot que una d’aquelles taules de carnisseria, que insistim originàriament devien tenir 12 

pams valencians, uns 2 metres i 64 centímetres, ara s’havia dividit en tres terços, una de 8 

pams (o dos terços), a càrrec de Jaume Aymar, i una altra (el terç restant), de 4 pams, a 

càrrec de Ponç Lloret, restant com a evidència d’haver estat una sola taula en temps ante-

riors no sols el que una afrontava amb l’altra, sinó que les dues estaven obligades a pagar 

l’antic cens al rei xifrat per a les dues en 40 sous i 6 diners.929 

La menuda taula de carnisseria de Ponç Lloret ens dóna la clau per entendre millor 

l’acte de la compravenda de carn a Alzira i per extensió en altres llocs del regne de València. 

                                                 
928 Pensem que quan a finals de desembre de 1274, el batlle general Arnau Escrivà establia les carnisseries i 
peixeteria d’Alzira a d’Urgell i Cucó els facultava també la llicència per establir tantes quantes taules fossen 
necessàries, a més de poder-les dividir o establir sense llicència del batlle: “damus, in super, vobis et vestris licenciam 
ut in dicte carnicerie sive pischateria edificetis et faciatis tot et tantas tabulas quot et quantas ibi necesse fuerint. Et possitis dictas 
tabulas carnicerie et pischaterie dividire vel stablire licencie vestri baiuli aut aliorum bailorum sive domini regis... ”. PARRA 

BALLESTER, José Mª.: Los pergaminos de la Cancillería Real... Op. cit., p. 53. AMA: Pergamí de la Cancelleria Reial, 
núm. 010/6. 
929 “Ítem, en Jacme Aymar, carnicer, vehín de la dita vila, per e sobre una taula de carneceria de longuea de 
VIII palms, constituhida dins la carniçeria de la dita vila, affrontada ab taula d’en Bernat Domingo, portell en 
mig, ab cases de la muller d’en Pere Berenguer, ab quatre palms de taula d’en Ponç Loret e ab carrera pública, 
la qual fa de cens ab los dits IIIIe palms del dit en Ponç quatre morabatins d’or alfonsins que valen quaranta 
sous, VI diners, pagadors en les festes damunt dites...”. ARV: Batllia. “Memorial de cèdules e comptes donades per los 
batles locals del regne de València” de l’any 1412; Apèndix 61, f. 85r. 
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Com acabem de dir, tenia una extensió de 4 pams (0,88 metres), o el que és el mateix, 

l’espai mínim per a que un comprador que s’adreçàs per comprar la carn pogués ésser atès 

amb comoditat. De la mateixa manera, quatre taules de carnisseria que amidaven 12 pams 

valencians cadascuna, açò és, les que pertanyien a Joan Seguer (aquest, a més d’una taula de 

12 pams, en tenia altres dues de 6 cadascuna), Jaume Martorell, major de dies, i les dues 

propietat de la universitat de la vila eren, no debades, dels propietaris més reputats o amb 

més recursos, uns establiments capaços de despatxar carn simultàniament a 3 compradors 

posicionats de manera paral·lela al taulell sobre el que es mostrava la carn a vendre. En tot 

moment, l’element visual era un factor determinant de major venda. Aquest darrer factor 

també era important per a tenir unes òptimes vendes. La percepció visual d’un producte 

carni destinat a la venda que la societat li confereix qualitats saludables com aliment és vital 

per a l’estima i la consideració dels consumidors. A major taulell, major espai per exposar el 

producte a vendre i, per tant, major possibilitat de tenir més vendes. 

No sabem res de quin tipus de fusta eren les taules sobre les quals s’exposava la 

carn a vendre i sobre les quals també s’efectuava la compravenda de la mateixa. A Oriola, 

aquestes eren de fusta de xop,930 una fusta blanca abundant en les riberes dels rius, que té 

una densitat lleugera, és porosa i a la vegada admet un secat ràpid. 

Com acabem de veure, les carnisseries de la vila estaven limitades a un nombre fix i 

“invariable”, i malgrat que un foment de les mateixes hagués ocasionat un increment de les 

rendes reials, aquestes no s’augmentaren ja que aquest fet suposava un greu perill per a la 

salut pública.931 

Pel que fa a les carnisseries dels llocs de la contribució particular de la vila, s’esmen-

ten els següents llocs que compten amb aquesta mena d’establiments i el cens que es paga 

pel domini útil: Benimaclí (4 sous), Ternils (3 sous), Cogullada (5 sous), Carcaixent (7 sous), 

                                                 
930 HINOJOSA MONTALVO, José: “Poder municipal y abastecimiento...” Op. cit., p. 162. 
931 Al sud valencià, a Oriola, Jaume II el 1321 autoritzava la instal·lació de 8 taules de carnisseria, prohibint 
expressament la proliferació arbitrària d’altres punts de venda. BARRIO BARRIO, Juan Antonio: “El 
abastecimiento y venta de carnes...” Op. cit., p. 257. 
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Algemesí (5 sous), Guadassuar (3 sous), Cabanes, El Toro i Campanar amb 2 sous 

cadascuna d’elles. 

Així, veiem que, en total, en el districte d’Alzira hi havia, en 1393, 19 establiments 

de vendre carn, 9 en el terme i 10 en la vila, aquestes darreres, com hem assenyalat, de 

diverses mides. 

Pel que fa a les diverses alqueries, o llocs que hi havia disseminats pels seu extens 

terme, hem de dir que sols els nuclis més importants tenien carnisseria. En efecte, a través 

dels diversos asseguraments de bestiar fets pels carnissers de les alqueries es veu que comp-

taven amb aquest equipament poblacions del quarter devers València com ara Algemesí, 

Guadassuar, i del quarter de l’Horta del Cent, els llocs de Cogullada, Carcaixent, ocasional-

ment Benimaclí, també tenien carnisseria Cabanes i el Toro. 

La carnisseria de Benimaclí, que en 1393 estava en funcionament, serà abandonada 

tot just una dècada després. El 12 d’abril de 1403, veiem dos jurats de la vila d’Alzira esta-

blir, sota certes condicions, la carnisseria del dit lloc a Bartomeu Lloret, que és anomenat 

com carnisser del lloc. En l’establiment s’esmenta que durant molt de temps s’ha estat 

sense despatxar  carn: “que si senyor de la taula s’i atrobarà, com haja gran temps que no s’i 

talle, que encontinent sens altre procés lo dit Loret sia tengut relaxar la dita taula, com lo dit 

establiment facen sens perjuhí del dret del altri”. D’altra, l’esmentada taula no podrà tenir 

més de 50 moltons assegurats.932 Açò és, les autoritats municipals han estat sensibles a les 

súpliques dels camperols que habiten Benimaclí i estableixen la carnisseria de l’alqueria, 

però són conscients que ells no són els que tenen la facultat per fer-ho, que com sabem és 

el batlle local. Ara bé, atès que són sabedors que si per qualsevol circumstància aparegués el 

senyor del domini útil de la carnisseria, com dicten les condicions del contracte, Lloret 

hauria de deixar la carnisseria, ja que aquest es féu “sens perjuhí del dret del altri”. 

                                                 
932 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 82r. 
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És més, des de l’any de juraderia 1394-1395 fins l’any de juraderia de 1401-1402 (si 

bé d’aquest darrer any sols conservem documentació de maig a desembre de 1402) no hi ha 

cap carnisser que assegura bestiar per a la taula de Benimaclí. En canvi, en l’any de juraderia 

de 1402-1403, tenim com a carnisser que assegura animals a escorxar en l’esmentada taula 

Domingo Dassí, l’exercici següent, 1403-1404 en tenim a tres: Pere Loret, Joan de Sens i el 

ja esmentat Domingo Dassí, per a tornar a no tenir-ne cap en els següents anys amb què 

comptem dades d’asseguraments: 1404-1405 i 1413-1414. 

Les visites que el rei i el seu exclusiu seguici realitzaven pels diversos indrets de la 

seua Corona eren una ocasió immillorable per revisar les condicions i examinar com i de 

quina manera els batlles locals de les localitats que temporalment acollien els monarques 

gestionaven els béns i les rendes del Reial Patrimoni. El 15 de juny de 1382, el rei Pere el 

Cerimoniós s’instal·larà a Alzira per uns dies i el 17 de setembre de 1393 estava en la vila la 

reina Violant de Bar.933 

La reial visita, a més de festes ofertades pel municipi per agradar el sobirà a fi 

d’obtenir d’ell favors i privilegis, comportà que el monarca encomanàs el seu batlle local 

Ramon Samorera, a través d’una carta reial, segellada amb el Segell Secret, que després d’un 

parèntesi d’anys desafortunats a causa de guerres, epidèmies, i males collites era arribat el 

moment d’establir, o, millor dit, restablir monopolis feudals en forns, molins, cases, obra-

dors, terres i altres possessions, tot això a fi d’augmentar els ingressos de la hisenda reial. 

Allò era el que estava esperant el carnisser de Guadassuar, Bernat Carbonell. Efectivament, 

aquest regia una taula de carnisseria situada en la plaça del poble i per la qual pagava un 

cens anual de 3 sous, mitgerament, a Nadal i a sant Joan de juny. Carbonell, a mitjant 

d’agost de 1385, va veure atesos els seus precs per que li donassen llicència per augmentar 

la taula dels 13 pams de longitud de taula que posseïa (2,86 metres) a 25 pams (5,50 

metres), passant a pagar ara de cens 4 sous, malgrat quasi haver duplicat la superfície de la 

                                                 
933 AMA: Pergamins comuns; 011/78. 
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taula de carnisseria.934  No sabem si existiren altres augments de superfícies de taules de 

carnisseria en altres alqueries del terme. Possiblement sí, ja que aquest que hem documentat 

es coneix gràcies a haver-se inserit en un registre notarial d’un notari d’Alzira, i atès al gran 

nombre de protocols perduts és bastant factible creure que l’atzar ha fet que aquest de 

Guadassuar siga l’únic que ens ha perviscut i no els altres on hi estigueren els referents a 

altres carnisseries. 

Ja hem vist que les carnisseries de la vila d’Alzira i les dels llocs de la seua particular 

contribució eren els únics establiments habilitats per a la venda de carn. També ho eren per 

a sacrificar el bestiar.935 És obvi, però algunes qüestions s’imposen, com ara ¿quin era el seu 

horari d’obertura i tancament?, o ¿com i de quina manera es produïa l’acte de la compra-

venda d’aquest singular queviure força peridor? 

Comencem pel primer punt. Les fonts documentals res no ens diuen explícitament 

sobre les hores que restaven per vendre el producte, ara bé, això no vol dir que, indirecta-

ment, poguem acostar-nos al seu coneixement. Sabem que al cor de la vila hi havia la plaça 

de l’Almodí, on a més d’aquest equipament hi eren les carnisseries, la peixateria i, a l’altra 

banda, hi era l’església parroquial de santa Caterina, i que l’horari d’obertura de l’almodí, o 

graner comunal de la vila, era des que eixia el sol fins que es posava, bé podem pensar que 

el termini d’apertura de les carnisseries devia ser un tant similar. Si bé en el cas d’aquests 

darrers establiments, com no podia ser d’altra manera, deurien obrir-se després de sacri-

ficar, dessagnar, retirar la pell, eviscerar, desventrar i esquarterar els animals. 

Un ordinació local o estatut, datat el 21 d’agost de 1405, relatiu a aquelles persones 

que es lloguen a jornal per fer tasques agrícoles fora de la vila, ens indica que per les vespra-

des estaven obertes les carnisseries i peixateries, ja que estipula i castiga pecuniàriament que 

                                                 
934 AMA: Notal de Bernat Costejà de l’any 1385; 040/17, f. 80r-81r. 
935 “... que algun carnicer no sia gosat per si, o per interposada persona, escorjar alcunes carns fora los límits 
de la carniceria, e si u farà pagarà per aytantes vegades quantes contrafarà XX sous”. AMA: Llibre de contractes 
de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-1381, i per Innocent de Moya, 
notari, referents a 1398-1399. Capítols de la imposició de dos diners per lliura de 21 de desembre de 1398; 040/16, f. 20r. 
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aquells que seran llogats per la vesprada --el lloc on es lloguen és a la plaça de santa Cateri-

na-- puguen romandre a l’esmentada plaça llevat que “puxen veure Déus, e estar en la 

ecclésia, e anar a comprar carn o peix e que se’n vagen”.936 Les autoritats municipals volien 

evitar a tota costa acumulacions de gent que, davant la manca de queviures, poguessen 

revoltar-se. A la ciutat de Múrcia, durant la segona meitat del segle XV les carnisseries 

restaven obertes tots els dies de la setmana, excepte divendres i dissabte, “de sol a sol”.937 

Pel que fa a les altres qüestions plantejades, relatives a l’acte de compravenda de la 

carn, hem d’assenyalar, primerament, que aquesta, la carn, és un producte alimentari que en 

determinades condicions ambientals es pot corrompre fàcilment, més encara en els caloro-

sos mesos estivals. Es podia vendre de tres maneres distintes: a pes, a ull i per unitat o peça 

d’animal sacrificat. Quins tipus de carns es podien despatxar d’una o altra forma serà una 

prerrogativa del consell municipal, el qual aprovava la venda d’una o altra forma en funció 

dels seus interessos (fiscals). 

Efectivament, els capítols de la imposició fiscal sobre les carns938 són documents 

que esclareixen aquestes qüestions. 

L’establiment de quina mena de carn estava permesa vendre a pes apareix esmen-

tada en els dits capítols, sempre en el primer apartat: “[P]rimerament, per carns de moltó, 

de cabró, porch, o truja freschs o salat, e per salvatgina, e vedell o vedella que’s vena a pes, 

pach lo carnicer per lliures de cascuna de les dites carns, oltra lo preu que li serà donat a 

                                                 
936 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p.144. 
937 MARÍN GARCÍA, Mª. Angeles: “Las carnicerias y el abasto de carne...”, Op. cit., p. 60. 
938 Conservem en l’Arxiu Municipal d’Alzira pocs capítols de la imposició sobre les carns, sense datar. Un 
d’ells, el més antic, pel tipus de lletra deu correspondre als darrers anys del segle XIV és tracta del document 
d’arxiu custodiat amb la signatura 140/17bis. L’altre déu ser de començaments del segle XV, el fet de que en 
el capítol 31 declare la franquesa de l’impost per al “monestir de Nostra Dona Santa Maria de la Murta”, erigit 
el 1401 denota, si més no, la seua cronologia. AMA: Ordenances municipals de bon govern, segle XV; 140/I, 17. 
D’altra banda s’enregistren altres dos capítols d’imposició sobre el consum de carn, tots dos de 21 de 
desembre de 1398, es tracta de la venda de la imposició de 2 diners per lliura a les carns venudes en la vila i 
ravals, i d’altra la 1 diner per lliura sobre les carns de la vila, ravals i llocs de la contribució general. AMA: 
Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-1381, i per 
Innocent de Moya, notari, referents a 1398-1399; 040/16, f. 20r-21v. 
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vendre aquelles, enaxí que del pes que pesarà cascuna res de les damunt dites sia deduïda al 

carnicer una lliura...II diners”.939 

Com ja hem assenyalat en un altre apartat, la unitat de pes que s’emprava per a la 

carn era la lliura carnissera, la qual té una equivalència en el nostre sistema de pesos de 1,065 

quilògrams. A més dels tipus de carns adés assenyalades, també es venien a pes la cabra i 

l’ovella,940 així com el bou i la vaca.941 En els capítols de la imposició de 2 diners per lliura 

de 21 de desembre de 1398, s’expressa la prohibició que els moltons, cabrons, vedelles i 

porcs frescs o salats “no puguen vendre a ull”.942 

Però animals com els corders o cabrits, açò és, animals molt joves per a vendre’s en 

la taula habilitada al seu efecte, havien de tenir un pes mínim,943 xifrat en 6 lliures carnisser-

res, el que significa, reduït a les nostres mesures, uns 6,39 quilos, d’altra banda havien de ser 

expedits en una altra taula.944 

D’altra banda, la venda denominada a ull, açò és, l’acte de comprar i vendre la mer-

caderia sense mesurar-la ni pesar-la era la pràctica que s’emprava respecte als bòvids més 

                                                 
939 AMA: Govern. Ordenances municipals de bon govern. Capítols de la imposició sobre les carns a la vila d’Alzira finals segle 
XIV; 140/I, 17bis, f. 1r. 
940 “Ítem, de cabra o ovella per lliura de cascuna de les dites carns, pach lo carnicer e que del pes de cascuna 
res dels damunt dits sia levada una lliura”. AMA: Govern. Ordenances municipals de bon govern. Capítols de la imposició 
sobre les carns a la vila d’Alzira finals segle XIV; 140/I, 17bis, f. 1r. 
941 “Ítem, per lliura de carns de bou o de vacca pach lo carnicer e que sien levades del pes de cascun bou o 
vacca IIII lliures... I diner”. AMA: Govern. Ordenances municipals de bon govern. Capítols de la imposició sobre les carns a 
la vila d’Alzira finals segle XIV; 140/I, 17bis, f. 1r. 
942 AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-
1381, i per Innocent de Moya, notari, referents a 1398-1399; 040/16, f. 20r. 
943 “Ítem, que algun carnicer, o altre qualsevol, en la taula de la carniceria on vendrà corder o cabrit de pes, no 
vena, o vendre pusca, en la dita taula a pes, o sens pes, o en altra manera corder o cabrit que no sia de pes ans 
aquell aytal cordero o cabrit que no serà de pes haja e sia tengut vendre en altra taula a de part... ”. AMA: Llibre 
de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 1380-1381, i per 
Innocent de Moya, notari, referents a 1398-1399. Capítols de la imposició de dos diners per lliura de 21 de desembre de 1398; 
040/16, f. 20r-v. 
944 “Ítem, per cascun cordero e cabrit que pesarà sis lliures o d’allí anssús pach lo carnicer per lliura de cascuna 
de les dites carns un diner”. AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, 
notari, referents a l’any 1380-1381, i per Innocent de Moya, notari, referents a 1398-1399. Capítols d’imposició d’un diner per 
lliura; 040/16, f. 21r. 
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joves,945 a l’igual que en els cabrits o anyells no deslletats o que encara s’alimentaven de la 

llet materna.946 

El darrer tipus d’expedició de carn era el que afectava un sol producte, o si es vol 

un mateix animal, els suids. El porc era un animal que admetia una transformació o mani-

pulació més que cap altre, així si se’l salava, podia perdre fins al 30% del seu pes originari, 

com a contrapartida, però, permetia no sols un canvi de gust, sinó també de consideració 

de l’aliment, de ser peridor passava a ser conservable durant mesos, i amb això poder regu-

lar la ingesta d’aquesta mena de carn a voluntat del consumidor. Per això considerem que 

tal volta aquesta qualitat, la de la seua conservació, pogués fer gaudir de certa consideració 

entre la població, com ara la de ser una mercaderia, o bé que es podia vendre que no estava 

en mans d’un col·lectiu que monopolitzava la seua venda. Així, per exemple, en el moment 

de l’òbit, durant la primavera d’hivern de 1407, d’Andreu Talens, un ric llaurador i home de 

negocis de Carcaixent, tenia anotat en un registre sobre l’administració dels seus negocis un 

deute procedent de la venda d’un bacó: “Ítem, deu Pere Lópiz, de València, carnicer, per X 

cabrits, L sous, e per mig bacó de carn salada e la sisa que bestragí, per tot, setanta-tres 

sous, sis diners”.947 

No sabem si a la Ribera del Xúquer s’emprava la mateixa pràctica que a la ciutat de 

Barcelona en la venda del porc salat, que consistia en què el comprador tenia el dret a fer 

caure la sal de la carn de porc abans de pesar-lo, sense que el venedor pogués posar-hi cap 

impediment.948 Els porcs salats o bacons es podien vendre sencers, açò és “éntegres” o bé 

                                                 
945 “Ítem, per cascun vedell o vedella de ley que’s vena a hull, pach lo carnicer. II sous”. AMA: Govern. 
Ordenances municipals de bon govern. Capítols de la imposició sobre les carns a la vila d’Alzira finals segle XIV; 140/I, 
17bis, f. 1r. 
946 “Ítem, per cascun cabrit o anyell de leyt que’s vena a hull, pach lo carnicer  II diners”. AMA: Govern. 
Ordenances municipals de bon govern. Capítols de la imposició sobre les carns a la vila d’Alzira finals segle XIV; 140/I, 
17bis, f. 1r. 
947 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1407; 040/13, f. 191r-v. 
948 MUTGÉ I VIVES, Josefa: “L’abastament de peix i carn a Barcelona, en el primer terç del segle XIV”, a 
Alimentació i societat a la Catalunya medieval. Barcelona, CSIC-Institució Milà i Fontanals (IMF), 1988, p. 118. 
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subdividits en parts, és a dir, “a quarters”,949 però també hi havia la possibilitat de comprar 

la dita carn “en menut”.950 

Una qüestió transcendental consisteix a esbrinar el consum de carn pel que fa al 

districte d’Alzira, o si més no analitzar les dades recollides per veure què ens diuen sobre la 

ingesta d’aquest aliment. Gràcies als asseguraments de bestiar inserits en els llibres d’actes 

dels jurats i consell sabem el nombre de cabeces sacrificades en els maells de la vila i de les 

seues alqueries, però no la totalitat, ja que no sabem quants animals s’escorxaren en les 

taules de la boqueria. La documentació emprada per a fer aquest quadre prové d’anys de 

juraderia sencers o complets; hem destriat els 20 asseguraments de l’any 1401-02 i els 22 de 

l’any 1413-14, per restar les dades dels dos anys incompletes, cosa que ens ha permés 

elaborar el següent quadre: 

 

Quadre 18. Quantitat i tipus de bestiar assegurat en 1394-1405 (sols 8 anys) 

 

Tipus de 

bestiar 

La Vila % Alqueries % Totals % 

Moltons 10.875 46,62 8.912 38,21 19.787 84,83

Ovelles 213 0,91 18 0,07 231 0,99

Borregos 190 0,81 360 1,54 550 2,14

Anyells 0 0 67 0,28 67 0,28

Cabrons 1.839 7,88 624 2,67 2.463 10,53

Bous 218 0,93 0 0 218 0,93

Vaques 7 0,03 0 0 7 0,03

Totals 13.342 56,30 9.981 42,79 23.323 100,00

 
Font: els llibres d’actes dels anys: 1394-94 (47); 1396-97 (59); 1397-98 (65); 1399-1400 (55); 1402-3 (39); 1403-4 (38); 1404-5 (34). En 

parèntesi el nombre d’asseguraments que conté. 
 

                                                 
949 “Ítem, si alcú, o alcuns, que sien de la vila, o lochs de la general contribució de aquella, vendrà baçó (sic) o 
bacons entegres, o a quarters, de aytals vendes, imposició alcuna no sia pagada, pux de la mort dels dits 
bacons sia ja pagada imposició”. AMA: Govern. Ordenances municipals de bon govern principis del segle XV. “Capítols 
de la imposició de les carns de la vila e ravals a raó de dos diners per lliura”; 140/I, 17, f. 2r. 
950 “... si alcuns compraran en menut la dita carnsalada” es diu als capítols aprovats en 21 de desembre de 
1398. AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, referents a l’any 
1380-1381, i per Innocent de Moya, notari, referents a 1398-1399; 040/16, f. 20r. 
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Com bé s’aprecia al quadre, el consum generalitzat de carn se centra en el moltó, al 

qual correspon el 84,83% dels asseguraments, i ja a molta distància la carn de cabró, amb el 

10,53%. Així, doncs, ambdós tipus de bestiar representen el 95,36 %, i permet qualificar la 

resta de carn, que representa el 4,64%, de “residual”. Si ens centrem en aquestes dues 

classes de carns, d’ovicàprids, i apliquem els coeficients de pes per unitat que assenyala 

Ramon Banegas (15,91 quilos per moltó i 17,13 quilos per cabró),951 ens dóna unes quanti-

tats de 314.811 quilos de moltó i 42.191 quilos de cabró en els 8 anys (en total 357.002 

quilos), que dividit per 8 anys, ens donaria un consum de 44.625 quilos anuals. I si dividim 

aquesta darrera quantitat entre 1.800 casats que tenien la vila i les alqueries en l’any 1399-

1400, resultarien uns 24,79 quilos per casa i any. Una magnitud que augmentaria si sabés-

sem el nombre de bestiars sacrificats a les taules de la boqueria, però també a les especials 

de Quaresma. Tot i això, creiem que és una xifra molt baixa, cosa que ens porta a pensar 

que el que es ven a les carnisseries d’Alzira i les seues alqueries són uns mínims de carns 

per a aquells que no tenen el recurs a consumir la carn dels animals que crien a casa seua.      

 

III.2. Violència i conflicte per l’ús de les pastures 

S’ha dit, i amb raó, que la dieta medieval es fonamentava sobretot en el pa. Però els 

homes i les dones de l’Edat Mitjana, a més de cereals –i de verdures i fruites, també 

productes agrícoles–, menjaven igualment carn i derivats lactis, especialment formatge. La 

ramaderia ocupa, per tant, un lloc important en l’economia dels segles medievals, i si pro-

veir-se d’aliments ha estat una font de conflictes i de violència en les societats pretèrites, 

també ho ha estat sovint el dret a utilitzar les pastures per a alimentar el bestiar, ja que 

sense elles no s’hauria pogut desenvolupar la ramaderia. 

                                                 
951 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: Europa Carnívora… Op. cit., p. 47. Les dades del que pesen els animals són 
les següents: moltó: 15,91 quilos/unitat, cabró: 17,13 quilos, ovella i cabra: 12,24 quilos, corder: 34 quilos, 
cabrit: 3,67quilos, bou: 134,64 quilos, vedella: 39,16 quilos, porc: 42,82 quilos i el porcellet: 2,44 quilos. 
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La qüestió historiogràfica de la qual tractem, la de la conflictivitat i la violència per 

l’ús de les pastures,952 s’insereix i s’enquadra com una mena d’epígraf dintre d’unes altres 

més globals, com ara la història de la ramaderia,953 la història de l’alimentació, la 

confrontació pels recursos alimentaris. O, si es vol, fins i tot amb un tema clàssic que 

continua encara despertant interès, i renovant-se, com és el de les relacions ciutat-camp,954 

però, en aquest cas, com veurem, des d’una doble perspectiva. La vila d’Alzira lluita contra 

la ingerència forana, és a dir, de la contribució general de València, però, igualment actua 

com ho fa la ciutat de València respecte el seu regne; és a dir, la vila d’Alzira955 reprodueix 

en el seu hinterland natural, el de la seua contribució general, el mateix paper que la ciutat 

respecte el seu regne. 

                                                 
952 Per a una visió de conjunt vide l’article de RUBIO VELA, Agustín: “El ganado de Valencia...” Op. cit., , 
toms III-IV p. 651-719. Aquesta visió es pot complementar amb la conflictivitat que presenten altres zones 
del vesant mediterrani com ara: FERNÀNDEZ I TRABAL, Josep: “Aprofitaments comunals, prats i pastures 
del delta del Llobregat (segles XIV-XV)” a Acta Historica et Archaelogica Medievalia, 10 (Barcelona, 1989), p. 189-
220. BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: “Camino de la ciudad: conflictividad entre la capital y el principado de 
Catalunya en el proceso de aprovisionamiento de carne de Barcelona durante la Baja Edad Media”, a 
ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz-SOLÓRZANO TELECHEA, Ángel Jesús (coord.): Alimentar la ciudad en 
la Edad Media: Nájera. Encuentros internacionales del Medievo 2008, del 22 al 25 de junio de 2008. Logronyo, Instituto 
de Estudios Riojanos,  2009, p. 113-130.  
953 La ramaderia, malgrat ser, en general, una tema historiogràfic poc explorat pel que fa a la Ribera del 
Xúquer en temps tardomedievals, el seu estudi ha estat abordat per diversos autors: LAIRÓN PLA, 
Aureliano J. (ed.): “Notas para un estudio de la ganadería ribereña en la época medieval. Creación de los 
Boalars de Algemesí, Cabanes, Guadassuar y l’Horta de Cent” Al-gezira. Revista d’Estudis Històrics-Ribera Alta, 3 
(Alzira, 1987), p. 71-83. ESPAÑA VIVES, Francesc J.: “La problematica dels amprius. Una carta paccional 
entre Pere d’Esplugues, senyor de la Pobla Llarga, i la vila d’Alzira”, Algezira. Revista d’Estudis Històrics-Ribera 
Alta, 8 (Alzira, 1994), p. 225-242. PRESENCIA HILL, Empar: “Dificultats en la gestió dels espais ramaders 
al regne de València. La vila d’Alzira a finals del segle XIV”, a Actes de la Xª Assemblea d’Història de la Ribera. 
Antella, novembre 2004. Antella, Ajuntament d’Antella, 2006, p. 125-142. MARTÍNEZ ARAQUE, Ivan: 
“Polítiques municipals...” Op. cit., p. 103-124. MARTÍNEZ ARAQUE, Ivan: “El mercado de la carne...” a Op. 
cit., p. 239-262. 
954 Pel que fa a l’enquadrament historiogràfic del tema vide BUSQUETA I RIU, Joan J.: “Per un estat de la 
qüestió del tema ciutat-camp a la Catalunya de la Baixa Edat Mitjana”, a Acta Historica et Archaelogica Medievalia, 
10 (Barcelona, 1989), p. 481-487. CUADRADA I MAJÓ, Coral: “Sobre les relacions camp-ciutat a la Baixa 
Edat Mitjana: Barcelona i les comarques de l’entorn”, Acta Historica et Archaelogica Medievalia, 11-1412 
(Barcelona, 1990-1991), p. 161-185. GARCIA-OLIVER, Ferran: “La ciutat contra el camp...”, Op. cit., p. 539-
558. RUBIO VELA, Agustín: “El abastecimiento cerealista de una gran urbe...” Op. cit., p. 55-67. RUBIO 
VELA, Agustín: “València: la conciencia de capitalidad y su expresión retórica en la prosa municipal 
cuatrocentista”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval núm. 13 (Alacant, 2000-2002), p. 6-63. 
955 Una de les més antigues referències a la problemàtica del bestiar d’Alzira data de l’any 1300, i es tracta del 
sumari i sentència en el procès, diverses vegades apel·lat, entre Juan Domínguez, de Montan, i alguns 
particulars d’Alzira sobre bestiar que aquests darrers li requisaren per peatge no satisfet. Vide ACA: Cancelleria. 
Processos en quart; 1300 K. La més recent coneguda d’època medieval és de 1499, i es tracta d’una ferma de dret 
en un procés instat per Joan Nadal, del Pobo, aldea de Terol, contra els justícia i jurats d’Alzira sobre bestiar. 
Vide ARV: Governació. Processos Criminals; caixa 4.397, doc. núm. 6. Agraesc a Vicent Garés Timor la seua 
amabilitat en donar-me a conéixer aquesta darrera referència arxivística. 
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Entre 1360 i 1415 i pel que fa al territori de l’antiga i desapareguda Contribució 

General de la vila d’Alzira,956 hem enregistrat més de mig centenar de notícies, la majoria de 

les quals són clams o denúncies instats davant la justícia, que donen fe i testimoni de la 

violència manifestada, bé contra pastors forans, bé contra els seus ramats.957 Sens cap mena 

de dubte, se’n produïren molts més que no coneixem.958 

Alzira, una de les principals viles de reialenc del País Valencià, ha conservat una rica 

documentació d’època medieval generada pels jurats i consell municipal de la vila, però, 

dissortadament, no s’han conservat registres judicials medievals de les dues magistratures 

judicials més importants de la vila: el justícia i el batlle. Aquesta dificultat, insalvable i inicial, 

determina la investigació, ja que la manca de fonts documentals locals “obliga” a cercar una 

sèrie de testimonis escrits “alternatius”, que, com hem dit, condicionaran la investigació. 

Fonamentalment, hem recorregut als clams o denúncies manifestats davant el Tribunal dels 

Emprius, Franqueses i Llibertats de la ciutat de València,959 on els denunciants acudien per 

rescabalar-se dels danys soferts en els seus béns semovents i mobles. Això, juntament amb 

altra documentació, ens servirà per estudiar les tendències en un tema clau de la societat 

                                                 
956 Durant l’Àntic Règim el municipi valencià s’estructurà en grans termes generals en els quals exercia la 
jurisdicció suprema el justícia d’una ciutat, vila o baronia, essent el terme general al mateix temps una divisió 
jurisdiccional i municipal. Per davall d’aquest estaven les universitats i els llocs, que encara que solien tenir el 
seu propi territori (que no terme) aquest restava obligatòriament dins d’un terme general. Vide TORRES 
FAUS, Francesc: “Geografia política i municipi: els termes generals com a forma d’organització del territori 
valencià”, Cuadernos de Geografía, 63 (València, 1998), p. 245-265. IDEM: Evolució del mapa municipal valencià. 
Simat, La Xara, 1999.  
957 En 22 de febrer de 1414, Angelina, muller del mestre Jaume Pastor, metge, ciutadà de València, reconeixia  
haver rebut d’Alfonso Ferràndiz, carnisser de València, 15 lliures que a ella li havia de donar “racione cuiusdam 
tale facte per vestrum bestiare in quadam vinea mea sita et posita in termino de Sollana”. El document de dèbit se signa a 
“Turris d’en Romaní” pel notari Ferrando de Barcelona, notari públic de Sollana. Vide ARV: Protocol de Vicent 
Saera de l’any 1414; 2.415, f. 122r. Aquest document ens il·lustra que molt possiblement la pràctica de la qual 
se’ns parla també podia donar-se a la contribució d’Alzira, açò és, indemnitzar el valor d’una destrossa 
causada pel bestiar i evitar així altres despeses judicials majors si l’incident era denunciat davant els jurats de 
València. En aquest cas, es tractava d’una qüestió privada entre dos particulars i, per tant, l’acord era 
formalitzat davant notari. Com que la immensa majoria de protocols notarials d’Alzira i pobles de la Ribera 
no s’han conservat, no sabrem mai com era aquesta pràctica en la nostra àrea d’estudi.  
958 La documentació utilitzada es basa fonamentalment en les denúncies que es produïren davant els jurats de 
la ciutat de València, però reflectint fets esdevinguts en la Contribució General d’Alzira. Per tant, se’ns 
escapen les denúncies produïdes davant altres magistratures, en no haver-se conservat els documents de 
l’època. 
959 GRAULLERA SANZ, Vicente: “El territorio y la jurisdicción de la ciudad de Valencia. El Tribunal dels 
Amprius”, a XVII Congrés de la Corona d’Aragó. “El mon urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als Decrets de Nova 
Planta. Barcelona, Poblet, Lleida, 7 al 12 de desembre de 2000”. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2003, vol. III, 
p. 375-386. 
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rural de la Ribera del Xúquer i també del País Valencià, durant les darreres centúries 

medievals, i sobretot des del darrer quart del segle XIV i durant tot el segle XV: la lluita 

pels recursos alimentaris del bestiar, o si es vol, la violència i la conflictivitat manifestada 

contra els forasters per l’ús de les pastures del propi terme municipal. Efectivament, a més 

dels clams ja referenciats abans, que en són la base, hem emprat documentació de diversa 

índole: registres de la Batllia General de València, comptes de la batllia d’Alzira, lletres 

missives del consell de la ciutat de València, i actes i documentació inserida en els llibres 

dels jurats i consell d’Alzira. 

La naturalesa de les fonts documentals emprades té, naturalment, la seua limitació i 

aquesta impedeix l’estudi de la violència exercida contra els pastors naturals d’altres 

localitats que no siguen les sotmeses a la contribució general de València. 

 

III.2.1. Les causes del problema o de la conflictivitat 

La creació ex novo del regne cristià de València en el segle XIII comportà una sèrie 

de problemes, que s’agreujarien amb el temps i que ben bé podem denominar d’encaix 

entre la ciutat per excel·lència, València, i les principals viles de reialenc, i també de senyo-

ria, que, amb els anys es revelarien si més no com un problema irresoluble derivat de la 

macrocefàlia de la capital del regne. El nou ens jurídic i polític prenia com a nom el de la 

“ciutat i regne de València”. Com veiem, no una, sinó dues entitats “territorials” no sempre 

complementàries i de vegades amb interessos contraposats. Les dèbils bases territorials 

sobre les que s’assentava la ciutat de València, és a dir, el seu terme privatiu i exclusiu, a 

més de la Contribució General de València, la feien inviable a causa de la reduïda extensió 

territorial i una població notable i sempre en augment, a causa del poder d’atracció i les 

oportunitats que aquesta oferia no sols als regnícoles, sinó a determinats sectors d’estran-

gers. És per això que, des del primer moment, la Corona articulà els mecanismes necessaris 

per a que tot el país, en determinats casos, actuàs com el terme de la capital. Des d’un pri-
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mer moment, la metròpoli del regne es blindava aconseguint del monarca privilegis per a 

facilitar la canalització de queviures de qualsevol part del país envers ella.960 El 13 de gener 

de 1240, de València estant, el rei Jaume I atorgava un diploma en el qual concedia llibertat 

de pastures als pobladors de la ciutat de València.961 Açò és, els habitants de l’urbs podien 

dur a qualsevol lloc del regne els seus ramats i péixer els seus bestiars en ells, d’era a era i de 

sèquia a sèquia, és a dir, fora dels llocs habitats i dels límits de les hortes.962 Això, sens 

dubte, s’anava a manifestar com una font de conflictes. En la mentalitat dels membres de 

les diverses comunitats camperoles medievals d’arreu del País Valencià, s’havia conformat 

la idea que els recursos naturals de qualsevol classe (llenya, guix, calç...), però singularment 

el de les pastures, havien de servir per alimentar els bestiars d’aquells que restaven sota un 

mateix municipi. És més, dins del territori d’una mateixa contribució general també 

apareixien dissensions i diferències entre els camperols d’una comunitat rural front als 

d’altra. Les documentem ja des de ben antic, com ara les lluites per l’usdefruit de la llenya i 

els pasturatges que degeneraren en enfrontaments i atacs armats entre poblacions veïnes i 

de la mateixa àrea jurisdiccional, la d’Alzira. Els propietaris de l’alqueria de Cotes es 

queixaren de l’agressió a mà armada que havien sofert l’any 1296 per part dels veïns de 

l’alqueria de Pardines i de la continuació dels atacs contra els treballadors del dit lloc, 

robatori d’animals de llaurança, etc., com també de l’usdefruit il·legal de llenya i pastures 

durant tot l’any 1297.963 Un altre exemple d’aquesta rivalitat entre comunitats veïnes d’una 

mateixa jurisdicció, ens el proporciona un decomís o empenyorament de bestiar. El 6 de 
                                                 
960 Amb el transcurs del temps, les principals viles reials també aconseguiran privilegis que faciliten l’arribada 
de queviures. Així, per exemple, Pere el Cerimoniós atorgava, de València estant, el 19 de novembre de 1369, 
una carta a tots els seus oficials en la qual, a instància del síndic de la universitat d’Alzira, els assabenta de les 
salvaguardes i seguretats reials atorgades a la dita vila a tots aquells que porten a la mateixa animals, peixos, 
perdius, i altres (“portantes cum animalibus, pisces, perdices, cirogrillos et alia”). Vide ACA: Reial Cancelleria. Registre de 
Comune dels anys 1369-1370; núm. 750, f. 11r.  
961 HUICI MIRANDA, Ambrosio – CABANES PECOURT, Mª. Desamparados: Documentos de Jaime I de 
Aragón. II. 1237-1250. València, Anúbar ediciones, 1976, p. 70-71, doc. núm. 305. FERRER I MALLOL, Mª. 
Teresa: “Emprius i béns comunals...” Op. cit., p. 54. 
962 COLON I DOMÈNECH, Germà – GARCIA I SANZ, Arcadi (editors crítics): Furs... Op. cit., vol. I, p. 
111-112. Llibre I, rúbrica II. 
963 FERRER I MALLOL, Mª. Teresa: “Boscos i deveses...”, Op. cit., p 498. FERRER I MALLOL, Mª. Teresa: 
“Emprius i béns comunals...”, Op. cit., p. 44. Vide ACA: Reial Cancelleria. Registre 106, f. 130r (3 de desembre de 
1297). 
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març de 1389, els jurats de la vila d’Alzira escrivien als seus homòlegs del limítrof lloc 

d’Albalat de la Ribera, un llogaret de la contribució general d’Alzira, notificant-los un fet 

que possiblement ells ja coneixien, i molt possiblement en fossen els instigadors. A Jaume 

Borràs,964 un habitant de Campanar, una alqueria del terme particular d’Alzira situada a 

l’orient del seu extens terme, ben a prop de Sueca i de la mateixa Albalat de la Ribera, 

homes d’aquesta darrera localitat li havien decomissat o penyorat dues egües que pastura-

ven en els marjals del terme d’Albalat. Els jurats d’Alzira recordaven en la dita carta a les 

autoritats de la localitat de la Ribera Baixa que les bèsties en qüestió “són dins nostre terri-

tori”, i s’estranyaven de l’actitud, manifestament hostil, emprada contra el seu veí, ja que 

al·ludien a la plena utilització d’espais ramaders per a homes de qualsevol comunitat inte-

grada en el terme general d’Alzira, i per tant també per als d’Albalat de la Ribera, “com se-

gons vós sabets totes les marjals, prats, e montanyes que són dins terme de la dita vila, són 

a vós e a nós, e a tots nostres vehins e nostres comunes, per péxer e pasturar les vostres e 

nostres bèsties e bestiars”.965 Si, com veiem i queda palès, els recels existien entre camperols 

d’una mateixa entitat territorial, ¿com no havien d’existir-ne entre estranys i forasters? 

A més de la preponderància ja al·ludida de cara a emprar recursos locals per part de 

pobladors i ciutadans de València, una altra “herència” en el sentit assenyalat rebien els  

pobladors de les viles del regne. Des del segle XIII, i gràcies a confirmacions posteriors i a 

l’adquisició de nous privilegis, els ramats de la principal ciutat del baix Aragó, és a dir, Terol 

                                                 
964 En 1399-1400 tenia un patrimoni valorat en 168 lliures peiteres. Vide AMA: Contribucions. Llibre-col·lecta de la 
peita de les alqueries de l’any 1399-1400; 230/2, f. 55v. 
965 “Als honrats los justícia, batle e jurats del loch d’Albalat Ribera de Xúquer e terme de la vila d’Algezira, de 
nós los jurats de la dita vila: saluts e honor. Fem-vós saber ésser comparegut denant nós en Jacme Bor(r)àç, 
habitador en Campanar, terme de la dita vila, dién e aferman que vós havíets penyorat aquell dues egües, per 
ço com les dites egües, e alcuns del dit en Jacme, pexien e pasturaven en los marjals que són dins nostre 
territori, en les quals marjals les nostres egües e altres bèsties cerreres acostumen péxer e pasturar, de la qual 
cosa, si axí és, e no sens rahó, som molt maravellats, com segons vós sabets totes les marjals, prats, e 
montanyes que són dins terme de la dita vila, són a vós e a nós, e a tots nostres vehins e nostres comunes, per 
péxer e pasturar les vostres e nostres bèsties e bestiars. Perquè us pregam, afectuosament, que us plàcia tornar 
al dit en Jacme Bor(r)àç, vehí nostre, les dites penyores, e farets ço que devets, e nós hauren-vos-ho molt que 
graïr, \en altra manera, certificam-vos que nós, que no podem devenir a defendre nostre vehí en sa justícia, 
proeceïrem en lo dit feyt segons que per justícia e rahó fer podem e devem/, e congregats nós tota hora, 
nostres justes \requestes exsegiren/ si justícia proceïren en lo feyt, segons que per justícia e rahó fer podem e 
devem. Datum Algezire, VIª die Marcii anno a Nativitate Domini MºCCCLXXX nono.” AMA: Llibre d’actes dels 
jurats i consell de l’any 1388-1389; sig. 03/1, f. 53r-v. 
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i les seues aldees, gaudien de certes prerrogatives ramaderes en el regne de València. 

Efectivament, amb una simple ullada al “Libro de la Comunidad de Teruel, en el qual  están 

copiados muchos privilegios atorgados por los sereníssimos reyes de Aragón a dicha comunidad”, ens 

adonarem del nivell de protecció de què gaudien els cabaners de Terol.966 No obstant això, 

aquesta protecció i empara reial envers les cabanes del migjorn aragonès es produïen 

conflictes en la jurisdicció de la vila d’Alzira, com ara, per exemple, aquell en què Gil 

Martínez, veí de Torriges, una de les aldees de Terol, clamava, el 19 d’octubre de 1400, 

contra les autoritats municipals o guardià del terme d’Alzira davant els jurats de València. 

Els magistrats locals de la capital del regne eixien en defensa de l’aragonès, el qual, gràcies a 

la missiva sabem que els seus ramats i pastors eren uns reiterats visitadors de la Ribera del 

Xúquer en l’època de la hivernada, a la qual acudien des de feia més de vint anys. El 

problema amb Alzira, segons afirmava Martínez, derivava d’haver-se introduït en el bovalar 

de la vila en contra de la seua voluntat, ja que aquest, segons el clamater, no estava ni 

assenyalat ni indicat amb la presència de mollons. Els jurats de València igualment 

afirmaven que des de feia més de dues dècades que els ramats que servien per alimentar a la 

creixent població de la capital pasturaven en el lloc on ara els d’Alzira indicaven que era 

bovalar.967 Uns anys abans, en 1376, Nadal Pasqual i Joan Andrés, ambdós de Mesquita, de 

                                                 
966 Així, per exemple, Jaume I, en 1247, eximia de l’impost del passatge als hòmens de Terol que introduïen 
els seus ramats en el regne de València per péixer; en 1258 el sobirà aragonès posava sota la seua protecció les 
cabanes de ramats i pastors de Terol i les seues aldees, i uns anys més tard, en 1270, s’ordenava als nobles i 
cavallers del regne de València que no exigiren el pagament de l’herbatge als ramats de Terol i les seues aldees 
que peixien els seus ramats en els termes municipals dels llocs d’aquests senyors. Pere el Cerimoniós, el 1347, 
atorgava un privilegi en el qual feia francs els aldeans de Terol de l’impost de l’herbatge, carnatge i montatge a 
pagar en el regne de València per raó d’ovelles prenyades, vaques i egües, i igualment posava els ramats 
aragonesos sota la seua protecció. En 1385, el del Punyalet ordenava que per cada cabana de ramat de les 
aldees de Terol que entrara en el regne de València, es pagara únicament  per borregatge un borrego i una 
borrega, independentment del tamany de la cabana. I en 1393, el rei Joan I enfranquia d’impostos de 
borregatge i carnatge als habitants de les aldees de Terol. Vide GARCIA EDO, Vicent: “El Libro de la 
Comunidad de Teruel (1206-1533)”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXV (Castelló de la Plana, 
juliol-desembre 1999), p. 371-460. 
967 “Als molt honorables e savis senyors los jurats e pròmens de la vila d’Algezira, de nós, los jurats de la 
ciutat de València: salut. Ab prosperada honor per en Gil Martínez, vehí de Torriges, aldea de la ciutat de 
Terol, nós és estat donat a entendre que ell e pastors seus, passant son bestiar per lo terme d’aqueixa vila per 
vosaltres, o vostres guardians, serien estats penyorats, per ço com segons dehits aquell dit bestiar seu entrà o 
fon mès en lo boalar de aquexa vila, lo dit Gil Martínez lo contrari al·legant, dient que lo loch o partida de 
terme que vosaltres appel·lats e diets boalar no ere ni és mollonat, ni senyalat. E que de XX anys ançà e més, 
los nostres bestiars e estranys han acostumat contínuament passar sens pena per lo dit loch o partida 



 

 
 

351

la vall d’Exarch o Mezquita de Jarque, aldea de Terol, foren multats pel batlle local amb 60 

sous per contravenir les ordinacions locals i fer mallada en el bovalar de la vila, si bé feren 

una composició amb el dit oficial reial i pagaren 11 sous.968 

Les colonitzacions i artigaments de terres i marjals progressaren al llarg del segle 

XIV, a cada avanç dels blats i de les vinyes sobre els boscos i marjals s’escurçava la 

superfície on els ramats campaven lliurement. Hem de tenir en compte que els ramats ovins 

van augmentar en nombre durant tot el segle XIV, a causa tant de la demanda de carn per a 

l’abastament dels nuclis urbans, com de la llana per part de la creixent indústria drapera i 

del mercat internacional d’aquesta matèria primera.969 En el rerefons d’unes pastures cada 

vegada més escasses es multiplicaven arreu del país les lluites pels emprius970 (paraula que 

                                                                                                                                               
appel·lants boalar. E, com segons creem que vosaltres sapiats, los de la ciutat de Terol, de ses aldees, per 
longa e fraternal amistat nós son axí cars com nosaltres mateixes per drets mereximents. Per ço, pregam 
afectuosament, axí com podem e devem, que per la entremesclada amor e benvolença intrínseca que es axí 
com és raó enttre aquexa vila e aquesta ciutat, en honor nostra e d’aquesta dita ciutat, vos plàcia remetre al dit 
en Gil la calònia en cas que alguna n’i haja del dit boalar, restituin(t) a aquell ses penyores, pagant(t) solament 
la tala, si feta n’a, en taxació de la qual vos hajats benignament e curial e açò serà cosa de que·ns farets gran e 
asenyalat servei. E jatsia àlias siam justament per gran vicinitat e ligança cordial obligats a vosaltres fer no 
semblants coses mas molt majors per açò cohonestes nosaltres molt pus ardents a tot ço que torn en honor e 
contemplació vostra e d’aquexa vila. Lo Sant Sperit vos haja en sa comanda. Amèn. Escrita en València, a 
XIX d’octubre any Mº CCCCº”. AMV: Lletres missives dels anys 1400-1403; g3-7, f. 46v. 
968 ACA: Mestre Racional. Comptes de la batllia d’Alzira de l’any 1376-1377; 1.670. 
969 FERRER I MALLOL, Mª. Teresa: “Emprius i béns comunals...”, Op. cit. p. 44. Sobre la indústria tèxtil a 
Alzira podeu consultar: MARTÍNEZ ARAQUE, Ivan: En els origens de la indústria rural. L’artesanat a Alzira i la 
Ribera en els segles XIII-XV. València, Publicacions de la Universitat de València, 2012, p. 69-99. A més, hem 
de tenir en compte que la Corona articulava mesures tendents a augmentar les cabanes ramaderes, tant per 
interessos lligats a la indústria tèxtil o drapera, com per interessos alimentaris. Així, en l’any 1363, en el 
transcurs de les Corts General de Monçó, el rei aprovava el següent fur: “Ítem, que per major habundància de 
bestiars, lanes e carns, sia haüd en lo dit regne e per tolre infectió de les gents sia provehit e ordenat que d’ací 
avant alguna persona de qualsque ley, condició o stament sia no gos o presumescha matar o fer matar algun 
corder o cordera, o anyells menor de un any per obs de vendre. Et qui contrafarà pach per pena cinch sous 
per cascun dels dits anyells, pagadors les dues parts a les obres de murs e valls de la ciutat, vila o loch hon 
habitarà aquell qui la dita pena haurà comesa, e la terça part romanent al acusador, e si murs o valls no y haurà 
en adobar camins o ponts del terme o limitació de la dita ciutat, viola o loch. Plau al senyor rey. P. canciller”. 
Amb el temps, però aquesta normativa entrà en desús, i, en 1429, les autoritats municipals d’Alzira manaren 
fer  crides per recordar a tothom tant l’antiga llei de mitjan segle XIV, com la nova que havia dictaminat el rei 
Alfons el Magnànim a les corts celebrades a la vila de Morvedre. Vide AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell dels 
anys 1427-1429; 03/21, f. 54r-v. 
970 El terme emprius abastava una sèrie de drets d’us comunal sobre recursos naturals que implicava la 
possibilitat per part dels veïns de la ciutat de València i de la seua contribució general, el més important dels 
quals, sens dubte, era el de péixer els seus bestiars en qualsevol lloc del regne, però també hi havia d’altres 
referents a fer calç, cendres, llenyes i fusta, abeuradors, fonts, mallades, pesqueres, carbons, esparts, guixos, 
pedres i d’altres, segons les particularitats medioambientals de cada comarca. Els habitants de cada vila i els 
dels llocs de la respectiva contribució general tenien els seus drets en el terme general de la vila en qüestió. Pel 
que fa a Alzira, en una sentència arbitral de 1385 s’esmenten una sèrie d’emprius als que tenen dret els 
alzirenys en el territori de la Plana d’Aigües Vives “e dins tèrmens generals de la dita vila de Algesira, e haver 
la dita vila e singulars de aquella de herbejar, pasturar llurs bèsties e bestiars, e péxer e fer péxer aquelles, 
malladant e fer mallades, tenir parideres e bresquils per a la cria en temps que parixen los dits bestiars, tenir 
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conté els diversos i múltiples usos i possibilitats de l’incultum, els quals comprenen les 

hegemòniques activitats agropecuàries de les pastures, però també les de l’aigua,971 fusta, 

espart, guix, calç, cacera...), les incompatibilitats entre llauradors i pastors, els conflictes 

entre comunitats i les privatitzacions dels feudals. La competència per les pastures originà 

la creació dels bovalars, espais reservats per als bestiars locals destinats a la carnisseria local, 

eventualment també podien ser arrendats a particulars o a cabaners forasters, i també les 

redones, territori exclusiu dedicat al pasturatge de les bèsties del veïns del poble.972 

Una de les manifestacions més palpables que incideixen en apuntar la crisi del 

sistema de creixement del segle XIV és, sens dubte, la fitació de bovalars. Açò és, la creació 

d’un espai acotat, vedat, reservat per a l’alimentació del bestiar local en un moment donat i 

no en un altre denota si més no un problema que no hi havia abans, i l’endegament de 

mecanismes destinats a resoldre’l. Si bé la delimitació de bovalars, com tot seguit veurem, 

no és exclusiva dels consells municipals, ja que veiem que la Corona és un agent creador de 

vedats (Onda 1246; Cullera 1252,973 Sogorb 1256,974 Alpont 1287), i també els senyors 

feudals (Vilafamés 1286;  Assuevar 1308; Onda 1316;975 Benicarló 1326; Serra, abans de 

1347; Altura 1372).976 Però, seran precisament els consells municipals de les principals viles 

del país els que es distingiran en l’erecció de bovalars per assegurar-se una alimentació 

                                                                                                                                               
abelles e fer abellars, fer cals, llenya, guix, algeps, espart, e encara laurar, escaliar, e fer haver tots altres ussos”. 
Vide AMA: Plets. “Sentènsia donada entre la vila de Algesira e Aigües Vives per rahó de aemprius” (any 1385); 17/I, 1. 
LLOP CATALÀ, Miguel: “Proceso contra D. Pedro de Moncada (1416). Apuntes y comentarios sobre el uso 
de aemprius”, Escritos del Vedat, XVII (València, 1987), p. 217-252. 
971 HINOJOSA MONTALVO, José: “La intervención comunal en torno al agua: fuentes, pozos y abre-
vaderos en el reino de Valencia en la baja Edad Media”, En la España Medieval, 23 (Madrid, 2000), p. 367-385.  
972 GARCIA OLIVER, Ferran: Cistercencs del País Valencià... Op. cit., p. 55. 
973 HUICI MIRANDA, Ambrosio – CABANES PECOURT, Mª. Desamparados: Documentos de Jaime I de 
Aragón. III. 1251-141257. Saragossa, Anúbar ediciones, 1978, p. 70, núm. doc. 595. 
974 El 1256 Jaume I autoritzà els habitants de Sogorb a dur a pasturar els seus ramats a Altura, Gaibel, 
Almonacid, Almedèixer, Castelnovo, Assuevar, Pellinos, Xovar, Sot, Arguinas, Gàtova, Marines i Serra. 
GARCIA EDO, Vicente: Segorbe en el siglo XIII (notas para su estúdio). Sogorb, Ajuntament de Sogorb, 1987, p. 
57. BORJA CORTIJO, Helios: “El bovalar de Segorbe”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXXI 
(Castelló de la Plana, 2005), p. 317-324. 
975 GARCIA EDO, Vicent: “Notas sobre las dehesas, bovalar, carnicerias y ferias de Onda (sucesión a la villa 
en 1437)”, Anuario de Estudios Medievales, 20 (Barcelona, 1990), p. 467-483. 
976 APARICI MARTÍ, Joaquín: El Alto Palancia como polo de desarrollo económico en el siglo XV. El sector de la 
manufactura textil. Sogorb, Ajuntament de Sogorb, 2001, p. 17.  
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regular per als seus ramats: Catí (1271), Morella (1284), Alacant (–abans de 1311),977 Vila-

real (1326),978 Morvedre (1341), Castelló de la Plana (1360), Elx (1379),979 Gandia (1380),980 

Xèrica (1381). Pel que fa a la Ribera del Xúquer es crearen bovalars a Sueca el 1376981 i a 

Alzira el 1387.982  

La vila d’Alzira havia tingut tradicionalment diferències i litigis en qüestions de 

pastures amb un poderós veí, un senyor eclesiàstic: el monestir de Santa Maria de 

Valldigna. Efectivament, el cenobi cistercenc, filial de la casa monacal de Santes Creus, 

estava ubicat en una vall limítrof a l’extens terme d’Alzira, i en menys de cinquanta anys 

d’existència ja s’havia convertit en un notable productor de bestiar de gran i petita talla. A 

meitat del segle XIV, en 1341, en la sentència del plet que dirimia les diferències entre 

ambdues entitats veïnes es reconeixia el dret de fixar bovalars a cadascuna de les dites parts. 

Als pocs anys d’aquesta confrontació, en 1346, s’establí per part del consell municipal una 

primera delimitació de les hortes de la vila, les que requeien a la part de l’Alquenència. Així, 

es definia el que no es considerava horta, i, per tant, terrenys en els quals podien péixer les 

cabanes forasteres. En aquest sentit, no es consideraren horta les valls de Miralles, la de la 

Casella i la del Baladre, les rotes d’en Martorell, l’estret d’Aigües Vives, les parcel·les d’horta 

si havien romàs ermes durant 3 o 4 anys, i els cultius que es trobaven a les muntanyes, amb 

l’excepció dels camps dels eremites que hi havia al cap de la vall de Miralles (és a dir, el lloc 

                                                 
977 FERRER I MALLOL, Mª. Teresa: “Les pastures i la ramaderia...” Op. cit., p. 81. 
978 DOÑATE SEBASTIÀ, José Mª.: “Ordinacions y estatuts...”, a Op. cit., p. 102-103. DOÑATE SEBASTIÀ, 
José Mª.: “El bovalar de Vila-Real”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXII, (Castelló de la Plana, 
1986), p. 271-288. 
979 El problema del bovalar d’Elx no es resoldria fins el 1408 quan se’n fixà un altre. Vide FERRER I 
MALLOL, Mª.: Teresa: “Les pastures i la ramaderia…” Op. cit., p. 81. HINOJOSA MONTALVO, José: 
Textos para la historia de Alicante. Historia medieval. Alacant, Diputació d’Alacant-Institut de Cultura Juan Gil-
Albert, 1990, p. 241. 
980 Dos anys més tard, el consell municipal de la principal vila de la comarca de la Safor establia, en novembre 
de 1382, els límits exactes del bovalar de Gandia. ROCA TRAVER, Francisco A.- FERRER NAVARRO, 
Ramon: Historia de la Cultura Valenciana... Op. cit., vol. I, p. 296, doc. núm. 710. 
981 FERRI CHULIO, Andres de S. – FURIÓ I DIEGO, Antoni: “Catàleg-regesta dels pergamins de l’Arxiu 
Parroquial de Sueca”, Quaderns de Sueca, III (Sueca, 1982), p. 109-134, doc. núm. 69. El notari Bernat Ferri 
autentificava, el 17 d’octubre de 1394, una còpia d’un document fet el 2 de gener de 1376 en el que, davant 
Pere de Ripoll, es fixaven els límits del bovalar de Sueca. 
982 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): “Notas para un estudio de la ganadería ribereña...”, Op. cit., p. 71-83. 
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que més tard es coneixeria com la Murta).983 En 1373 s’amollonà un bovalar del quarter 

d’Algemesí, a l’any següent el consell municipal d’Alzira féu una altra fitació del territori 

que estava comprès sota la denominació d’horta,984 uns pocs anys més tard, en 1387, s’acotà 

un vedat exclusiu per als ramats propis. Amb anterioritat, els carnissers de la vila tenien la 

facultat de poder pasturar en les hortes de la vila985 un limitat nombre de moltons, ovelles i 

cabres, és a dir, un bestiar que havien de sacrificar i tallar en les taules de les carnisseries. Si 

el consell municipal de la vila d’Alzira optà per aprovar una delimitació amb fites i mollons 

d’un espai reservat a les pastures dels ramats locals en una data determinada, en un moment 

exacte, en aquest cas com hem dit en 1387, i a la vegada en diversos quarters del terme, i no 

abans, és perquè el problema de l’ús de les pastures per part dels cabaners forasters era tan 

greu que es veieren forçats a acotar els bovalars per protegir els seus ramats i ho féu de colp 

amb l’establiment dels bovalars dels districtes de l’Horta del Cent, d’Algemesí i de 

Guadassuar.986 Als pocs anys d’estar establerts, aquests bovalars es revelaren insuficients 

per mantenir en condicions òptimes la nombrosa cabana ramadera de la vila d’Alzira i els 

seus llocs; així, per exemple, en 1398 el consell municipal de la vila d’Alzira acordà un nou 

estatut per protegir un altre espai de la voracitat de les bèsties foranes. Efectivament, el 25 

de maig del referit any 1398, el consell general de la vila aprovava l’estatut municipal que 

vedava que qualsevol bestiar entràs en l’interior de la muntanya de Sant Salvador, un petit 

turonet front a la vila on hi havia, estratègicament situada, una capella eremítica.987 En abril 

                                                 
983 PRESENCIA HILL, Empar: “Dificultats en la gestió...” Op. cit., p. 133. Vide LAIRÓN PLA, Aureliano J. 
(ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit. p. 76. 
984 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 76. 
985 El desembre de 1360, el lloctinent del batlle general de València, Jaume del Mas, lliurava una missiva a les 
autoritats municipals d’Alzira en la que facultava els carnissers de la vila a tenir un limitat nombre de bestiar 
en les hortes: “nós, per necesitat de nostre ofici pertanga a indempnitat de les regalies e drets reyals sobre 
aquestes coses degudament procehir, per tal de part del [dit] damunt dit senyor rey, dehim e ma[nam] que, 
encontinent, vista la present, declarades lo carnicer de la dita moreria, poder e entremetre e tenir en les dites 
ortes de XX tro en XXX cabeces entre ovelles e cabres, ans de tallar e vendre en la dita carniceria, segons 
que·ls carnicers cristians de la dita vila poden e deuen tenir moltons e cabres en aquelles”. ARV: Batllia. Lletres 
i privilegis dels anys 1360-1361; llibre 1.143, f. 151v. 
986 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): “Notas para un estudio de la ganadería ribereña...”, Op. cit.,  p. 71-83. 
987 “Ítem, statuïren e ordenaren que alcú o alcuns de qualsevol ley, condició o stament sia no gos o en alcuna 
manera presumescha metre o fer metre alcuns bestiars ni los bestiars no entren o pujen en la muntanya de la 
ecclesia devota de Sent Salvador de la dita vila, ço és, del loch on stà una creu de pedra en la dita muntanya, 
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de 1394, es crearia el bovalar de Cabanes,988 si bé a l’any següent deixaria sense efecte el dit 

acord.989 

Durant el segle XIV, varen augmentar les concessions de deveses990 i bovalars, ja 

que, quan un municipi en tenia, els pobles veïns s’havien d’afanyar a aconseguir-ne un a fi 

de no quedar en un clar desavantatge. Durant la primavera de l’any 1400, el consell 

municipal d’Alzira aprovava un acord de suma transcendència per al nostre tema d’estudi: 

“e bovalars hi sien fets en la vila e cascun loch del terme de general contribució ab e de 

consell dels jurats o de X consellers e prohòmens”.991 El municipi d’Alzira responia així a la 

pressió que sobre les pastures del seu terme general exercien els cabaners de València, és a 

dir, atès que la protecció dels bovalars que havia fet tan sols uns anys enrere no bastava, ara 

impulsa que cada llogaret del seu extens terme compte amb un terreny acotat i reservat per 

a l’alimentació dels ramats propis. D’altra banda, si les autoritats locals (o senyorials) d’un 

lloc no protegien un determinat espai per a ús exclusiu de la comunitat rural, era segur que, 

més prompte que tard, les apetències dels pastors i llenyaters forasters, amb la llei a la mà, 

sotmetrien a una sobreexplotació perjudicial als veïns que no haguessen delimitat el seu 

vedat.992 Però la creació d’uns bovalars en un espai més o menys homogeni com podia ser 

la Contribució General d’Alzira, o si es vol en sentit ample de la Ribera del Xúquer  

(incloent-hi els territoris dels castells de Corbera, Cullera, Tous i Torís), anava a produir un 

efecte dominó. Açò és, el llogaret que no tenia bovalar es veia “obligat” a crear-ne un si no 

volia quedar-se sense pastures segures per als seus bestiars. Així, exposem dos exemples 
                                                                                                                                               
limitant entorn envers la dita ecclesia devota. E si contrafet serà, que la persona qui lo dit bestiar hi metrà dins 
los límits, o lo senyor del bestiar, sia encorregut en pena de vint sous, pagadors lo terç al senyor rey, lo altre 
terç al acusador e l’altre terç de la universitat de la dita vila. E encara, sots virtut de la dita pena partidora 
segons dit és, alcuna persona en los dits límits no gos o presumesca tallar o fer tallar lenya alcuna. E que de la 
dita pena gràcia alcuna no puxa ésser feta. E de aquella sia e puxa ésser acusador tota persona a qui fe puxa 
ésser acomanada e de la sua acusació sia creegut per son sagrament. Los mo(l)lons són los límits”. Vide 
LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts ... Op. cit., p. 128-129. 
988 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 113-115. 
989 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 110. 
990 Es tracta d’un espai habilitat en alguna partida d’un terme municipal on sols els veïns poden gaudir d’una 
sèrie de drets com ara accedir a la llenya, fusta, carbó, pasturatges i caça. Vide FERRER I MALLOL, Mª. 
Teresa: “Emprius i béns comunals...” Op. cit., p. 55. 
991 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 57v. (18 de març de 1400). 
992 FERRER I MALLOL, Mª. Teresa: “Emprius i béns comunals...” Op. cit., p. 56. 
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d’aquest fenomen: d’una banda, el cas de Cotes, avui un despoblat en terme d’Algemesí. En 

maig de 1414, els jurats de la vila d’Alzira s’assabentaren que “en Bou, senyor de Cotes, ha 

feyt tan gran bovalar... e per lo bovalar fa e ha fet degolles, fon conclús que los jurats vajen 

a regonèxer los bovalars que ha feyts e sobre aquells e sobre les peytes que deu pagar”.993 

D’altra, tenim que el senyor del petit llogaret de Benivaire, en el quarter de l’Horta del Cent, 

una alqueria propietat del monestir de Santa Maria de Valldigna, decidí crear el seu bovalar 

el 1415. Tots dos exemples donen a entendre que era la ciutat de València la que 

autoritzava els bovalars. Acabem de veure que les autoritats d’Alzira volen reconèixer el 

bovalar que acaben de saber de la seua existència, és a dir, que no eren ells com a regidors 

en sentit ample del terme general de la seua vila els que havien autoritzat la creació del 

bovalar. D’altra banda, al nostre parer no és casual que d’entre els vora 40 notaris que devia 

haver a Alzira, en el moment en què se n’erigí un a Benivaire, el notari triat per a enregistrar 

l’acte jurídic fos Jaume dez Pla, un dels notaris, resident a la capital, amb més projecció que 

treballava per al consell municipal de València.994 

Les resistències que els camperols de la Contribució General d’Alzira duien a terme 

contra els ramats de forasters de les pròpies comunitats rurals no sols eren provocades 

contra un recel innat i malfiança envers un estrany que en res contribuïa al manteniment de 

les càrregues veïnals, i que sense contrapartida alguna explotava uns recursos que els 

camperols consideraven que eren de la seua pròpia col·lectivitat pagesa. No, a això s’ha 

d’afegir, a més, el temor i la por que els pastors forasters no poguessen controlar els seus 

ramats, integrats en algunes ocasions per diversos centenars de caps de bestiars i entrassen 

en els camps cultivats i causassen destrosses a causa de la voracitat de moltons i ovelles. 

                                                 
993 AMA: Llibre dels actes dels jurats i consell de l’any 1413-14; 03/15, f. 76r. De fet, uns mesos abans, en 16 de 
gener del mateix any, els llibres d’actes dels jurats enregistren el següent assentament: “prenguen los jurats de 
la ciutat de València que dos o més d’aquells vinguen per los bovalars que són en aquesta vila e terme de 
aquella”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 51r. Però la documentació dels 
clams conservada a l’Arxiu Municipal de València ja ens diu que en una agressió soferta per un veí de 
València, l’abril de 1385, va ser causa d’haver-se “entrat en una partida de lur terme que era boalar”. Vide 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 215v. 
994 AMV: Protocol de Jaume Desplà dels anys 1412-1415; sig. 2-25, f. 132r-v. 
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El pasturatge comportava un perill afegit en les hortes: l’alteració de la delicada 

infraestructura del reg i un dany per als mateixos conreus, especialment per als d’horta i els 

arbustius i arboris. Per això, no és d’estranyar que alguns episodis de violència contra 

ovelles i moltons forans es produesquen davant la sèquia Reial.995  

A més, hem de tenir en compte que, excepte en alguns casos d’horts arbrats de 

regadiu, els camps generalment al regne de València no estaven protegits per cap tipus de 

tanca o bardissa.996 

Però també hi havia al darrere de les actuacions dels ramaders forasters unes 

actuacions que provocaven més tensió. Efectivament, hi havia una sèrie de pastors que, per 

tal que la legislació extremadament favorable que donava cobertura i empara als pastors de 

la ciutat de València i la seua contribució general els fos aplicada, s’hi aveïnaven 

(nominalment), a la ciutat o a un dels seus pobles, i així aconseguien una empara legal en 

tot el regne a través de la carta de franquesa que emetia el consell municipal de València. A 

aquests, se’ls denominava en l’època “vehins d’erba”.997 Aquest fet migratori feia que alguns 

pastors de la Contribució General d’Alzira s’aveïnassen en altres pobles. Així, per exemple, 

n’hem documentat alguns, com ara Pere Portell, del qual parlarem més tard. 

El fenomen de l’aveïnament fraudulent feia que la Contribució General de València 

comptàs amb més nombre de ramats dels que realment tenia i que els pastors naturalitzats 

com a “valencians” que obtenien la carta de franquesa998 es convertissen en un element de 

                                                 
995 “En P(ere) Diego, cabaner, vehí de València, promès e s’obliga als honrats jurats, etcètera, que si les 
penyores e execució faedores a instància sua de, o en béns, d’òmens de la vila d’Algezira, per tal com 
injustament e contra privilegis e libertats de la ciutat li han pres e penyorat un ase e una somera, per ço com lo 
seu bestiar bevia en la cèquia appel·lada del Rey, en la qual acostumen beure tots los lurs bestiars e altres, no 
contrastant que·ls mostràs la carta de franquea, la qual no li volgueren obeir. E estima valer \l’ase XXXVIII 
sous/ e la somera \qualques LXXXVIII sous/. Eren fetes injustament pagarà totes messions, dans e intereses 
que per aquesta raó convenrà fer e susceint. E jurà etcetèra. E donà fermança sobre açò en Bernat Vidal, 
mercader, vehí de la dita ciutat, present, etcètera”. AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 87r. (1o d’abril de 
1382). 
996 ARDIT LUCAS, Manuel: “Normativa municipal sobre el bestiar en el País Valencià modern: la formació 
d’un peculiar equilibri entre agricultura i ramaderia”, Pedralbes. Revista d’Història Modena, núm. 13 (2) 
(Barcelona, 1993), p. 73. 
997 RUBIO VELA, Agustín: “El ganado de Valencia...” Op. cit., p. 667, doc. núm. 1. 
998 La carta de franquesa és un document atorgat pel consell municipal de València al veí que ho demana 
després d’haver-se aveïnat, i per tant duu implícit el dret a gaudir de les franquícies i llibertats de la localitat 
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major pressió sobre els recursos d’altres zones, principalment les limítrofes, com ara, per 

exemple, la Ribera del Xúquer, però també el Camp de Morvedre o el Camp del Túria. 

No oblidem tampoc que aquelles polítiques que tant combatia la vila d’Alzira eren 

en certa mesura, i a menor escala, les que els seus membres també practicaven en altres 

indrets propers a la seua contribució general. La Ribera del Xúquer era, en aquests temps 

de les darreries del segle XIV i començaments del segle XV, una zona en la qual les 

pastures eren un ric recurs natural per als ramats.999 No sols les herbes de les nombroses 

muntanyes del terme d’Alzira eren desitjades per a si pels pastors alzirenys, sinó que les 

pastures d’altres indrets de la planura al·luvial del Xúquer també eren intervingudes pels 

d’Alzira. A tall d’exemple, direm que, el 24 de setembre de 1384, Bernat Robió, un habitant 

del petit llogaret de Montcada, enclau del terme de la baronia de Corbera limítrof amb 

Alzira, confessava i reconeixia davant notari tenir en custòdia i comanda un ramat de 400 

ovelles que era propietat de Pere Martí, del raval de l’Alquenència de la vila d’Alzira. En el 

document notarial, Robió es comprometia a lliurar el ramat al seu propietari en la festa de 

la Quinquagèsima o Pentecosta de l’any següent, és a dir, el 7 de juny de 1385, a canvi d’una 

soldada de 100 sous.1000 Intuïm que amb aquesta operació “laboral”, que per altra part no 

devia ser única, sinó que devien haver diversos casos semblants en altres indrets de les 

contribucions generals veïnes a la d’Alzira: Cullera, Xàtiva, Torís..., el que s’assegurava el 

propietari del ramat d’Alzira era que es pogués frenar certes hostilitats envers el seu ramat 

en ser dirigit per un home de la baronia de Corbera, que per altra part havia de contractar o 

emprar familiars seus en la custòdia de la cabana “forastera”. Així, les ovelles de Martí 

tenien obertes les portes per a péixer no sols en les muntanyes d’Alzira, d’on era el seu 

                                                                                                                                               
que l’atorga. Vide HINOJOSA MONTALVO, José: Diccionario de historia medieval del Reino de Valencia. València, 
Generalitat Valenciana, 2002, vol. I, p. 459-460. 
999 RUBIO VELA, Agustín: El procés de Sueca. La mala vida en una comunitat rural del Tres-cents. Sueca, En la 
Ribera del Xúquer, 1988. 
1000 AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1384; 040/8, f. 101r-v. 
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propietari, sinó també en les de Corbera, així com en les abundants pastures situades en les 

marjals de la baronia del noble Berenguer de Vilaragut. 

 

III.2.2. Els protagonistes dels fets denunciats: clamaters i agressors 

El 1361, el rei Pere el Cerimoniós facultava la institució d’un nou tribunal, el dels 

emprius de la ciutat de València, a través d’un privilegi datat el 20 d’agost.1001 Els seus 

magistrats eren els jurats de la dita ciutat, als quals se’ls investia de la necessària jurisdicció 

per castigar qualsevol atemptat que sofrissen els veïns de la capital en el seu accés a l’ús 

lliure i gaudi dels emprius en tot el regne de València. En la pràctica, aquest privilegi 

possibilitava que qualsevol afectat per possibles danys i perjudicis esdevinguts mentre la 

seua cabana pasturava per tot arreu del país trobàs, de retorn a València, una instància 

judicial específica i “amiga” a la qual denunciar qualsevol malifeta que hagués patit, i amb 

un aparell burocràtic tan eficient com el consell municipal de València. Agustín Rubio Vela 

assenyala que tant la noblesa com l’Església i les viles formaren d’immediat un front comú 

per lluitar contra una disposició reial que tant afavoria la capital i reforçava encara més 

l’hegemonia de la ciutat sobre el regne. Encara que no esmenta quines viles abanderaven el 

front que cercava limitar el poder de l’urbs per antonomàsia dels valencians, és segur que 

entre elles havia d’estar Alzira, a l’igual que les altres principals entitats urbanes o 

semiurbanes del país.1002 

                                                 
1001 RUBIO VELA, Agustín: “El ganado de Valencia...”, Op. cit., p. 663. En el preàmbul del privilegi, el rei 
Pere el Cerimoniós defensava així la nova magistratura: “attendentes quod dicta ademprivia sunt adeo necessaria civitati 
predicte et incolis eius ac termini sui, quod si ipsis privarentur vel impidirentur in eis, civitas ipsa vastiati et depopulationi 
irreparabili pararetur, quod nos omnino cupimus evitare”. Aureum Opus, privilegi núm. 109 de Pere II de València, f. 
137 (p. 333-334), datat el 20 d’agost de 1361. 
1002 RUBIO VELA, Agustín: “El ganado de Valencia...”, Op. cit., p. 664. El problema de la preponderància 
contra el tribunal dels emprius es mantindria vigent durant els quaranta darrers anys del segle XIV, i encara 
més després que el monarca Martí I, a instància d’ambdues parts, senyors laics i eclesiàstics i la lliga de viles 
front a València, dictaminàs en les corts de Sogorb de 1401-1407 la definitiva “sentència executòria dels 
emprius de la ciutat de València”, en la qual es reconeixia de manera clara l’autoritat dels jurats de València en 
qüestions d’emprius a la vegada que establia normes i procediments per evitar abusos per part dels veïns de 
València i la seua contribució general. 
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Amb anterioritat a aquesta data, tot just d’un any abans, comptem amb una 

referència documental que ens assabenta de quina institució judicial o magistratura entenia 

o substanciava els atemptats contra els mals causats als i pels ramats. En 1360, és denunciat 

davant la Batllia General de València un fill de Bernat Cucó, d’Alzira, per entrar de nit amb 

dues bèsties a pasturar en un mallol d’un veí de la mateixa localitat, la qual cosa fa suposar 

que la cort de la Batllia General podia ser una instància a la qual recórrer el pagament o 

rescabalament dels danys ocasionats per les tales prohibides pels ramats. 

Com diem, arran de la creació del tribunal dels emprius, franqueses i llibertats de la 

ciutat de València s’obre una instància judicial a la qual denunciar qualsevol abús i violència 

soferta pels ramats i pastors que guardaven les cabanes destinades a avituallar de carn la 

ciutat de València. Però hem de tenir en compte que aquesta cort o tribunal no era l’únic 

tribunal que dirimia justícia en qualsevol afer relatiu a tales de cultius en l’hinterland més 

immediat a la capital. Així, hem localitzat, inserit dins d’un protocol notarial, un clam i la 

seua corresponent posterior sentència, del 2 de maig de 1385, pel furt de mates de cebes, el 

qual fou substanciat davant “la cort de les tales de la orta de la ciutat de València...”.1003 

Si bé l’esmentat tribunal dels emprius, com diem, es creà el 1361, els primers 

registres documentals de la seua activitat administrativa que conservem abasten una 

cronologia que comprèn els anys 1381-1387,1004 1405-1412, 1414.1005 

                                                 
1003 ARV: Protocol notarial de Jaume Mestre dels anys 1385-1386; 2.438, f. 15v-16r. 
1004 CALATAYUD CASES, José Vicente: Los libros titulados de clams. El libre d’amprius e repenyores dels honrats 
jurats e síndich de la ciutat. La juraderia de 1381-1382. València, Universitat de València-Facultat de Geografia i 
Història, 2012. Tesi de màster, inèdita. 
1005 No obstant el que hem dit, a l’Arxiu Municipal de València hi ha un registre de clams de meitat del segle 
XIV que està mal classificat, ja que apareix com Apèndix de Notals dels anys 1345 a 1348 amb la signatura z-
7, quan en realitat es tracta d’un registre de clams presentats davant els jurats de València per qüestions 
d’emprius, això sí dels referits anys. De l’anàlisi del dit llibre s’infereix que, referents a atacs o denúncies de 
fets esdevinguts en el territori que conforma l’actual comarca de la Ribera, hem enregistrat 29 clams durant 
tres anys. Als pobles que avui integren la Ribera del Xúquer, però en el seu dia foren de la contribució general 
de València es refereixen 10 clams per atacs al bestiar (4 en Espioca, 3 en Benifaió, 2 en Alginet i 1 en l’actual 
despoblat de Trullàs). De fets que esdevingueren en pobles de les contribucions generals de la Ribera que no 
són Alzira hi ha 14 clams, açò és, de la contribució del terme de Corbera 3; de la de Cullera 5 (Sueca 3 i 
Cullera 2); de la de Tous 4, i de la de Torís 2. I, per últim a la Contribució General d’Alzira per al període 
referenciat tan sols hi ha 5 clams (3 sobre fets esdevinguts en el terme d’Alfarb, 1 en el de Carlet i 1 en el de 
Cotes). Com veiem, cap fet violent o d’empenyorament de bestiars i/o béns denunciats esdevingut contra 
pastors forasters en el terme particular d’Alzira, és a dir, una violència molt minsa. 
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De l’anàlisi de les denúncies o clams que tingueren com a protagonista agressors 

originaris de la Contribució General d’Alzira es dedueix que la immensa majoria de 

denunciants són veïns de la ciutat i contribució general de València. En principi, és lògic, el 

tribunal dels emprius, franqueses i llibertats de la ciutat de València era la instància a la qual 

recórrer, però una anàlisi més detallada dels clamaters pot revelar-nos, i així ho fa, alguns 

aspectes dels fets aparentment ocults que dóna llum sobre el component sociològic dels 

propietaris dels ramats que subministrarien carn a les carnisseries de València. 

Ja hem assenyalat que, de 1360 a 1414, hem resseguit 54 notícies sobre la 

problemàtica referent al bestiar en la Contribució General d’Alzira, els quals estan 

enregistrats en diferents arxius. Ara bé, de 1381 a 1414 comptem amb 41 clams instats 

davant els jurats de València en tant que magistrats del tribunal dels emprius, més tres 

lletres missives adreçades des de València a Alzira que ens informen del propietari del 

ramat, i en alguns casos dels pastors que el condueixen. En total, tenim 44 casos. Una 

anàlisi detallada d’aquells subjectes que presentaren les denúncies davant el tribunal dels 

emprius de València, ja fos com a propietaris de les cabanes, ja fos en tant que pastors de 

les mateixes, revela alguns aspectes interessants i a considerar. 

Així, podem dividir els denunciants en sis grups: 

En un primer apartat, tindríem una sèrie de clamaters dels quals sols sabem que són 

de la ciutat de València El fet de no haver obtingut cap dada sobre el seu origen a través 

dels llibres d’aveïnaments de la ciutat de València suggereix que es tracta, bé de domiciliats 

a la ciutat, o bé en algun dels seus pobles més immediats, però que això no s’ha especificat 

en l’acta de la denúncia o clam. En aquest grup s’integren persones com ara els cabaners 

Pere Diego, Antoni Magraner, Guillem Roure; els carnissers Joan Sanç, Pere Porta, Jaume 

Boix, Joan d’Alvir, Joan Comes, Arnau Fabra, Ferrando Gil, Pere Guimerà; Pere Costa, 
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mestre de les escoles de València; Arnau Rovira;1006 Pere Andreu, llancer; els socis Bernat 

Baster i Bartomeu Bonet; el ciutadà Joan Bou [senyor de Cotes]; el paraire Joan Pérez; 

Miquel de Santa i l’especier Arnau Faura.1007 

Els clamaters o denunciants d’origen estranger que porten anys aveïnats a València 

o a la seua contribució integren un segon grup. En ell, hi veiem Huguet Espàrrech, 

carnisser, natural de Tortosa;1008 Diego Garcia, majoral del bestiar del ciutadà i carnisser G. 

Salvador, s’aveïnà en 1369, era natural de Torrelles, aldea de Terol;1009 i Domingo Vilar, 

cabaner,1010 a qui veiem en 1408, s’havia aveïnat a València, procedent de Mirambell, uns 

trenta anys abans, en 1377.1011 Domingo Camarelles (o Camarielles), esmentat en els clams 

com cabaner, veí o habitant en el lloc d’Alginet, presentà tres clams en març de 1382, i 

gener i març de 1409;1012 originari d’Albarrasí, s’aveïnà el desembre de 1376 per residir a 

Alginet.1013 En resum, un català, i tres aragonesos, dels quals un vivia a Alginet. 

El terme València és un topònim que tant serveix per indicar la pròpia ciutat, com 

els seu hinterland natural, la Contribució General de València.1014 L’àrea que aquesta incloïa 

                                                 
1006 No sabem si es tracta d’aquell Arnau Rovira que el 16 de setembre de 1344, procedent de Sueca, s’aveïnà 
a la parròquia de Sant Joan de València. Vide CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en 
la ciudad de Valencia… Op. cit., p. 26. 
1007 Aquest s’aveïnà a València en 21 de gener de 1395, i gràcies a aquest acte sabem que tenia clars interessos 
ramaders: en assenyalar-nos que és tutor i curador dels fills i béns del difunt carnisser Llorenç Pérez àlias 
Cantarranes, “promès e s’obliga que pasats X dies aprés que·l procurador per ell de present trametedor vers 
les parts de Castella per donar recapte al bestiar del dit carnicer, serà tornat ací, metrà en poder del síndich la 
carta de franquea, la qual tenen los pastors del dit bestiar”. Vide CABANES PECOURT, Mª. Desamparados 
(ed.): Avecindados en la ciudad de Valencia… Op. cit., p. 126. 
1008 Esparrech interposà un clam en 17 de març de 1406. Vide AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, s’aveïnà a 
València el 4 d’abril de 1402. Vide CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de 
Valencia… Op. cit., p. 249. 
1009 Diego Garcia denuncià en un clam, el 5 d’abril de 1385, els homes del lloc de Cotes. Vide AMV: Clams dels 
anys 1381-1387; zz-7, f. 215v, s’aveïnà a València el 10 de setembre de 1369, i morí el 14 d’octubre de 1390. 
Vide CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de Valencia… Op. cit., p. 38. 
1010 AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1 (11 de febrer de 1408). 
1011 CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de Valencia… Op. cit., p.65. 
1012 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 80v, i Clams dels anys 1405-1412; zz-1 (4 de gener i 1 de març de 
1409). 
1013 CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de Valencia… Op. cit., p. 64. 
1014 El llistat de les localitats que integraven la contribució general de València en el segle XIV el podeu 
consultar en FURIÓ DIEGO, Antoni: “València, ‘mare e cap de tot lo regne’”, a Afers. Fulls de recerca i 
pensament, vol. 30 (Catarroja, 2015), p. 149-179. En 1364, i a conseqüència de les rendicions als exèrcits 
castellans de les viles de Cullera i Morvedre, dintre del context de la guerra de Castella o dels Dos Peres, 
s’agregaren aquests termes al de València; en 1386, s’afegeix Foios, i en 1408 s’insereix les terres del monestir 
de Vall de Crist. Vide CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de Valencia… 
Op. cit., p. 11. 
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abastava un elevat nombre de pobles. És per això que un tercer apartat sobre els propietaris 

de ramats o pastors que havien sofert algun tipus d’agressió en les terres de la jurisdicció 

d’Alzira, l’integren aquells que residien en els pobles de la Contribució General de València. 

Aquest bloc, el completen persones com ara el cabaner Domingo Calamotxa, veí de 

València, identificat com a resident a Burjassot;1015 Gil Navarro, cabaner “de València” 

segons el clam instat en 13811016 (ara bé en els registres d’aveïnaments de la ciutat 

s’assenyala que en 1386 vivia a Alginet i que en 1398, procedent d’aquest poble, es 

domicilia en el carrer del Nou Portal de Santa Creu de la capital);1017 Joan Martínez, pastor 

o cabaner, veí d’Alginet;1018 Joan Altet, llaurador d’Alginet, i finalment tenim Bernat Pérez, 

veí de València, però oriünd d’Alginet, des d’on s’aveïnà prop del convent del Carme en 

agost de 1382.1019 

D’altra banda, tenim un grup força interessant en tant que són clamaters ara 

residents en la Contribució General de València, però que són originaris de la Contribució 

General d’Alzira.1020 Entre els membres d’aquest col·lectiu tenim Jaume del Calbo,1021 i 

Bernat Casesnoves, cabaner oriünd d’Algemesí, aveïnat a València el 10 d’abril de 1385 en 

                                                 
1015 Calamotxa presentà clam contra els homes d’Aigües Vives en març de 1384. Vide AMV: Clams dels anys 
1381-1387; zz-7, f. 185r. Dos anys més tard, apareix com a carnisser domiciliat a Burjassot, i ja a finals del 
segle, en 1397, com a pastor, resident en el mateix poble abans esmentat, però com arrendador de la 
carnisseria de Montcada. Vide CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de 
Valencia… Op. cit., p. 96 i 135. 
1016 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 50r. 
1017 CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de Valencia… Op. cit., p. 96 i 120. 
1018 Presentà dues denúncies, una primera en desembre de 1383 i la segona en maig de 1387. Vide AMV: 
Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 168v i 205v. 
1019 En l’acta d’aveïnament el 29 d’agost de 1382 és qualificat de llaurador natural d’Alginet. Vide CABANES 
PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de Valencia… Op. cit., p. 81. Sabem d’un clam que 
presentà contra el batlle d’Alzira en gener de 1402 a través la correspondència. Vide AMV: Lletres missives dels 
anys 1401-1403; g3-7, f. 257v. 
1020 Els registres d’aveïnament de la ciutat de València constaten l’emigració de pastors i carnissers de la 
contribució general d’Alzira cap a València a finals del segle XIV. Així, per exemple, a més dels que tingueren 
problemes amb els seus antics veïns i posaren clams, tenim documentada l’anada cap a la contribució general 
de València de: Jaume Ramon, carnisser d’Alzira (6 d’abril de 1373); Jaume Rico (o Richo), cabaner de Cotes 
(12 de maig de 1374); Bonanat Albert, cabaner de Cotes (12 de maig de 1374); Joan Galindo, pastor d’Alzira, 
s’aveïna per a 5 anys en Alginet (9 de maig de 1377); Bernat Canyelles, cabaner de Pardines (13 d’octubre de 
1379); Pasqual Agostí, cabaner d’Alzira (30 d’octubre de 1386) i Joan Corca (o Corqua), carnisser d’Alzira (22 
de novembre de 1395). Vide CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de 
Valencia… Op. cit., p. 50, 56, 54, 73, 98 i 130. 
1021 El 7 de maig de 1370 s’aveïnà a València procedent de Llombai, d’on era natural. Anys més tard, en 1409, 
apareix com a fermança i d’ell es diu que és mercader. Vide CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): 
Avecindados en la ciudad de Valencia… Op. cit., p. 40 i 109. 
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la parròquia de sant Joan del Mercat. Al dia següent de naturalitzar-se com “de València”, 

actua com a fermança d’un altre riberenc, Pere Portell. Aquest darrer interposà clams 

contra homes d’Alzira el 28 de març de 1387 i també el 29 d’octubre de 1409, i en ells és 

qualificat com cabaner de València i veí d’Alginet, respectivament.1022 Ara bé, gràcies als 

registres dels aveïnats a la capital del regne sabem que, l’abril de 1385, Portell es domicilià a 

València, i es recull que era pastor i natural de Cogullada, i que nou anys després, en maig 

de 1394, tornà a establir-se, ara, però, com a llaurador i a Alginet.1023 També tenim 

Domingo Guinaleu, del qual se’ns diu que és cabaner de València en els dos clams 

interposats en març i maig de 1387.1024 Guinaleu s’aveinà el 19 de desembre de 1385, i ho fa 

com a llaurador natural de Guadassuar.1025 

¿Podien ser considerats aquests personatges pels seus antics veïns com “traïdors” a 

les seues comunitats rurals originaries? Possiblement sí, tinguem en compte que el mateix 

Bernat Casesnoves que, en desembre de 1384, era “procurador del dit en Pere Costa” de 

València i “acollia en son corral los dits moltons”1026 de Costa, almenys això consta en el 

clam que aquest instà davant els jutges reintegradors dels emprius de la ciutat de València, i 

cal recordar que, en aquest moment, Casesnoves, que era d’Algemesí, encara no havia 

traslladat el seu cap major a la capital del regne, i per tant havia de saber que vulnerava 

l’estatut municipal vigent que prohibia acollir ramats forasters en corrals de qualsevol 

habitant de la Contribució General d’Alzira. El 28 de novembre de 1384, el justícia, jurats i 

consell de la vila d’Alzira aprovaven el següent estatut: “que nengun vehí, o habitador de la 

dita vila, ne del terme de la contribució de aquella, no gos o presumesca, per sí o per 

interposada persona, acollir o fer acollir de nit o de dia, dins casa sua o corral seu bestiar 

                                                 
1022 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 299v i Clams dels anys 1405-1412; zz-1 (29 d’octubre de 1407). 
1023 CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de Valencia… Op. cit., p. 91 i 123. 
1024 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 300 i 304. 
1025 Gràcies a un apunt enregistrat amb posterioritat, en juny de 1392, sabem que tenia interessos ramaders: 
“En 12-VI-1392 restituïda la 1ª carta de franquea que per ell fon esquinçada. Per l’altra que té lo bestiar és 
obligar sots pena de restituïr d’ací a XV dies”. Vide CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): 
Avecindados en la ciudad de Valencia… Op. cit., p. 94. 
1026 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 211r. 
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alcú, axí lanar com cabrú, lo qual sia de persones stranyes, ço és, que no sien del terme de la 

contribució de la dita vila, e açò en pena de LX sous, pagadors dels béns dels contrafahents 

per tantes vegades quantes contrafarà, de la qual pena serà lo terç del senyor rey e lo terç 

del comú de la dita vila, e lo romanent terç del acusador”.1027 I pel que fa al cas de Pere 

Portell, és força significatiu que, procedent d’un lloc de reialenc, la seua professió de pastor 

l’abocàs a l’interès de residir en un poble de senyoria, Alginet, però de la contribució de 

València, la qual cosa l’emparava per a poder tenir carta de franquesa en tot el regne, no 

així essent de la contribució d’Alzira. Tal volta, però, estiguem davant un sector de població 

rural que segons els interessos del moment basculen entre l’aveïnament a la contribució 

particular d’Alzira i la de València. Pensem que el mateix Portell es registrà a la contribució 

de València en dues ocasions. D’un total de 117 aveïnaments d’habitadors procedents de la 

contribució particular d’Alzira entre 1370 i 1400, solament en 59 casos se’ns indica 

l’ocupació, més d’un terç es refereixen a professionals vinculats directament amb el ramat, 

incloent-hi pastors, ramaders o carnissers.1028 

Un altre grup, el conformen els clamaters, ara de València, però originaris d’altres 

comarques valencianes que no són la Ribera i l’Horta de València. En aquest col·lectiu, 

trobem tres persones: Joan Sans, carnisser, oriünd de Cocentaina, i després veí de Gandia, 

que s’aveïna a la ciutat de València; Domingo Coll, cabaner, quan s’aveinà a València en 

octubre de 1380 com a mercader manifestà que era natural de Vilafranca, aldea de Morella, 

o Jaume Gavarda, que si bé en el clam interposat en agost de 1414 contra “hòmens del loch 

de Cotes” se’ns diu que és carnisser i ciutadà, no serà fins 1424 quan s’aveïne en la capital 

per a 10 anys com a procedent de Gandia.1029  

                                                 
1027 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statut ... Op. cit., p. 89. 
1028 MARTÍNEZ ARAQUE, Ivan: “El mercado de la carne...” Op. cit. p. 244. IDEM: “Immigració i mobilitat 
poblacional...”, Op. cit, p. 109-117. 
1029 CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de Valencia… Op. cit., p. 81, 76 i 
293. 
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Pel que fa als estrangers, sols coneixem un cas. Es tracta del ja al·ludit Gil Martínez, 

veí de Torriges, una aldea de la ciutat de Terol, que es clamà davant les autoritats 

valencianes contra els jurats i prohoms de la vila d’Alzira.1030 

Les denúncies verbals que efectuaven els cabaners, o els propietaris dels ramats, 

eren enregistrades per l’escrivà de la cort en unes actes amb la denúncia dels fets relatats 

pels clamaters, i en elles incriminaven els acusats d’haver ocasionat la malifeta. Gràcies a 

aquests registres de denúncies sabem que, de 47 actes, 25 pertanyen a la contribució 

particular d’Alzira, i els altres 22, a la seua contribució general. 

D’entre les acusacions de la contribució particular, és Alzira la que més 

incriminacions recull, 16, seguida d’Algemesí amb 5, Campanar, Ternils, Guadassuar amb 1 

cada una. Aigües Vives en té 2, una corresponent a homes d’Aigües Vives, del lloc, i l’altra 

als frares agustins. 

D’altra banda, la Contribució General d’Alzira, és a dir, les localitats on el justícia de 

la vila exercia la suprema jurisdicció, senyories i localitats subjectes a la tributació i 

manteniment dels murs i valls, ponts i camins de la principal vila de la Ribera del Xúquer, 

compta amb 22 casos. Els més bel·ligerants són els naturals d’Albalat de la Ribera, amb 8 

casos, seguits pels de Pardines i Cotes, amb 4, cada una, l’Alcúdia amb 2, i ja amb una cada 

una, Massalavés, Alcosser, Carlet i Catadau. 

La gran majoria de les denúncies, en no saber el denunciant qui és el qui l’ataca, és a 

dir, el nom i cognom de l’agressor, s’acusa, per tant, tota la col·lectivitat: a “hòmens de...” 

la localitat que siga. I això donarà com a resultat que, per rescabalar-se del dany fet als 

pastors violentats, qualsevol membre de la localitat acusada és susceptible de ser 

empenyorat, haja participat o no en l’afer. Els “òmens d’Aigües Vives” violentaren els 

pastors i ramat de Domingo Calamotxa, en març de 1384, causant-li un perjudici econòmic 

                                                 
1030 Es tracta a més de referències que coneixem a través de la correspondència girada de València vers Alzira, 
amb dues cartes, ja que no s’han conservat els clams de l’any 1400. Vide AMV: Lletres missives dels anys 1400-
1403; g3-7, 46v i 48v (19 i 27 d’octubre de 1400). 
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de 57 sous, preu en què s’estimava el valor de 3 ovelles i 6 corders que es perderen. 

Aquestes bèsties s’extraviaren en abandonar esparverats els dos pastors que els custodiaven 

en sentir-se amenaçats de mort pels vassalls del monestir agustí de Santa Maria d’Aigües 

Vives. Els verguers dels jurats de València decomissaren les 2 egües i els 2 bous de 

Domingo Fita, un llaurador de Cogullada que treballava amb els animals de tir les seues 

terres ubicades en les immediacions del territori de l’esmentat monestir. Fita no havia 

intervingut en l’afer, però hagué de posar en poder del síndic de València la quantia de 150 

sous per a que no fossen venuts els animals de llaurança que els de València li havien 

decomissat.1031 Com veiem, la prioritat de les autoritats judicials de València era rescabalar 

el mal sofert pels seus veïns, que es decomissaren béns semovents o mobles d’aquells que 

havien participat o no en el mal causat a cabaners de la capital del regne era irrellevant i el 

que menys importava. 

Ara bé, dels 47 casos que adés hem referenciat, n’hi ha 9 en els quals s’adverteix 

una violència institucionalitzada, ja que, en la relació dels successos, s’implica la participació 

dels principals magistrats locals o d’alguns d’ells, o bé un oficial d’ells, és a dir, el justícia, 

jurats, prohoms, i fins i tot el batlle en 5 ocasions: pel que fa a Alzira,1032 i un les autoritats 

d’Albalat de la Ribera,1033 així mateix com en una ocasió s’acusa els guardians del terme 

d’aquest darrer poble,1034 de l’Alcúdia1035 i de Pardines.1036 En un cas, en març de 1387, és el 

                                                 
1031 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 185r. 
1032 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 298v. “Dijous proppassat, lo justícia de la dita vila [d’Alzira] li 
pres del seu bestiar qui pexia en .I. tros de blat que ell dit Pere [Portell] havia comprat d’en Anthoni Soler, 
vehí de Cugullada, una cordera, la qual tantost degollaren”. AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 299v; 
“Divendres proppassat, el(l) tenint son bestiar en una cultiva que li havia donada n’Anthoni Libià, veí de 
l’Alcúdia, lo justícia de la dita vila [Alzira], ab .III. ó .IIII. hòmens anà vers lo dit bestiar, e los dits hòmens 
corregueren e malmenaren lo dit bestiar, el replegaren tot en .I. loch, e entretant lo justícia fo aconseguit ab 
ells e hac vist que no eren dins lo boalar, manà als dits hòmens que·l lexassen anar”. AMV: Clams dels anys 
1381-1387; zz-7, f. 300r.; “Hauríets [batlle d’Alzira] pres d’aquell [Bernat Pérez] o d’en Domingo de Moya, 
missatge seu, vectigal de passatge de çerts moltons seus que són passats per aquest terme”. AMV: Lletres 
missives dels anys 1400-1403; g3-7, f. 257v. 
1033 “… qualsque VI semmanes prodrà haver, poch més o menys, que venint lo seu bestiar lanar… II hòmens 
del dit loch, la un dels quals era jurat del dit loch, e en mig del camí li degollaren I moltó”. AMV: Clams de 
l’any 1414; zz-2, f. 8r (24 de juliol de 1414). 
1034 “el guardià del terme del loch d’Albalat de Pardines… pres un moltó del dit bestiar e aquell degollà en la 
carrera e ab si lo se’n portà”; “(el) guardià e hòmens del loch d’Albalat de la Ribera… li prengueren un moltó 
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justícia de la vila d’Alzira el que fa tres degolles i, a més a més, mana al seu lloctinent en 

Algemesí que allà on es trobe el bestiar foraster el qual s’ha de disciplinar, el pose en un 

corral, açò és, sense possibilitat de péixer: “lo justícia de la dita vila li féu III degolles, ço és, 

lo dia primer I moltó, e lo II dia I mardà, e lo terç dia una cordera, per ço com trobà per II 

dies lo seu bestiar pexén les erbes dels erms de lur terme en los II dies e en lo tercer dia 

pexia en I camp laurat d’una rella, sens algun dan o tala que no y feya, en una partida 

apel·lada Exara o Gégena, on altres bestiars han acostumat péxer..., lo justícia manà al seu 

lochtinent d’Algemezí que a on se volgués trobàs lo bestiar, lo se’n menàs, lo qual ho féu; 

\malmenaren e crebantan aquell/ e mès-lo en I corral dins Algemezí que no podia 

péxer”.1037 Com veiem, el missatge implícit en el fet de matar un animal cada dia i amb la 

seua sang marcant la terra on s’havia produït el succés era per a que s’abandonàs el terme, 

és per això que, en no aconseguir-ho a la primera, s’insistirà en la violència i danys causats, 

ja que el perjudici econòmic que sofrí el propietari del ramat foraster, Pere Costa, va ser de 

11 sous pel moltó, 33 pel mardà, 6 per la cordera, i 50 pel crebantament. 

El fet d’emprar una sola font documental per estudiar la violència i/o els conflictes 

en la Contribució General d’Alzira, com ara els registres de clams, tot i proporcionar a 

l’historiador un material privilegiat en el seu observatori particular sobre la societat 

baixmedieval, pot induir a conclusions errònies. L’alt nombre de manifestacions violentes 

en què estan implicats els representants de les màximes institucions locals amaga, o, si es 

vol, no mostra, perquè ho sabem per altres registres documentals, que, de vegades, són 

aquests, els representants d’institucions de justícia, els que persegueixen les violències 

contra els ramats. El 1376, un veí de la vila d’Alzira, Mateu Nicolau, no va permetre que 

                                                                                                                                               
e aquell degollaren, e ab si lo se’n portaren”. Vide respectivament, AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1 (19 
de maig de 1408) i (27 d’abril de 1411). 
1035 “(el) guardià del terme del loch de l’Alcúdia de Carlet... li havia penyorat una somera e li havia barrafustat 
son fill ab una lança, per ço com lo seu bestiar pexie les erbes del dit loch de l’Alcúdia”. AMV: Clams dels anys 
1405-1412; zz-1 (1 de març de 1409). 
1036 “qualsque dos meses podia haver que pastant lo seu bestiar lanar de moltons en terme del dit loch, devers 
lo carrascal…, anant a Campanar, erbejan, lo guardià del dit loch, crebantant lo dit bestiar, pres e ab si 
s’emportà un moltó”. AMV: Clams de l’any 1414; zz-2, f. 4r. 
1037 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 298v. 
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dos saigs de la cort del justícia local entrassen en la seua heretat, l’alqueria de Vallverd, on 

vivia, els quals pretenien escorcollar la seua propietat a la recerca de “dos moltons, los quals 

eren estats preses de la cabana d’en Arnau Alboreda, habitant de la ciutat de València”.1038 

Les tenses i difícils relacions que mantenien el fiscal de la vila i el dit Nicolau foren el 

detonant que aquest darrer arribàs a una “composició” o acord de pagament de la pena de 

66 sous amb el batlle local, el notari Vivet de Jusseu. No sabrem mai si Arnau Alboreda 

denuncià Mateu Nicolau en el tribunal dels emprius de València, en canvi sí que sabem, 

gràcies als registres comptables de càrrecs i dates de la batllia d’Alzira, que el notari Pere 

Gisbert havia mogut demanda contra un veí davant el justícia, Arnau Valls, i que aquest 

magistrat local l’havia tramitada. Es per això que l’actuació o participació dels magistrats 

locals en aquestes violències, tot i ser notable, cal tenir certa cura en l’anàlisi de les seues 

actuacions, ja que poden obeir a dinàmiques no del tot clares. 

 

III.2.3. El recurs a la violència cap als forasters: un instrument per a un fi 

Plantejat el problema, l’ús de les pastures locals per part de forasters a la pròpia 

comunitat, o si es vol jurisdicció (la d’Alzira en aquest cas), causa i origen dels recels i odis 

envers els estranys a la pròpia contribució general, perquè no podien fer-los pagar per 

l’aprofitament dels recursos naturals del terme, cas dels pastors de València, o de la seua 

demarcació, és hora de parar l’atenció sobre les iniciatives i models de lluita que s’operaren 

amb un sol objectiu: expulsar els ramats forasters del municipi. Aquesta pretensió, que en 

darrer terme es basava en una profunda animadversió ancestral pel gaudi dels beneficis que 

oferia l’ús dels emprius als veïns de la ciutat de València, i aquesta es concretava en dues 

formes d’oposició: d’una banda, una que podem qualificar de resistència “pacífica”, i, 

d’altra, de violenta, que deixa entreveure diferents graus, des de la baixa intensitat fins 

                                                 
1038 ACA: Mestre Racional. Comptes de la batllia d’Alzira de l’any 1376-1377; 1.670. 
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l’extrema. En tot cas, com acabem d’assenyalar, l’objectiu a perseguir, és sempre l’expulsió 

del foraster amb els seus ramats, o, si més no, fer que pague per l’ús de les pastures. 

Pel que fa a allò que, eufemísticament, denominem resistència “pacífica”, s’empra-

ran diverses estratègies o tàctiques, com ara la de no voler vendre’ls menjar, ni altres coses 

necessàries per a sostenir-se sobre el terreny.1039 Efectivament, el consell municipal de la 

vila d’Alzira, el 28 de novembre de 1384, aprovava un estatut o ordenança, d’obligat 

compliment per a tots els veïns que habitaven en el seu terme general, en el qual establia 

“que nenguna fembra que sia de la dita vila e del terme de la contribució aquella no gos, o 

presumescha, pastar o fer pastar pa alcú als pastors qui guardaran lo dit bestiar [foraster], e 

açò en pena de LX sous, partidors segons que dessús”.1040 Aquesta mesura coercitiva de les 

autoritats locals envers les possibles subministradores a pastors forasters de pa, l’aliment 

bàsic per excel·lència de la societat baixmedieval, per part de les dones que l’amassaven, 

castigada amb una important pena pecuniària per a fràgils economies domèstiques, tenia 

com a finalitat dificultar l’accés als aliments per fer desistir als pastors estranys, però també 

apartar a tothom de prestar qualsevol tipus d’ajuda als cabaners forasters, però això, com 

diem, aquesta estratègia no era ni pròpia d’Alzira, ni d’aquest temps. Els jurats de València 

ja denunciaven en el segle XIV aquesta pràctica dissuasiva, i més tard, per posar també un 

exemple riberenc, en 1442, davant l’adopció d’una ordenació municipal similar per part del 

consell de la vila de Corbera, els jurats de la capital feren el mateix: protestar i demanar la 

revocació de l’acord.1041 

                                                 
1039 En 26 de novembre de 1372, el consell municipal de València és conscient del problema: “que en alcuns 
lochs del regne, de poch temps ençà, eren fetes alcunes novitats de fet als cabaners e pastors de les cabanes de 
singulars de la dita ciutat, axí com en no voler vendre a aquells viandes e altres coses necessàries e en no 
acullir aquells ab lurs diners sots cubert quant s’esdevenia aytals pastors o cabaners declinar als dits lochs, e en 
altres diverses excogitades e empreses maneres, e que tot açò se fahia però y dels aemprius de la dita ciutat”. 
Vide RUBIO VELA, Agustín: “El abastecimiento cerealista de una gran urbe....” Op. cit., p. 67. AMV: Manuals 
de Consell dels anys 1371-1375; A-16, f. 118v. 
1040 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statut ... Op. cit., p. 90. 
1041 “en aqueixa baronia e lochs de aquella serien stades fetes novament certes ordinacions e stabliments 
contenents en effecte que alguns vehins o habitadors de la dita baronia no gosen o presumesquen pendre a 
guarda bestiars alguns stranys, ni pastar a algun pastor strany, ni donar-li pa, sots certes penes..., pregam e 
requerim-vos, per ço, stretament, que les dites vostres ordinacions e statuts, quant als dits nostres vehins, 
hajats per revocades, o almenys no·s puixen a aquells stendre en alguna manera”. Vide RUBIO VELA, 
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La negativa a donar alberg als forans també era una maniobra que s’emprava contra 

els pastors forasters.1042 Efectivament, els propietaris de ramats amb major projecció en el 

seu negoci es preocupaven per establir una xarxa de tancats en els quals posar a recer i 

custòdia els seus bestiars per salvaguardar-los de les feres, com ara llops i gossos salvatges i 

d’aquells desaprensius que, emparats per la nocturnitat i a traïdoria, podien atacar-los. D’ací 

que es combatís els propietaris d’aquests corrals. En setembre de 1384, “hòmens de la vila 

d’Alzira”, i per tant individus sense identificar, eren assenyalats per Pere Costa, mestre de 

les escoles de València, en el moment que clamava per l’empenyorament de certes robes 

fetes al seu germà i a un procurador seu, Bernat Casesnoves;1043 a aquest darrer, li causaren 

perjudici, “per ço com lo dit Bernat Casesnoves acollia en son corral los dits moltons”.1044 

La notícia del tancament dels ramats dels pastors de València en recintes específics que 

acabem de referenciar no és un fet aïllat. Dues notícies més ens parlen dels corrals: en 1412, 

un veí d’Alzira fou denunciat per un altre de la mateixa població, a l’espera de la 

recompensa, per haver acollit en un tancat seu bestiar de propietaris de València.1045 En 

                                                                                                                                               
Agustín: “El ganado de Valencia...” Op. cit., p. 700, doc. núm. 21. AMV: Lletres missives dels anys 1441-1444; g3-
20, f. 91r-v. 
1042 En 26 de novembre de 1372, el Consell de València és conscient del problema: “que en alcuns lochs del 
regne, de poch temps ençà, eren fetes alcunes novitats de fet als cabaners e pastors de les cabanes de singulars 
de la dita ciutat..., e en no acullir aquells ab lurs diners sots cubert quant s’esdevenia aytals pastors o cabaners 
declinar als dits lochs, e en altres diverses excogitades e empreses maneres, e que tot açò se fahia però y dels 
aemprius de la dita ciutat”. Vide RUBIO VELA, Agustín: “El abastecimiento cerealista de una gran urbe...” 
Op. cit., p. 67. AMV: Manuals de Consell dels anys 1371-1375; A-16, f. 118v. Les actes municipals del consell 
d’Alzira també recullen acords com aquest de 3 d’abril de 1397: “Ítem més, que nengú no gos acollir bestiar 
strany, en son corral, \ne en altre loch,/ sots pena de LX sous”. Vide AMA: Llibres d’actes dels jurats i consell dels 
anys 1396-1397; 03/3, f. 71r. 
1043 Com ja hem indicat era originari d’Algemesí, i per tant hi tenia alguna propietat com ara el corral en 
qüestió. Vide CABANES PECOURT, Mª. Desamparados (ed.): Avecindados en la ciudad de Valencia… Op. cit., p. 
91. 
1044 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 211r. 
1045 El 23 de juny de 1413, els jurats de la ciutat de València escrivien una missiva als seus homòlegs de la vila 
d’Alzira, en la qual demanaven clemència per a l’inculpat: “entès havem que davant vós, mossèn lo justícia, és 
debat e qüestió entre en Pere Nicholau, d’una part, defenent, e en Ramon de Palau, de la part altra, agent, per 
raó car lo dit en Ramon hauria acusat lo dit P(ere) Nicholau (sic) que l’any proppassat, contra forma de statut 
de aqueixa vila disponent lo contrari, hauria acollit bestiar en hun corral seu del honrat en Johan Bou, nostre 
conciutadà, e fa demanda de la pena del dit statut. E com sia stat afermat per lo dit en Pere Nicolau que·l dia 
que·l dit bestiar era en lo dit corrall, ho denuncià, de fet, al justícia predecessor de vós, dit justícia, per ço com 
los bastors (sic) no volien gitar del dit corrall lo dit bestiar, lo dit justícia se avengué ab los dits pastors donant 
permissió que·l dit bestiar pogués estar en lo dit coral e no y estech a voler del dit en Pere, segons se diu, 
ésser posat e provat per aquell en procés. E per ço parria, ab tota honor parlant, lo dit en P(ere) Nicholau no 
haver colpa de açò, majorment car creem que tal statud sia contra nostres furs, libertats e amprius. E hauríem 
gran plaer e us ho tendríem a grat, vos plagués mitigar aquest fet, e fer cessar lo dit en Pere Nicholau no ésser 
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maig de 1414, els homes de Cotes li negaren al carnisser de València Joan d’Alvir la 

pretensió d’acollir el seu bestiar llaner en els corrals del lloc on aquell ho havia fet “segons 

moltes vegades és acostumat”, però ara era el senyor del llogaret, el ciutadà Joan Bou, un 

actiu home de negocis, entre els quals també els ramaders, el que havia interposat un 

manament per a no acollir els forasters.1046 Els estatuts municipals de la vila d’Alzira també 

feien referència a l’obligatorietat que els pastors de la població, o si es vol del districte, 

manifestassen quan se’ls preguntàs de qui era el ramat que guardaven, tot per evitar 

fraus.1047 

Un altre element que ens indica el grau d’enfrontament entre pastors forans i 

camperols de la contribució general d’Alzira deriva del ius statuendi. Efectivament, el consell 

municipal d’Alzira des de ben antic comptava amb la capacitat d’establir normes d’obligat 

compliment no sols en el seu terme particular o privatiu, sinó també en el seu terme 

general. En altres paraules, a crear jurisprudència en el seu territori. Un estatut destinat a 

frenar una possible bel·licositat dels cabaners forasters era el que s’aprovà el 13 de febrer 

de 1384, ja que s’hi limitaven les armes que aquells –els cabaners- podien dur per defensar-

se en la demarcació d’Alzira, i aquestes eren: un dard, un gaiato i un ganivet menut.1048 

Efectivament, les armes que portaven els pastors, les sabem gràcies a un decomís fet per 

homes de l’Alcúdia en 1382, els quals es quedaren amb elles i no volgueren tornar “les 

                                                                                                                                               
impetit (sic) encara que y hagués qualque raó, per ço a fet aquesta ciutat condescendrà a nostres prechs e fer 
delliurar lo dit en P(ere) Nicholau”. AMV: Lletres missives dels anys 1413-1415; g3-12, f. 8v. 
1046 “En Johan d’Alvir, carnicer, ciutadan de València, féu clams… contra hòmens del loch de Cotes dient e 
affermant que qualsque tres meses podia haver… que lo seu bestiar lanar… a ora de nit com no li volguessen 
acollir lo dit bestiar en los corrals del dit loch, segons moltes de veguades és acostumat, com los hòmens del 
dit loch dexessen que havien manament de lur senyor que, sots pena de LX sous, no acullisen alcun bestiar de 
València en los dits corrals per que lo dit bestiar del dit clamater se hach perlongar tro a I tret de ballesta luny 
del dit loch on amallada lo dit bestiar, prop lo camí Reyal, a I git de pedra luny, poch més o menys.” AMV: 
Clams de l’any 1414; zz-2, f. 10r-v. (24 de juliol 1414). 
1047 En 11 d’abril de 1381 el consell municipal establia el següent estatut: “Ítem, com s’esdevinga moltes de 
vegades que quant los pastors són atrobats dins les ortes ab los bestiars e són interrogats de qui són los dits 
bestiars que guarden o menen, e aquells pastors dien que·ls dits bestiars són de altres persones de les quals, ab 
veritat, no són, e açò sia feyt fraudulosament, en tant que los dits bestiars no pot ésser haüt dret, per ço com 
són al·legades rahons que·l clam es possà contra qui no deu e de aquell bestiar que no haurà feyta tala, per tal 
stabliren e ordenaren que tot pastor qui dirà o farà la dita frau o engan sia encorregut en pena de LX sous…”. 
Vide LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts… Op. cit., p. 43. 
1048 LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts... Op. cit., p. 43-44. 
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lances, darts e sos punyals”.1049 Com veiem, la majoria són instruments per evitar la lluita 

cos a cos, però en canvi propiciar l’atac a certa distància. Aquesta limitació de les armes dels 

pastors no sols esdevenia a Alzira, grans ciutats com ara València o Barcelona sols 

permetien als pastors portar únicament un punyal i un bastó.1050 

Davant la conjuntura real de no haver prou pastures per alimentar els ramats de les 

poblacions, ja hem comentat que s’acotaren espais del terme per esdevenir zona 

exclusivament reservada per al farratge dels animals destinats a l’alimentació humana. Si a 

aquest fet afegim que, per furs, els ramats de la ciutat de València tenien la llibertat de 

poder pasturar herbes per tot el regne, excepte pels bovalars locals que estaven, o si més no 

devien estar, fitats,1051 i que a sobre tenim que, gràcies a una notícia dels jurats de València 

de 1374, Alzira i la Ribera del Xúquer són una zona eminentment productora de bèsties de 

tragí a la qual recorre la ciutat de València per cercar animals amb els quals efectuar el 

transport del forment que València, sempre deficitària en queviures, comprava en Terol, 

comprendrem que les herbes dels termes de les localitats de la Contribució General d’Alzira 

eren, encara que lliures per als cabaners de València, un recurs pel qual calia posar els 

suficients entrebancs als forasters per a que se n’aprofitaren el menys possible. És per això 

que el conflicte per un recurs econòmic de primera necessitat durà aparellada una violència 

destinada sobretot a espantar del terme les cabanes forasteres, o, si més no, traure’n uns 

recursos econòmics derivats de la venda de pastures, en el seu pas pel territori, açò és, el 

vectigal de passatge o el dret de pas de ramats si no tenien la carta de franquesa, i per això, 

en absència d’aquesta, el batlle d’Alzira empenyorà Bernat Pérez, de València, 3 moltons, el 

febrer de 1402.1052 

                                                 
1049 AMV: Clams dels  anys 1381-1387; zz-7, f. 80v. 
1050 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A.: Europa carnívora... Op. cit., p. 112. 
1051 Entre els capítols de la sentència executòria dels emprius de la ciutat de València atorgada pel rei Martí, de 
València estant, el 28 de setembre de 1404, en el capítol XIII es dictamina que els bovalars dels senyors dels 
castells, viles i llocs fossen assenyalats per aquests a fi que els pastors forasters no fossen enganyats. Aquesta 
norma legal fonamenta la seua existència en clara al·lusió a evitar frau o engany i per tant dissensió, clam i 
plet. Vide COLON I DOMÈNECH, Germà – GARCIA SANZ, Arcadi (ed.): Furs... Op. cit., vol. I, p. 131. 
1052 AMV: Lletres missives dels anys 1401-1403; g3-7, f. 257v. 
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III.2.3.1. Causes de la violència 

Efectivament, els odis i recels que les comunitats camperoles, autoritats municipals 

dels llocs de la contribució general d’Alzira i els seus oficials sentien envers els cabaners de 

València i el seu terme era ancestral i “sistèmic”. De tant en tant una espurna encenia els 

ànims i es produïa un episodi violent. Però, quines eren les causes per a que un encontre, 

aparentment casual, derivàs cap a unes manifestacions, en alguns casos, extremadament 

violentes? 

Heus ací alguns dels fets que, segons les actes dels clams -i això no ho hem de 

perdre de vista mai- dels clamaters del terme general de València, relataven per què s’havien 

produït entre tots dos grups, cabaners, i per tant nòmades, i camperols, i per tant 

sedentaris, amb interessos contraposats, això és, antagònics. 

Però, l’agressivitat envers els forasters compta amb dos possibles pacients: ramats i 

pastors, i diverses classes de crueltat, tensió i per què no dir-ho també, certa brutalitat. 

La violència envers els pastors aliens al territori que exercien els habitants de la 

Ribera del Xúquer, ja ho hem apuntat, derivava de veure com els forasters acudien a les 

terres que ells consideraven “pròpies”, obtenint uns recursos alimentaris per al bestiar que 

abastiria a la ciutat de València, i tot això en detriment de les pastures del ramat del lloc. 

Que els pastors de l’Horta de València fessen péixer les ovelles i moltons, per exemple, en 

“les herbes dels erms de lur terme, en uns botjars, prop del riu Sech”,1053 era motiu suficient 

per als “hòmens d’Algemesí” per degollar un moltó, i, en no haver abandonat el lloc, 

degollaren una ovella del mateix ramat, durant la primavera de 1387, és un fet eloqüent i 

il·lustra el que diem. 

Però, el que més exacerbava les autoritats locals i els camperols de les diverses 

comunitats rurals de la jurisdicció d’Alzira era l’entrada dels bestiars forans en els camps 

                                                 
1053 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 204r. 



 

 
 

375

llaurats,1054 més encara si aquests camps estaven sembrats de blat. A les darreries de 

novembre de 1383, diversos camperols d’Albalat de la Ribera empenyoraren dos moltons 

de la cabana del carnisser Joan Sanç (avaluats en 40 sous) per quant “alguns dels seus 

moltons, caminan per lo terme del dit loch, entraren en alguns blats, dels quals los senyors 

d’aquells blats no volen res”.1055 De res valia que els propietaris dels bestiars haguessen 

comprat collites encara pendents de recol·lectar i, per tant, encara en el camp, per a exercir 

sobre ells certa violència. Més encara, si el que havien comprat era un aliment tan preuat i 

estimat per ser de primera necessitat com era el blat o forment. Això, almenys, era el que 

declarà el cabaner Pere Portell (antic habitant de Cogullada), el 28 de març de 1387, en 

l’acta de la denúncia manifestada contra els homes d’Alzira per quant “dijous proppassat, lo 

justícia de la dita vila [d’Alzira] hi pres del seu bestiar, qui pexia en I tros de blat que ell, dit 

Pere, havia comprat d’en Anthoni Soler, veí de Cugullada, una cordera, la qual tantost 

degollaren”.1056 

De vegades, sembla que hi ha la voluntat de fer mal per castigar altres accions. 

Domingo Guinaleu, cabaner de València, però oriünd de Guadassuar, el març de 1387, fou 

durament castigat pels seus antics veïns, “tenint son bestiar en una cultiva que li havia 

donada n’Antoni Libià, veí de l’Alcúdia, lo justícia de la dita vila [d’Alzira] ab III o IIIIe 

hòmens, anà vers lo dit bestiar e los dits hòmens corregueren e malmenaren lo dit bestiar e 

replegaren tot en I loch e entretant lo justícia fo aconseguit ab ells e hac vist que no eren 

dins lo bovalar manà als dits hòmens que·l dexaren anar”. Però, a aquesta batussa s’ha 

d’afegir que tan sols dos dies després d’haver-se comès, en fou objecte d’una altra, de no 

menor vexació, ja que “li prengueren una ovella parida, per ço com lo seu bestiar pexia en I 

                                                 
1054 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 298v. 
1055 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 167r. 
1056 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 299v. Uns anys abans, en 23 de marc de 1384, un llaurador 
d’Alginet, Joan Altet, pagà ben car el dany que causà el seu bestiar: “per ço com s’afermava que·l seu bestiar 
era entrat en un cultiu de lur terme”, i per això  li decomissaren una somera que havia llogat, a raó de 2 sous el 
dia, i atès que no volia donar fermança per rescabalar el propietari del camp del mal infringit fou encadenat 
amb una cadena i una argolla al coll com una bèstia. Vide Íbidem, f. 188r. 
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olivar, lo qual és de sa mare, e del qual pot fer a sa voluntat, e II saigs li corregueren lo 

bestiar amunt e avall”.1057 

Fer mallada dins dels límits del bovalar1058 era una activitat que implicava 

l’incompliment de la normativa dels estatuts municipals, o bé simplement entrar-hi,1059 ja 

que, com hem assenyalat, era un espai reservat per a les pastures del bestiar exclusivament 

local. Una part de les manifestacions violentes contra els cabaners de la contribució general 

de València derivava del fet de passar pel territori, açò és, ja fos per dins del bovalar;1060 per 

un camí del terme;1061 o bé pel camí Reial.1062 Efectivament, l’animadversió envers els 

ramats forasters era tan gran que el simple fet de passar pel bovalar era motiu d’alguna 

degolla. 

Si hi havia algun document que vertaderament encenia els ànims entre el 

camperolat de la Ribera del Xúquer, aquest no era un altre que la carta de franquesa1063 que 

lliuraven als seus veïns els jurats de València.1064 És per això que hi ha certa violència contra 

                                                 
1057 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 300v. 
1058 “(per) contraforma dels estatuts feyts per lo consell de la dita vila de Algezira [Nadal Pascual i Joan 
Andrés, habitadors de la Vall d’Exarch, aldea de Terol] havien feta mallada en lo boalar de la dita vila ab lur 
cabana”. ACA: Mestre Racional. Comptes de la batllia d’Alzira de l’any 1376-1377; 1.670. 
1059 “… bestiar seu [de Gil Martínez] entrà o fon mès en lo boalar de aquexa vila”. AMV: Lletres missives dels 
anys 1400-1403; g3-7, f. 46v. 
1060 En 1385, el majoral Diego Garcia denunciava que els homes de Cotes li havien empenyorat l’ase i diverses 
robes i el fato al·legant “que·l dit bestiar seria entrat en una partida de lur terme que era bovalar, jassia que ells 
no·l trobassen com fos en la muntanya”. Vide AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 215v. Més tard, en 
maig de 1408, el carnisser de València Joan Comes denunciava el guardià d’Albalat de la Ribera per quan “tro 
a XV dies podia haver, Pero Matheu, pastor seu, vinent devés València ab lo seu bestiar..., com fo al cap del 
terme e com hi hagués un mal pas en la cèquia que sens gran dan no poguera passar lo dit bestiar, anà a passar 
prop del boalar qui és en lo camí anant devés Trullàs, lo dit guardià pres un moltó del dit bestiar e aquell 
degollà en la carrera e àls e lo se’n portà”. Vide AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, (19 de maig de 1408). 
1061 En la declaració que féu Jaume del Calvo, en 4 de gener de 1384, manifestà en contra dels homes 
d’Albalat de la Ribera que “ultra açò, lo rampellaren, per ço com lo seu bestiar caminan e venin de la fira de 
Morella, passava per lo camí dels Germanells”. Vide AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 173r. 
1062 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 185v. 
1063 La carta de franquesa, també anomenada carta de veïnatge, era un document que l’administració 
municipal de les ciutats i viles del regne, o bé el senyor jurisdiccional corresponent, donaven als veïns que ho 
sol·licitaven, i en ell s’especificaven una sèrie de privilegis dels quals gaudia la població emissora del 
document, i per tant, també era beneficiari el veí que la duia en el seu trànsit per diverses localitats del país o 
de la Corona. Un exemple d’aquest tipus de document –rar de trobar-, emès per la vila d’Alzira es registrà en 
els llibres dels actes dels jurats i consell, en 15 de març de 1400. En aquest cas es lliura una carta als 
procurador, justícia i jurats del lloc de Callosa, els quals donen a conéixer que Bernat Buera, antic habitant de 
la dita localitat del sud valencià, ara s’ha aveïnat a Alzira. Vide AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 
1399-1400; 03/6, f. 56r. 
1064 “XXX. Ítem, com moltes vegades se sia atrobat que per la cort civil de València són donades cartes de 
franquesa a persones que no són de la ciutat, ne de lochs de la contribució de aquella, per la qual rahó se 
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aquests, essent protagonista la carta de franquesa. Per això, són diverses les circumstàncies 

en què aquesta és invocada, com ara per a demostrar dret,1065 en no tenir-la a mà en el 

moment en què és requerida,1066 o, fins i tot, acusar els forasters de portar carta de 

franquesa falsa, com ara, en 1384, succés en el que es veieren involucrats com agressors 

diversos camperols del lloc d’Aigües Vives, els quals, després de violentar pastors i ramats, 

permeteren “que·ls dits pastors los mostraren la carta de franquea, la qual fon aturada 

dients que era falsa”.1067 

Si les dues accions més temibles provocades pels ramats de bestiar eren les 

destrosses causades per la seua insaciable voracitat o el mal causat amb les seues petjades a 

sembrats i guarets, aquests eren foragitats violentament dels caixers de la principal artèria 

de reg de la Ribera, açò és, de la séquia Reial d’Alzira. Al cabaner Pere Diego li embargaren 

un ase i una somera “per ço com lo seu bestiar bevia en la cèquia appellada del Rey, en la 

qual acostumen beure tots los lurs bestiars e altres, no contrastant que·ls mostràs la carta de 

franquea, la qual no li volgueren obeir”.1068 

A més a més, un altre element que enverinava les sempre difícils relacions entre 

autòctons i forasters, entre camperols riberencs i pastors del districte de València, era la 

mentida, més encara quan d’aquesta se’n derivava un perjudici econòmic, sobretot per als 

de la contribució d’Alzira. Les denúncies o clams que els pastors feien en el tribunal creat a 

                                                                                                                                               
seguexen pleyts e qüestions diverses e·s porien seguir alcuns fraus, e·s perden les regalies del senyor rey, e 
l’erbatge e altres donts de senyors de lochs, castells e alqueries, ne ser defraudats, per ço, senyor, suppliquen a 
tolre la dita frau sia provehit e ordenat que d’açí avant totes e qualsevol cartes de franquesa donadores o 
lliuradores als ciutadans e als habitants de la ciutat e lochs de la contribució de València, sien fetes e 
endreçades e donades per lo justícia civil e jurats de la dita ciutat qui són o per temps seran... Plau al senyor 
rey. P. canc ”. Vide PONS GURI, Josep Mª. (recop. i trans.): Actas de las Cortes Generales de la Corona de Aragón 
de 1362-63. Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 
Subdirección General de Archivos 1982, p. 137. 
1065 A Pere Diego, durant la primavera de 1382, “li han pres e penyorat un ase e una somera per ço com lo seu 
bestiar en la sèquia appellada del Rey, en la qual acostumen beure tots los lurs bestiars, e altres, no contrastant 
que·ls mostràs la carta de franquea, la qual no volgueren obeïr”. AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 87r. 
1066 El cabaner de València Gil Navarro declarava davant les autoritats municipals de la capital, el 16 de maig 
de 1381, que “li han pres e penyorat I ase per raó de peatge del seu bestiar, que passava per lo pont de la dita 
vila, per ço com no tenia de present la sua franquea, la qual los havia ja mostrada III o IIII dies enans, que 
havia passada la menada major del seu bestiar, ni li volgueren dar temps que la hagués mostrada ans de fer e li 
feren vendre l’ase, lo qual ha rescatat per L sous”. AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 50r. 
1067 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 185r. 
1068 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 87r. 
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l’efecte per defensar els emprius de la capital del regne eren investigades, i no sempre dona-

ven la raó als cabaners de València. A les darreries del mes de març de 1387, diversos pro-

pietaris de ramats de la ciutat de València denunciaren el tracte rebut en el terme d’Alzira, 

entre ell el que “corregueren e malmenaren lo dit bestiar”.1069 Com a conseqüència d’això, 

s’obrí la investigació corresponent, la qual determinà que, “de manament dels honrats 

jurats, restituí e mès en poder del dit síndic [Gonçal Calp, notari, síndic d’Alzira] DXXV 

sous a aquell e a·n Bernat Casesnoves integrats per lo crebantament de lurs cabanes supra 

demanats, com fos stat declarat per los honrats jurats lo dit crebantament ni ésser stat 

alcú”.1070 Actituds com aquestes dificultaven la impossible harmonia entre ambdós col·lec-

tius, sedentaris i nòmades, i tensaven encara més els seus difícils tractes, fent aflorar situa-

cions de retroalimentació violenta.  

 

 

III.2.3.2. Manifestacions o tipus de violència 

Contra el bestiar: 

Si hi ha una acció vertaderament punitiva contra aquell ramat que amb la seua 

insaciable gana entra en un lloc vedat, com ara bovalars, per aplacar la seua fam i causa un 

dany, aquesta és la degolla. Aquesta pena consisteix en el sacrifici de la res amb el tall de les 

venes que hi ha en el coll per tal que amb la sang de l’animal es marque en terra el lloc on 

s’ha infringit el dany. Aquesta pràctica, que hui no dubtaríem a qualificar de brutal, era legal 

i acceptada plenament per ambdues parts implicades, pastors i agressors, o defensors, 

segons es mire. Gràcies a una carta dels jurats de la ciutat de València, datada el març de 

1381, sabem en què consistia: “en aquest regne de València, segons ús e costum en aquell 
                                                 
1069 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 300v. 
1070 Efectivament, la dita sentència fou declarada el 9 de juliol de 1387, davant la denúncia de Bernat 
Casesnoves. Al dia següent, dia 10, els jurats de València emetien per  al clam instat per  Domingo Guinaleu, 
la mateixa sentència: “de manament dels honrats jurats restituí \per mans del dit G(uillem) Riera/ en poder 
del dit síndich los CL sous per aquells reebuts per lo dit crebantament com fos determenat per aquells dits 
jurats que no y havia haüt nengún crebantament e per consegüent la integració dels CL sous no haver loch”. 
Vide AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 299v i 300v. 
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tots temps observada, la pena de la dita raó és aytal: que si’l bestiar aquell per lo guardià, o 

guardians del terme, o per altres de qui’s pertanga, poden dins lo dit boalar fer una degolla, 

ço és, degollar una res d’aquell bestiar, qual més se vullen ab què no sia mardà, e 

noresmenys poden gitar lo dit bestiar del dit boalar, axí de dia com de nit. La qual degolla, o 

res degollada, poden retenir e fer sa volentat los prenents e degollants aquella. Emperò, si 

lo bestiar no és atrobat e attès dins lo boalar posat que ab veritat fos estat mès e pasturat 

dins aquell, la dita pena o altra no’n pot ésser feta o enseguida, o levada, com aquella 

solament sia deguda flagrant lo malefici, e no en altra manera, si donchs per ventura alcuna 

tala o dan no havia feta o fet en arbres fruytals, o en terra panificada, que fossen, o fos, dins 

lo dit boalar, en lo qual cas, axí com en tot altre semblant de tala o de dan, deu pagar e 

esmenar la tala, o el dan, segons fur, e segons que és acostumat sens la dita tala o altra 

pena”.1071 

És possible que la carta més amunt referenciada ens done la clau per entendre i 

emmarcar la violència que s’exerceix contra moltons i ovelles. Com sabem, la degolla del 

ramat era el propi “instrument legal punitiu”, per això ocupa un nombre relativament elevat 

de casos -16 clams- que efectivament els pastors forans presumiblement denunciaren en 

haver-se produït suposadament fora dels bovalars, ja que de ser així seria l’acció legal. Però, 

la degolla sols és lícita, com acabem de veure en la carta dels jurats de València, si el ramat 

és descobert causant mal en el bovalar o vedat, és a dir, que no deuria ser aplicada fora 

d’aqueix lloc “prohibit”. I això, sens dubte, devia ser un motiu que encenia els ànims dels 

camperols de la Ribera del Xúquer. 

Una altra de les expressions que s’empraven per castigar el mal causat pels bestiars 

conduïts pels cabaners forans era la de l’empenyorament d’alguna res, o bé els rucs amb els 

que transportaven els seus arreus. Aquesta pràctica fou seguida en una dotzena d’ocasions  

i potser amb aquesta acció es perseguia obtenir alguna compensació econòmica pel dany 

                                                 
1071 AMV: Lletres missives  dels anys 1378-1382; g3-4, f. 225v-226r. 
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causat, i també, pel que fa al decomís del bestiar major, el fer inviable la transhumància i 

forçar una retirada fora dels límits del terme municipal on s’hagués produït el fet en 

qüestió. 

Sens dubte, una de les demostracions més usuals pel que fa a la violència contra els 

ramats forasters era el crebantament i/o barrafusteig del bestiar, açò és, l’acció de fer perdre 

consistència a través de colps violents, o més específicament amb pals de fusta. Així, per 

exemple, de les 41 notícies recollides sobre la violència exercida en el districte d’Alzira 

sobre ramats de la contribució general de València enregistrats en la sèrie de clams en el 

període comprès entre 1381 i 1414, en 9 casos els pastors acusen els camperols de la Ribera 

del Xúquer  d’haver exercit contra els seus animals aquesta mena de violència. 

Una altra manifestació de violència és el rampellament del bestiar.1072 Es tracta de 

l’acció del verb rampellar que significa “expulsar violentament (d’algun lloc)”. 

Una acte que demostra la brutalitat del conflicte entre pastors i camperols, una de 

les més virulentes que s’ha documentat, és el cas de matar la somera dels pastors.1073 Una 

altra és la de segrestar el ramat en corrals fent-lo passar gana, amb la considerable pèrdua 

econòmica del propietari del bestiar per la disminució de pes del mateix. Això esdevingué 

en el territori d’Algemesí, en març de 1387. Després de realitzar diverses degolles durant 

dos dies seguits al ramat de Pere Costa i veient que al tercer dia els animals encara no 

havien abandonat el terme, “lo justícia manà al seu lochtinent d’Algemezí que a on se 

volgués trobàs lo bestiar, lo se’n menàs, lo qual ho féu, \malmenaren e crebantan aquell/, e 

mès-lo en .I. corral, dins Algemezí, que no podia péxer”.1074 També hi ha referència al 

ballestament del bestiar al qual ens referirem més avant. 

                                                 
1072 COLON I DOMÈNECH, Germà: “Rampellament, terme de ramaderia”, Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura, LXXV (Castelló de la Plana, juliol-desembre 1999), p. 341-348. 
1073 “… vench lo dit en Caballer allí on lo dit bestiar pasturave e tallà les cordes del fato que portave una 
somera e fort injuriosament donà una punyada en lo ventre de la dita somera, de la qual punyada aquella és 
morta”. Vide AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1 (10 de juny de 1411). 
1074 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 298v. 
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Les accions punitives contra el bestiar aliè moltes vegades rebien al mateix temps 

diversos graus de violència, totes elles entremesclades. Així, per exemple, el març de 1387, 

un cabaner oriünd d’Algemesí, però aveïnat a València, denunciava als d’Alzira per tal com 

“li corregueren e malmenaren e crebantaren lo seu bestiar e li prengueren e degollaren .I. 

cordero, e lo dissabte següent li prengueren un mardà e .I.ª ovella parida, e semblantment li 

malmenaren lo dit bestiar, per ço com lo dit bestiar pexie les herbes de lur terme sens fer 

dan alcun o tala en una partida on altres bestiars han acostumat péxer”.1075 

 

Contra els pastors: 

Un dels episodis més virulents i dramàtics de les topades entre cabaners forasters i 

camperols de les diverses comunitats locals de la contribució general d’Alzira és aquell en el 

qual els pastors són atacats amb armes llancívoles o amb pedres. De les 54 notícies amb 

què comptem sobre denúncies per accions fetes contra pastors i els seus ramats, sols en 5 o 

6 ocasions queda palesa una violència no sols intimidatòria, sinó exercida amb voluntat de 

causar danys a la integritat física dels curadors dels bestiars forasters. Totes aquestes 

agressions tenen lloc entre l’any 1400 i el 1410.1076 Normalment, els noms o la identitat dels 

acusats per aquestes violències solen desconèixer-se, i, per tant, la denúncia o clam va dirigit 

contra el terme genèric “hòmens de...”, que en aquests casos recauen sobre habitants 

d’Algemesí, Albalat de la Ribera, Massalavés, els sarraïns de Catadau i el fill d’Antoni de 

Lins, d’Alzira.1077 

L’atac es produeix amb projectils, açò és, amb dards, ascones, llances i ballestes que 

disparen viratons, i amb pedres, com ara les emprades en la marjal per 10 o 12 homes 

d’Albalat de la Ribera contra els pastors de Joan Bou, senyor de la veïna localitat de Cotes, 

que s’havien establert en una mallada, els quals “lançaren-los pedres e donaren dues 

                                                 
1075 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 299v. 
1076 Tot just els anys marcats per una duradora sequera. Vide LLOP CATALÀ, Miguel: “Proceso contra D. 
Pedro de Moncada...” Op. cit., p. 223. 
1077 AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1 (21 d’octubre de 1407). 
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pedrades a un dels dits pastors en les espatles...”.1078 A principis de març de 1400, es produí 

una denúncia davant els jurats de València que mereix especial consideració. El carnisser de 

València, Jaume Boix, denunciava que, estant els seus pastors i bestiar “en los erms del 

terme de vostra vila [d’Alzira], en l’ora de prim son, o quasi, estant lo bestiar reposant, 

vengren al dit bestiar alguns hòmens qui, segons se mostrà enaprés, ab ballestes lançaren 

molts viratons envers los pastors e bestiar de aquell. E jassia alcuns dels dits pastors no y 

fos nafrat, com per tenir e perill dels dits viratons donassen a fogir e derrenclissen lo dit 

bestiar... en l’endemà foren atrobats tres moltons d’aquell ramat nafrats e ferits dels 

viratons e dos altres viratons en terra, en aquell loch on lo dit bestiar era”.1079 Si no fos per 

altra notícia, la del 18 de març, aquesta última, però, enregistrada en els llibres dels jurats i 

consell de la vila d’Alzira, creuríem la veracitat del clam sense posar-lo en dubte. 

Efectivament, en el dit dia es deliberava sobre el mateix assumpte en una sessió del consell 

municipal d’Alzira, i s’hi deia que “és estat proposat clam per cabaners de València contra 

n’Anthoni Barral, del loch de Ternils, affermant en aquell que lo dit veí nostre havia 

rampellat lo bestiar de aquells, e que en lo dia següent hòmens de la orta haurien ballestats 

los pastors e bestiars de aquells”.1080 Davant la gravetat dels fets criminals denunciats per 

Boix, la ciutat de València envià a Alzira dos importants missatgers: el seu síndic, el notari 

Jaume de Vallseguer, i l’advocat pensionat i doctor en lleis, misser Joan Ferrando, per 

tractar sobre l’agressió i les penyores que la capital volia fer per defensar els interessos dels 

seus ciutadans; per la seua part, les autoritats municipals d’Alzira també intercanviaren els 

seus missatgers, els quals, “haüd raonament ab los jurats de València e regoneguts los clams 

propossats, attrobaren aquells ésser propossats contra veritat..., demostrant per legítimes 

                                                 
1078 AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, f. 56r-v (23 de novembre de 1405). 
1079 AMV: Lletres missives dels anys 1398-1400; g3-6, f. 313v-314r (6 de març de 1400). La denúncia o clam es 
produí davant els jurats de València, però com a jutges reintegradors dels emprius, en no haver-se conservat 
en la sèrie de clams del dit any coneixem la dita notícia a través dels registres de correspondència que els 
jurats valencians lliuraren als seus homòlegs d’Alzira.  
1080 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 57r. 
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provacions que les coses posades en los dits clams eren falses”.1081 Davant això, el consell 

municipal de la vila d’Alzira, assumint que no eren certes les denúncies contra Antoni 

Barral, acordà defensar judicialment el seu veí, donant-li empara front a tan poderós 

adversari.1082 

Un altre vessant dels atacs planificats contra els pastors que custodiaven cabanes 

forasteres era el decomissar-los el fato, açò és, les robes, pells, i atuells necessaris per dur 

endavant la seua vida nòmada a la recerca d’herba per als ramats. Els elements del fato 

eren, entre altres, calderes, farina, formatges...,1083 és a dir, les provisions de queviures i els 

estris per a la seua transformació i/o manipulació, ja que, com sabem, de vegades se’ls en 

negava l’accés. En 1382, els homes de l’Alcúdia, en descobrir que Domingo Camarelles, 

d’Alginet, pasturava les seues 500 cabeces de bestiar en la senyoria dels Montagut, no sols li 

empenyoraren el bestiar i l’encadenaren a ell i a un altre cabaner, sinó que, a més, “li han 

preses III àsens ab tot lo fato: farina, calderons, flaçades e altres arreus de la cabana”.1084 

El fet que diversos camperols, ja fos de les alqueries que conformaven el terme 

particular d’Alzira, ja fos dels llocs que integraven el terme general de la principal vila del 

Xúquer, sorprenguessen pastors forans amb els seus ramats pasturant en el seu respectiu 

territori era motiu per encendre els ànims. Una de les primeres mesures que empraven per 

foragitar-los era, sens dubte, la violència verbal. Tanmateix, aquesta sols la documentem en 

dos clams dels 42 amb què comptem que s’han conservat en els registres de l’Arxiu 

Municipal de València per al període 1381 a 1414 i en el nostre àmbit territorial d’estudi. 

                                                 
1081 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 57r. 
1082 “E lo dit honorable concell, haüd acord e declaració sobre los dits affers sobre lo fet dels clams, ordenà 
que la universitat, a consell de nostres advocats, menàs la defensió dels dits clams, com la execució de aquells 
fon per los jurats e síndich de València. E segons que són estats posats, si oppòsit per la dita universitat no y 
era fet, seria molt perjudicial a aquesta vila”. AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 
57r. 
1083 El formatge devia constituir un dels elements claus de la dieta dels cabaners quan practicaven la trans-
humància, com sembla desprendre’s del decomís que practicà, el maig de 1385, l’alcaid del castell de Corbera, 
Pere Fillach, en la costera de la muntanya del castell quan empenyorà al cabaner de València Joan Amenler 
dues arroves i mitja de formatges, és a dir, uns 31,95 quilos. Vide AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 
253r. 
1084 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 50r. 
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Probablement, foren diverses les increpacions verbals que sofriren els cabaners forasters 

per a expulsar-los, però els clams no recullen les paraules injurioses o amenaçadores. ¿Un 

problema de la font documental? És possible. 

No obstant això, els dos casos que documentem són força reveladors de la potència 

intimidadora de les paraules. En març de 1384, una cabana de ramat de Domingo Cala-

motxa, de València, pasturava en la vall d’Aigües Vives, l’única de les tres valls paral·leles a 

la serra de Corbera que comunica la vila d’Alzira amb les terres de la Valldigna o Vall 

d’Alfàndec. Quan el “hòmens d’Aigües Vives” se n’assabentaren, amenaçaren els dos 

pastors que custodiaven el bestiar estrany “dient-los que si ells los podien haver de dia i de 

nit que·ls azconejarien”.1085 El fet és que els pastors, atemorits, i sabent que eren molt 

vulnerables als atacs que s’emparaven en la foscor de la nit, fugiren esparverats abandonant 

les ovelles i corders “sens guarda alguna”. Però, abans d’açò, els habitants de la vall 

d’Aigües Vives havien emprat la força de les paraules per desarmar els forasters i forçar la 

seua fugida, “no contrastant que·ls dits pastors los mostraren la carta de franquea, la qual 

fon aturada dients que era falsa”.1086 

L’altre episodi en què s’empren paraules ofensives per intimidar els pastors de la 

cabana del paraire de València Joan Pérez tingué lloc entre les terres que separen 

Guadassuar d’Alzira, en febrer de 1407. Efectivament, els homes de la contribució 

particular d’Alzira “contrastaren” al pastor d’un ramat de 170 ovelles “de fer passar lo dit 

bestiar per lo dit pont, en tant que·l dit Pere Canyelles menà de paraula lo dit pastor que·l 

mataria, hoc encara que li tragué lo punyal remetesen al dit pastor per dar-li ab lo dit 

punyal, e lo dit pastor, veent açò, fogí e lexà lo dit bestiar per tal que no prengués algun mal 

e dan en la sua persona, e, enaprés, en Pere Ligalbé, carniçer de Guadaçuar, vench-li detràs 

pregant-lo que tornàs al dit bestiar, e, tornant lo dit pastor, lo dit en Pere Canyelles gità la 

                                                 
1085 El terme asconejar deriva de la paraula possiblement d’origen basc “ascona”, la qual designa: “el dard o 
espècie de llança curta que tiraven per ferir a distància”. Vide ALCOVER, Antoni Mª.-MOLL, Francesc de B.: 
Diccionari català-valencià-balear. Palma, Moll, 1975, vol. II, p. 59. 
1086 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 185r. 
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mà al caputxó al dit pastor e l’altra mà gità al punyal, dient-li: ‘pel cul d’axí jo us mataré e 

nos lexarets lo bestiar, e àls no li feren”.1087 Les dures paraules pronunciades per Canyelles i 

els gestos produïts, punyal en mà, intimidaren profundament el pastor Andreu Just. 

Insistim que un primer xoc entre els pastors forans i els propietaris de les terres on 

pasturen és la confrontació verbal. El fet de maltractar verbalment l’adversari comporta una 

càrrega intimidatòria potent per a fer-lo desistir dels seus propòsits. És per això que 

s’empren paraules força injurioses contra el cabaner foraster que cerquen causar una ofensa 

contra el bon nom o l’honor del contrincant, afeblint-lo. Un exemple del que diem ens el 

brinda l’actuació del donzell Jaume Serra, en l’octubre de 1422. Serra, originari d’Alzira, era 

senyor de l’alqueria de Massasseli, si bé habitava a la ciutat de València, i, segons el 

document, proferí “paraules injurioses, prorrumpit desonries e contumèlies” contra Gil, un 

pastor que conduïa el bestiar llaner de Pere Polo, un cabaner d’Alginet, igualment: 

“cominant-li paraules de menaces, entre les altres que, si no·s partia d’allí..., li trencarien lo 

cap ab la lança que ell aportava”. Però el que encengué els ànims del donzell fou que el 

pastor el recriminés, a ell, un noble: “e com lo dit pastor fos respost que no estava bé a 

gentilhom menaçar a un pastor, e que no·l se lexaria trencar”. Això féu que encara que el 

pastor estava retirant-se, la ira s’apoderà de mossèn Jaume Serra, i retornà contra Gil, 

juntament amb un jove servent seu que portava una llança en la mà, i ell, amb una ballesta 

parada, s’aproximà al cabaner i li digué: “Aturats, en treÿdor, que yo us daré vostre 

merecido!”. I això causà tan gran temor en aquell que havia estat etzibat, que abandonà 

espaordit el ramat que tenia al seu càrrec.1088  

Una altra topada en què la injúria contenia un potent missatge esdevingué a finals 

de l’any 1386 en el territori de l’Alcudiola, un llogaret de la veïna senyoria de Corbera. El 

senyor de l’alqueria, Berenguer Durà, un ciutadà de València, rampellà el bestiar del 

                                                 
1087 AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, (14 de febrer de 1407). 
1088 RUBIO VELA, Agustín (ed.): Epistolari de la València Medieval (II). València-Barcelona, Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, p. 305-306. 
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mercader de la mateixa ciutat Pere Fuster, oposant-se fins i tot a que aquell li mostrés la 

seua carta de franquesa, “la qual no li volch obeir, ans li dix que no li valria la franquea, ni la 

puta de sa mare”.1089  

D’altra banda, en octubre del referit any, un imprevist encontre entre els cabaners 

del ramat de Pere Portell, d’Alginet, procedents de les pastures de les muntanyes de Dues 

Aigües, en la comarca de la Foia de Bunyol, i de retorn a la senyoria de Gerard Bou, 

Alginet, al seu pas pel bell mig de la subcomarca de les Torralbes, (també coneguda com la 

Foia de Llombai) en terme de Catadau, ens il·lustra sobre el poder de persuasió de la 

invocació del crit d’alerta per excel·lència en català.1090 Un moro s’acostà amb un dard a la 

mà al nombrós bestiar amb actitud amenaçant cap al pastor Pere Castelló, i atès que “aquell 

se defensàs de aquell, que no li fes dan”, i com l’esmentat moro “cridà altes veus: ‘Via fora’, 

e al cridar que aquell fahia vengren dos moros ab lances en ajuda del dit moro”,1091 el dit 

pastor, veient-se desemparat i tement per la seua vida, fugí abandonant ramat, fato, tres 

bèsties de càrrega i els gossos mastins. Així es perderen 70 cabeces d’ovelles i 2 cabrits xics, 

tots ells avaluats en 496 sous, d’un ramat de 430 animals de llana. 

Hi ha una sèrie d’actituds contra els pastors forans que palesen no solament l’odi 

envers ells, sinó també el menyspreu més absolut. El que està en el transfons últim d’una 

sèrie de comportaments és la humiliació, en alguns moments pública, dels pastors forasters, 

en tractar-los com si fossen les bèsties que custodiaven. Dos exemples ens ho il·lustren de 

manera fefaent. El març de 1382, diversos “hòmens de l’Alcúdia”, veient que la rabera de 

                                                 
1089 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 283r. La confrontació entre Berenguer Durà i Pere Fuster no 
s’acabà aquell dia de sant Andreu de 1386, sinó que s’instà un procés davant els jutges dels emprius durant 
l’any següent. En ell es veu com Durà apel·là al justícia de Corbera per a que visualitzara les destrosses que li 
havia fet el ramat de Fuster: “Senyor, justícia, com m’an desfetes les bordes e tanques de les vinyes”, a la qual 
cosa li respongué aquell menyspreant el seu contrincant: “No, senyor justícia, axò les formiguetes ho han 
feyt”. Vide AMV: Processos; vv-6, f. 2v-3r. 
1090 Molt probablement els mudèjars de Catadau, senyoria de Ramon de Riusech, no parlaren el català de 
València, i sí el dialecte valencià de la llengua àrab, però en la denúncia interposada davant els jutges 
reintegradors dels emprius, tant l’escrivà redactor de la mateixa, com l’acusador de la infracció reduïren les 
paraules que pogueren creuar-se en aquell moment al seu llenguatge comprensiu i intel·ligible, ja que amb tota 
seguretat no comprendrien el que pogueren dir els sarraïns del dit llogaret. 
1091 AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, (29 d’octubre de 1407). 
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Domingo Camarelles, integrada per 500 cabeces, “havia pastada una cultiva d’erba”, 

volgueren castigar-lo de manera exemplificant i donant un exemple a altres cabaners, i per 

això “meteren lo dit Domingo en la cadena \e I altre hom/”.1092 Dos anys més tard, l’abril 

de 1384, en represàlia per haver entrat en terres cultivades, prengueren Joan Altet, 

d’Alginet, i en Alzira, “l’an tengut pres en la cadena, per ço com no volia donar fermança 

de dret sens alcun dan o tala”.1093 En les places de molts pobles, un dels llocs de sociabilitat 

per excel·lència, hi havia una cadena, en alguns casos un cep, on el presumpte delinqüent, 

lligat pel coll, era exposat a l’escarni públic de tothom per a vergonya. A Sueca, encara hui, 

en una cantonada de la casa consistorial està assenyalat que allí hi havia “el cantó de 

l’argolla”. 

Altres manifestacions que denoten violències són aquelles en què es tracten els 

pastors de les cabanes ramaderes com si fossen bèsties; aquesta actitud no és nova, ja ho 

hem vist amb l’encadenament per pastors en la plaça pública de L’Alcúdia i d’Alzira. 

Efectivament, el llançament de pedres contra el bestiar i pastors és un clar exponent que a 

través de la humiliació que infringien un nombrós grup d’homes armats es perseguia que 

els forasters plegassen.1094 Una altra acció ignominiosa és la de barrafustejar o pegar amb una 

llança als cabaners.1095 Des d’un punt de vista antropològic, totes tres actituds -la de la 

cadena, el llançament de pedres i el colpejar amb una llança (en absència de gaiato o bastó 

de pastor)- són tres llenguatges inequívocs en els quals el format (comunicatiu) és el 

missatge farcit d’un clar simbolisme: desposseir els pastors forasters de qualsevol aguait 

                                                 
1092 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 80v. 
1093 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 188r. 
1094 En octubre de 1405, estant “amalladats” en les marjals d’Albalat de la Ribera els ramats de Joan Bou, 
senyor de la veïna baronia de Cotes, “veneren de X a XII hòmens ab armes contra los dits pastors e lançaren-
los pedres e donaren dues pedrades a un dels dits pastors en les espatles, e rampellaren lo dit bestiar, per lo 
qual rampellament los dits pastors agueren de fogir e lexar lo dit bestiar, e són perduts X moltons, que no·ls 
han poguts trobar, e .I. mort, que són per tots XI moltons”. AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, f. 56r-v. 
1095 En març de 1409, Domingo Camarelles, d’Alginet, es clamà contra el guardià del terme de l’Alcúdia 
perquè “li havia penyorat una somera e li havia barrafustat son fill ab una lança, per ço com lo bestiar pexie 
les erbes del dit loch de l’Alcúdia”. AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, (1 de març de 1409). 
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d’humanitat, i per això se’ls tracta com a bèsties, sense distinció formal entre animals 

quadrúpedes o bípedes. 

Si bé ni la mentida ni l’engany en sí no els podem qualificar pròpiament de 

violència, en canvi sí que pot entrar en la categoria moral de la malícia per forçar un dany 

causat per la voracitat de les bèsties alienes i poder justificar una “intervenció” per a 

suposadament defensar-se del mal infringit. Això, almenys, es desprèn de tres casos. A les 

darreries de l’any 1383, diversos camperols de Carlet empenyoraren una somera d’un pastor 

d’Alginet “per ço com lo seu bestiar pexia les herbes del terme del dit loch llà on lurs 

bestiars pexien, affermants que era bovalar”. Joan Martínez, que era el cabaner empenyorat 

en la denúncia o clam interposat contra aquells, al·legava, “no contrastant que fossen certs, 

que ell era vehí d’Alginet”,1096 és a dir, el coneixement de la geografia rural del poble 

limítrof que argüia el ramader és un factor que ajuda a entendre la profunda animadversió 

envers els pastors d’Alginet per quant, essent de la contribució de València, coneixien molt 

bé les terres de la Ribera i de la contribució d’Alzira. Poc després, en 1385, els homes de 

Cotes empenyoraren un ase i el seu fato de pastors de València al·legant que eren dins del 

bovalar, quan per la seua part els pastors deien que estaven en la muntanya.1097 Uns anys 

més tard, en octubre de 1400, l’aragonès Gil Martínez es queixava que en Alzira els 

bovalars no estaven ni assenyalats, ni correctament fitats.1098 

 

                                                 
1096 AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 168r. 
1097 Diego Garcia, majoral del bestiar del carniser G. Salvador, en el seu clam interposat el 5 d’abril de 1385, 
afirmava “que·l dit bestiar seria entrat en una partida de lur terme que era bovalar. Jassia que ells no·l 
trovasen com fos en la muntanya”. AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 215v. 
1098 “…per en Gil Martínez, vehí de Torriges, aldea de la ciutat de Terol, nos és estat donat a entendre que ell 
e pastors seus passant son bestiar per lo terme d’aqueixa vila, per vosaltres, o vostres guardians, serien estats 
penyorats, per ço com, segons dehits, aquell dit bestiar seu entrà o fon més en lo boalar de aquexa vila, lo dit 
Gil Martínez lo contrari al·legant, dient que lo loch o partida de terme que vosaltres appel·lats e diets boalar 
no ere, ni és, mollonat, ni senyalat. E que, de XX anys ançà, e més, los vostres bestiars e estranys han 
acostumat contínuament passar sens pena per lo dit loch o partida appel·lants boalar”. AMV: Lletres missives 
dels anys 1400-1403; g3-7, f. 46v. 
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Conclusions 

Aquesta tesi doctoral té tres eixos conductors: el temps, l’espai i la temàtica d’estudi. 

Els dos primers, les darreries del segle XIV i començament del segle XV, així com el 

territori, la vila d’Alzira i el seu terme són circumstancials. Les fonts documentals de l’època 

assenyalada eren òptimes per a l’objecte de la investigació efectuada: el proveïment de grans 

i carn en una important vila del País Valencià. 

Alzira i el seu territori immediat ha estat la demarcació sobre la que s’han analitzat 

una sèrie de polítiques del seu govern local destinades a tenir ben fornit el graner comunal i 

les carnisseries. El perquè del districte o circumscripció d’aquesta investigació històrica ha 

estat una excusa, un pur “accident” causat per l’atzar que en el seu capritxós devenir ha fet 

que es conservés un magnífic arxiu local a la principal població de la regió coneguda com la 

Ribera del Xúquer. Ha estat Alzira, però podria haver estat qualsevol altra vila del Reial 

Patrimoni en el regne de València de similars característiques. 

Així, les conclusions que hem obtés si bé han estat producte de l’anàlisi local, bé 

podrien ser extrapolables a altres indrets importants valencians que han perdut els 

documents medievals del seu arxiu local com ara Xàtiva, Morella, Borriana... 

En època medieval, la vila era no sols el territori urbà on un govern local exercia la 

seua autoritat, sinó també el camp que circumdava el principal centre poblacional on es 

reunia el consell municipal. La vila d’Alzira havia estat dotada d’un gran terme particular, i 

encara més, exercia el seu poder en determinats aspectes: defensa infraestructures viàries... 

sobre altres localitats de senyoria que s’enclavaven en un terme més gran anomenat 

Contribució General d’Alzira, un antic vestigi de la governació sotmesa a la madina en el seu 

més recent passat islàmic que la Corona decidí conservar per dotar les viles de reialenc -la 

vertadera carcassa del regne en paraules de Josep Torró-- de cert poder sobre el seu 

hinterland.  
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A l’època estudiada comptem amb nocions clares de la distribució de la població en 

el terme particular d’Alzira. Així en 1373, el 57,32% dels habitants del terme d’Alzira és 

concentraven en la vila, els seus 2 ravals i la moreria, uns 931 casats. D’altra, a les diverses 

alqueries del terme en concentraven el 42,68% del total dels habitants de la demarcació, uns 

693 casats. Més de 8.000 ànimes. 

En canvi, pel que fa a la contribució general d’Alzira no disposem de dades que 

ofereixquen resultats concloents pel que fa al nombre d’habitants d’aquesta demarcació. 

Des del segle XIII fins el segle XV els cereals esdevingueren el principal producte 

agrari del País Valencià, i consegüentment es convertiren en un component essencial de la 

dieta, més encara en les capes socials inferiors i rurals. 

L’expansió del cultiu del cereal, a més d’obeir a qüestions culturals i religioses tenia 

un component econòmic de primer ordre: era un producte elaborat per un mercat que cada 

vegada demandava més grans que pogueren convertir-se en pa. Era un cultiu capaç de ser 

emmagatzemat durant uns mesos a fi d’esperar l’augment del preu, a més de ser fàcilment 

transportable. 

Al País Valencià hi havia dues regions amplament conegudes per ser excedentàries 

d’aquest producte, al sud del regne, les parts d’Oriola, i d’altra, en segon terme, la Ribera 

del Xúquer, amb Alzira al capdavant. 

Si bé el principal gra, i el més estimat per a l’alimentació dels humans era el 

forment, la Ribera del Xúquer era famosa per la producció de civades i ordi, uns grans 

essencials per a l’alimentació del bestiar, als que sovint es recorria per panificar-los quan 

fallaven les collites de blat. 

La vila d’Alzira a fi de poder abastir-se de grans de manera regular aconseguí el 

privilegi d’establir un nou almodí durant els primers anys del regnat de Pere el Cerimoniós, 

ja n’existia un en la segona meitat del segle XIII. Al final del regnat d’aquest sobirà, en 

1375, aconseguirà altre diploma regi, aquest amb la facultat traslladar de lloc o refer 
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l’almodí i el pes reial per haver-se quedat menut l’anterior, cosa que farà el 1400, tot això un 

inequívoc signe de creixement econòmic i demogràfic. 

L’almodí fou objecte de reglamentació per part dels jurats, els quals sempre 

vetllaren per que estigués ben proveït de forment i altres grans, per imposar el preu de 

venda d’aquests, és a dir, per mantenir un preu intervingut, i per perseguir els fraus en la 

compravenda de cereals produïts per especuladors, i persones no autoritzades en la seua 

comercialització. No obstant això, també es podien aconseguir cereals en els hostals, tendes 

i fleques. 

No sols es podia confiar en la iniciativa privada duta a terme per mercaders de 

grans per a tenir ben abastit de cereals el mercat local, d’ací que el govern local d’Alzira, a fi 

de preservar la pau social en el territori on exercia la seua autoritat hagué de recórrer a la 

implantació de diverses polítiques municipals, segons la conjuntura, a fi de comptar amb 

grans en l’almodí de la vila. 

D’una banda s’emprarà la diplomàcia municipal, la qual es revela com una via per 

aconseguir uns fins de manera cortès i amistosa, a través de pactes entre entitats locals que 

tenen en compte el respecte mutu i el valor de la paraula entre els contractants del conveni. 

A finals de 1375, o començaments del següent any, València i Alzira aplegaren a una entesa 

per a que la segon no tingués cap problema en exportar grans al Maestrat, sempre que 

semblant quantitat tramesa a terres de la senyoria de l’Ordre de Santa Maria de Montesa fos 

venuda a la capital del regne. La concòrdia no estava escrita, malgrat la gran afecció dels 

valencians de l’època per enregistrar-ho quasi tot, la paraula donada entre representants 

d’ambdues institucions locals tenia vigència i plena vàlua. 

Aquesta diplomàcia que tenia com a primer objectiu possibilitar pels mitjans que 

fossen el comptar amb un graner comunal ben fornit també incloïa suborns a funcionaris, 

recerca de documents antics en arxius reials que garantien drets adquirits, aconseguir 

l’amistat de poderosos nobles pròxims als sobirans per comptar amb un peu en la cort reial, 
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ambaixades o missatgeries amb la ciutat de València, etc... Igualment, les inhibicions o 

prohibicions en la treta de grans seran la primera providència que aplicaran les autoritats 

municipals quan constaten que no tenen prou reserves frumentàries per encarar els propers 

mesos.1099 Aquesta mesura coercitiva tindrà conseqüències d’immediat, s’estendrà a zones 

limítrofs, i això farà que la tensió amb la capital del regne es dispare, i que aquesta 

contraataque al veure’s privada d’uns cereals necessaris per al seu sustent de la seua 

població que en ella habita i per evitar aldarulls per manca d’abastiment frumentari. Una 

altra disposició per combatre fams i caresties és l’aplicació de la força davant situacions 

vertaderament excepcionals: l’embargament de grans de forasters que passen per terres 

d’Alzira, o que allí tenen emmagatzemats queviures en trànsit cap a València. 

Altres provisions que també establirà el consell municipal i jurats d’Alzira, encara 

que de manera esporàdica, seran: la vigilància a través de guardes en el camp, per observar 

que la interdicció siga vertaderament respectada. Entre les mesures excepcionals adoptades 

també figura la prohibició de la venda de blats a forasters. Igualment es recorre a la compra 

de blats, fonamentalment en altres zones excedentàries del país, és clar, com ara Xixona o 

Oriola, o a la signatura de convenis, que en la pràctica eren vendes forçades als arrendadors 

dels delmes, si bé aquests darrers també percebien una subvenció o ajuda econòmica. La 

limitació de la quantitat de forment que cada veí podia comprar també serà una precaució 

que s’aplicarà, aquesta, però, destinada a combatre l’acaparament de cereals en poques 

mans. Per altra banda, les rogatives religioses per demanar pluja per acabar amb l’esterilitat 

dels camps serà una via que s’aplicarà en situacions extremes. 

                                                 
1099 En canvi, en condicions no extremes hi havia una comité que tenia competències en l’autorització de 
l’extracció de blat. En la carta paccional signada entre representants de la vila d’Alzira, els seus ravals i les 
alqueries diseminades pel terme, que data de 1338 i estava vigent durant tot el període estudiat i encara més ja 
que es recull en el llibre d’estatuts i ordenances de la vila, s’acordava crear una comissió integrada per quatres 
prohòms de les alqueries (dos del districte de Ve(r)s València, i dos del de l’Horta del Cent) i un prohom per 
cada u dels dos ravals els quals “entrevinguen tan solament a les governacions de fer paraments de bestiars e 
vedaments, e treytes de blats, e vedalés o persones certes assignar a les coses a guardar, romanent, emperò, 
l’establiments dels bestiars a cinch anys feyt en sa força e valor”. LAIRÓN PLA, Aureliano J. (ed.): Libre de 
diverses statuts ... Op. cit., p. 53. 
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La ciutat de València, conscient de que no podia mantenir alimentada a tota la seua 

gran població amb els blats que es conreaven dins dels seus termes, articulà durant la 

primera meitat del segle XIV una sèrie de polítiques, gràcies als privilegis arrancats a la 

Corona, que feien que no deixaren de fluir cereals cap al seu mercat. Això, no era un fet 

innocu, sinó que tenia conseqüències en la resta del país, que aviat es deixaren sentir. Els 

interessos de les elits exportadores de grans, algunes d’elles molt inserides en els governs 

locals de les principals viles del regne, és el cas d’Alzira, xocaven frontalment amb els 

desitjos dels jurats i consell de la primera entitat local del país. 

El cap-i-casal del regne, els seus dirigents, elaboraran unes metàfores que intentaran 

mostrar la preponderància político-econòmica sobre el país, això formarà part d’un 

programa de govern que defenses l’expansió i domini de la ciutat sobre el camp. Figures 

retòriques com la del cap i els membres, o la de la mare i les filles no són sols bells i 

elegants exemples de la rica prosa municipal valenciana, sinó que també condensen en si 

mateix un clar missatge ideològic. 

Els desastres naturals en l’època medieval eren uns fenòmens que sovint 

provocaren una sèrie de conjuntures desfavorables per a moltes economies camperoles. La 

sequera o la inundació, a més de fer treballar més pel mateix, a causa de l’alça de preus, 

podien fragmentar l’agregat domèstic, amb l’afermament de membres infantils a altres llars, 

fer passar fam, i crear malestar social i recel envers les autoritats de la vila que s’havien 

erigit davant la població com els garants d’unes regulars fonts de proveïment de queviures. 

Però, el consell municipal, i al seu capdavant els jurats de la vila, tenien en la política 

d’abastiment de forment i carn i de defensa de les pastures un instrument per autoafermar 

la seua autoritat. I, en aquest punt, cal recordar que Alzira també tenia una gran capacitat 

per influir en les baronies que integraven el seu terme general. Així, l’instrument que feien 

servir les autoritats municipals per protegir la producció per a l’autosuficiència en males 
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anyades en l’àmbit comarcal o del seu terme general eren sobretot els decrets d’inhibicions 

de la treta de cereals. 

Els dirigents de la vila d’Alzira dictaminaven una sèrie d’interdiccions per salvar els 

veïns, i molts d’aquestos responien acatant les ordres del consell, per això quan les 

autoritats governatives del regne encalçaran judicialment a aquells que feien cas de les 

prohibicions ordenades per la principal població de la Ribera del Xúquer, la vila havia de 

fer valdre l’empara que els seus privilegis deparaven als veïns i aquesta, la vila, el seu govern 

local, eixia en defensa dels seus habitants. Els advocats d’Alzira defensaven en els tribunals 

de justícia de caire reial, com el del governador, situat  a València, a aquells que havien estat 

executats i tenien oró en l’almodí per vendre els seus grans. Igualment, defensarà els veïns 

que transportant blats a València hagen sofert robatoris, i exigirà a la ciutat que 

acompleixca el seu compromís de protecció en l’assegurament dels blats a aquells que 

porten queviures per abastir la capital. 

La particular i específica circumstància, la qual ben bé es pot qualificar 

d’excepcional, que visqué Alzira durant el període conegut com l’Interregne (1410-1412) 

feren que durant aquell convuls temops es dictaminassen unes mesures per avituallar-se de 

cereals i fer que aquests no caiguessen en mans dels seus enemics. 

Durant aquesta convulsa etapa en el que no hi havia rei a la Corona d’Aragó les 

autoritats locals d’Alzira a fi d’intentar mantenir les seues prerrogatives en matèria 

d’exportació i embotigaments de grans subornaran sense èxit als oficials del governador, 

decretaran inhibicions generals, axí com la forçada recollida de manera imminent dels grans 

del terme, concertaran préstecs per comprar blats, recorreran a l’expropiació dels grans dels 

delmes i a la vigilància del terme amb guardes. 

La situació dels temps excepcionals féu que també s’adoptassen mesures 

extraordinàries com ara la creació d’una comissió específica per administrar el proveïment 

de cereals en el terme particular d’Alzira, i encara en el de la seua general contribució. 
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Aquesta qüestió que hem estudiat, l’abastiment de cereals a una vila de reialenc en el 

regne de València en época tardomedieval, ha estat sols un exemple de les diverses 

manifestacions d’un tema historiogràfic el de la lluita entre el camp i la ciutat per l’afluència 

de recursos alimentaris del primer element envers el segon, que, afortunadament no 

s’esgota en si mateix, sinó que cal investigar més a fons astres dels seus diversos aspectes. 

La Ribera del Xúquer es conformà a finals de l’edat mitjana com una regió 

excedentària de gra. La relativa “abundància” de grans en mans d’uns sectors dinàmics del 

camperolat que comerciava amb ells cercant tots els guanys econòmics possibles, venda de 

forment, ordi i civada en l’almodí de València, però també les ajudes o subvencions 

econòmiques que els jurats de la capital del regne concedien pel subministrament dels 

imprescindibles cereals feren aflorar un tipus de negociant que sense ser mercader a l’ús (o 

professional) fou vist com a tal rebent l’apel·latiu de “mercader formenter”. 

Els mercaders formenters de la Ribera compraven rendes, delmes, primícies i 

terçdelmes, és a dir, quantitats de grans que havien de percebre els senyors de baronies i els 

eclesiàstics per derivar-los cap a l’almodí de la ciutat de València. En un país on era 

preponderant i hegemònica la petita explotació camperola era aquesta una de les respostes 

ofertades per solucionar el problema de com fer arribar cap al mercat de la capital grans 

quantitats de blats, el qual consumien sense cultivar els seus habitants. Després de controlar 

la compra de blats a les terres d’origen, la contribució general d’Alzira, aquests formenters 

de la Ribera es llançaren a acaparar la producció excedentària de les principals places 

cerealeres de les comarques centrals del país: la Costera, la Vall d’Albaida, l’Alcoià-Comtat i 

la Foia de Castalla. Ara bé, cal dir que a meitat del segle XIV, en 1347, formenters 

d’Algemesí ja derivaven grans de Moixent cap a la capital del regne. 

Respecte a la procedència dels “formenters” de la Ribera dels Xúquer procedien de 

localitats com ara Polinyà i Sueca, ambdues de les contribucions generals de Corbera i 

Cullera, respectivament, però sobretot els més nombrosos, actius i importants eren els del 
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districte d’Alzira, amb poblacions com ara Albalat de la Ribera, Pardines, l’Alcúdia, 

Guadassuar i de la mateixa capital del territori, Alzira. Però, si hi havia una localitat que 

vertaderament destacava en aquest negoci, aquesta no era altra que Algemesí. Un poble on 

hi havia llauradors que feien companyies per dur a terme les compres de grans i on els 

traginers sembla que també eren importants, i estaven tots dos col·lectius en el germen dels 

inicis de l’esmentada empresa. Açò és, de l’extens terme d’Alzira i les seues alqueries els 

agents econòmics més dinàmics pel que fa a l’exportació del gra (principalment civada i 

ordi) fora del terme d’Alzira al primer mercat del país s’ubiquen en una zona molt concreta 

del terme particular d’Alzira, significativament al marge esquerre del riu de Xúquer. Si no hi 

ha cap menció a “formenters” naturals del districte conegut com l’Horta del Cent al nostre 

parer no sembla que es dega a que siguen nuclis sobretot Carcaixent i Cogullada a tenir 

menor importància econòmica que no Algemesí, sinó a que la derivació del gra “sobrer” es 

déu fer cap a la ciutat de Xàtiva, més prop geogràficament i a la seua part del riu Xúquer, si 

bé per corroborar-ho fefaentment no comptem amb documents que així ho demostren 

degut a la quasi desaparició dels registres municipals d’època medieval de Xàtiva. 

Un altre element valuós, imprescindible, per a dur a terme aquesta activitat de 

comerç era poder comptar amb una notable cabana d’equins: rossins, matxos, ases... amb 

els que efectuar el transport, ja que aquest es realitzava exclusivament sobre els lloms dels 

dits animals. La Ribera del Xúquer comptava amb nombroses raberes de bèsties de tragí, 

són diverses les referències documentals que donen fe d’això.  

El modus operandi dels mercaders formenters era el següent: aconseguien els grans per 

portar-los a la capital de tres maneres distintes, per producció pròpia, per compra a altres 

camperols i per arrendament de rendes a senyors, batllia reial i a rectors de parròquies, 

també les percepcions en espècie del bisbe. La compra de cereals a pagesos implicava 

avançar certa quantitat de diners per lligar la venda. Recol·lectada la collita traslladaven 

aquesta a magatzems, ubicats no sempre en les localitats d’origen dels mercaders, i allí en 
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funció de les fluctuacions dels preus del mercat romanien un temps els grans o sortien vers 

el cap-i-casal. Prèviament, els formenters s’havien obligat o promès amb els jurats de la 

capital del regne a aportar determinada quantitat de cereals. Si les autoritats locals 

decretaven inhibicions de blats en el municipi on s’havia adquirit aquests ho comunicaven 

als jurats de València per a que els dits magistrats intercediren en l’afer. Si eren infructuoses 

les gestions els formenters, prèvia autorització de les autoritats municipals valencianes, 

cercaven altres grans fins i tot si calia en els regnes d’Aragó i Castella, almenys els que 

tenien uns negocis de més alta volada. Alguns formenters jugaven el paper d’intermediaris, 

cercant en l’especulació dels blats els seus guanys. 

Un tret definidor de les mesures encaminades a l’abastiment de la carn en la vila 

d’Alzira i la seua circumscripció durant el període estudiat és la política intervencionista que 

duu a terme el seu govern. El consell municipal que deu cercar el “bé comú” dels diversos 

segments socials que conformen la globalitat de la universitat, de les, com se les denomina 

en els llibres d’acords municipals, mans major, mitjana i menor té com objectiu primordial 

assegurar, en la localitat i llocs on el pes de l’autoconsum de carn devia ser preponderant, 

un mínim de carn en el mercat per a qui pogués i volgués recórrer a la compra dels 

queviures fos capaç d’adquirir-lo sense cap problema. 

La carn era un aliment estimat per la societat dels darrers segles medievals ja que era 

considerada com un aliment que donava força i salut d’ací l’interès dels poders públics del 

municipi per afavorir que els habitants de la vila i les seues alqueries tinguessen accés als 

esmentats queviures. 

Hi havia tres maneres per proveir-se de carn: la cacera, la cria de bestiar per a 

l’autoconsum i el mercat de la carn. 

A la Ribera del Xúquer probablement hi havien caçadors professionals, i altres 

ocasionals si l’avinentesa ho requeria, i les taules de carnisseria eren els llocs on es venien 
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una sèrie d’animals procedents de manifestacions cinegètiques com ara jabalins, cérvols, 

conills i llebres.  

Aquesta activitat estava regulada per una normativa local, d’obligat compliment en 

el districte d’Alzira que a fi d’augmentar els recursos venatòris vedava la caça en el període 

comprés entre dues festivitats del calendari litúrgic, entre sant Martí de Tours i 

Carnestoltes, era el temps de la preceptiva parada biològica. 

Entre les tècniques o enginys de cacera que s’empraven cal esmentar la ballesta, els 

filats i els ocells rapaços. 

El camperolat de la vila d’Alzira i de les alqueries del seu terme comptava a casa 

seua amb una sèrie de bestiar, no sols per cultivar les seues heretats, sinó també per satisfer 

altres necessitats. És més, la cria de bestiar per a l’autoconsum serà una conseqüència lògica 

imposada pel sistema agrari imperant, que no era altre que el de la rotació de fulles de 

cultiu, el qual preveia que una part de la parcel·la conreada romangués erma, sense plantar i 

deixada en guaret. Les herbes amb les que, gràcies a la fertilitat del terreny, ràpidament es 

poblava la fulla en descans era un apte aliment amb el que mantenir una sèrie d’animals 

casolans. 

En efecte, les bèsties de l’agregat domèstic no sols havien de proveir la família, 

camperola o no, de carn, sinó també d’ous, llet i els seus derivats lactis, a més d’altres 

productes primigenis d’origen animal que transformats es convertien en béns de consum. 

A les llars de la demarcació d’Alzira, la vila més important de la Ribera del Xúquer, 

hi havia quadrúpedes de tir i arrossegament: bous, vaques, rossins, muls i ases, que tot just 

al final de la seua vida útil serien consumits, fins i tot si havien mort de manera natural, 

però també hi havia cabres i ovelles, volgudes no sols per la seua carn, llet i formatges que 

d’elles se’n derivaven, sinó també aquestes últimes per que també produïen llana, una 

important matèria prima capaç de complementar els ingressos econòmics de la família. A 

més, també posseïen en molts casos aviram: gallines, polls, oques, ànecs i coloms. Aquests 
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darrers estaven especialment protegits, però malgrat això hi havia disposicions municipals i 

règies que incidien en el seu caràcter de no poder-los caçar en determinats casos. Altre 

animal de talla menor que igualment hem trobat en els pocs inventaris post-mortem que han 

perviscut de l’època estudiada són els conills. Un altra bèstia que no solia faltar en les llars 

amb més recursos era el porc, especialment criat per la seua carn i la capacitat de 

transformar de manera molt fàcil aquesta i convertir-la en bacó, cansalada o embotits. Açò 

és, un queviure d’origen animal capaç d’allargar la vida de l’aliment d’uns dies a uns mesos 

en un context de greus problemes de conservació per ser força peridors tots els queviures, 

especialment els provinents d’animals. El porc, o la seua femella la truja, serà un bé 

semovent que trobarem per a criar a mitges en els contractes que s’establien entre membres 

benestants generalment procedents d’àmbits urbans posseïdors d’heretats agrícoles i 

colons, fins i tot aquests darrers de religió musulmana. El nodriment implicava engreixar 

notablement el suid per a, posteriorment, ser emprat en la ingesta humana. Alguns sarraïns 

de la Ribera del Xúquer no sempre eren proclius a respectar els preceptes religiosos 

relacionats amb el consum de l’animal impur per excel·lència. És evident que no hi havia 

una rigorosa porcofòbia a terres valencianes entre el camperolat mudèjar més desarrelat. 

El consell municipal d’Alzira, en tant que òrgan institucional, tenia el compromís de 

proveir d’una sèrie d’aliments essencials, gra i carn, a tota la gent que vivia en el seu 

districte, el qual gràcies als estatuts municipals veiem que la seua demarcació de 

subministrar aliments no sols acabava en el seu terme particular, sinó que, a més, abastia i 

prohibia l’eixida de queviures de la seua contribució general. El sistema pel qual es decantà 

el govern de la vila per dur a terme aquest proveïment de carn fou l’arrendament a aquells 

professionals que gestionaven els únics punts de venda de carn autoritzats, els carnissers. 

L’assegurament de bestiar a les carnisseries, el qual constatem ja en ús el 1360, era el 

mecanisme que féu servir la vila per fluir cap al mercat de la carn uns mínims d’abastiment 

carni. El contracte conegut com assegurament ho era per a la prestació d’un servei: el 
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subministrament de moltons, ovelles, cabres i alguns bous. Certs carnissers s’especialitzaren 

en aportar al mercat determinada classe d’animals. Sols els carnissers podien assegurar 

bestiar, encara que de vegades s’infringia aquesta norma. Els moltons, cabrons i demés 

bèsties assegurades per a ser declarats aptes per al seu consum a través de les carnisseries 

havien de passar una inspecció ocular abans d’entrar a pastar en els bovalars propis de la 

municipalitat i habilitats a l’efecte. Aquesta mena d’examen sanitari era realitzat per una 

comissió integrada a la fi per altres professionals del tall i la venda de carn i per dos jurats, 

açò és, per aquells que entenien de l’estat sànitari dels animals i per aquells altres que sabien 

de la gestió dels afers públics, essent el de l’abastament de queviures un dels més principals. 

La procedència del bestiar que s’escorxava als maells d’Alzira i les seues alqueries 

per a una immediata venda a les carnisseries tenia un triple origen. D’una banda hi havia 

animals criats en el mateix districte i a més comptem amb dades que demostren que part 

del bestiar s’engreixava en zones limítrofs als termes de la Contribució General d’Alzira, en 

terres de la baronia de Corbera, en la qual hi havia uns marjals i boscos singularment aptes 

per a les pastures. A més, cal assenyalar que una sèrie de comunitats rurals de la Ribera del 

Xúquer i dels seus voltants (vall de Càrcer, Castelló de Xàtiva...) s’especialitzaren en la cria 

de moltons i ovelles. 

D’altra, comptem amb contractes econòmics que testimonien compravendes de 

bestiar entre gent d’Alzira i la seua contribució general i altra oriünda de les comarques de 

l’interior valencià com ara la Vall d’Albaida i l’Alcoià els quals ens parlen d’unes clares 

relacions econòmiques entre ambdues regions. 

De terres més llunyanes també provenien ovicàprids, del triangle format per les 

poblacions d’Aiora, Almansa i Villena, però sobretot de les serralades de Terol i d’Albarrasí. 

Les terres del Baix Aragó i la Ribera del Xúquer mantingueren uns fluids tractes comercials 

gràcies a una secular transhumància.  
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Els carnissers eren un col·lectiu facultat per les autoritats municipals per vendre 

carn. A Alzira solia haver entre 10 i 12 professionals del tall. En canvi, a les alqueries del 

terme de la vila l’existència o no de carnisser anava en funció de la seua demografia. Llocs 

de la demarcació amb menys de 20 casats no comptaven amb despatxos de carn. De les 16 

alqueries existents en la contribució particular en 1399-1400 sols hi havia en vuit llogarets, 

açò és, a Algemesí, Guadassuar, Cogullada, Carcaixent, Benimaclí, Ternils, Lo Toro i 

Cabanes. 

Els carnissers d’Alzira significativament vivien quasi tots dins la vila, protegits pels 

murs i fossats (tots excepte un que ho feia al raval de Barralbeb). Així mateix, cal assenyalar 

que aquest grup no és especialment ric, així, per exemple, en 1400, de les 16 mencions a 

aquests professionals, a les seues vídues i fills d’aquests sols dos podrien considerar-se 

potents, ja que un supera les 100 lliures de valor fiscal amb el que són avaluats els seus béns 

immobles, té 165 lliures peiteres, i l’altre les frega, en té 97, quatre tenen propietats 

estimades entre 60 i 72 lliures i la resta, deu, amb valors per a cases i camps amb valors 

inferiors a 50 lliures. 

Hi ha una clara divergència en la gestió de les carnisseries ja siguen aquestes d’un 

àmbit urbà, Alzira, ja d’àmbit rural, les alqueries disseminades pel terme de l’esmentada vila. 

En efecte, els carnissers d’Alzira són molt donats a establir companyies de negocis, en les 

que a més del professional del tall i venda de carn hi ha algun soci capitalista, comptant 

entre aquests a notaris de la vila, de vegades diversos carnissers s’imbriquen els uns amb els 

altres. En canvi, els carnissers de les alqueries no solen conformar companyies, encara que 

diversos carnissers podien estar al front d’una carnisseria. 

Els veïns que gestionaven les carnisseries atès que usaven balances i pesos per pesar 

la carn eren objecte de certes suspicàcies per part dels consumidors, i això a causa dels fraus 

que solien fer, si més no alguns d’ells. És per això que el govern local aprovarà certes 

disposicions per a assenyalar com i de quina manera s’ha de vendre  
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Gràcies als llibres d’actes dels jurats i consell de les darreries del segle XIV i de 

començaments del segle XV es constata que els carnissers a Alzira formaven una 

corporació d’ofici, a l’igual que molts altres gremis com ara els tendrers, sabaters, 

llauradors, ferrers, paraires, sastres i aquests aportaven els seus consellers i/o prohoms al 

consell municipal. I pel que fa a les alqueries també hi havia representants de les alqueries 

en el consell municipal l’ofici dels quals era el de carnissers. 

A les carnisseries d’Alzira i les seues alqueries sols es despatxava carn de 

quadrúpedes. Fonamentalment d’ovicaprids i bòvids, però no sols. En aquest sentit els 

registres de carns assegurades, inserits en els llibres d’actes del consell, són inequívocs. Els 

animals que asseguraven els carnissers (i les companyies comercials que hi havia al darrere 

d’aquests) són principalment moltons, açò és, el mascle de l’ovella adult, però no vell, i a 

més castrat, ovelles, alguns anyells, cabrons i cabres, i ja en un plànol secundari: bous i 

vaques. Ara bé aquests són els animals que els professionals del tall oferien com a garantia 

per proveir el despatx de carn en les taules del mercat, però no són l’única carn que els 

habitants del districte d’Alzira consumien. 

Gràcies als contractes d’arrendament de les taules de carn municipals, les 

denominades de la boqueria veiem com el perfil de consum d’altres tipus de carn eixampla 

el seu ventall d’oferta al possible comprador. A més de vendre ovicàprids amb defecte o 

malaltissos també es venien altres tipus de bestiar. El porc, capat o no, es venia únicament 

en aquestes taules especials, a l’igual que els marrans denominats “munters”, açò és, els 

senglars o jabalins. Els cérvols que s’abatien en les serralades del terme també tenien el seu 

lloc a la boqueria. Així mateix, el llibre dels estatuts i ordenances de la vila també ens dóna 

a conèixer el consum d’una sèrie d’animals de ploma com ara oques, gallines, perdius i 

coloms. D’altra manera, cal dir que no es destriable que els milers de teuladins que 

s’atrapaven amb filats per ser força perniciós perquè devastaven els camps de cereals 

acabaren dins l’olla per ser ingerits. 
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Les taules de carnisseria de la vila d’Alzira, documentades ja a mitjan del segle XIII, 

s’establiren originàriament el 1274 a dos veïns de la població, essent prerrogativa règia el fet 

de que s’havien de conduir en aquests primers moments de la mateixa manera que ho feien 

semblants tendes en la ciutat de València. 

A les carnisseries sols es venia carn d’animals quadrúpedes, no la de les aus o 

volateria. 

El consell municipal de la vila d’Alzira pel que fa a la venda de carn en establiments 

habilitats a l’efecte era força intervencionista. El govern local regulava diversos aspectes al 

voltant de la venda de carn en el mercat: des de com o de quina manera s’havia de 

despatxar als compradors el producte, peridor a la força, a altres disposicions com ara com 

gestionar la venda, sense oblidar l’obligatorietat de tot professional del tall i venda de carn 

de comptar amb balances i pesos homologats pel mustassaf de la vila, i també 

l’assenyalament de manera inequívoca de quin tipus de carn estava exposada a fi de que el 

consumidor sabés en tot moment que era el que se li estava venent. 

Mentre que les carnisseries dels diferents llocs del terme d’Alzira solien ubicar-se en 

la plaça Major de la població, a la capital del districte s’havien instal·lat des d’antic al bell 

mig de la vila, junt a l’almodí, prop de la principal església de la localitat, i no molt lluny de 

la cort de la batllia i de la casa del consell. 

De les diverses taules de carnisseria, habitualment dues eren propietat del municipi 

són les denominades taules de la boqueria, encara que aquest nombre s’ha vist augmentat 

fins a quatre en algun any. Es tracta de botigues un tant especials pel que fa a la venda de 

carn. Efectivament, el govern local d’Alzira estava molt interessat en defensar els interessos 

dels consumidors de carn. És per això que habilitava una sèrie de taules on els veïns de la 

localitat, previ pagament a l’arrendador que en subhasta pública s’havia quedat la gestió 

d’aquesta mena de taula, podien vendre carn de porc, cérvols, jabalins, cabres munteses que 

havien estat caçats en les serralades del terme municipal. Però, també moltons, ovelles i 
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cabrum “rafalins”, açò és, malalt, o amb cert defecte. A més a més eren aquestes taules les 

habilitades per a que els veïns de la població que volguessen portar allí a vendre els animals 

que podien criar a casa seua. El consumidor de carn d’acord amb la seua disponibilitat 

econòmica si volia carn a l’olla, ja sabia on l’havia d’adquirir, en tendes de primera qualitat o 

de segona, ja que aquesta darrera opció sempre era més barata. 

L’establiment d’una altra taula, això sí estacional, la de la Quaresma, per 

subministrar aquest precís queviure, que segons la creença estesa en l’època donava força i 

salut, en el període de temps que segons prescripcions religioses de l’Església catòlica 

estava vedat la ingesta d’aquest aliment indica si més no un interès per atendre les 

necessitats bàsiques d’un segment de la població que requeria aquesta important font de 

proteïnes. 

A Alzira hi havia unes vuit carnisseries en els darrers anys del segle XIV. L’element 

fonamental d’aquestes era la taula sobre la que tallar i exposar l’animal ja esquarterat. Les 

taules de carnisseria originalment amidaven 12 pams valencians, uns 2 metres 64 

centímetres, si bé com que eren part d’un negoci, podien ésser dividides, i per això a la fi 

del segle XIV ja hi havia una sèrie de taules que s’havien partit, per això hi havia carnissers 

que eren amos de taules de 12 pams, però altres de taules de 4 pams (0.88 metres). En total, 

les 10 taules de carnisseries que hi havia en 1393 amidaven uns 84 pams valencians, uns 

18,48 metres. 

En definitiva, el que els poders públics locals, el consell municipal propugnava a 

través de la seua política d’abastament carn era la de defensar els interessos de la comunitat 

d’habitants en tant que consumidors de carn, per això s’ha documentat algun enfrontament 

o fricció entre govern local i el col·lectiu de carnissers; trobar solució a problemes 

d’abastament oferint unes racions mínimes, no tothom accedia al mercat de la carn perquè 

ja tenia el seus recursos per proveir-se d’aquest aliment a casa pròpia; fixar els preus de la 

carn, i vetllar per la bona distribució i la qualitat de la carn. 
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Com que la carn tenia el seu origen en un animal viu i aquest es sacrificava poc 

abans del seu consum o ingesta, les atencions que aquests demandaven respecte als 

recursos per alimentar-lo eren també un aspecte a tenir en compte en la política 

d’abastiment d’aquest queviure. 

El gran pes que la ciutat de València adquirí en el nou País que duia el nom 

d’aquesta després de la conquesta del segle XIII fou un element que es revelaria com a 

causa i origen de molts conflictes de la ciutat contra el camp, o si es vol també contra les 

viles i senyors, ja que els recursos naturals, en general, i que les pastures, en particular, eren 

un bé limitat, imprescindible per al desenvolupament de la ramaderia amb finalitat 

d’abastiment alimentari i de llanes. En el rerefons hi havia una situació de privilegi pel gaudi 

dels recursos a través dels emprius. La capital del regne des del mateix naixement d’aquest 

adquiria una condició de privilegi, ja que era una entitat incapaç de mantenir’s amb els seus 

mitjans, i per això obtingué de la Corona que tot el reialme fos el seu “terme”. 

La capital del regne aconseguia en 1360 conformar un tribunal específic per a que 

els jurats d’aquesta jutjaren qualsevol agressió soferta pels seus veïns i els abastidors en 

matèria d’emprius. 

Si la ciutat de València defensava feroçment les prerrogatives que feien que els 

seues veïns poguessen abastir-se de recursos naturals allà on foren, per la seua part les viles 

reials feien altre tant. Alzira també incidia en la gestió dels emprius d’altres poblacions ja 

fossen del seu terme particular, ja del general, i això es manifestava de diverses formes: amb 

la queixa a les autoritats municipals d’Albalat de la Ribera del decomís d’unes egües que 

patia un veí seu quan peixien en els marjals i recordava als d’Albalat que totes les marjals, 

prats i muntanyes que estaven dins del terme general d’Alzira eren objecte de gaudi comú 

entre tots els que hi habitaven. O impedient que Alberic cultivàs arrossos, per defensar-se 

així de possibles malalties. I, encara més, quan els jurats d’Alzira s’assabentaren que el 

senyor de la petita senyoria de Cotes havia fet un nou bovalar, s’afanyaren a reconèixer-lo a 
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fi  de gravar fiscalment aquell nou espai d’exclusiu ús ramader. Però si aquesta era la tàctica 

del govern de la vila, una estratègia seguida pels veïns d’Alzira per alterar l’equilibri 

“natural”, es a dir, per explotar els recursos d’altres comunitats rurals o baronies situades 

fora del terme general, consistia a lliurar en concepte de comanda ramats seus, ja que 

d’aquesta manera s’asseguraven que les seues ovelles i moltons poguessen péixer en 

muntanyes i zones pantanoses colindants. 

Front a la invasió forana que sofrien el terme de la contribució general d’Alzira, el 

consell municipal aprovava preservar una part del territori per a l’ús exclusiu dels seus 

animals, els bovalars, essent aquests uns espais prohibits per als cabaners de València i la 

seua contribució, també vedaven les hortes a l’entrada d’aquests ramats. Un bovalar 

salvaguardava de certa pressió un espai, però traslladava el problema a un altre indret si 

aquest no es preservava, i com un efecte de dominó proliferaren el nombre de zones 

acotades per a us exclusiu de les seues comunitats camperoles per a les quals havien nascut. 

Els bovalars són un exponents de la pressió de ramats forasters i un indret generador de 

conflictes amb els pastors que els consueixen. 

Les cabanes alienes al territori d’Alzira i el seu terme general, integrades de vegades 

per centenars de caps, eren un perill seriós per al territori pel qual passaven, no sols per la 

seua extrema voracitat sobre cultius d’horta i arbustius, sinó per les fràgils infraestructures 

de reg. 

Atès que les cabanes dels ramats forasters, amb els seus pastors al capdavant utilit-

zaven les pastures del terme d’Alzira i dels seus llocs i no se’ls podia expulsar perquè tenien 

dret segons la legislació que s’aplicava al regne alguns, malgrat tot, empraran la violència 

per foragitar del territori les raberes originàries de la contribució general de València. 

La violència en aquesta societat tardomedieval esdevé un mitjà per aconseguir un 

objectiu: disminuir o neutralitzar la pressió d’animals de pastura sobre el bovalar, insistim 

no un fi en sí, per això assistim a dos tipus en les seues manifestacions de defensa dels 
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recursos considerats propis. Una primera que es fa palpable contra el bestiar com ara: 

córrer el bestiar, degollar-lo, colpejar-lo amb pals de fusta, segrestar el ramat..., i una altra 

exhibició de crueltats que es duen a terme contra els pastors que condueixen les cabanes, 

també amb diversa gradació d’agressivitat, com per exemple el proferir verbalment 

amenaces de mort i insults, apuntar els pastors forasters amb armes, lligar-los amb una 

argolla al coll en la plaça com si fossen bèsties o gossos, decomissar-los el fato i queviures, 

disparar projectils amb diversa intencionalitat contra els mossos que custodien els animals. 

En definitiva, es tractava de defensar els recursos naturals de la terra front als 

forasters, una reiterada constant de la nostra història rural que ve a complementar el 

coneixement en les relacions que interconectaven diversos espais econòmics i socials: la 

ciutat d’una banda, i d’altra el camp, essent aquest segon una zona “conquerida” i al servei 

del desenvolupament dels nuclis urbans. 
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CRITERIS D’EDICIÓ I TRANSCRIPCIÓ 
 
 S’hi han aplicat les normes habituals en la publicació de texts medievals, que tenen 
com a referent les normes de la col·lecció “El Nostres Clàssics” de l’editorial Barcino, és a 
dir: 
1. Es conserven les grafies tradicionals. 
2. Es puntuen i separen els mots segons les convencions i els usos actuals. 
3. S’accentua el text d’acord amb les regles ortogràfiques vigents. 
4. Es respecten les lletres originals, però regularitzem les grafies i/j, f/s, u/v i c/ç, 
d’acord amb els usos actuals. 
5. Es desenvolupen les contraccions i reduccions. 
6. Se substitueix ll per l·l, quan aquestes grafies tenen valor geminat. 
7. S’aplica el criteri normatiu de l’ús de majúscules i minúscules. 
8. S’usa la dièresi i el guionet d’acord amb la normativa actual. 
9. Es despleguen les sigles i les abreviatures. En el cas de noms propis representats per 
una inicial, es desenvolupa el nom complet entre parèntesi: R(amon). 
10. S’empra l’apòstrof d’acord amb la normativa actual. 
11. Les formes verbals del verb ‘haver’: ‘ha’ ‘he’, quan no duen la ‘h’, van accentuades 
de la següent manera: ‘à’ i ‘é’.  
12. S’empra el punt volat per a indicar l’elisió de vocals en aquelles reduccions que no 
tenen actualment representació gràfica en la normativa actual. 
13. Escrivim en cursiva els textos escrits en llatí. 
14. Les lletres o mots omesos per l’escrivà i indispensables per al sentit van entre 
claudators. 
15. Les lletres o mots que falten per deteriorament del document o forats van entre 
claudàtors [abc]. 
16. Els blancs van entre claudàtors amb tres punts [***]. 
17. Els interliniats van al seu lloc natural en la frase indicats amb \abc/. 
18. La lectura dubtosa d'algun mot s'advertix mitjançant un signe d'interrogació. 
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1360, novembre 7. València. 
Carta de Jaume del Mas, lloctinent del batlle general de València, adreçada al batlle d’Alzira, en 

la qual li ordena que no processe el fill de Bernat Cucó, d’Alzira, i que si li han empenyorat béns que li 
siguen retornats, atès que ha arribat a un acord per la pena ocasionada per portar a pasturar amb 
nocturnitat dues bésties en un mallol alié. 
ARV: Batllia. Lletres i privilegis dels anys 1360-1361; llibre 1.143, f. 143v 
  

“De nós, en Jacme del Mas, tinent-loch del honrat en Pere Boïl, cavaller, conseller 

del senyor rey e, per aquell mateix senyor, batle general del regne de València, al amat lo 

batle de la vila de Algezira, e a son lochtinent: salut e dilecció. 

Com en Bernat Cuquó, vehí de Algezira, haje ab nós, en nom del damunt dit senyor 

rey, feta composició e avinença sobre aquella pena en la qual se diu ésser encorregut, per ço 

com un fill seu entrà de nit ab dues bèsties per pasturar en un mallol, lo qual és d’en Pere 

Oller, vehín de la dita vila, la qual composició, haüt quart a la sua pròpia, havem feyta ab 

aquell per X sous reals de València. Per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e 

manam que per rahon de la dita pena d’aquí avant no enantets o enantar façats contra lo dit 

Bernat Cuquó o béns de aquell per rahon de la dita pena, a[n]s encontinent e de feyt 

cancel·lets e cancel·lar façats qualsevol enantament que con[tra] lo dit en Bernat Cuquó per 

la dita rahó hajats feyt. Et noresmenys façats liurar al dit en Bernat Cuquó qualsevol 

penyora o penyores que de aquell tengats per rahon de la dita pena, emperò lo dit en Bernat 

Cuquó liuran-vos o al dit lochtinent vostre los damunt dits X sous. Et açò no mudets ne 

allarguets en alcuna manera. 

Datis Valencie, VIIª die mensis novembris anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXº. 

Ia(cob)us”. 
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1360, desembre 7. València.  
Carta de Jaume del Mas, lloctinent del batlle general de València adreçada als justícia, jurats i 

prohòmens de la vila d’Alzira, en la qual anul·la cert estatut municipal i faculta el carnisser de la moreria 
a tenir de 20 a 30 caps de bestiar per al proveïment de la dita carnisseria en les hortes de la vila. 
ARV: Batlila. Lletres i privilegis dels anys 1360-1361; llibre 1.143, f. 151r-v. 
  

“De nós, en Jacme del Mas, tinent-loch del honrat en Pere Boïl, cavaller, conseller 

del senyor rey e, per aquell mateix senyor, batle general del regne de València, als amats e 

honrats los justícia, jurats e prohòmens [de l]a vila de Algezira: salut e honor. 
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Com lo carnicer de la moreria de la dita vila comunament haja acostumat e acostum 

tallar e desfer [o]velles e cabres en la carniceria de la dita moreria, haja encar[a] acostumat e 

sia tengut donar al senyor rey tot dret per cascuna ovella o cabra que en la dita carniceria se 

talla o·s desfà, et vós, novellament, segons que·s diu haja feyt stabliment que alcuna 

persona de qualque ley, o condició sia no gos metre e tenir per pasturar o péxer en alcuna 

manera dins les ortes de la dita vila ovelles o cabres alcunes, sots pena de poder aquelles; et 

jatsia per part del batle de la dita vila e de la aljama dels serrahins de la dita moreria diverses 

vegades, segons que·s diu, sia stat a vós request que en lo dit sta[ut] o estalment no és ne 

déu ésser entès e comprès lo carnicer de la dita moreria, o almenys devia e deu ésser donat 

leer aquell de tenir cert e covinent nombre de ovelles o cabres, segons que en los cristians, 

passats en semblant cas se diu ésser acostumat, e segons més o menys qui als carnicers 

cristians de la dita vila és legut en les dites ortes tenir moltons, cabrons, lo dit stabliment no 

contrastant; et vós açò fer ajats// denegat. Et, per consegüent, si axí és estat vist e apparega 

manifestament lo dit stabliment en quant tall e vede al dit carnicer de la moreria que no 

tinga ovelles o cabres a obs tan solament [de t]allar e desfer en la dita carniceria ésser fet en 

dan e evident perjuhí que les regalies e drets del senyor rey e de la senyora reyna, a la qual 

directe és per vós tolt lo dret a la dita senyora reyna pertanyent en les carns que·s desfan es 

venen en la carniceria de la dita moreria. Et a nós, per necesitat de nostre ofici, pertanga a 

indempnitat de les regalies e drets reyals sobre aquestes coses degudament procehir, per tal 

de part del [dit] damunt dit senyor rey, dehim e ma[nam] que encontinent, vista la present, 

declarades lo carnicer de la dita moreria poder e entremetre e tenir en les dites ortes de XX 

tro en XXX cabeces entre ovelles e cabres, ans de tallar e vendre en la dita carniceria, 

segons que·ls carnicers cristians de la dita vila poden e deuen tenir moltons e cabres en 

aquelles. Et açò no mudets ne allargats sabents que si contra açò no curàvets fer e allargats 

fer vos ab crida fahedora en la dita vila, revocarem lo dit vostre stabliment et contrastant en 

perjuhí dels drets reyals compren lo dit carnicer. Et en altra manera procehiriem en lo dit 

feït segons que de fur e rahó atrobaríem ésser fahedor. 

Datis Valencie, VIIª die mensis decembris anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXº. 

Visa Iener.” 
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1371, març 3. València. 

Carta de pagament del regent de la Claveria Comuna de València a favor de Bernat Sala, 
administrador dels correus de la ciutat, cinc florins d’or per haver anat a lliurar al rei en Tortosa una 
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missiva en la que li informaven de les penyores realitzades per l’alcaid del castell d’Almansa sobre bestiars 
de veïns de Xàtiva i Alzira. 
AMV: Claveria Comuna de l’any 1370-1371; I-4, f. 32v. 

 

 “De nós, etcètera, pagats de la dita moneda a·n Bernat Sala, administrador e regidor 

dels correus, en la dita ciutat habitants, cinch florins d’or reals de València deguts a ell per I 

correu que és anat a Tortosa, al senyor rey, per notificar les penyores que l’alcait d’Almansa, 

apellat Pero Xona, havie feites de bestiars de alquns de Xàtiva e de Algezira, lo qual correu 

anà d’ací a Tortosa en I dia e mig. E la dita quantitat etcètera.  

Datis Valencia, XIª die marcii anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXIº. Fuit mandato per 

iuratos cives”. 
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1371, novembre 26. València.  
Carta de pagament del regent de la Claveria Comuna de València de 46 lliures i 8 diners a 

diversos cabaners per la pèrdua i messions de diversos moltons comprats per l’escassesa de carns a causa de 
la visita reial, i per la compra de carns a cabaners de Xàtiva, Alzira i Sant Mateu.  
AMV: Claveria Comuna de l’any 1371-1372; I-5, f. 18r. 
 

 “De nós, etcètera, retenits quaranta-sis lliures e huyt diners, les quals alcun temps és 

passat, és a saber al començament de la administració del dit nostre offici, de manament 

verbal nostre bestragués e pagàs a alcuns cabaners e altres persones per les dues parts 

pertanyents pagar \la dita ciutat/ en lo menyscapte \pèrdua/ e messions de certs caps de 

moltons, los quals per necessitat de la dita ciutat en la qual havia fretura de carns, 

majorment per ço com lo senyor rey e la senyora reyna e lur primogenit ab lurs corts eren 

ladonchs en aquella, nosaltres fem manlegir, e prendre, e menar, e desfer, e vendre en la 

dita ciutat de alcunes cabanes de hòmens de Xàtiva, d’Algezira e de Sent Matheu, les quals 

eren a la serra per estiuar, com la romanent terça part dels dits menyscapte, pèrdua e 

messions pagassen los imposidors de les carns de la dita ciutat per avinença entre nós e 

aquells feta de paraula. E retenits lo present albarà per cautela de vostre compte, car 

restituin aquell \tan solament/ la dita quantitat vós serà presa en compte de paga. 

 Datis ut supraproxime”. 
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1372, febrer 12. València 
Ordre del clavari de la Claveria Comuna de València per retenir 38 sous d’aquells 3 florins i mig 

que s’han pagat a Guillem Granell, de Cullera, i a Miquel Morata, d’Alzira, corredors, per alfarrassar i 
certificar la previsió de les civades de la Ribera del Xúquer per a la propera collita. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1371-1372; I-5, f. 25v. 
 

“De nós, etcètera, retenits-vos trenta-huyt sous, VI diners, per tres florins e mig, los 

quals de manament de paraula nostre havets pagats a·n Guillem Granell, de Cullera, e a·n 

Miquel Morata, d’Algezira, corredors, per lur salari e treballs per ço com los havem fets 

venir e estar ací alcuns dies per haver d’ells certificació de les civades de la Ribera. E 

retenits lo present albarà per retiment de vostre compte, car restituin aquell tan solament la 

dita quantitat vos serà presa en compte de paga. Datis Valencie, XIIª die februarii anno ut 

supra”. 
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1374, agost 12. València. 
Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València perquè es pague a Pere 

Capmany, porter, 22 sous, 6 diners per dieta d’un viatge a Alzira i a la Ribera del Xúquer per cercar 
bèsties de tragí per enviar-les a Terol per portar forment que allí s’ha comprat. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1374-1375; I-8, f. 8r. 

 

“De nós, etcètera, pagats de la dita moneda a·n P(ere) Capmany, porter, vint e dos 

sous, VI diners, deguts a ell per salari seu de I viatge, lo qual, a instància nostra e per nós, 

ha fet vers Algezira e vers la Ribera per cercar e haver bèsties de tragí per trametre aquelles 

a Terol per portar alcunes quantitats de forment que nós havem allí comprades en diverses 

lochs d’aquelles partides. E cobrats d’ell etc.,  fiat et datis ut suppra”. 
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1374, octubre 10. València. 
Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València perquè es pague a Jaume 

Ribera, de València, 33 sous, per dieta de 6 dies que ha estat a Cullera per vigilar que no eixira carregat 
de blats menuts cap nau vers Mallorca a més de les que tenen permís per a fer-ho. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1374-1375; I-8, f. 11v. 
 

“De nós, etcètera, pagats de la dita moneda a·n Jacme Ribera, vehí de la dita ciutat, 

trenta e tres sous a ell per sa despesa e provisió de VI dies que ha estat per nós a Cullera 
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per guardar e esquivar que no fos carregat de blats menuts per a Mallorques ultra aquella 

quantitat de blats que·ls fo atorgada per lo consell d’aquesta ciutat per subvenir a lur 

extrema nececitat e perill...”. 
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1374, desembre 29. València.  
Carta de pagament del regent de la Claveria Comuna de València de 66 sous a Bernat Maresme, 

notari, pel viatge a Alzira i a Francesc Marrades, batlle general de València, per tractar sobre la guàrdia 
que han de fer en les partides foranes del regne per impedir la treta de blats i altres queviures. 
AMV: Claveria Comuna de l’any 1374-1375; I-8, f. 18r. 
 

“De nós, etcètera, pagats de la dita moneda a·n Bernat Maresme, notari, sexanta e 

sis sous, o per aquells sis florins d’or, deguts a ell per sa despesa e treball per raó de I viatge 

lo qual a instància e pregàries nostres e per nós ha fet a la vila d’Algezira, al honrat en 

Francesch Marrades, batle general del regne de València, qui és en la dita València, per 

parlar e tractar ab ell de la guàrdia e manera de la guàrdia que deia ésser feta per alcuns 

hòmens a cavayll en les partides foranes del dit regne que blats o altres victualles no sien 

trets o tretes del dit regne, en lo qual viatge estech .III. jorns e se’n menà ab si I d’aquells 

que tenien per bons a la dita guàrdia per mils concordar aquella, la provisió del qual és 

enclosa en la quantitat dessús dita. E cobrats d’ell lo present albarà tan solament, car 

restituin aquell la dita quantitat \de la qual és reebuda àpoca per Berthomeu de Vilalba, 

notari, escrivà nostre/ vos serà presa en compte de paga. 

 Datis Valencie, XXIXª die decembris anno ut supperproxime.” 
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1375, gener 15. València. 
Carta dels jurats de València als seus homòlegs d’Alzira en la qual preguen que deixen traure i 

no es pose cap impediment al transport de blats menuts de Ramon Roig procedents de Montixelvo, 
decomissats al seu pas per Alzira cap a València. 
AMV: Lletres missives dels anys 1374-1375; g3-3, f. 119v. 
 

“Als molts honrats, savis e discrets senyors los jurats e pròmens de la vila 

d’Algezira. 

Molt honrats senyors: 

Nosaltres havem comprades d’en Ramon Roig totes aquelles quantitats de blats 

menuts les quals de sa collita o de sos propis drets del loch seu de Montixervo ell ha meses 
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dins vostra vila. E jàssia entenam que vosaltres en traure e portar ací los dits blats no 

farets\a ell, ne a nós/ contrast o embarch, com fer no ho puxats per justícia, almenys en 

quant són blats de sa pròpia collita, fora vostres termens. Emperò, a major cautela vos 

pregam affectuosament que al dit en Ramon o a qualsevol persona per ell qui los dits blats 

nos ha a dar portats ací, segons les covinenses d’ell a nós, lexets traure los dits blats de 

vostra vila e terme e fer-nos nets, axí com bé havets acostumat, special plaer...” 
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1375, gener 19. Barcelona. 
Carta d’Elionor de Sicília al justícia, batlle, jurats i prohoms de la vila d’Alzira en la qual els 

comunica que ha manat al seu cavallerís Bonafonat de Santfeliu, cavaller, batlle de Morvedre, 100 cafissos 
de dacça per a la seua provisió. 
ACA: Reial Cancelleria. Varia 24 de la reina Elionor dels anys 1374-1375; 1.584, f. 50r-v. 
 

“Alienora, et cetera, locumtenens et cetera, fidelibus iusticie, baiulo, iuratis et probis hominibus 

ville Algezire eorumque locatis: salutem et gratiam. 

Pridie mandavimus emi in villa prefata per dilectum cavallaricium nostrum Bonaffonatum de 

Sanctofelice, milite, centum kafficia de adacça ad opus nostri, de quibus habuit et a dicta villa extraxit 

usque ad quadraginta kafficia, residua vero sexaginta kafficia, sicuti ipse Bonaffonatus nobis scripsit, penes 

vos tonamini retinere nec scivitis ipsa a dicta ville extraere in nostri non modicum dispendium et iacturam. 

Quocirca, volentes super hoc ad indempnitatem nostram sedule providere, dicimus et mandamus vobis sub 

pena naturalitatis et fidelitatis quibus nobis astringimini, et cetera, sub pena mille morabatinis auri de 

bonis vestris et cuiusque vestrum contrafacientis quociens contrafeceritis et fecerit habendorum ac nostre 

indignacionis incursu contra dicta sexaginta kafficia de adacça et estantia ex centum kafficiis // 

supradictis que dictus Bonaffonatus ut fertur emit a rectore ecclesie de Ternils, termini Algezire, cum 

prerogativa et licencia extrahendi ipsa ad quoscumque partes voluerit ex privilegio dicte ecclesie indulto et 

\ab/ antiquo observato \prout vos non ingoratis hec/ permittatis extraheri a dicta villa per dictum 

Bonaffonatum seu fidelem portarium nostrum Eximinum Scentelles, quem ad hoc deputatus et ad nos 

defferri in civitate Barchinone, quibusvis inhibitionibus statutis et ordinationibus per vos seu alios 

quocumque factis in contrarium obstintentibus nullo modo, cum ita feri velimus, ex certa sciencia et pro 

urgenti necesitate nostra que vestre indigentie et ceterorum subditorum nostrorum est in omnibus preferenda 

alias cum hac eadem, comitimus et mandamus dicto Eximino Scentelles quod dicta sexaginta kafficia de 

adacça de dicta villa et eius terminis extrahat. Et pro dictis penis in bonis vestris et cuislibet vestrum hoc 

fieri prohibentis execucionem et compulsionem faciat super quibus et aliis omnibus et singulis inde 
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dependentibus vel eis connexis \comittimus/ ex parte dicti domini regis et nostra, cum presenti plenare vices 

nostras. 

Datis Barchinona, XIXª die ianuarii anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº quinto. 

Ia(cob)us de Vallesicca” 
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1375, febrer 6. València. 
Carta dels jurats de València als seus homòlegs d’Alzira en la qual preguen que les figues 

comprades a Pere Bou les quals han estat decomissades per les autoritats municipals li siguen retornades i 
no li se pose cap impediment en el seu trasllat a València. 
AMV: Lletres missives dels anys 1374-1375; g3-3, f. 136r. 
 

 “Als molts honrats, savis e discrets senyors los jurats e pròmens de la vila 

d’Algezira. 

Molt honrats senyors: 

En P(ere) Bou nos ha dit que ell, per remor d’aquestes companyes, havia recollit 

dins vostra vila alguna quantitat sua de figa e que ara quant l’an vol traure li’n fets contrast. 

E maravellam-nós-hen com, a Déu mercè, no hajats fretura almenys de tal fruyta, ans 

n’avets segons són certs abondament. Perquè us pregam que, o per justícia, o per amor de 

nosaltres vullats e us plàcia no fer a ell lo dit contrast ans lexar a ell traure la dita sua figa 

franchament, car gran plaer nos hen farets...” 
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1375, abril 11. València. 
Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València perquè es pague, entre altres, a 

Marc Jover, de Càller, regne de Sardenya, a raó de 70 sous el cafís per la compra de 83 cafissos i 4 
barcelles de forment feta a revenedors d’Alzira. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1374-1375; I-8, f. 36r. 
 

“De nós, etcètera, metets en compte de vostra data de la dita moneda doentes 

noranta-tres lliures, .XV. sous, .III. diners, és a saber, .CCLXXXXI. lliures, XIII sous, IIIIe 

diners, les quals, de manament nostre, sens albarà que no us hen fem, pagàs en lo mes de 

gener prop passat a·n March Jover, de Castell de Càller, per preu de LXXXIII caffís, IIIIe 

barcelles de dacça, les quals per la pus prop dita quantitat, ço és, a raó de LXX sous per un 

caffiç, d’aquell compràs, rebenedors en la vila d’Algezira hon ell los havia, segons se mostra 

d’aquesta paga per apocha que us en féu ladonchs en poder de Berthomeu de Villalba, 
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notari, escrivà nostre, a XXIII dies del dit mes de jener. E les romanents II lliures, II sous, 

a compliment de la dita quantitat pagàs a·n Lorenç Torres e a Gilet, mesurador, per 

messions per aquells fetes en anar a la dita vila per mesurar e fer tirar la dita quantitat de 

dacça, la qual encertant los jurats de la dita vila se hagren presa per lur necessitat, dels quals 

jurats de la dita vila nos som tinents de la dita raó per certa quantitat que·ls devem per altra 

causa ab carta rebuda per lo dit notari de la qual al temps de la paga d’aquella entenem fer 

retensió en concernent quantitat de la valor de la dita dacça...”. 
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1375, abril 12. València. 
Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València perquè es pague, entre altres, a 

Guillem de Reus, notari, síndic de la ciutat de València, 2 lliures, 4 sous, per les negociacions amb els 
jurats d’Alzira, els quals retenien el transport de blat comprat per València. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1374-1375; I-8, f. 37r. 

 

“De nós, etcètera, metets en compte de vostra data, de la moneda dessús dita, ... de 

manament verbal nostre, liuràs e pagàs al discret G(uillem) de Reus, notari, síndich e 

procurador de la universitat de la dita ciutat, e nostre: ... Ítem, los quals donàs al dit síndich 

a obs de sa provisió, e de sa cavalcadura, per I viatge que, de manament nostre, féu a la vila 

d’Algezira per parlar ab los jurats d’aquella, per lo blat que·s tenien e·ns empatxaven; IIIIe 

florins, que valen II lliures, IIIIe sous”.  

 

 

- 14 - 

1375, juny 8. València. 
Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València a favor de Jaume de 

Martorell, d’Alzira, 10 florins d’or pels seus treballs, dietes i negociacions fetes perquè certes quantitats de 
blats afluïren des de la Ribera del Xúquer fins a València. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1374-1375; I-8, f. 50v-51r. 
 

“De nós, etcètera, retenits-vos de la dita moneda, e metets en compte de vostra 

data, onze lliures per aquells XX florins d’or, los quals, de manament verbal nostre, donàs e 

delliuràs, és a saber, X florins d’or al honrat en Jacme de Martorell, vehí de la vila 

d’Algezira, en remuneració de son treball e despesa d’alcuns viatges que en l’any prop 

passat, estant ací per lo fet de les Corts, féu en les partides de la dita vila e de la Ribera per 

procurar e fer venir ací, segons que féu, alcunes quantitats de blats per la gran necessitat e 

angoxa que ladonchs hi era per fretura de blats...”. 
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1376, gener 11. València. 
Acord de Consell Municipal de València per a que mercaders d’Alzira puguen passar pel seu 

terme per portar a vendre al Maestrat, o altres parts del regne, fins a 300 cafissos de dacsa vella i 200 de 
panís vell, amb la condició de vendre igual quantitat, però novell, en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Manual de Consells dels anys 1375-1383; A-17, f. 36r. 
 

“Ítem, lo dit consell, per special e bona amistat que la ciutat ha ab la vila d’Algezira, 

deliberadament e acordant atorgà e consentí en quant és en ell que la universitat de la dita 

vila, o qualsevol persones per aquella, puxen passar per lo terme de la dita ciutat, per terra o 

per mar, e d’aquèn portar o fer portar, en les parts del Maestrat de Montesa, o en altres 

parts del regne de València, e vendre en aquell sens tot embarch de la dita ciutat que no·ls 

sia fet en lo dit passatge ne en altra manera, tro en quantitat de CCC cafís de dacça vella, e 

de CC cafís de paníç vell, la dita universitat o singulars d’aquella e per aquella portants, o 

faents portar e vendre, segons han promès de paraula, altre tanta quantitat de blats de 

semblants natures novelles, emperò, ací en l’almodí de la dita ciutat”. 
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1376. Alzira. 
Assentament de les rebudes de la batllia d’Alzira en el que Azmet Garrofa, musulmà del Pujol, 

terme d’Alzira, per un clam instat contra ell per entrar pasturant en la terra de Pere dez Torrents amb vint 
ovelles i 2 vaques, ha pagat de pena per la dita infracció 7 sous i 5 diners. 
ACA: Mestre Racional. Comptes de la Batllia d’Alzira dels anys 1376 i 1377; 1.670.  
 

“Ítem, reebé lo dit batle de Açmet Garrofa, serrahí, habitant en lo loch del Pujol, 

del honrat n’Aznar de Exea, terme de la dita vila, en los quals era encorregut al senyor rey 

per pena o calònia de un clam que contra aquell fon proposat davant lo dit batle o son 

lochtinent per en Bernat Montoliu, procurador substituhit d’en Pere de Arenys, notari, 

procurador constituhit d’en Pere Deztorrents, notari, per ço com lo dit Açmet, vint ovelles 

et un parell de vaques de aquell eren entrats de dia en un tros de terra que·l dit en Pere 

Deçtorrents ha en lo territori del dit loch del Pujol, calcigan e pasturan en aquell contra sa 

voluntat ............................................................................................................. set sous, V diners.” 
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1376. Alzira. 
Assentament de les rebudes de la batllia d’Alzira en el qual es recull que Mahomat Almulí, 

sarraí de la vall d’Alfàndec, atès que fou considerat culpable d’encendre les muntanyes d’Alzira, és 
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condemnat a la pena de 20 florins d’or, i com que és pobre signà composició per pagar sols 10 florins d’or 
(120 sous). 
ACA: Mestre Racional. Comptes de la Batllia d’Alzira dels anys 1376 i 1377; 1.670.  
 

“Ítem, reebé lo dit batle de Mahomat Almulí, serrahí, habitant en la vall de Alfàn-

dech, per ço com aquell fon atrobat que havia mès foch en les muntanyes de la dita vila en 

l’any present contra forma de provisió real, per la qual rahó fon condempnat per lo dit 

batle et per lo justícia de la dita vila, com fos entre aquells contençó a qual de ells pertanyia 

la conexença del dit feyt, en XX florins d’or, dels quals lo dit batle féu composició ab lo dit 

serrahí, com fos pobre e hagués haüt aquells a acaptar, per deu florins d’or que valen 

............................................................................................................................................. CX sous.” 
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1376. Alzira 
Assentament de 16 diners en les rebudes de la batllia d’Alzira d’Abd Al·làh Tagarí, de la 

moreria d’Alzira, per un clam instat contra ell per Joan Saranyana, del raval de l’Alquenència d’Alzira, 
per haver entrat pasturant una mula i una somera en un tros plantat de dacça. 
ACA: Mestre Racional. Comptes de la Batllia d’Alzira dels anys 1376 i 1377; 1.670. 
 

 “Ítem, reebé lo dit batle de Abdallà Tagarí, serrahí, habitant en la moreria de la vila 

de Algezira, en los quals era tengut al senyor rey per una pena o calònia de un clam que 

contra aquell fon proposat davant lo dit batle per en Johan Saranyana, habitant en lo raval 

de Alcanència, per ço com una mula e una somera del dit Abdallà eren entrades de dia en 

un troç de terra del dit en Johan sembrat de daça, pasturan e fahén dan en aquell contra sa 

voluntat ......................................................................................................................... XVI diners.” 
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1376. Alzira 
Assentament de les rebudes de la batllia d’Alzira en el qual es recull que Esteve Castell, de El 

Toro, terme d’Alzira, ha fet composició amb el batlle en haver estat inculpat d’instal·lar paranys per agafar 
coloms de forma contrària als furs, encorreguent en pena de 60 sous, però gràcies al pacte amb el batlle en 
paga 15 sous. 
ACA: Mestre Racional. Comptes de la Batllia d’Alzira dels anys 1376 i 1377; 1.670. 
 

 “Ítem, reebé lo dit batle per composició que féu ab n’Esteve Castell, habitador en lo 

Thoro, per ço com aquell parava a coloms contra forma de furs, per la qual raó era 
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encorregut en pena de LX sous, perquè lo dit batle féu composició ab lo dit n’Esteve 

Castell per XV sous. ......................................................................................................... XV sous.” 
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1376. Alzira 
Assentament de les rebudes de la batllia d’Alzira del pagament de Mateu Nicolau, d’Alzira, atès 

que havia fet resistència al justícia amb motiu de negar-se a que fora inspeccionada la seua alqueria de 
Vallverd a la recerca de dos moltons del ramat d’Arnau Alboreda, de València. Es fa composició pel dit 
afer i paga 66 sous. 
ACA: Mestre Racional. Comptes de la Batllia d’Alzira dels anys 1376 i 1377; 1.670. 
 

 “Ítem, reebé lo dit batle d’en Matheu Nicholau, habitant en lo loch de Vallvert, 

terme de la vila de Algezira, per ço car aquell havia feta resistència o contrast a Johan Roiç 

e a Berthomeu Goçalbo, saigs de la cort de la dita vila, qui per manament segons que·s 

deya del honrat n’Arnau Vaylls, justícia de la dita vila, ereen anats a escorcollar a les cases o 

alqueria del dit en Matheu Nicholau apel·lada Vallvert, on en Pere Gizbert, notari, 

afermava que havia dos moltons los quals eren estats preses de la cabana d’en Arnau 

Alboreda, habitant de la ciutat de València, jatsia que en aquell instant metex lo dit scorcoll 

fos feyt per los dits saigs. Et com los fischal de la dita vila hagués posada demanda de la 

dita rahó contra lo dit en Matheu Nicholau de paraula et lo dit en Matheu no volgués 

contendre ab lo fischal de la dita rahó, ans fés moure composició del dit feyt ab lo batle de 

la dita vila, per tal lo dit batle féu composició ab aquell per VI florins d’or que valen........ 

...........................................................................................................................................LXVI sous.” 
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1376. Alzira 
Assentament de les rebudes de la batllia d’Alzira en el qual es recull que Nadal Pasqual i Joan 

Andrés, habitants de Mezquita, en la vall d’Exarc, aldea de Terol, atès que han contravingut 
reiteradament els estatuts d’Alzira havent fet mallada en el bovalar i encorreguen en pena de 60 sous, el 
batlle fa composició amb els pastors i paguen per la infracció 11 sous. 
ACA: Mestre Racional. Comptes de la Batllia d’Alzira dels anys 1376 i 1377; 1.670. 
 

 “Ítem, lo dit batle reebé per composició que féu ab en Nadal Paschual et en Johan 

Andrés, habitadors en Meçquita, de la vall de Exarch, aldea de Terol, per ço com contra 

forma de estatuts feyts per lo consell de la dita vila de Algezira havien feta mallada en lo 

boalar de la dita vila ab lur cabana, perquè eren encorreguts en pena de LX sous, de la qual 
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pena pervé al senyor rey XX sous. Et entraren e feren mallada en lo dit boalar per dues 

vegades, perquè era qüestió si devien pagar per la dita entrada dues calònies o una, perquè 

lo dit batle, com fos qüestió del dit feyt, féu composició ab los dits en Nadal Paschual e en 

Johan Andrés per .............................................................................................................. XI sous.” 
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1377, febrer 11. Alzira.  
Escriptura d’arrendament de Marçó Galindo, júnior, d’Alzira, a favor de Bernat Guillem àlies 

Cofaysi, i Maria, la seua muller, i Pere Guillem, fill d’ambdós, del raval de Barralbeb d’Alzira, d’un forn 
de coure pa situat en el dit raval juntament amb algunes cases per un termini de 2 anys i pel preu de 355 
sous anuals. 
AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1377; 040/4, f. 31r-32v.  
 

“Die mercuri, XIª  februarii. 

Marcius Galindo, iunior, vicinus Algezire, scienter et ex certa sciencia per me et meos arrendo sive 

ad loco et ad lotgerium trado vobis Bernardo Guillem alias Cofayfi, Petro Guillem, filio vestro, et Marie, 

eius uxor, habitantes in ravallo de Baralbeb, dicte ville, presentibus et recipientibus et utrique vestrum 

insolidum quandam furnum coquendi panes quod ego habeo in dicto ravallo cum quibusdam domibus eidem 

contiguis hinc vero ad duos annos primos venturos et continue completos, precio logerio seu arrendamento 

trescentorum quinquaginta quinque solidorum regalium Valencie pro quolibet anno solvendorum de tribus 

in tribus mensibus, scilicet in fine dictorum trium mensibus quartam partem dictorum CCCLV solidos, 

sub formis condicionibus et pactis in capitulis subinsertibus in idiomate seu vulgari lingua apositis concentis 

scriptis et declaratis: 

 Primerament, que vós tingats lo forn per lo temps dels dits II anys e que·m siats 

tenguts donar per arrendament cascun any CCCLV sous pagadors de III en III meses, ço 

és, en la fi dels dits III meses. 

 Ítem, que si dins lo temps del dit arrendament yo vendré lo dit forn, que vós lexets 

e siats tenguts lexar lo dit arrendament e que paguets e siats tenguts pagar prorata segons lo 

temps que·l hauríets tengut. 

 Ítem, que en la fi del dit arrendament o com lexets aquell, si’s cové rahon de venda 

de aquell e devets a mi lo dit forn areat, segons que·l  prenets ara el trobats. 

Ítem, que yo sia tengut pagar per lo temps del dit arrendament peita e totes 

exaccions// reals e veïnals que pagar se convendrà. 
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Ítem, que vós siats tenguts a mi donar lo dit arrendament en sos termes franch de 

totes messions e despeses, exceptat de ço que yo he a pagar, segons dit és en lo precedent 

capítol. 

Et sic promitto per dictum tempus dictum arrendamentum cum omni suo melioramento facto et 

faciendo et semper salvare et defendere et facere habere, tenere et possidere quiete, potenter et in sana passce 

contra omnes personas ad forum Valencie. Et teneor dictum arrendamentum per dictum tempus de firma et 

legali eviccione et de omni dampno ac etcetera interesse. Obligando ad hec vobis et vestris me et omnia mea 

mobilia et inmobilia ubique habita et habenda. Ad hec autem nos, dicti Bernardus Guillem, Petrus 

Guillem, et Maria, \eius uxor,/ omnes insimul et quilibet nostrum insolidum et per se, recipiens a vobis, 

dicto Marcio Galindo, arrendamentum supradictum sub formis modis et condicionibus antedictis. Et 

promittimus omnes insimul et quilibet nostrum insolidum et per se solvere dictum arrendamentum in 

terminis precontentis, quod si non fecerimus volumus omnes insimul et quilibet nostrum insolidum et per se 

fiat et fieri possit in bonis nostris et cuiuslibet nostram, coniuctum vel divissim, tam privilegiatis quam non, 

et tam inter domos nostras quam extra existentibus quocumque, et nomine cesantur ex servicio tanquam si 

contra nos vel quemlibet [...] latis fuisset sentencia que in rem iudicatam penitus // transsifer aut si de 

dicta quantitate fuissemus omnes in simull et quilibet nostrum insolum et per se obligati vel condempnati 

sub pena quarti, de qua obligacione vel condempnacione factum exticiset retroclamum aliquibus foris, 

privillegiis sive iuribus contra hec venientibus. Quare ipsis specialiter generaliter et expresse renunciamus de 

presenti. Attendentes quam unicumque est [...] cuis propris iuribus renunçiare obligantes ad hec omnes 

insimul et qualibet nostrum insolum et per se vobis et nostris nos et omnia bona nostra mobilia et inmobilia 

ubique habita et habenda. Renunciantes super hiis façio dividende accionis et nove ac veteris constitucionis et 

epistole divi Adriani et legi dicenti principalem fore prius conveniendum. Et omni ali cuilibet iuri contra hec 

venienti. Et ego dicta Maria iuro per Deum et eius quatuor evvangeliam manibus meis corpaliter tacta et 

iurat quam contra predictam non veniam ute aliquem contra venire permitanta aliqua racione, immo iuro 

renuncio quantum ad hec doti et sponsalius meis et beneficio senatus consulti veleyani et omni ali legitimo et 

muliebri auxilia et iuri ypotecharum mearum . 

Hec actum fuit Algezire XIª die februarii. 

Testes A(rnald)us Valls et Iacobus Roman, vicini Algezire. 

Die martis, XIIIIª iunii anno a Nativitate Domini Mº CCCºLXXº IXª presens instrumentrum 

fuit cancellatum per me Bernardum Laurencium, notario, de mandato et voluntate dictorum Marcii 

Galindo et Bernardi [Guillem] concedentis dictus Marcius esse soluto de dicto arendamento. 

Presens testes Berengarius Fus[ter] er Geraldo Puig, notario. 
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1377, febrer 17. Alzira. 
Establiment i capítols efectuat per Joan López de Pomar, d’Alzira, a favor de Joan Merino i 

Mariana, la seua muller, i a Bernat Merino, fill d’ambdós, d’Auri, terme d’Alzira, a ús i costum de bon 
llaurador, de la terra que té en la seua heretat del territori d’Auri. 
AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1377; 040/4, f. 32v-33r. 
 

“Die martis, XVIIª  februarii. 

Iohannes Lopiz de Pomar, habitantis ville Algezire, scienter et ex certa sciencia dono et trado ad 

medias vobis Iohanni Merino, Mariane, uxor vestre, et Bernardo Merino, filio vestro, ad bene excollendum, 

pensandum et custodiendum \ad usum et consuetudinem boni laboratoris/ ad et per illud tempus quod 

michi et vobis placuerit quandam hereditatem \terrarum tantum/ quam habeo in territorio dicti loci de 

Auri cum domibus constructis in dicto loco, exceptis tamen vineas, sub formis pactis et condicionibus in 

capitulis subinsertis in ydiomate seu vulgari lingua aponitis, scriptis et declaratis: 

Primerament, que tots los blats que Déus hi darà, axí grosos com menuts, sien 

partits mig per mig en la era yo la meytat, e vós l’altra. 

Ítem, que la lavor sia mesa, virbar, entrecavar, segar e batre sia feit e pagat mig per 

mig. 

Ítem, que vós siats tenguts portar los blats a la era franchs de messió mia. 

Ítem, que los cequiatges sien pagats mig per mig. 

Ítem, que vós siats tenguts scurar cèquies e braçals a vostra messió. 

Ítem, que·l olli e figues sie partit mig per mig; l’oli, emperò, sia collit e feit de si 

matex e sia pagat mig per mig. Et les figues siau vós tengut collir e secar a vostra messió, 

sens que yo no y sia tengut pagar res. Los porchs e nodriment n’ajam a miges. 

Ítem, que vós me siau tenguts donar cascun any a Pasqua cent ous e a Nadal altres 

cent ous. 

Ítem, que de ço que és sembrat [e]n lo present any que vós no hajats olli ne figues. 

Pre... omnia [...] sic atendere, servare et complere promito sub bonorum meorum//omnium 

obligacione que ad hec obligo de presenti. Ad hec autem nos dicti Iohanes Merino, Mariana eius uxor, et 

Bernardus Merino, eorum filius, scienter et ex certa sciencia recipiatis a nobis dicto Iohanni Lopiz dictam 

hereditatem ad medias sub formis modis pa(c)tis et condicionibus de super expressatis predicti omnia et 

singula ut superius sunt expressa sic attendere, servare et complere promitimus sub bonorum meorum 

omnium obligacione que ad hec obligamus de presenti. Et ego dicta Mariana iuro per Deum et eius sancta 

quatuor Evangeliam manibus meis corporaliter tacta et iurata quod contra predicta non veniam uti aliquem 

contravenire permittam aliqua racione immo renuncio quantum ad hec doti et sponsalicio meis et benefiçio 

senatus consulti velleyani et omni ali legitimo et muliebri auxilia et iuri ypotecharum mearum. 



 

 
 

425

Hec actum fuit Algezire, XVIIª die februarii. 

Testes A(rnald)us Valls et Aparicius Goçalbo, scutifer, habitantis Algezire, testes sunt firmi dicti 

Bernardi Merino qui fuit die martis IIIª marcii anni predicti Petrus Torrent, notario, et Berengarius Fores, 

scutifer.” 
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1378, agost 17. València.  
Carta dels jurats de València a n’Adam de Viana, notari en Albalat de la Ribera, en la qual, 

atès al clam interposat per Pasqual Serrano, ciutadà, de València, contra la universitat d’Alzira, per certes 
calònies fetes contra el seu ramat de vaques al·legant que Berenguer Morató, guardià de l’esmentat ramat, 
no era macip i que no tenia habitació en les alqueries de Campanar o La Closa, del terme d’Alzira, i a fi 
de reduir les despeses judicials preguen al dit notari que reba sumària informació verbal de la situació 
sociolaboral del dit Morató. 
AMV: Lletres missives de l’any 1378-1382; g3-4, f. 26r. 
 

“Al honrat e discret senyor n’Adam de Viana, notari en Albalat de la Ribera. 

Senyor n’Adam.  

Contrast és denant nós com a jutges ordinaris dels fets dels aemprius entre en 

Paschual Serrano, ciutadà e vehí nostre, \demanant/, d’una part, e en Goçalbo Calp, notari, 

síndich e procurador de la universitat de la vila d’Algezira, defenent, de la part altra, per raó 

de penyores que són stades fetes de béns del dit en Paschual per hòmens de Campanar, 

terme de la dita vila, per ban o calònia en què·s diu que seria caygut lo dit en Paschual per 

vaques sues que serien estades meses en terres del dit terme. E com la part d’Algezira 

affermàs que Berenguer Morató, qui guardava e guarda les dites vaques, no era ne és macip 

del dit en Paschual, ans és hom qui està e habita, e té sa casa en Campanar, o en la Closa, 

\e que les dites vaques eren sues o d’altri e no del dit en Paschual,/ lo dit en Paschual a 

foragitar açò ha al·legat denant nós que·l dit Berenguer Morató no té casa, ne habitació, ne 

muller, ans és macip del dit en Paschual, e està ab ell a soldada, e a son benifet, e guarda per 

ell les dites vaques e que aquelles són vertaderament del dit en Paschual. E tot açò se és 

profert de provar. E, per estalviar despeses, nosaltres havem proveït que vós, si us plaurà, 

com a notari reebats sumària informació de paraula sobre les dites coses. Perquè us pregam 

que reebats aquella feelment, e de ço que trobarets en veritat vos plàcia certificar-nos per 

vostra letra closa, car nós havem dit a la part del dit en Paschual que us satisfaça de vostre 

salari e treball. 

Scrita en València, a XVII d’agost del any LXXVIII. 

Los jurats de València, qui us saluden molt.” 
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1380. Alzira. 
Assentament comptable que enregistra el deute de 200 que deuen a la universitat de la vila 

d’Alzira els sarraïns Alí Alafiz, Mahomat Galip, Maymó Barber, e Maymó Alfaquí, els quals els prestà 
aquesta en 1387 per a fer forns per a coure gerres, i s’acordà no exigir-los la devolució del dèbit mentre 
treballen en la vila. 
AMA: Llibre de contractes de la universitat de la vila d’Alzira rebuts per Miquel Vendrell, notari, 
referents a l’any 1380-1381, i per Innocent de Moya, notari, referents a 1398-1399; 040/16, f. 48v.  
 

“Deutes los quals les persones deiús scriptes deuen a la universitat de la dita vila per 

les rahons dejús declarades. 

… 

Ítem, deuen Alí Alafiz, Mahomat Galip, Maymó Barber, e Maymó Alfaquí, los quals 

los foren prestats per a obs de fer forns de coure gerres e à·n’i carta feta per en Bernat 

Cleriana, notari, a VI de abril del any LXXVII, fon acordat per lo consell que·ls fatiguen e 

no sien demanats stan e obran en la dita vila................................................................. CC sous”. 
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1380, juny 15. València.  
Carta dels jurats de València als seus homòlegs d’Alzira en la qual comuniquen l’empresonament 

i encalçament judicial iniciat pel comportament incorrecte de Bernat Llorenç, notari, síndic d’Alzira, enviat 
a València amb motiu de la crida feta pel governador sobre les civades, en aquell proferir injúries 
públicament contra la cort del Governador, els jurats de València i la ciutat, i manifesten que si s’envia un 
nou síndic que tinga maneres més corteses i discretes. 
AMV: Lletres missives dels anys 1378-1382; g3-4, f. 184r-v. 
 

“Als molt honrats, savis, e discrets, los jurats e pròmens de la vila d’Algezira. 

Senyors:  

Per ço car fama proceint, o de oy, o de affectió, moltes vegades \s’esforça/ 

perjudicar a la veritat, nosaltres, per foragitar açò, havem acordat de escriure e certificar, e 

escrivim e certificam, a la vostra saviea de la veritat d’alcunes coses que ací són prestament 

esdevengudes. Ja sabets com vosaltres haviets ací tramés en Bernat Lorenç, notari, síndich 

vostre, per protestar de vostre dret e haver revocació, si pogués, de una crida feta per la 

cort de la Governació del fet de les civades, et jatsia degués complir al dit en Bernat fer sos 

affers, e per escrit, e de paraula legudament, e bé. E, en açò, e en tot àls, dret e a justícia ell, 

tot altres, \degués, e/ deja haver gosar e abrivament. Emperò, ell ne altre no devia ne déu 

passar manera en dir-ne en fer nicees, majorment que no facen a son profit, ne a son offici. 
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Axí, avench que’l dit en Bernat, en lo dia prop passat, per escalfament de son offici, o de 

sos affers, o com se vulla, en plena cort, e en plena plaça, a públich e a palès dix tantes e 

tals paraules en menyspreu e injúria de la dita cort, e nostra e d’aquesta ciutat, de axí grans e 

greus follies, que per veritat aquelles per lur legea no volem comanar a paper, ne a tinta, 

mas de paraula, si us volrets, ne comanarem relació a qui us plaurà, perquè mils sapiats 

nostre motiu. E podets pensar quines o quals eren en ço, car per veritat ja hir e huy 

diverses singulars persones // vegeren \al lochtinent de Governador e/ a nós e·ns donaren 

gran càrrech e blasme com axí ho levàvem sens correcció. E lo \dit lochtinent e/ nosaltres, 

per qualque espayament, appel·lam lo dit en Bernat, e no pensets que sol nos ho negàs, per 

la qual raó nosaltres, no podents sostenir tan gran e tan evident menyspreu e injúria, 

requerim e fem metre en presó per lo dit lochtinent lo dit Bernat Lorenç, lo qual lo nostre 

síndich entén proseguir judicialment d’aquest fet. E no pensets que res d’açò proceesca de 

tip de alcun desplaer del principal fet, ans en quant en nós sia volem e·ns plau que·n hajats 

vostra justícia e siats certs que’l governador en fer aquelles crides no’s mogué per sa 

volentat, mas per privilegis e provisions reyals, ja en temps passat fetes e observades 

cascuna vegada que request sia estat, e açò us mostrarem planament. Emperò, com dit 

havem, tot dret e justícia que us hen pertanga nos plau sens tota ficció. E sobre açò podets 

trametre, o fer ací, síndich o síndichs que us plàcia, e pensam que ho faran pus 

discretament e pus cortesa que’l sobredit. E com tant errar volguessen, ço que no creem, 

hauria si a proveir degudament, ne açò deu ésser desplaent a vosaltres qui som certs que 

amats  justícia e cortesia, e sabets que impunitat dóna gosar de errar.  

E sab Déu que·ns és greu de ço que fet sie és, mas no podem àls fer sens gran 

blasme. E ja per ço la raigada amistat de vós e nós no prenga alcuna derogació, car \vós e 

nós,/ corregin los folls no solament fem bé a nós mateixs, mas servim a Déu, e al senyor 

rey, e utilitat a la cosa pública; si ens res volrets que us façam plaer, escrivets-nós-hen. 

Scrita en València, divendres a tercia, XV de juny (1380). 

Los jurats de la ciutat de València apparellats a vostra honor”. 
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1380, juny 20.València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Jaume 
Felemir, notari, sotssíndic de la ciutat, 101 sous per dieta d’un viatge fet a Alzira, la Ribera del Xúquer i 
Xàtiva per fer crides sobre la prohibició d’emmagatzemament de civades.  
AMV: Claveria comuna dels anys 1380-1381; I-11, f. 5v-6r. 
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“De nós, etcètera, pagats a·n Jacme Felemir, notari, sots-síndich de la dita ciutat, 

cent e hun sous, a ell deguts per I viatge, lo qual, de manament nostre, e ab comissió de la 

cort de la Governació, féu pochs dies \són passats/ a les parts d’Algezira, e de Xàtiva, e de 

la Ribera, per fer allí crides de part del governador inhibents, generalment, l’abarcament e 

embotigament de les civades que·s assajava fer per molts en dan de la cosa pública de la 

\dita/ ciutat, e encara del regne d’aquella. En lo qual viatge estech VI dies, lo salari dels 

quals, ab alcunes messions que féu, axí en escriptures, e manaments, e publicació de les 

dites crides, muntà la quantitat dessús dita. E cobrats d’ell etc., fiat et datis ut suppra”.  
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1380, juliol 3. València.  
Carta dels jurats de València als seus homòlegs d’Alzira en la qual assabentats de la prohibició 

de traure blats de la dita vila i terme d’aquella sense llicència dels jurats, protesten per la dita mesura i 
preguen que es revoque la mateixa, ja que atempta contra privilegis de la ciutat. 
AMV: Lletres missives dels anys 1378-1382; g3-4, f. 180r-v. 

 

“Als molt honrats savis e discrets los jurats e pròmens de la vila d’Algezira. 

Senyors:  

Sabut havem que vosaltres novellament havets feta inhibició que alcú,\sots certa 

pena,/ no trasque blats de vostra vila o terme, sens licència special e albarà vostre, o 

semblant cosa en acabament. E jassia vejam ubertament d’on ve açò, e que perquè ens 

maravellam, per consegüent que a vostre tort vullats haver desgreat ab nosaltres e rompre 

en I instant la amistat, axí antiga, e contínua \e singular que tots temps fo/ entre vós e nós. 

Emperò, \puys ho volets/ haurem-ho a flixar, car ne podem ne volem haver en vós pus de 

amistat que vós mateixs vullats, com sia cosa que ha a proceir d’una part e d’altra, mas pur 

que·s vulla sia de la amistat, no creem ne pensam que’ns vullats fer contra justícia, dehim-

ho per ço, car segons expresses privilegis que havem, vós o altres aytals inhibicions locals 

no poriets,\o/ no podets fer, en prejudici nostre, si en açò voliets fer dupte, som 

apparellats mostrar-ho a vostres advocats mateixos, e estar-ne a lur dita, per tolre en nós e 

dar en nós major càrrech \d’aquest fet./ Perquè us pregam que, o revoquets la dita 

inhibició, encontinent, o almenys vul//lats venir en conexença breument d’aquest fet ab 

vostres advocats, \e seguir lur consell/. E en açò retrets deute a justícia e a ben estar. En 

altra manera no pensets que’ns fallega saber e poder a proveir-hi degudament. E veja Déu 

de qui és la culpa. E pregam que d’açò hajam vostra resposta...”.  
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1380, juliol 7. València. 
Carta dels jurats de València als seus homòlegs d’Alzira en la qual, responent a una anterior 

missiva lliurada per les autoritats municipals de la dita vila accedeixen a la proposta en ella continguda de 
sol·licitar que la dita vila trameta a la dita ciutat certs prohòmens per tractar sobre la prohibició d’extraure 
blats del seu terme. 
AMV: Lletres missives dels anys 1378-1382; g3-4, f. 183v. 
 

“Als molt honrats, savis e discrets los jurats e pròmens de la vila d’Algezira. 

Senyors:  

Vostra letra havem reebuda responsiva a una altra carta que us n’aviem tramesa 

sobre lo fet de la inhibició que fes. E jassia les coses per vós respostes e al·legades honor 

vostra e benevolença alves haguessen mester melloria, \almenys/ per ço que nosaltres 

havem enaprés sabut specialment que la inhibició aquella no·s té, sinó en nós solament, 

segons raonarem pus larch e mostrarem, si obs serà feta. E, per consegüent, se pusca veure 

clarament la intenció perquè fo feta e poguéssem e deguéssem usar de nostre drets. 

Emperò, com en la fi de vostra letra digats que si ho volem, trametets ací alcuns pròmens 

de la dita vila per tractar e parlar ab nós d’aquest fet, e metre aquell en tal estament que vós 

e nós ne siam contents, e la amistat sia conservada, nosaltres no curam a present pus dir a 

les vostres al·legacions, mas que·ns plau e us pregam que trametats los dits pròmens, car 

com nostre fet e nostre dret entenam ésser clar, pensam que lur discreció, sens assistència 

de tot advocat, ho conexerà bastantment. E que ells e nós, \si lur culpa no serà/, no 

partem discordats, o per justícia, o per expedient, no contrastant la iniquitat dels volents 

torbar la dita amistat. 

Scrita en València, a VII de juliol. 

Los jurats de València apparellats a vostra honor”. 
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1380, agost 1. València. 

Ordre del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pose en compte 591 sous de 
despeses feta per Jaume Felemir, notari, sotssíndic de la ciutat, en salaris del lloctinent de governador i 
assessor especial d’aquells, notari, porter, crida, saig i el mateix sotssíndic en el seu viatge a Alzira per 
revocar amb crida pública la prohibició feta pels jurats de la vila de traure blats del terme d’aquells. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1380-1381; I-11, f. 11r. 

 

“De nós, etcètera, metets en compte de vostra data cinch-cents noranta-hun sous, 

los quals, per mà d’en Jacme Felemir, notari, sots-síndich de la dita ciutat, havets despeses a 
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menut, axí, en provisió, com en salaris dels honrats lochtinent de portant veus de 

governador, e assessor d’aquell special, e açò reebut e del notari, porter, \crida/, e saigs 

alcunes de la sua cort e del dit sots-síndich, los quals, tots a instància nostra anaren a la vila 

d’Algezira, pochs dies són passats, per revocar, ab crida pública, una inhibició feta de fet 

per los jurats e consell de la dita vila de traure blats del terme d’aquella, ço que tornava en 

gran prejudici de la cosa pública de la dita ciutat e en lesió de privilegis d’aquella. E axí 

mateix per fer sobre açò alcuns altres proceiments...”.  
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1380, agost 8. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Bernat 
Pérez, veí de la dita cioutat, 201 sous, 8 diners, que li se deuen a ell i a un porter de la cort de la 
Governació per les dietes de 3 viatges a Sueca, Alzira i la Ribera del Xúquer per perseguir els 
emmagatzemaments de civades que feien els especuladors d’Alzira. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1380-1381; I-11, f. 11v-12r. 

 

“De nós, etcètera, pagats a·n Bernat Pérez, vehí de la dita ciutat, doents-hun sous e 

huyt diners, los quals, fet e finat compte ab aquell per l’onrat en Miquel Aragonés, racional 

de la dita ciutat, li són deguts, // axí per salari seu, e de I porter de la cort de la 

Governació, com per messions de III viatges, los quals, a instància nostra, de manament de 

la dita cort féu, poch temps ençà, vers les parts de Çuequa, e de la Ribera, e de la vila 

d’Algezira, per encercar e esquivar los embotigaments de civades que·s fahien e·s fessen 

per revenedors, segons que de les dites coses per lo dit racional en poder del qual romàn lo 

compte dels dits viatges, som estats certificats. E cobrats d’ell lo present albarà, tant 

solament. Car restituïm aquell la dita quantitat de la qual es rebuda àpoca per Berthomeu de 

Vilalba, notari, escrivà nostre vós serà presa en compte de paga. Datis Valencie, VIIIª die 

agusti anno ut proxime”.  

 

 

- 32 - 

1380, setembre 1. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Bernat 
Pérez, veí de la dita ciutat, 80 sous, per les dietes de dos viatges fets a Alzira i la Ribera del Xúquer amb 
comissió de la cort de la Governació, i a instància dels jurats de València, per gestionar assumptes 
relacionats amb els blats. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1380-1381; I-11, f. 13v. 
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“De nós, etcètera, pagats a·n Bernat Pérez, vehí de la dita ciutat, huytanta sous, 

deguts a ell per salari seu diürnal de dos viatges, los quals, envers la mijania del mes d’agost 

proppassat, ab comissió de la cort de la Governació, a instància nostra féu vers les parts 

d’Algezira, e de la Ribera, per los affers dels blats, en lo primer dels viatges que féu ell sol 

estech dos dies, e en lo derrer, en lo qual menà I escrivà e I saig de la \dita/ cort, estech VI 

dies, axí que són per tots VIII dies, que a raó de IX sous per dia, fan los dits LXXX 

sous...”.  
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1380, octubre 2. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Jaume 
Felemir, notari, sotssíndic de la ciutat, 510 sous, 6 diners, per drets de segells, dieta d’un viatge fet per 
manament dels jurats a la cort del rei a Montblanc, al monestir de Santa Maria de Poblet i a Lleida, per 
obtenir provisions sobre la revocació de la prohibició d’extraure grans dictades per les autoritats municipals 
d’Alzira i altres viles del regne. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1380-1381; I-11, f. 15r-16v. 

 

“De nós, etcètera, pagats al discret en Jacme Felemir, notari, sots-síndich o substitut 

síndich de la dita ciutat, cinch-cents deu sous e sis diners, o li fets compliment de paga a 

aquells sobre ço que accorregut li hajats per la raó deiús escrita de que no hajats, ne havets 

albarà nostre, la qual quanti//tat li és deguda, axí per salari seu diürnal, com per dret de 

sagell, e totes altres messions [... ...], lo qual, pochs dies ha, féu al senyor rey, a 

Montbla(n)ch, e a Po[blet], aprés a Leyda, per afers d’aquesta ciutat, és a saber: per haver 

provisions sobre la revocació d[e les] inhibicions fetes per Algezira, e altres viles del regne, 

de no traure blats dels termens d’aquelles, en lo qual viatge lo dit sots-síndich estech 

XXXIII jorns...”.  
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1380, octubre 8. Alzira. 
Àpoca atorgada per Bartomeu Ényec d’Aràndiga i Berenguer Fuster, júnior, notari, a favor de 

Bernat Sanç, apotecari, procurador i majordom dels jurats, tots ells d’Alzira, en la qual reconeixen que 
aquest els ha pagat 1.430 sous. 1 diner, que la universitat d’Alzira els devia per raó d’aquells 1.140 sous 
de dietes de 57 dies que estigueren en la cort reial, a Lleida, i altres 290 sous, 1 diner que han esmerçat en 
defensa dels interessos d’Alzira. 
AMA: Llibre de contractes de Miquel Vendrell de l’any 1380-1381; 040/16, f. 83r-84r.  
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Die lune, VIIIª octobris anno [1380]. 

Noverint universi, quod nos Bartholomeus Enyech de Arandiga et Berengarius Fuster, iunior, 

notario, vicini ville Algezire, scienter confitemtur et in veritate recognoscimus vobis Bernardo Sancii, 

apothecario, vicino ville prefixis, ut procuratori ac maiordomo venerabilis iuratorum ville antedicte in 

presenti et subscripto anno, quod de mandato dictorum iuratorum facto in presencia notario subscripti 

dedistis et soluistis nobis voluntati nostre mille quadringentos triginta sous, I denario, regalium Valencie, 

quos universitas predicta nobis dare et solvere tenebatur scilicet mille centum quadraginta sous, racione 

quinquaginta septem dierum que estedimus in curia dicti regis ut nunc ipsius ville \in partibus Illerde/, ad 

racionem viginti solidorum pro unaquaque die, et ducentos nonaginta sous, et unum denarium, quod infactis 

et negocis dicte universitatis expendimus in rebus et factis inferius declaratis in presenti instrumento ad 

maiorem eorum declastationem in ydiomate seu vulgari linea scribuntur et enarrantur pro ut e[.]te: 

Primo, donam e pagam a·n Guillem Ponç, scrivà de manament, per dictar lo 

sobresehiment impetrat en lo feyt de la apel·lació e de la demanda e metre aquell en forma 

onze sous. 

Ítem, donam et pagam a·n Alfonso Lópiz, correu de València, per son salari de 

portar lo sobresehiment e altres letres que trameteren  als jurats e a·n Bernat Guillem onze 

sous.  

 Ítem, donam e pagam a·n Miquel de Bordell, sotprotonotari per dret de sagell de la 

provisió de les civades que és lo dit dia com sia universitat X sous, II diners, jaqueses e 

comptaven florí a VIII sous e IX diners de reals.  

Ítem, de altra part a compliment XVII diners de jaqueses que valen dotze sous e IX 

diners. 

Ítem, donam e pagam a un jove scrivà de registre per espagar la dita provisió e per 

tenir loch si letra contrària era impetrada per part de la ciutat de València 

..........................................................................................................................cinch sous, sis diners.  

Ítem, donam e pagam los quals costaren cinch parells de gallines groses que 

trameterem a mossèn Vidal de Vilanova que·n fos favorable a nostra justícia ab la senyora 

reyna, les quals costaren ............................................................................................ vint-dos sous.  

Ítem, doní e paguí a·n Pere Romà, de la scrivania major, per ço que·ns fos 

faborable si provisió alcuna hixia contra nosaltres, e per scriure la empara per nós feta  de 

totes les provisions impetrades e impetradores per part de València,    dos sous, sis diners. 
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Ítem, donam e pagam a micer Pere Paschual, doctor en leys, per son salari de 

regonèxer nostres privilegis e les rahons dictades contra València, e per raünar e defendre 

nostre dret e venir dues vegades en la audiència  ....................................... huytanta-huyt sous.  

Ítem, donam e pagam lo qual costà paper que compram per a les suplicacions e 

alcunes scriptures ........................................................................................................... nou diners. 

Ítem, donam e pagam a·n Ramon de Morera lo qual aquell bestragué en Barcelona 

al translat de la provisió de les civades e per cerquar los registres ........................... onze sous. 

Ítem, donam e pagam a·n Miquel de Bordell, sotsprothonotari, per decret de sagell 

de la provisió que nós demanam les penes un florí e XV diners de jaqueses que 

valen.............................................................................................................. dotze sous, IIIIe diners. 

Ítem, donam e pagam per registrar dues provisions, la una de les penes, e l’altra de a 

suspita de micer Berthomeu del Mas ......................................................... dos sous, VI diners. 

Ítem, donam e pagam a·n Bernat Miquel, secretari, per dret de sagell de la letra del 

sobresehiment impetrat en lo feyt de la apel·lació, e de la demanda .......vint sous, III diners. 

Ítem, donam e pagam al scrivà per metre e scriure lo manament ............ huyt diners. 

Donam e pagam, a un correu de Barchinona qui portà lo translat de la letra o 

provisió de les civades impetrada per en Pere Gizbert com no’l aguèssem portat de Algezira 

lo qual tramés en Ramon de Morera, qui anà a Barchinona ......................cinch sous, sis diners. 

Ítem, donam e pagam los quals costaren cinch parelles de gallines que compram, les 

quals trametem a·n Berenguer de Vallosera, notari, secretari, de la senyora reyna, les quals 

costaren ........................................................................................................  vint sous, nou diners. 

Ítem, donam e pagam a·n Guillem Calderó, scrivà de manament, per dictar la 

provisió de la revocació de la crida feta per lo governador del statut feyt per lo consell 

.......................................................................................................................... cinch sous, VI diners. 

Ítem, donam e pagam, les quals costaren cinch parelles de groses polles que 

trameteren  a micer Narcís de Sent  Dionís, qui és canter, qu·ens, espagas ens fes bona obra 

...................................................................................................................vint dos sous, IIIIe diners.   

Ítem, donam e pagam a·n Pere Senyer, scrivà de manament del senyor rey, per sos 

treballs  ........................................................................................................................ vint dos sous. 

Ítem, donam e pagam a·n Miquel de Bordell sotsprothonotari, per dret de sagell de 

la letra de la suspectió de micer Berthomeu del Mas, lochtinent de assessor en la 

Governació de regne de València ............................................................dotze sous, nou diners. 

Et quare hec est rei veritas. 

Testes inde sunt Bartolomeus Carbonell, Petrus Aymar et Iacobus Vicent, vicini Algezire”. 
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1381, març 1. València.  
Carta dels jurats de València adreçada a qualsevol oficial i persona del regne de València en la 

qual a tenor de certs dubtes a ells manifestats per cabaners i ciutadans, veïns de la dita ciutat, sobre quines 
són les penes per entrar amb bestiars dins de bovalars notifiquen i certifiquen quina ha de ser la pena per la 
dita falta. 
AMV: Lletres missives dels anys 1378-1382; g3-4, f. 225v-226r. 
 

“Als honrats e discrets tots e sengles officials, universitats, e persones singulars, 

dins lo regne de València constituïts, als quals la present pervendrà, de nós los jurats de la 

ciutat de València: saluts e honor. 

Per alcuns cabaners, ciutadans e vehins nostres, nós és estat dit que a vegades 

alcuns d’ells, o pastors lurs, e a vegades alcuns de vosaltres, duptats o no, sots certs, quina o 

qual pena és deguda a aquells qui scientment, o ignorant, entra  o met a péxer alcun bestiar 

dins boalar d’alcuna vila, o loch, o com, o en qual manera, se déu levar, o enseguir, tal pena. 

E han pregat a nosaltres que d’aquesta raó volguessem a ells e a vosaltres per nostra letra 

certificar, on nosaltres haüda plenera informació e certificació de la veritat del dit fet. 

Notificam a la vostra discreció e certificam aquella que jassia en altres parts o regnes per la 

dita raó sia deguda menor pena que la deiús contenguda. Emperò, en veritat està que en 

aquest regne de València, segons ús e costum en aquell tots temps observada, la pena de la 

dita raó és aytal que si’l bestiar aquell per lo guardià, o guardians del terme, o per altres de 

qui’s pertanga, poden dins lo dit boalar fer una degolla, ço és, degollar una res d’aquell 

bestiar, qual més se vullen ab que no sia mardà, e noresmenys poden gitar lo dit bestiar del 

dit boalar, axí de dia com de nit. La qual degolla, o res degollada, poden retenir e fer sa 

volentat los prenents e degollants aquella. Emperò, si lo bestiar no és atrobat e attés dins lo 

boalar posat que ab veritat fos estat més e pasturat dins aquell, la dita pena o altra no’n pot 

ésser feta o enseguida, o levada, com aquella solament sia deguda flagrant lo malefici, e no 

en altra manera, si donchs per ventura alcuna tala o dan no havia feta o fet en arbres 

fruytals, o en terra panificada, que fossen, o fos, dins lo dit boalar, en lo qual cas, axí com 

en tot altre semblant de tala o de dan, deu pagar e esmenar la tala, o el dan, segons fur, e 

segons que és acostumat sens la dita tala o altra pena.  

En testimoni de les quals coses manam e fém fer la present ab lo sagell major de 

nostre offici en lo dors sagellada. 

Dada en València, primer dia de març en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor M 

CCC LXXXI. 
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Los jurats de València”. 
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1381, maig 16. València. 

 Clam interposat davant els jurats de València per Gil Navarro, cabaner, de València, contra els 
hòmens de Alzira pel decomís d’un ase, avaluat en 50 sous, empenyorat en concepte de peatge pel pas del 
bestiar per un pont en no poder presentar la carta de franquesa que anava amb el gros del seu bestiar, el 
qual havia passat per allí mateix uns dies abans. 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 50r. 

 

“[En marge esquerre:] Alzira. 

 Die iovis, XVIª madii anno LXXXIº. 

 En Gil Navarro, cabaner, vehí de València, promès e s’obligà als honrats jurats 

etcètera que si les penyores et execució faedores de o en béns d’òmens d’Algezira per tal 

com injustament contra privilegis e libertats dels amprius de la ciutat li han pres e penyorat 

I ase per raó de peatge del seu bestiar que passava per lo pont de la dita vila per ço com no 

tenia de present la sua franquea la qual los havia ja mostrada III, ó IIIIe dies, enans que 

havia passada la menada major del seu bestiar ne li volgueren dar temps que la hagués 

mostrada ans de fer [e] li feren vendre l’ase lo qual ha rescatat per L sous eren fetes 

injustament pagan totes messions, dans et intereses que per aquesta raó covendrà fer. E 

donà fermança en Johan Botinyà, laurador, vehí de València. 

 Testes Jacme de Plano et P(etrus) Castellnou. 

 Die lune, IIª september anno LXXXIº, lo discret en Goçalbo Calp, notari, deposà en 

poder del sotssíndich en loch del batle d’Algezira los L sous dessús contenguts. 

 Die sabbati, XXVIª octobris ante predicto, en Jacme Felemir, sotssíndich dóna los L 

sous reebuts per ell del dit en Goçalbo Calp, a·n Sanxo Canyegral, procurador del dit en Gil 

Navarro, ab procuració en que ha poder de reebre. Feta en València, XVIª die madii anno 

presenti et clauso per Dominicum de Falchs, notario publicum Valencia auctoritate regia.” 
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1382, març 24. València. 

 Clam interposat davant els jurats de València per Domingo de Camarelles, cabaner, veí d’Alginet 
-Contribució General de València-, contra els hòmens de l’Alcúdia en acusar-lo d’haver entrat en una 
cultiva d’herba i per això haver-li empenyorat quatre ases i tot el seu fato. 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 80v. 



 

 
 

436

“[En marge esquerre:] Alcúdia. 

 Die lune, XXIIIIª marcii anno LXXXIIº. 

 En Domingo de Camarelles, cabaner, vehí d’Alginet, loch de la contribució de 

València, promès e s’obligà als honrats jurats etcètera, que si les penyores e execució les 

quals los dits jurats a instància del dit Domingo entenen o volen fer de, o en béns d’òmens 

de l’Alcúdia, per tal com injustament contra privilegis e libertats dels amprius de la dita 

ciutat li han pres e penyorat una menada de bestiar qui són D cabeces, poch més o menys, 

per ço com afermaven que·l seu bestiar \qui passava per lur terme caminan/ havia pastada 

una cultiva d’erba la qual cosa no era veritat, ni sabia qui hagués fet, ne hagués feta nulla 

tala, ne dan en lur terme. E ultra açò li han preses III asens ab tot lo fato: farina, calderons, 

flaçades e altres arreus de cabana. E meteren lo dit Domingo en la cadena \e I altre hom/ e 

aprés que·ls ne hagren gitats se aturaren les lances, darts e sos punyals que no·ls han volgut 

tornar. Eren fetes injustament, pagarà totes messions e interese. E jurà etcètera, fide en 

Johan Lorenç. 

[En marge esquerre:] Fide Johan Lorenç”. 
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1382, abril 10 – 1383, juliol 1. València. 

 Clam interposat davant els jurats de València per Pere Diego, cabaner, de València, contra els 
hòmens d’Alzira per haver-li empenyorat un ase i una somera per haver begut el seu ramat de la séquia 
Reial i impedir-li que mostrara la carta de franquesa. 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 87r. 

 

“[En marge esquerre:] Alzira. 

Die iovis, Xª aprilis anno predicto. 

En P(ere) Diego, cabaner, vehí de València, promès e s’obligà als honrats jurats, 

etcètera, que si les penyores e execució faedores a instància sua de, o en béns, d’òmens de 

la vila d’Algezira per tal com injustament, e contra privilegis e libertats de la ciutat li han 

pres e penyorat un ase e una somera per ço com lo seu bestiar bevia en la céquia appel·lada 

del Rey. En la qual acostumen beure tots los lurs bestiars e altres no contrastant que·ls 

mostràs la carta de franquea la qual no li volgueren obeir e estima valer \l’ase XXXVIII 

sous/ e la somera \qualques LXXXVIII sous/. Eren fetes injustament pagara totes 

messions, dans e intereses que per aquesta raó convenrà fer e susceint. E jurà etcetèra. E 

donà fermança sobre açò en Bernat Vidal, mercader, vehí de la dita ciutat, present etcètera. 
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Testes predicto. 

Die veneris, prima augusti anno LXXXIIº, de manament dels honrats jurats e síndich 

en P(ere) Siurana, verguer, penyorà una peça de drap vermell lo qual era de Samuel, metge 

juheu de la vila d’Algezira, e lo qual era en poder del honrat en Jacme Anglés, qui aquell 

havia tenyit. 

Enaprés, divendres, a VIII \dies/ del dit mes lo dessús dit drap fon venut en 

públich encant per en Francesch Pérez, corredor públich de la dita ciutat, a·n P(ere) Nater, 

peller, axí com  a més donant per preu de VI sous, VII diners, l’alna, e són XXVII alnes e 

mija, e mig palm qui a la dita raó muntà: CLXXXI sous, X diners, mealla, los quals foren 

deposats en poder del síndich [***] dels quals foren pagats: 

A·n Jacme Anglés per tenyir lo drap XXXXV sous, VI diners. 

Ítem, a·n P(ere) Sanxo per raó d’imposició del drap VIIII sous, I diner. 

Ítem, al corredor per sos treballs de vendre e portar lo drap II sous. 

Ítem, foren pagats a·n P(ere) Diego en paga de son deute CXXIII sous, III diners. 

Die mercuri, IIIIª marcii anno LXXXIIIº, en Joan Gil, corredor públich de la ciutat, feu 

relació que \ell de manament del síndich/ havia subastat per diverses dies I alberch dels 

hereus de Salamó Coffe, juheu d’Algezira, defunct, lo qual és situat en la çabateria de la 

juheria de València en I’açucach, lo qual alberch fon legat axí com a més donant a Samuel 

Mohe, juheu de la dita ciutat a I any primer vinent per preu de VII lliures. E açò per fer 

compliment al clam dessús notat e a les messions fetes per aquesta raó. 

Enaprés, divenres, a XXVII de març del dit any, lo dit en Samuel Mohe més en 

poder del síndich per fer pagament al dit en P(ere) Diego \per raó de son clam/ e de les 

messions fetes per aquesta raó CL sous, III diners, dels quals foren pagades les messions 

següents: çò és que·l dit Diego havia bestrets per escriure lo clam I sou.  

Ítem, a·n Siurana que cercàs penyores I sou.  

Ítem, que donà a aquell mateix com anà per fer penyores a Algezira e vench-se’n ab 

carta de fadiga per IIIIe jorns a ell a raó de X sous, e a II saigs que anaren ab ell a raó de III 

sous a cascú per cada dia LXIIII sous.  

Ítem, que havia pagats lo dit Siurana que li costà la carta de fadiga VIII sous, VI 

diners.  

Ítem, que·l dit Diego havia despeses per mudar la roba de la cabanya ab bèsties 

logades III sous.  

Ítem, que donà a II moros qui anaren demanar les bèsties penyorades I sou, VI 

diners.  
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Ítem, a I saig que emparà lo drap dessús dit e a I hom que·l espià II sous.  

Ítem, a Johan Gil per subastar l’alberch III sous.  

Ítem, an P(ere) Siurana per diverses manaments \que ha fets/ e treballs que ha 

sostenguts per la dita rahó XI sous.  

Ítem, a Domingo Canós per penyorar lo juheu que ha logat l’alberch I sou. Tota la 

restant quantitat fon liurada al dit en P(ere) Diego.   

Ítem, al escrivà per escriure la execució, cancel·lar lo clam I sou, VI diners.  

Aprés, dimecres, a primer de juliol de LXXXIII foren donats per lo síndich V 

florins a·n Içach Abeniamir, juheu de la dita ciutat, del dit alberch de que dessús és feta 

menció dels quals lo batle d’Algezira havia meses en son poder e los quals eren  hun ase per 

ell venut del dit P(ere) Diego.  

Enaprés, dilluns en ora de completa o quasi dies [***].  
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1383, novembre 28 -1384, juny 15. València. 

 Clam interposat davant els jurats de València per Joan Sanç, carnisser, de València, contra els 
hòmens de l’Albalat de la Ribera en haver-li empenyorat 2 moltons per haver entrat amb el seu bestiar en 
camps de blat del dit terme. 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 167r. 

 

 “[En marge esquerre:] Albalat. 

 Die sabbati, XXVIIIª novembris. 

 En \Johan/ Sanç, carnicer, de València, promès e s’obligà als honrats jurats 

etcètera, que si les penyores e execució faedores a instància sua de o en béns d’òmens 

d’Albalat, per tal com injustament contra furs, privilegis, ús e costum dels amprius de la 

ciutat li han pres e penyorats .II. moltons, per ço com alguns dels seus moltons caminan 

per lo terme del dit loch entraren en alcuns blats, dels quals los senyors d’aquells blats no 

volen res ans aquells .II. moltons s’an acaçats per força. Los quals estimà valer .XL. sous. 

Eren fetes injustament restituirà etcètera. E donà per fermança a·n [***] Nadal, carnicer, 

present etcètera. 

 Testimonis Francesc Corça e Bernat Çaydia. 

(Document cancel·lat des de Albalat fins a Çaidia.) 

 Die mercurii, XVª iunii anno LXXXIIIIº. Lo dit en Johan Sanç dix que·s tenia per 

content del clam e que li plahia que fos cancel·lat.   
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1383, desembre 17. València. 

 Clam interposat davant els jurats de València per Joan Martínez, veí d’Alginet -Contribució 
General de València-, contra els hòmens de Carlet en acusar-lo d’haver entrat el seu bestiar en el bovalar 
del lloc i per això li empenyoraren una somera. 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 168r. 

 

“[En marge esquerre:] Carlet. 

 Die iovis, XVIIª decembris. (Document cancel·lat amb una aspa) 

 En Johan Martínez, pastor, vehí del loch d’Alginet, loch de la contribució de la 

ciutat, promès e s’obligà als honrats jurats etcètera, que si les penyores e execució faedores 

a instància sua de o en béns d’òmens del loch de Carlet per tal com injustament e contra 

privilegis dels amprius de la ciutat li han presa e penyorada una somera per ço com lo seu 

bestiar pexia les herbes del terme de dit loch lla on los lurs bestiars pexien, affermants que 

era boalar, la qual estimà valer LXVI sous, no contrastant que fossen certs, que ell era vehí 

d’Alginet. Eren o seran fetes injustament tornarà e pagarà totes messions,  etcètera e per 

açò obligà tots sos béns. E donà per fermança en Berthomeu Canyelles, cabaner, vehí de la 

dita ciutat, present, etcètera. 

 Eadem die, lo dit en Johan Martínez dix que·s tenia per content del clam dessús, e 

per ço de volentat sua lo dit clam és cancel·lat, presents en Berhomeu de Vilafrancha e 

Francesch Corça. 
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1384, gener 4 – juny 15. València. 

Clam interposat davant els jurats de València per Jaume del Calbo, de València, contra hòmens 
del lloc d’Albalat de la Ribera, en acusar-los d’haver-li pres i empenyorat una ovella, a més d’haver 
rampellat el seu bestiar tot just quan venia de la fira de Morella, quantificant el dany causat en 11 sous. 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 173r. 

 

“[En marge esquerre:] Albalat. 

 Eadem die. (Document cancel·lat amb una aspa) 

 En Jacme del Calbo, vehí de València, promès e s’obligà als honrats jurats etcètera 

que si les penyores e execució faedores a instància sua de o en béns d’òmens del loch 

d’Albalat per tal com sens justa causa e contra furs, privilegis, ús e costum dels amprius de 

la ciutat li han presa e penyorada una ovella, \e ultra açò lo rampellaren/ per ço com lo seu 
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bestiar caminan e venin de la fira de Morella \passava/ per lo camí dels Germanells, sots 

guarda d’en Jacme Lamatxa, sens fer dan o altre dan o tala la qual estimà valer XI sous com 

tant se venessen les altres eren o seran fetes injustament pagarà e satisfarà totes messions, 

dans e intereses que per aquesta raó convenrà fer o sostenir, e per açò obligà tots sos béns. 

E donà per fermança a·n Berthomeu Bonet, present, etc. [***] protestan lo dit en Jacme 

que quant per ell serà sabut del dampnatge donat en lo bestiar per raó del rampellament 

que ho puga demanar. 

Testes eidem. 

Die mercuri, XVª iunii anno LXXXIIIIº, de volentat del dit en Jacme del Calbo, 

\clamater/ en d’en Ferrer Servés e Anthoni Pallés, jurats del loch d’Albalat, lo present clam 

fo cancel·lat. Presents en Jacme Felemir e Francesch Corça. 
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1384, març 23. València. 

Clam interposat davant els jurats de València per Domingo Calamotxa, cabaner, de València, 
contra hòmens del lloc d’Aigües Vives per quan aquells amenaçaren dos pastors del seu ramat i feren que 
aquests desemparen el bestiar i a conseqüència d’això es perderen 3 ovelles i 6 corders, tots ells avaluats en 
57 sous.  
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 185r. 

 

“[En marge esquerre:] Aigües Vives. 

Die mercuri, XXIIIª marcii. 

En Domingo Calamotxa, cabaner, vehí de València, promès e s’obligà als honrats 

jurats etcètera que si les penyores e execució faedores a instància sua de o en béns d’òmens 

d’Aigües Vives per tal com injustament contra privilegis (e) libertats e ús dels amprius de la 

ciutat, los hòmens del dit loch han menaçat e encalçats dos pastors seus qui guardaven lo 

seu bestiar en los erms del terme de lur loch dients-los que si ells los podien haver de dia i 

de nit que·ls azconejarien per la qual raó los dits pastors hagren a desemparar lo bestiar, lo 

qual a present està sens guarda alcuna, no contrastant que·ls dits pastors los mostraren la 

carta de franquea, la qual han aturada dients que era falsa. E ultra açò los dits pastors los 

deyen que prenguessen penyores aquelles que·s volguessen e no u volgueren fer ans los 

menaçaven segons dessús és dit els encalçaren tro al peu de la costa on lo dit bestiar era 

lavors. E ultra açò acusà la pena de crebantament. E protestà que per avant puga demanar 

lo dampnatje donar en lo dit bestiar quant per ell serà sabut. Eren fetes injustament pagarà 
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messions, dans e intereses que per aquesta raó covenrà fer e sostenir. E per açò obligà tots 

sos béns. E donà per fermança a·n Francesch Lobregat, menor de dies, present, etcètera. 

Testes eiusdem. 

Enaprés, dissabte a XXVI de març del dit any, lo dit en Domingo Calamotxa dix ab 

sagrament que ell ha trobat menys e fallen del seu bestiar per ull IX reses entre ovelles e 

corders, les quals ovelles, qui són III, estimà valer XXXIII sous, e los corders, que són VI 

... XXIIII sous. 

Ítem, li fall per la dita raó Iª ordre que val V sous. 

Die mercuri, XXXª marcii anno LXXXIIIIº. En Domingo Fita, laurador, vehí del loch 

de Cugullada, \terratinent en lo terme o territori del monestir de Aigües Vives/ més e 

deposà en poder del síndich CL sous per raó del clam d’en Domingo Calamotxa e de les 

messions que són estades fetes o per raó del clam per ço \com al/ dit en Domingo Fita 

eren estades penyorades dues egues e dos bous per en P(ere) Colomines, verguer en lo 

terme d’Aygües Vives, e aquelles menades ací. E per tal que aquelles bèsties no fossen 

venudes lo dit en Domingo Fita bestragué la dita quantitat de la qual foren fets los 

pagaments següents, ço és, a·n Calamotxa per raó de les ovelles e corders que troba menys 

del seu bestiar LVII sous. Ítem, per l’ordre V sous. Ítem, los quals havia bestrets per fer 

escriure lo clam I sou. Ítem, a·n Pere Colomines per IIIIe dies que estech per raó de les 

penyores XL sous. Ítem, a Johan Roiç e Johan Dalmesado, saigs, qui anaren ab en 

Colomines per IIIIe dies XXXII sous. Ítem, los quals foren prestats a·n Andreu Noguera al 

qual eren comanades les bèsties per menar ací per obs de messió II sous, VI diners. Ítem, 

foren dats a I hom qui anà derrere lo dit en Noguera qui serà adsentat ab una de les egues 

III sous. Ítem, a I moro de la vall qui vench a Cullera per dir a·n Colomines que esperas la 

egua que l’abat la y trametria II sous. Ítem, a·n Colomines per la messió que féu a les 

bèsties IIIIe dies V sous, VI diners. Ítem, al escrivà per escriure la execució e cancel·lar lo 

clam II sous. 

Nós los jurats de la ciutat de València per tenor de la present regonexem e atorgam 

en veritat a vós en Domingo Fita, laurador, terratinent en \lo territori/ e per lo monestir de 

Aygues Vives en lo terme de la vila de Algezira situat, que de manament nostre e per 

exequció de justícia són estats penyorats e preses de poder vostre dos bous e dues egues 

vostres les quals reses com per nós \fossen/ manades vendre per que aquelles no fossen 

venudes deposas e metes en poder nostre CL sous de reals de València. E per açò per 

[***].” 
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1384, març 23. València. 

Clam interposat davant els jurats de València per Domingo Coll, cabaner, de València, contra els 
hòmens del lloc d’Algemesí, en acusar-lo d’haver-li pres i degollat una ovella del seu ramat al seu pas pel 
camí Reial, la qual estima valer 12 sous. 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 185v. 

 

“[En marge esquerre:] Algemazí. 

 Eadem. 

 En Domingo Coll, cabaner, de València, promès e s’obligà als honrats jurats 

etcètera, que si les penyores faedores, a instància sua de o en béns d’òmens d’Algemezí per 

tal com injustament e contra privilegis e libertats dels amprius de la ciutat, li han presa e 

degollada una ovella en lo camí Real, per tal com lo seu bestiar caminan passava per lur 

terme sens fer dan o tala alcuna, la qual estimà valer, XII sous. Eren o seran fetes 

injustament pagarà totes messions dans e interes que per aquesta raó covenrà fer o sostenir. 

e per açò obligà tots sos béns. E donà per fermança a·n Domingo Calamotxa, cabaner, 

present, etcètera. 

 Testimonis eidem”- 
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1384, abril 14. València. 

Clam interposat davant els jurats de València per Joan Altet, llaurador, veí d’Alginet, terme de 
la Contribució General de València, contra els hòmens d’Alzira, en acusar-los d’haver-li penyorat una 
somera en fer-lo responsable de que el seu bestiar entrara en cultius en terme d’Alzira, haver-lo pres en la 
cadena, i causar-li un perjudici econòmic ja que la somera la tenia llogada a raó de 2 sous el dia. 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 188r. 

 

“[En marge esquerre:] Algezira. 

Die iovis, XIIIIª aprilis. 

En Johan Altet, laurador, vehí del loch d’Alginet, qui és de la contribució de la 

ciutat de València, promès e s’obligà als honrats jurats etcètera, que si les penyores e 

execució faedores a instància sua de o en béns d’òmens de la vila d’Algezira, per tal com 

injustament e contra privilegis e libertats de la ciutat, li han penyorada una somera, per ço 

com s’afermava que·l seu bestiar era entrat en un cultiu de lur terme. E ultra açò l’an tengut 

pres en la cadena per ço com no volia donar fermança de dret sens alcun dan o tala que no 

havia fet, la qual somera estimà valer LXX sous, la qual tenia logada a raó de II sous lo dia 
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e han la tengut [***] dies que munten [***]. Ítem, ha pagat per dret de carcellatge I sou, X 

diners. Eren fetes o seran fetes injustament pagarà e satisfarà totes messions, dans e interès 

que per aquesta raó covenrà fer o sostenir, e per açò obligà tots sos béns. E donà per 

fermança al discret Thomàs Poch, notari, present, etcètera. 
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1384, abril 29 - 1385, març 17. València. 

Clam interposat davant els jurats de València per Joan Sanç, carnisser, de València, contra els 
homes d’Algemesí, en acusar-los d’haver-li pres un moltó, avaluat en 22 sous, quan passava el seu ramat 
pel territori del lloc i el degollaren. També s’enregistren els autos d’empenyorament per part dels jurats de 
València d’un ase d’un tal Vendrell, de la vila d’Alzira, per vendre’l i rescabalar al dit Sanç del dany 
sofert. 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 192r. 

 

“[En marge esquerre:] Algemazí. 

(Cancel·lat el clam amb una aspa fins a eidem) 

Die veneris, XXIXª aprilis. 

En Johan Sanç, carnicer, de València, promès e s’obligà als honrats jurats, etcètera, 

que si les penyores e execució faedores, a instància sua, de o en béns d’òmens d’Algemezí 

per tal com injustament contra privilegis e libertats dels amprius de la ciutat, li han prés e 

degollat I moltó, per ço, com lo seu bestiar caminan cap avant passava per lur terme, sens 

fer dan o tala alcuna, lo qual moltó estimà valer, XXII sous. Eren o seran fetes injustament 

pagarà e satisfarà totes messions dans e interes que per aquesta raó covenrà fer, o sostenir, 

e per açò, obligà tots sos béns. E donà per fermança a·n Nicholau Nadal, carnicer, vehí de 

la dita ciutat, present, etcètera. 

Testimonis eidem. 

Die iovis, XVIª marcii anno LXXXVº, de manament dels honrats jurats e síndich per 

execució de justícia fo empenyorat per en P(ere) Siurana, verguer, un ase d’en Venrell, de la 

vila d’Algezira, lo qual en pares com aquell volguessen que fos venut e per que aquell no 

fos venut lo discret en Goçalbo Calp, notari, síndich e procurador, segons afermà, de la dita 

vila, més en poder del síndich I anell d’or per penyora faent valer aquell lo clam dessús e les 

messions. 

Enaprés, divenres, a XVII del dit mes de març, lo dit anell fon liurat per vendre, e 

aquell vené en Miquel Rovió, corredor públich, al dit en Goçalbo Calp, axí com a més 

donant en públich encant, e per aquell bestragués ço que muntava lo dit clam, ab les 
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messions, que són entre tot XXVII sous, VI diners, ço és: al dit en Johan Sanç, per raó del 

moltó XXII sous. Ítem, a ell matex los quals havia bestrets per fer scriure lo clam I sou. 

Ítem, a·n Siurana per sos treballs de fer empares e desempares que ha fetes de dues letres II 

sous, VI diners. Ítem, al corredor I sou. Ítem, al escrivà per escriure la execució e cancel·lar 

lo clam I sou”. 
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1384, juny 6. Alzira. 
Testament de Domingo Cubla, veí d’Alzira, en el qual fa reconeixement de tenir en comanda i 

custòdia diversos animals d’altres, així com el que altres tenen en mateix règim que manifesta que són seus. 
AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1384; 040/8, f. 55r-56r. 
 

“Jatsia que la ora de la mort sie incerta e duptosa e deu ésser tots temps temerosa 

en lo coratge del hom savi, però pus naturalment és temuda com lo cors ha malaltia o 

langor, e per ço més se cové a cascú lladonchs ordenar la disposició dels béns que Déus li 

ha donat o comanat perque en nom de Nostre Senyor Jesucrist e de la sua beneyta mare 

coneguen tuyt que yo en Domingo Cubla, habitador en lo raval de Alcanència de la vila de 

Algezira, detingut de greu malaltia, de la qual tem morir, temen les penes orribles, infernals, 

e cobejan als goigs de paradís per venir, emperò stan en mon bon seny e perfeyt memòria 

éntegra, e loquela manifesta, dels béns meus faç e orden lo meu derrer testament, lo qual 

meu testament vull e man que sie complit e portat a execució, segons que dejús es scrit e 

ordenat. 

E, primerament, elig la sepultura del cors meu ésser feyta en lo cimenteri de Sent 

Augostí de la dita vila, ço és, en la fosa on en Pasqual Galindo jau enterrat. Et prench-me 

dels béns meus per ànima mia cent sous reals de València dels quals vull e man que sie 

feyta la mia extermaunció, sepultura, novena e capdany bé e covinentment a coneguda de la 

dona na Teresa, muller mia. Et feyta la dita extremaunció, sepultura, novena e capdany vull 

e man que si alguna cosa asobrarà dels dits cent sous que per la dita dona na Teresa, muller 

mia, ne sien feytes dir, celebrar e cantar mises en honor de Déu e de madona Sancta Maria, 

e de tota la cort celestial e en remissió de mos pecats per ànima mia, de mon pare e de ma 

mare, e de tots fels deffuncts, a coneguda de la dita dona na Teresa, muller mia. 

Ítem, confés e en veritat regonech que Anthonieta, fillastra mia, filla d’en Pasqual 

Galindo e de la dita dona na Teresa, muller mia, ha en e sobre los béns meus, los quals 

comuns he ab la dita na Teresa, muller mia, los quals \abí dita Antonieta pervenau/ apart 
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de aquella dels béns del dit en Pasqual Galindo, pare de aquella, quatre-cents sous regalium 

los quals vull e man que encontinent, aprés òbit meu li sien donats e desliurats. 

Ítem, confés e regonech tenir en comanda e guarda de les persones dejús scriptes lo 

bestiar infrasegüent: 

Primo, d’en Bernat Costejà, notari, major de dies, denou cabeces de cabres entre 

mascles e femelles. 

Ítem, d’en Martí Manyes, habitant en lo raval de Alcanència de la dita vila, quinze 

cabeces de cabres entre mascles e femelles. 

Ítem, de la muller de Thomàs de Rodella, habitadora en el dit raval de Alcanència, 

set cabres. 

Ítem, de Berenguer Barceló, qui stà en Muncada lo thoro en un mas apel·lat 

Vistavella e dues cabres. 

Ítem, de Pasqual // Martí, texidor, genre de na Gueraua, qui stà en la dita vila de 

Algezira, una cabra. 

Ítem, d’en Garcia de Calatayú tres cabeçes, ço és, una cabra, un cabró, e una xota. 

Ítem, d’en Jacme Costejà, fuster, vehín de la dita vila, dues cabeces, ço és, una cabra 

e un cabró. 

Ítem, de Sent Domingo de Silos un cabró, lo qual bestiar vull e man que quant 

haver e cobrar lo volran sie desliurat als dessús nomenats. 

Ítem, encara confés tenir per la forma dessús dita d’en Domingo lo forno de 

València, tres cabeces, ço és, dues cabres e una xota, les quals per semblant manera vull e 

man que li sien desliurades. 

Ítem, per ço com la dita dona na Teresa, muller mia, és agermanada ab mi e ha en e 

sobre los béns meus la meytat, dich, confés e menció faç que les persones dejús scriptes 

tenen de mi lo bestiar infrasegüent:  

Primerament, en Martí del Pobo, qui stà en Spioca, té en lo seu bestiar, mies, com 

ell e yo pujassem a la serra doentes cabeçes de cabres entre mascles e femelles, les quals en 

poder seu tornaseren com yo per accident de la present malaltia en la qual, de present, so 

posat hagués a romanir ací, en Algezira. 

Ítem, en Domingo Ruvio té en comanda e a guarda de mi, mies pròpies vint 

ovelles. 

Ítem, en Johan Domíngueç, qui stà en Corbera, les quals axí mateix en comanda e a 

guarda li liurí deu ovelles, lo qual bestiar vull e man que per la hereva mia dejús scripta sie 

haüd pres e demanat. 
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Tots los altres béns e drets meus, mobles e no mobles, e semovents, haüts e per 

haver, onque sien e que a mi pertanguen o pertànyer puixen, e dejen luny o prop per 

qualsevol causa, manera, o rahó lex e do a la dita dona Teresa, muller mia, e aquella hereua 

pròpia e universal a mi e als meus instituesch e faç per dret de instituïts atès ses voluntats. 

Aquest és lo meu darrer testament e la mia derrera voluntat, lo qual vull que valla 

per dret del meu darrer testament  e de la mia derrera voluntat o almenys vull que valla per 

dret de codicil o ley, o segons furs de València, o per aquella mellor manera que mil valer 

puxa tenir. 

Les quals coses foren feytes en Algezira, en casa del dit en Domingo Cubla, qui stà 

en lo raval de Alquenència de la dita vila lo dilluns, en la nit ora de prim son o quasi, 

comptat sis dies del mes de juny en lo any de la Nativitat de Nostre Senyor Déus // mil 

treents huytanta-quatre. S-[signe]-yal del dit en Domingo Cubla, testador tení lo damunt dit 

testament lou, aprou, ratifich e confferme. 

Presents testimonis foren a les dites coses apellats e pregats en Berthomeu 

Goçalbo, teuler, en Johan de Rodella, e en Martí Manyes, lauradors, habitadors en lo raval 

de Alcanència de la vila de Algezira”. 
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1384, desembre 22. - 1385, març 4. València. 

Clam interposat davant els jurats de València per Pere Costa, mestre en arts de les escoles de 
València, contra els homes d’Alzira, en acusar-los d’haver-li empenyorat una gramalla del seu germà 
Antoni, i un vilà del seu procurador, Bernat Casesnoves, d’Algemesí, en represàlia per tancar el seu bestiar 
en el corral d’aquest últim, totes dues coses avaluades en 85 sous.  
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 211r. 

 

“[En marge esquerre:] Alzira. 

(Cancel·lat el clam amb una aspa) 

Eadem. 

En P(ere) Costa, mestre en arts de les escoles, e vehí de València, promès e s’obligà 

als honrats jurats, etcètera, que si les penyores e execució faedores, a instància sua, de o en 

béns d’òmens de la vila d’Algezira, per ço com injustament contra privilegis e libertats de la 

ciutat, li han prés e tenen penyorat una gramalla d’en Antoni Costa, germà seu, e I vilà d’en 

Bernat Casesnoves, procurador del dit en P(ere) Costa, ço és, la gramalla per ço com lo 

bestiar pexia en lur terme lla on los lurs bestiars e altres acostumen péxer, sens tala o altre 

dan que no feya, e lo vila han penyorat per ço com lo dit Bernat Casanoves acollia en son 
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corral los dits moltons. Estimà valer L sous, poch més o menys, e lo vila XXXV sous, poch 

més o menys. Eren o seran fetes injustament pagarà e satisfarà totes messions dans e 

interes que per aquesta raó covenrà fer, o sostenir, e per açò, obligà tots sos béns. E donà 

per fermança a·n Johan Correger, hoste de correus, present, etcètera. 

Testes Iacobus Magistri, notarius, et Iohannes \de/ Sent Feliu, scriptor. 

Die sabbati, IIIIª marcii anno LXXXVº, de volentat del dit en P(ere) Costa, lo qual dix 

que·s tenia per content del seu clam, lo dit clam fo cancel·lat, presents P(ere) Castellnou, 

notari, e P(ere) Siurana.”  
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1384, octubre 1. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Domingo 
Peris, veí d’Algemesí, la quantia de 5 lliures, 12 sous, per subvenció per portar d’Aragó 56 cafissos de 
forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1384-1385; I-14, f. 13r. 

 

“De nós etc., pagats a·n Domingo Periç, vehí del loch d’Algemezí, cinch lliures e 

dotze sous degudes a ell per ajuda per nós a aquell promesa, a raó de II sous per cascun 

caffís de LVI cafísos de forment, los quals de les parts d’Aragó ab diverses recoes, o bèsties 

de tragí, ha fets portar e venuts ací, en l’almodí, segons que per libre de la sala de 

asseguraments e manifests de blats appar e es cert a nos”. 
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1384, octubre 4. València.  

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Domingo 
Peris, d’Algemesí, 5 lliures, 9 sous, de subvenció per portar d’Aragó 54 cafissos, 6 barcelles de forment 
amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1384-1385; I-14, f. 16r. 

 

“De nós etc., pagats a·n Domingo Periç, vehí del loch d’Algemezí, cinch lliures e 

nou sous a ell degudes per ajuda per nós a aquell promesa, a raó de II sous per cascun 

caffís, de LIIII cafísos, VI barcelles de forment, los quals de les parts d’Aragó ab diverses 

recoes, o bèsties de tragí, ha fets portar e venuts ací en l’almodí ...”. 
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1385, gener 9. València.  

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Jaume 
Martorell, d’Alzira, 2 lliures, 18 sous, 6 diners, de subvenció per portar d’Aragó 29 cafissos, 3 barcelles, 
de forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1384-1385; I-14, f. 23v. 

 

“De nós etc., pagats a·n Jacme Martorell, vehí d’Algezira, dues lliures, dehuyt sous, 

sis diners, degudes a ell per ajuda per nós a aquell promesa, a raó de II sous per cascun 

caffiç, de XXIX caffisos, III barcelles de forment, los quals de les parts d’Aragó ab diverses 

recoes, o bèsties de tragí, ha fets portar e venuts ací en l’almodí segons que per libre de la 

sala de asseguraments e manifests de blats appar e és cert a nós. E cobrats d’ell etcètera, fiat 

ut supra. Datis Valencie, XVIIIª die ianuarii anno ut supra. Idem.”. 
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1385, gener 12. València.  

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Domingo 
Peris, d’Algemesí, 4 lliures, 16 sous, 10 diners, de subvenció per portar d’Aragó 48 cafissos, 5 barcelles, de 
forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1384-1385; I-14, f. 25r. 

 

“De nós etc., pagats a·n Domingo Periç, vehí del loch d’Algemezí, quatre lliures 

setze sous deu diners degudes a ell per ajuda per nós a aquell promesa, a raó de II sous per 

cascun caffís, de XLVIII cafísos, V barcelles de forment, los quals de les parts d’Aragó ab 

diverses recoes, o bèsties de tragí, ha fets portar e venuts ací en l’almodí...”. 
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1385, gener 27. València. 

Clam interposat per Pere Porta, carnisser, de València, davant els jurats de València contra els 
homes de Pardines que li degollaren un moltó, el qual avaluà en 15 sous, per passar el seu ramat pel 
bovalar del lloc. 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 215v. 

 

[En marge esquerre:] Pardines. 

 Die veneris, XXVIIª  ianuarii anno LXXXVº. 
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En P(ere) Porta, carnicer, de València, promès e s’obligà als honrats jurats, etcètera 

que si les penyores e execució faedores, a instància sua, de o en béns d’òmens del loch de 

Pardines, per tal com injustament contra privilegis e libertats dels amprius de la ciutat, li 

han prés e degollat I moltó, per ço com lo seu bestiar caminan passà per lur boalar, sens fer 

alcun dan o tala, lo qual moltó estimà valer, XV sous. Eren o seran fetes injustrament 

pagarà e satisfarà totes messions dans e interes que per aquesta raó convenrà fer o sostenir 

e per açò obligà tots sos béns. E donà per fermança a·n Garcia Velart, carnicer, present, 

etcètera. 

Testimonis Jacme Mestre, notari, e Johan Sent Feliu, scriptor. 
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1385, març  22. València. 

Clam interposat per Pere Costa, mestre de les escoles de València, davant els jurats de València, 
contra homes de la vila d’Alzira, els quals decomissaren als seus pastors i procuradors diverses penyores, per 
pasturar el seu ramat en terme de la dita vila. 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 123v  

 

“[En marge esquerre:] Algezira. 

Die mercuri, XXIIª marcii anno LXXXVº. 

(Clam cancel·lat amb una aspa) 

En P(ere) Costa, mestre de les escoles, e vehí de la ciutat de València, se clamà de 

paraula \en poder/ dels honrats jurats de la \dita/ ciutat e de mi \en/ Berthomeu de 

Vilalba, per auctoritat reyal, notari públich e escrivà lurs, axí com a pública persona, 

aquestes coses stipulant e reebent en loch, nom, e veu de tots aquells de qui·s pertany e 

pertànyer pot e déu que si les penyores e execució, les quals los dits honrats jurats, a 

instància sua, entenen fer, de o en béns de hòmens de la vila d’Algezira per tal com, sens 

justa causa, \e contra furs e privilegis e ús dels aemprius de la dita ciutat,/ li han prés e 

penyorat, e per ell d’en Bernat Casesnoves, procurador seu, I curtapeu mesclat, lo qual 

estimà valer de XXX en XXXV sous. Ítem, d’en Anthoni Costa, jermà seu, una gramalla 

tenada, la qual estimà valer LV sous, per tal com \los/ bestiars del dit mestre P(ere) Costa 

pexien les erbes del terme de la dita vila, sens fer dan o tala alcuna, e en partida on altres 

bestiars pexien. Eren fetes injustament tornarà \e satisfarà/ tots dans, messions e interès 

que per aquesta raó convinga sostenir a la part. E, per aço, obligà tots sos béns. E a cautela 
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donà per aquestes coses fermança, a fur de València, ço és, en Johan Correger, oste de 

correus, vehí de València, present, e la dita fermança reebent e per aquella sos béns obligat. 

Testes P(etrus) Castellnou, notarius, et Iohannes Sent Feliu, scriptor Valencie. 

Die iovis, XVIIIª madii anno predicto. De manament dels honrats jurats e síndich en 

P(ere) Colomines, verguer dels dits honrats jurats, a instància del dit en P(ere) Costa, 

penyorà dues bèsties de sella de hòmens d’Algezira, les quals enaprés caplevà en Bernat 

Clariana, notari, en loch d’en Goçalbo Calp, notari, síndich de la dita vila, e per aquelles 

deposà en poder del síndich I anell d’or ab turquesa, prometent fer valer aquell tant com 

muntà lo clam e les messions. 

Enaprés, dimecres, a XIIIª de setembre del dit any, de manament del síndich, a 

instància del dit en P(ere) Costa, fo feta venda del dit anell per en Miquel Rovio, corredor 

públich de la dita ciutat, al dit en Bernat Clariana, axí com a més donant en públich encant 

per preu de LXXXX sous, VI diners, los quals foren meses en poder del síndich, lo qual 

enaprés ne féu les pagues següents, ço és: al dit en Pere Costa LXXXV sous contenguts en 

son clam. Ítem, que havia bestrets per fer escriure lo clam I sou. Ítem, al corredor per fer 

venda VI diners. Ítem, als verguers per III vegades que feren penyores d’Algezira e enaprés 

tornades III sous. Ítem, al escrivà per escriure la venda, e present execució, e cancel·lar lo 

clam I sou”. 
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1385, abril 5. València. 

Clam interposat per Diego Garcia, majoral del bestiar de Guillem Salvador, ciutadà de València, 
davant els jurats de València contra homes de Cotes, per quan li han empenyorat un ase i robes del fato, tot 
avaluat en 120 sous, en acusar-lo de pasturar en el bovalar del lloc.  
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 215v. 

 

[En marge esquerre:] Algezira. 

Die mercuri, Vª aprilis anno LXXXVº. 

En Diago Garcia, majoral del bestiar d’en G(uillem) Salvador, ciutadà, de València, 

carnicer de València, promès e s’obligà en poder dels honrats jurats etcètera, que si les 

penyores e execució faedores, a instància sua, de o en béns d’òmens del loch de Cotes per 

tal com injustament li han pres e tenen penyorat un ase per ço com affermaven que·l dit 

bestiar seria entrat en una partida de lur terme que era boalar. Jassia que ells no·l hi 

trobassen com fos en la muntanya. E com hi fos entrat lo dit bestiar diu que podia fer \per 
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çò/ com lo lur bestiar hi fos de present \en aquella partida/ sens fer alcun dan o tala que·l 

seu bestiar no y féu, lo qual ase stimà valer C sous. Ítem, ha reebut de dampnatge per raó 

del ase que li tenen pres XX sous per alcunes pells e robes del fato que romàs en aquella 

partida com no la se’n poguessen portar. Eren o seran fetes injustament tornarà totes 

messions, dans e interès que per aquesta raó convenrà fer, o sostenir, e per açò obligà tots 

sos béns. E donà per fermança a·n G(uillem) Salvador, ciutadà, de la dita ciutat, present, 

etcètera. 

Testes P(etrus) Colomines et Iohannes Feliu, scriptor. 
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1385, juny 22- 26. Alzira.  
Sentència promulgada pels missers Miquel d’Apiera, llicenciat en lleis, Bernat Blanch, Bertomeu 

del Mas, doctors en lleis, i Ramon Borrell, savi en dret, tots ells de València, àrbitres en el plet que 
enfronta Alzira i el monestir de Santa Maria d’Aigües Vives, dins del terme d’aquesta, a causa l’ús dels 
emprius. 
AMA: Plets; 17/I, 1. (Còpia del segle XVII). 

 

“Sentència donada entre la vila de Algesira e Aigües Vives per rahó de aemprius. 

Coneguen tots que com compromès fos estat fet per lo honorat frare Pere Corts, provincial 

dels frares agustins de la provínsia de Aragó, per frare Jaume del Stret, síndich y ecónomo, e 

procurador dels frares de Aigues Vives, e frare Pasqual de Sent Martí, prior e síndich del dit 

monestir e convent de Aigues Vives, de la una part, e lo discret en Gosalbo Calp, notari, 

síndich y procurador de la universitat de la vila de Algesira, de la part altra, en los honrats 

miser Miquel de Apiera, lisenciat en lleys, en Bernat Blanch, en Berthomeu del Màs, 

doctors en lleys, e en Ramon Borrell, savi en dret, habitadors de la ciutat de València, així 

com en arbitres, arbitradors e amigables composadors sobre la qüestió en lo compromès de 

que per dites parts feren en poder e mà del notari deiús escrit, a vint dies del mes de juny 

del any present e deiús escrit. 

E los dits honrats arbitres dins lo terme en lo dit compromès contengut, vist e 

regonegut diligentment lo dit feyt e qüestions en lo dit compromès contengudes enantaren 

a pronunciar sentència en la forma següent: 

On nós en Miquel de Piera, licenciat en lleis, en Bernat Blanch, en Berthomeu del 

Màs, doctors en lleys, en Ramon Borrell, savi en drets, habitadors de Valènsia, arbitres, 

arbitradors e amigables composadors, concordantment elets per les dites parts. 



 

 
 

452

Vist, primerament, e abans lo compromès en nós feyt e lo poder en aquells a nós 

atribuït e donat, e vist encara lo poder que les parts desús dites han en llurs sindicats, ço és, 

que fan poder de comprometre e de fermar compromès. 

Vist encara les fermes de dret per la una e la altra part posades sobre la possessió e 

dret que cascuna de les dites parts afermava e pretenia haver denantat lo governador del 

regne de Valènsia, ço és, los dits frares, prior e convent de Aigües Vives, e part lur, dient e 

afermant que los vehins e habitadors de la vila e terme de Algesira cessaven e havien cessat 

haver aemprius alguns en lo terme o territoris de la vall appel·lada de Aigües Vives, lo  qual 

comença al terme creat e dura és e estén tro a uns mollons que són transportats en lo plà 

damunt la casa de la dita vall per rahó del partiment del delme e de la primísia de dit lloch 

de Aigües Vives, e de la vall de Alfàndech de Maranyén, afermant encara no haver aemprius 

alguns los dits vehins e habitadors de la dita vila e terme de aquella, dels dits mollons tro en 

lo Portixol, o portixols, de la vall de Alfàndech de Maranyén, com aquells afermen e diguen 

que dels dits mollons que es appel·lava la Plana tro als dits portixols los sia donat per lo 

senyor rey en Jaume, de altra recordança, per alou franchs, e lliure augmentant e creixent a 

la dita casa de Aigües Vives tot e qualque cosa fos dels dits mollons tro als dits portixols, 

segon que les dites cosses són rahonades en un privilegi per lo señor rey als dits frares 

atorgat, lo qual privilegi fonch fet tertio mercuri februarii anno Domini millesimo duçentesimo 

sexagesimo sexto. 

Vist enaprés com per part de la universitat de la dita vila de Algezira és estat dit e 

afermat que los vehins y habitadors de la dita vila eren estants, e eren, e són de present en 

pacífica e vera possessió de haver tots e qualsevol aemprius, ço és, de dit terme creat tro en 

los dits mollons a avant tro en lo dit portixol com tots los dits territoris fosen de terme e 

dins terme de la dita vila de Algezira de herbejar, pasturar lurs bèsties e bestiars en los dits 

térmens o territoris de Aigües Vives, en especial en lo territori appel·lat la Plana com fos de 

reialench tro en lo dit portixol, e fer aquí mallades, de nit e de dia, e tenia aquí parideres e 

bresquils per a la cria en temps que pareixen los dits bestiars, e tenir aquí abelles e fer 

abellars, e fer aquí cals, llenya, guix, algeps, espart, caçar de nit e de dia, e en diferentment 

llaurar, escaliar e fer e usar tots e qualsevol altres aemprius útils neçessaris e voluntaris 

segons que en los dits processos de aquells actitats les dites rahons e altres llargament són 

contengudes. 

Vist encara com per part de la dita universitat el dit afermat que la dita donaçió, 

augmentaçió o creximent per dit senyor rey feyt a la dita Casa de Aigües Vives no podia o 

devia éser feyt en perjuhy de la dita universitat.  
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Vist un privilegi limitatiu dels termens generals de Algesira, datis Valentiae, quarto 

mensis augusti anni Domini millesimi ducentesimi quadragesimi noni per part del dit síndich de la 

dita vila produït. 

Vist un altre privilegi de la augmentació de Aigües Vives, dattis in Oliva, tertio mensis 

februarii anni Domini millesimi ducentesimi septuagesimi sexti per lo dit prior de Aigües Vives 

produït de que statim facta est mencio. 

Vist los testimonis finis inde cuio qualibet firmavires tam superpetitorio quam super possessorio 

productis. 

Vists uns altres testimonis furis inde productis super objetioxibus ab utraque parte propietatis. 

Vistes encara moltes altres rahons per abdues les dites parts propossades devant lo 

dit governador. 

Vist com lo dit feyt fonch acomanat a mi dit en Ramon Borrell per lo señor duch ad 

colligendum et referundum in audientia sua. 

Vista una carta de sindicat per lo convent de Aigües Vives feta a frare Matheu 

\Ferrer/, vicari de dit convent. 

Vista una declinatòria de juhy devant de mi, dit en Ramon Borrell, propposada per 

lo dit en Gonçalbo Calp, síndich e procurador de la dita universitat. 

Vistes moltes e diverses rahons devant mi dit en Ramon Borrell proposades. 

Vista una sentència de fitament donada entre lo dit monestir de la Vall de 

Alfàndech e lo monestir de Aigües Vives. 

Vistes algunes cartes públiques denant mi en Ramon Borrell produhides. 

Vista la carta del sindicat feta al dit en Gonçalbo Calp per la dita universitat de 

Algesira. 

Vist com per la una part e per la altra en lo dit feyt han renunciat e conclós denant 

mi dit en Ramon Borrell. 

Vists alguns testimonis per mi dit en Ramon Borrell ex officio rebuts. 

Vista la sentència per lo dit señor duch en lo dit feyt donada contra la dita 

universitat de Algesira. 

Vist com fon per lo dit síndich de la dita universitat supplicat. 

Vist com la dita caussa de supplicació ad colligendum et referendum fon comanada per 

lo dit señor duch a nós dits en Miquel de Apiera e en Ramon Borrell cum cuis invidentibus. 

Vista la demanda de fruits denant nós dits en Miquel de Apiera e en Ramon Borrell 

proposada per lo dit prior e síndich de Aigües Vives. 
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Vistes les excepcions contra aquella proposades per lo dit síndich de la dita 

universitat. 

Vists los testimonis limis inde produhits. 

Vistes moltes e diverses rahons in proçessu fructuum iuris inde propossades.  

Vist finalment tot çò que devant nós dits arbitradors han dit, proposat, e al·legat 

ditas partes nulo verbo et inscritis haüts molts e diversos col·loquis e parlaments ab les dites 

parts ensemps, e ab cascuna de aquelles separadament, instants e requirent aquells enantam 

publicar la present nostra arbitració e amigable composició en la forma següent: 

Attenent que jatsesia lo dit procés en lo qual per dites parts e cascuna de aquelles 

fon fermat de dret fos e sia estat pronunciat per lo señor duch, e audiència sua,  per part de 

dit monestir e convent de Aigües Vives contra la dita universitat, e part de aquella, emperò 

segons dit es de aquella dita sentència fonch supplicat per part de la dita universitat de 

Algesira e de la dita supplicació es pleit pendent e attenent encara que jatsesia per sequel·la 

o eixecusió de la dita sentènsia sien estades demanades diverses quantitats per part  dels dits 

frares e/o convent de Aigües Vives contra la dita vila de Algesira. Emperò, semblantment 

de aquelles es altre pleyt pendent entre les dites parts davant nós dits Miquel de Apiera e en 

Ramon Borrell segons per lo procés de aquells actitat clarament apar dels quals dit pleit 

pendents e altres contrasts los quals per ocasió de aquells et alias se porien seguir a les dites 

parts e cascuna de aquelles convendria sostenir en lo sdevenidor importables càrrechs, 

despeses e disturbis e senyaladament a la part dels dits frares e convent. Per tal moguts de 

les dites rahons e altres elegint més via de arbitradors e amigables composadors que de 

rigor de dret e de fur per la present nostra arbitració e amigable composició arbitram, 

composam e loam no contrastant la dita sentènsia promulgada per lo dit señor duch lo dit 

lloch e monestir de Aigües Vives ab tots sos termens, territori e pertinènsies començant del 

dit terme creat tro al dit portixol apel·lat portixol de Alfàndech, encloent en sí los dits 

estrems e extremitats, e lo dit loch de Aigües Vives e los mollons, ésser de termens e dins 

termens generals de la dita vila de Algesira e haver la dita vila e singulars de aquella de 

herbejar, pasturar llurs bèsties e bestiars, e péxer e fer péxer aquelles, malladant e fer 

mallades, tenir parideres e bresquils per a la cria en temps que parixen los dits bestiars, tenir 

abelles e fer abellars, fer cals, llenya, guix, algeps, espart, e encara laurar, escaliar, e fer haver 

tots altres ussos, e aemprius quo usi nomine senteatur entegrament e plenament francament e 

lliura sens algun cost, qüestió e contrast en e per la forma e  manera que los ciutadans de la 

ciutat de València han e poden  haver en los termens de la dita ciutat de València e en los 
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llochs dels termens de aquella salvo emperò que enso que scalien o scaliaran los vehins de 

la dita vila paguen la huytena part saquen hixents als dits frares de Aigües Vives. 

Íttem, salvam que si per avant en lo dit lloch de Aigües Vives havia compliment de 

casats, segons fur, lo dit prior e convent de Aigües Vives haja tota la jurisdicçió atorgada 

per lo dit fur nou del rey n’Amfós, salvam emperò a la dita universitat de la dita de Algesira 

tot dret si algun los pertany en los dits territoris de aquell tro en lo portixol de Alfàndech, 

en lo mer e mixt imperi e en la altra jurisdicció alta e baixa sí e per la manera que 

antiguament los ha pertanygut e huy en dia pertany e pertànyer pot e déu la present 

sentència en alguna cosa no contrastant. 

Íttem, nós dits arbitradors jatsesia que la dita vila de Algesira, e singulars de aquella, 

hachen los dits ussos seran tots e amprius en lo dit lloch de Aigües Vives, territori o 

territoris e pertinensies, emperò per tal que la horta e dits territoris no sien damnificats ans 

sien guardats, fem e pronunsiam los capítols següents: 

[1] Primerament, pronunciam, arbitram, lloam, transhigim, patronam e composam e 

declaram que tothom que entrarà en la horta e bovalar del dit monestir de Aigües Vives 

sens voluntat del prior, e dels conventuals de aquell, en aquella mal e dany fahent pagarà 

quantes tantes vegades atrobat hi serà deu sous, pagadors, la mitat al señor rey, e l’altra 

mitat al convent de dit monestir, esmenada la tala o dany que en aquella fet y haurà, a 

coneguda de dos bons hòmens, e si bèsties o bestiars seran atrobats en la dita horta, faent 

mal o dany en aquella, pagaran per frau o per calònia les bèsties groces per cascuna cabesa 

que atrobada hi serà dihuit diners, e lo bestiar menut per cascuna cabesa, pagadors segons 

que desús ultra de açò pagaran y esmenaran la tala que feyt hauran. 

[2] Íttem, pronunciam ut supra que si bèsties o bestiars seran atrobats en terres 

plantades e guaretades dins de la dita vall del dit convent, fora los límits de la dita horta, 

aquelles talant o dany en aquelles fahent que sien encorreguts en les penes infrasegüents, çò 

és, per cascuna bèstia grosa quatre diners e per cascun ramat de bestiar menut dos sous, e 

ultra de açò esmenaran la tala o dany que feyt hauran pagadors segons que desús, e és entés 

ramat de porchs cinch, o de cinch en sis, e de obelles, e altre bestiar menut, deu o de deu 

ensús, e si compliment de ramat no hi haurà paguen ultra la tala e dany que feït hauran dos 

diners per cascun. 

[3] Íttem, pronunciam ut supra que les bèsties e bestiars dels singulars de la dita 

universitat, e dels termens de aquella, puixen venir a veure a la font de Aigües Vives que és 

a prop de dit monestir a llur bell ayre y plaer, sens contrasts dels frares e del prior, o de 

qualsevol altra persona, en així, emperò, que les dites bèsties e bestiars pus que begut 
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hauran no puixen aquí tenir-se, ans sien tenguts de traure com e si dementre que les dites 

bèsties o bestiars entrant en dita font y eixint en la dita horta o boalar fahien mal o dany en 

aquella que sien tenguts a pagar per cascuna bèstia que atrobada hi serà, çò és, de les bèsties 

majors dotse diners, e per ramat de bestiar menut dos sous pagadors segons que desús; 

emperò, lo dit boalar sia designat e limitat en la part fora dels garroferals a conexènça de dit 

prior e d’en Blasco Roqua.    

[4] Íttem, pronunsiam ut supra que lo prior que al present és del dit convent e 

conventuals de aquell, o encara companyes llurs, puxen en llur pròpria autoritat penyorar 

en si portar penyores de les persones o bèsties que en les possessions desús declarades 

atrobades seran fahent mal o dany en aquelles preces portar a presentar al justísia de la dita 

universitat de Algesira e de aquí clamar-se a proseguir sos clams, ni voldran e sien creguts 

per llur propri sagrament de les trobes que fetes hauran sens altra provació. 

[5] Íttem, pronunsiam ut supra que la dita universitat de Algesira sia tenguda a llur 

comte e mesió mollonar, e fer mollonar, e senyalar, e limitar los entradors y exidors de la 

dita font, los quals seran entre lo boalar de la horta e aquells tenir tots temps en un dret en 

manera que qüestió e contrast en lo esdevenidor no s’i puixa engendrar e cobrir e fer cobrir 

la font de continent en manera que la aigua que de aquella exirà per bèsties e bestiars no 

puixa ésser enterbolida, e enaprés fer jun aquella gamellons o veuradors profitosament si e 

segons que mils e profitosos seràn en manera que el aigua que escaparà dels gamellons 

torne al safareig, açò, emperò, ajustat que si les dites cosses heren afollades e destruïdes que 

lo dit prior e frares de dit convent de Aigües Vives sien tenguts jurar e dir ab sagrament que 

ells no han feyt e feyt fer les dites coses, ne hi ha prestat o dut algun consentiment, e si per 

ells era estat feyt o feyts fer o consentit que en tal cas lo dit prior e frares sien tenguts de 

refer-ho, sots la pena en lo compromès apposada a llur pròpria mesió. 

[6] Íttem, pronunsiam ut supra que totes e qualsevols persones puixen entrar sens 

contrast algú dels dits prior o frares del dit convent o de alguna altra persona per deportar-

se a la dita font e pendre aigua e per qualsevulla altra cosa sens encorriment de alguna pena.  

[7] Íttem, promunsiam ut supra que encar que tala o tales sien feytes en lo dit lloch 

de Aigües Vives, o en los territoris de aquell, e lo dit prior e frares conventuals del dit 

convent, companyes llurs, e qualsevol altra persona recurria e es clamaria al dit justícia de la 

dita vila de Algezira de la dita tala que per extimar e prear la dita tala sien elegits dos 

persones preadors de aquella, la un per lo dit prior e convent, lo qual sia de Aigües Vives, o 

de la dita universitat, l’altre per part de la dita universitat. 
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[8] Íttem, pronunciam concordantment ut supra que si en esdevenidor lo dit lloch de 

Aigües Vives haurà cumpliment de casats, en així que la jurisdicçió civil pertanygués als dits 

prior e frares e/o al justícia per ells elegidor, segons furs, en així que la conexença de la tala 

o tales feytes en lo dit lloch de Aigües Vives pertanygués al dit justícia de Aigües Vives, que 

ladonchs per estimar e prear la dita tala o tales sien elegits dos persones, la hu per lo dit 

prior e convent, lo qual sia de Aigües Vives, o de la vila de Algezira, e l’altre per part de la 

dita vila de Algezira. 

[9] Íttem, pronunciam ut supra que en cas que tala, o tales, sien feytes en lo dit lloch 

de Aigües Vives, e termens e territoris de aquell, e lo dit prior e frares del dit convent, o 

qualsevol persona altra que se’n vulla clamar del dampnificat al dit justícia de la dita vila de 

Algezira, que ho puixa fer dins deu dies, e lo dit clam feyt e adverat, segons disposició de 

fur la part dampnificant cuius inter est, citada e ohida plenament en ses defensions, que 

ladonchs lo dit justícia sia tengut de enseguir lo dit clam e fer justícia de aquell dins trenta 

dies continuos, comptadors del dia que dit clam serà feyt a la cort parte instante, e si lo dit 

justísia de la dita vila no haurà feyt les dites cosses dins los dits trenta dies e així serà atrobat 

en fadiga que ladonchs lo dit prior e frares del dit convent, o altra persona continent, puixa 

notificar, intimar les dites coses fadiga tinga e/o negligència del dit justícia als jurats de la 

dita vila que ladonchs seran per tal que ells sien curosos e diligents e que donen en tota 

manera lloch e via que lo dit justícia farà eixecució del dit clam e/o qualiternuun que’l dit 

clam sia menat a eixecusió dins deu dies contadors aprés de les dites intimació e notificació 

parte instante en dins los deu dies los dits jurats les dites cosses no hauran curat fer, e que lo 

dit clam no sia menat a eixecusió cum effectu que tunch temporis, la dita vila de Algesira sia 

encorreguda en pena de deu morabatins de or per cascuna tala e clam d’aquin posat 

aplicadors al dit convent, açò, emperò així entés que ans que els dits trenta dies sien pasats 

al dit justísia de la dita vila, e los dits deu dies sien pasats als dits jurats de la dita vila, los 

dits prior e frares o persona altra la qual se clam sia tenguda mostar e precentar los precents 

capítols al dit justísia e/o jurats, a cascuns en son cas, en altra manera que la dita pena no 

haja lloch. 

[10] Íttem, pronunssiam ut supra versa vise, que en aquell cars que lo lloch de Aigües 

Vives hagués compliment de casats, que fet lo clam y aquell advexat dins trenta dies, lo dit 

justísia de Aigües Vives, e dins deu dies comptadors aprés la intimació feyta als dits prior 

e/o vicari del dit monestir de la fadiga del dit justísia, lo dit prior, o son vicari del dit 

convent, sien tenguts de fer justícia e eixecusió del dit clam, en altra manera que los dits 

prior e frares del dit convent, e lo dit lloch de Aigües Vives, sien encorreguts en pena de 
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deu morabatins de or per cascuna vegada en e per la forma e manera que en lo prop dit 

capítol es restat per part de la dita universitat aplicadors a la dita universitat. 

[11] Íttem, pronuntiam ut supra que si per ventura los dits prior e frares del dit 

convent, e/o la presona dampnificada, no’s clamarà de la dita vila, o tales per negligència, o 

per bona amistat no’s curava de fer fer la eixecusió, segons los deiús dits capítols, que per 

açò no pogués ser al·legada possessió nequan ne lo convent perdés son dret e semblant 

salbament haja lloch en la dita vila de Algesira. 

[12] Íttem, pronunsiam ut supra que sobre los dits fruits del dit lloch de la Plana, 

davant nos dits arbitradors demanats et signanter davant nós dits en Miquel de Apiera e en 

Ramon Borrell, jutges e reladors in processus coram nobis actitats deure ésser imposat callament 

perdurable als dits prior, convent, e síndich e de feyt los imposam lo dit callament 

perdurable. 

[13] Íttem, arbitram, lloam e declaram ut supra que la dita universitat de Algesira 

dega e tenguda sia dins cinch dies comptadors aprés publicació de la present revocar ab 

crida pública per los llochs acostumats de la dita vila la crida feyta en la dita vila en lo temps 

pasat continent que algun hom de la dita vila, e terme de aquella, no fos gosat anar llaurar 

fora la contribució de la dita vila, e que per la dita crida fahedora sia revocada la dita crida 

en quant se estenia en lo dit terme e territori de Aigües Vives, e sia donada llisència e 

facultat a qualsevol vehins de la dita vila, e térmens de aquella, que puixen anar llaurar en lo 

dit terme e territori, així, emperò, que no puixguen pendre, ni elegir sens llisènsia del prior 

del dit monestir, o de son vicari, la terra la qual llaurar volran, ans hajen pendre e elegir 

aquella, ab la dita llisència, o voler est non aliter e que no gosen traure los blats, los quals 

culliran de les dites llaurons del terme y territori del dit monestir, tro primerament haje 

pagat lo dit dret degut al dit monestir en los dits blats, és a saber, la huytena part, o tant 

com se convendran amb ells, sots pena de seixanta sous, aplicadora si contrafet serà la 

mitat al señor rey, e l’altra mitat als dits prior e frares. 

[14] Íttem, arbitram e lloam que de así havant no sia ne puixa ésser feyta per part de 

la dita universitat tal o semblant inhibició com fon e és estada feyta per la dita vila en quant 

contenia o’s tenia al dit terme o territori de Aigües Vives. 

[15] Íttem, que algun vehy de la dita vila, e termens de aquella, no gose tallar arbre 

algú fructiticant, o fruit donant, ne altre vert, o viu, e si contrafahia sia encorregut en pena 

de tres sous aplicadors als dits frares e convent. 

[16] Íttem, arbitram, lloam e declaram que la pena en lo dit compromès aposada si 

en alguna de les dites cosses, o altres, era vista o’s dehia la dita universitat ésser encorreguda 
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en aquella no puixa ser acusada, ni exigida la dita universitat per la part dels dits frares e 

convent, sens expressa lisència del provinsial, qui ara és, o per temps serà dels frares de sent 

Agostí en la provínsia del señor rey de Aragó, ne la dita universitat puixa acusar, o exigir la 

dita pena contra los dits frares, sens exprés consentiment del consell general de la dita vila. 

[17] Íttem, arbitram, lloam e declaram, que si alguna cosa obscura, anctigua, o 

duptosa acorria a les dites parts, o altra de aquelles, en e sobre les cosses desús 

pronunsiades, arbitrades, e declarades, o altra de aquelles, que aquelles, e cascuna de 

aquelles, puxen ésser declarades e interpretades per lo provinsial qui és, o per temps serà de 

la dita provínsia, e per aquell a qui lo dit provincial o cometrà, e per un hom de la dita vila, 

elegidor per los jurats de la dita vila, qui són e per temps seran. 

[18] Íttem, pronunsiam ut supra que sub poenis compromissi la dita sentènsia e capítols 

de primo ad ultimum sien amologats, lloats, e amologada, e lloada dins tres dies per los dits 

prior, e convent del dit monestir de Aigües Vives, e per lo dit frare Jaume del Estret, 

síndich del dit convent, qui lo dit compromès ha fermat, e per lo provinsial dels agostins, e 

per lo dit en Gonsalbo Calp, e per lo conçell de la dita vila. 

[19] Íttem, pronunsiam ut supra que los dits prior e síndich del monestir de Aigües 

Vives sien tenguts de fer, fermar e loar la precent sentènsia e capítols al primer capítol 

provincial celebrador en la dita vila de Algesira, o dins lo regne de Valènsia, o en 

qualsevulla part de la dita provínsia. 

[20] Íttem, pronunsiam ut supra que la dita vila de Algesira sia tenguda donar e pagar 

trecents quaranta florins de or corribles de Aragó al dit prior de Aigües Vives de continent.  

[21] Íttem, pronunsiam ut supra que la precent sentènsia e capítols de aquella sien 

enseguits e fermats per abdues les dites parts perpetualment sub pena in compromiso contenta. 

Latta sentencia per los dits arbitres e per manament de aquells lesta e publicada per 

mi Pere d’Arenys, notari públich per autoritat reyal dins la ciutat de València, en les cases e 

alberch del dit honrat miser Berthomeu del Màs, doctor en lleys, dijous, comtant vint y dos 

dies del mes de juny del any de la Nattivitat de Nostre Senyor mil trecents huytanta y cinch. 

Precents les parts desús dites Se -[signe]- nyals de en Miquel de Apiera, lisensiat en 

lleys, de en Bernat Blanch, de en Berthomeu del Màs, doctor en lleys, e d’en Ramon 

Borrell, sabi en dret, arbitres e compromissaris dessús dits qui la dita sentènsia donam e 

promulgam. 

Encontinent llesta e publicada la dita sentènsia los dits frare Pere Corts, provincial, 

frare Jaume de l’Estret, síndich, frare Pasqual de Sent Martí, prior e síndich del dit convent 

de Aigües Vives, e lo discret en Gosalbo Calp, notari, síndich e procurador de la dita 
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universitat de Algesira, lloaren, aprobaren e amologaren la dita sentència per los dits 

arbitres promulgada a prima linea a usque ad ultimam. 

Presents testimonis foren a les dites coses: lo discret en Pere Matheu, vicari 

perpetual de la església de la dita vila de Algesira, en Pere Andreu, en Pere Pedrós, notaris, 

e en Berthomeu de Vilafranqua, vehins de la dita ciutat de Xàtiva. 

Enaprés, divendres, comptant vint y tres dies del precent mes de juny y any desús 

dit la precent sentència fonch per mi Pere de Arenys, notari, escrivà de la precent causa 

llesta dins la sala del consell de la dita vila de Algezira, en presència dels honrats justícia, 

jurats e prohoms de la dita vila e concell ajustat en la dita sala; e lo dit concell lloà, aprovà e 

amologà la dita sentènsia e noresmenys los dits honrats justícia, jurats e prohoms manaren 

aquella e los capítols en aquella contenguts ésser publicats ab crida pública per la dita vila e 

rabals de aquella en los llochs acostumats. 

Prescents testimonis a les dites coses foren: en Bernat Rexell, e en Vicent de 

Alcanys, notaris, e en Bernat de Comadolins, vehins de la dita vila. 

Enaprés, dilluns, comptant vint y sis dies del precent mes de juny de l’any desús dit, 

comparech Berenguer Eximeno, corredor públich de la dita vila, e dix e féu relació a mi, dit 

notari, que ell en lo precent dia havia publicat la sentènsia desús dita per la dita vila de 

Algesira e per los ravals de aquella, en los llochs acostumats. 

Sig-[signe]-num etcetera. 
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1386, juliol 2. València. 

Obligació manifestada davant els jurats de València per Francesc Palau, ciutadà, de València, de 
portar a l’almodí de València a través de Cullera 60 cafissos de dacça procedents d’Alzira. Igualment 
s’obliga a portar els més de 200 cafissos de dacça que encara li resten a Alzira en un termini inferior a 2 
mesos. 
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1385-1391; i-2, sf. 

 

Die lune, IIª iulii anno LXXXVIº. 

En Francesc Palau, ciutadà de València, promès e s’obliga als honrats jurats que 

aquells LX caffisos de dacça, los quals de la vila d’Algezira ha portats en partida e enten 

portar a Cullera per carregar allí, portarà o portar farà en aquells lochs del regne de València 

on ben vist serà e no fora aquell. E d’aquen portarà albarà testimonial, sots pena de L 

morabatins. 
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Encara promès e s’obliga que tota aquella dacça que li roman en Algezira e en son 

terme que poden ésser de CC caffís amunt portarà, o portar farà, a vendre dins l’almodí de 

la ciutat de València d’ací a II meses primers vinents, sots pena de C morabatins d’or e per 

açò obligà tots sos béns. 

Testes Franciscus Amalrich, notarius, et Iohannes Sent Feliu, scriptor. 
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1386, juny 23. València. 

Clam incomplet interposat per Arnau Rovira, cabaner de València, davant els jurats de 
València, contra homes del lloc de Campanar, terme d’Alzira, per haver corregut i rampellat el seu bestiar 
boví i vacú. 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 170v-r. 

 

[En marge esquerre:] Campanar, terme d’Algezira. 

Die sabbati, XXIIIª iunii. 

N’Arnau Rovira, cabaner, vehí de la ciutat de València, promès e s’obligà en poder 

dels honrats jurats, etcètera, que si les penyores e execució les quals los dits jurats, a 

instància sua, enten o volen fer de o en béns d’hòmens del loch de Campanar, terme 

d’Algezira, per tal com sens justa causa e contra fur, privilegis e ús dels amprius de la ciutat 

li han corregut e rampellat lo seu bestiar de bous e vaques, per lo rampellament [***]. 
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1386, desembre 4. València.  

Clam interposat per Pere Andreu, llancer, de València, davant els jurats de València, contra 
homes d’Algemesí, els quals li prengueren un mardà, avaluat en 30 sous, en passar pel territori d’aquells.  
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 249v. 

 

[En marge esquerre:] Algemazí. 

Eadem die. 

En P(ere) Andreu, lancer, vehí de València, promès e s’obligà en poder dels honrats 

jurats, etcètera, que si les penyores e execució les quals los dits jurats, a instància sua, 

entenen o volen fer de béns d’òmens del loch d’Algemazí, per tal com injustament contra 

privilegis, libertats e ús dels amprius de la dita ciutat, li prengueren [...] envers Paschua prop 

passada I mardà, lo qual estimà valer XXX sous, per ço com lo seu bestiar caminan passava 
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per lo terme del dit loch, sens fer alcuna tala o dan. Eren o seran fetes injustament pagarà 

totes messions dans e intereses que per aquesta raó covenrà fer o sostenir. E per açò obligà 

tots sos béns. E donà per fermança a·n P(ere) X(imène)z, mercader, vehí de la dita ciutat, 

present, etcètera. 

Testimonis eidem. 
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1387, març 27. València.  

Clam interposat per Pere Costa, mestre de les escoles de València, davant els jurats de València, 
contra homes d’Alzira els quals li feren tres degolles continuades i consecutives durant tres dies per pasturar 
el seu ramat en la partida de Exara o Gegena, haver-li corregut el bestiar i haver-lo tancat en un corral 
sense menjar.  
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 298v. 

 

[En marge esquerre:] Algezira. (El clam està cancel·lat ) 

Die eadem die, XXVIIª marcii LXXXVIIº. 

En P(ere) Costa, mestre de les escoles, e vehí de la ciutat de València, promès e 

s’obligà en poder dels honrats jurats, etcètera, que si les penyores e execució faedores, a 

instància sua, de béns de hòmens de la vila d’Algezira per tal com injustament e contra fur, 

privilegis, e libertats e ús dels amprius de la dita ciutat e usan d’aquells, segons li és legut, 

divenres, dissabte e digmenge proppassats, lo justícia de la dita vila li féu III degolles, ço és, 

lo dia primer I moltó, e lo II dia I mardà e lo terç dia una cordera per ço com trobà \per II 

dies/ lo seu bestiar pexen les erbes dels erms de lur terme \en los/ II dies e \en/ lo tercer 

dia pexia en I camp laurat d’una rella, sens alcun dan o tala que no y feya, en una partida 

appel·lada Exara o Gegena, on altres bestiars han acostumat péxer, les quals reses estimà 

valer, ço és, lo moltó XI sous, lo mardà XXXIII sous, e la cordera VI sous, e ultra açò, 

dilluns prop passat en hora de \vespres/ lo dit justícia manà al seu lochtinent d’Algemazí 

que a on se volgués trobas lo dit bestiar lo se’n menàs lo qual ho féu \malmenan e 

crebantan aquell/ e més-lo en I corral, dins Algemazí, que no podia péxer perque estimava 

lo dampnatge que·l dit bestiar ha reebut per \lo crebantament e / lendurar L sous. E ultra 

açò, los acusà la pena dels M diners d’or imposada en lo privilegi del guiatge dels cabaners. 

Eren o seran fetes injustament pagarà totes messions etcètera. E donà per fermança a·n 

G(uillem) Venrel(l), notari, vehí de València, present, etcètera. 

Testes iidem. 
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Die veneris, XXIXª marcii anno predicto LXXXVIIº, en P(ere) Colomines, verguer, dix 

e relació féu que ell, de manament dels honrats jurats e síndich, a instància d’en P(ere) 

Costa, d’en Bernat Casesnoves, d’en Pere Portell, e d’en D(oming)o Guinaleu ha 

penyorades dues mules, I mul, II rocins e I ase de hòmens de la vila d’Algezira, les quals 

enaprés ans que aquelles bèsties se liurasen a vendre en Berenguer Venrell, vehí de la dita 

vila, més en poder del síndich I anell d’or, prometent fer valer aquell tant com munten los 

clams, les messions e los dits jurats manaren desemparar e tornar a ells les dites bèsties, lo 

qual anell enaprés fon donat a vendre a·n Miquel Rovió, corredor, qui feta subastació 

d’aquell per II dies liurà aquell a·n Goçalbo Calp, axí com a més donant en públich encant, 

per preu de DCCCXVIII sous, VI diners, los quals per lo dit en Goçalbo foren meses en 

poder del síndich qui aquells distribuí en la manera següent, ço és: al dit en Pere Costa C 

sous contenguts en son clam. Ítem, a ell mateix qui havia bestrets per fer scriure lo clam I 

sou. Ítem, a·n Bernat Casesnoves, notat aprés d’aquest clam, DXXXVIII sous. Ítem, a·n 

P(ere) Portell aprés següent VIII sous. Ítem, a·n Guinaleu aprés notat CLVIII sous. Ítem, 

al corredor per la venda del anell I sou, VI diners. Ítem, al verguer per sos treballs de 

empares e diverses manaments IIIIe sous. Ítem, al escrivà per escriure la execució e 

cancel·lar tots los clams IIIIe sous. 
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1387, març 28-juliol 10. València. 

Clam interposat per Bernat de Casesnoves, cabaner veí de València, davant els jurats de 
València, contra homes d’Alzira per quan per estar pasturant el seu ramat en el terme de la dita vila li 
corregueren el bestiar, i li prengueren i degollaren diversos corders, ovelles i un mardà. 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 299r. 

 

“[En marge esquerre:] Algezira. 

Die iovis, XXVIIIª marcii anno LXXXVIIº. (El clam està cancel·lat) 

En Bernat Casesnoves, cabaner, vehí de València, promès e s’obligà en poder dels 

honrats jurats, etcètera, que si les penyores e execució faedores, a instància sua, de béns de 

hòmens de la vila d’Algezira per tal com injustament e contra furs, franquees e ús dels 

aemprius de la dita ciutat e usan d’aquells, segons li es legut, lo justícia de la dita vila, ab 

alcuns hòmens, divenres prop passat, li corregueren e malmenaren et crebantaren lo seu 

bestiar, e li prengueren e degollaren I cordero, e lo dissabte següent li prengueren I mardà e 

una ovella parida, e semblantment li malmenaren lo dit bestiar, per ço com lo seu bestiar  
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pexie les herbes de lur terme, sens fer alcun dan o tala, en una partida on altres bestiars han 

acostumat péxer, les quals reses estimà valer, ço és, lo cordero VII sous, e lo mardà XXXIII 

sous, e les \II/ ovelles ab sos corders XXII sous, per que és en suma: LXII sous. Ítem, se 

clamà per lo dampnatge que·l dit bestiar ha reebut en lo malmenar e crebantar aquell per 

los dits III dies \CCCCLXXV/ sous. Ítem, se clamà els acusà la pena dels M diners d’or 

imposada en lo privilegi del guiatge dels cabaners. Eren o seran fetes injustament pagarà 

totes messions, dans, e interès que per aquesta raó covenrà fer, e sostenir, e per açò tots sos 

béns. E donà per fermança en P(ere) Costa, mestre d’escoles, present, etcètera. 

Testes iidem. 

Die lune, prima aprilis anno predicto, de la quantitat de la execució contenguda dessús 

en la precedent plana d’en Pere Costa, mestre de les escoles, foren pagats a·n Bernat 

Casesnoves, cabaner, DXXXVII sous contenguts en son clam. Ítem, a ell mateix que havia 

bestrets per fer escriure lo clam I sou, per la qual quantitat e per les messions \si/ per 

aquesta raó se’n hauran a fer e donà fermança e principal obligat en Bonanat de Berga, 

ciutadà, de la dita ciutat, present, etcètera. 

Die martis, nona die iulii proxime dicti anni Nativitate Domini Mº CCCº LXXXº septimi, lo 

dit mestre Pere Costa, per mans del dit en Bonanat de Berga, e de manament dels honrats 

jurats, restituí e més en poder del dit síndich DXXV sous a aquell e a·n Bernat Casesnoves 

integrats per lo crebantament de lurs cabanes supra demanats com fos stat declarat per los 

dits honrats jurats lo dit crebantament no ésser stat alcú, e per consegüent la integració de 

aquells no haver loch. 

Enaprés, dimecres a X de juliol dessús scrit, los dits DXXV sous foren delliurats 

per lo síndich al discret en Goçalbo Calp, notari, síndich de la vila d’Algezira. 

Presents en P(ere) Siurana e en Johan Sent Feliu. 
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1387, març 28. València.  

Clam interposat per Pere Portell, cabaner de València, davant els jurats de València, contra els 
homes d’Alzira per tal com el justícia de la vila li prengué una ovella i la degollà per péixer en un camp de 
blat, la qual avalua en 7 sous. 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 299v  

 

[En marge esquerre:] Algezira. (El clam està cancel·lat ) 

Eadem die XXVIIIª marcii. 
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En P(ere) Portell, cabaner, vehí de València, promès e s’obligà en poder dels 

honrats jurats, etcètera, que si les penyores e execució faedores, a instància sua, de béns de 

hòmens de la vila d’Algezira per tal com injustament e contra fur, privilegis, franquees e ús 

dels amprius de la ciutat, dijous proppassat lo justícia de la dita vila li pres del seu bestiar 

qui pexia en I tros de blat que ell dit en P(ere) havia comprat d’en Antoni Soler, vehí de 

Cugullada, una cordera, la qual tantost degollaren, la qual estimà valer VII sous. Eren o 

seran fetes injustament pagarà totes messions, dans e interès que per aquesta raó covenrà 

fer, o sostenir, e per açò obligà tots sos béns. E donà per fermança a·n Bernat Casesnoves, 

cabaner, vehí de la dita ciutat, present, etcètera. 

Testes eidem. 

Die lune, prima aprilis anno predicto, de la quantitat de la execució contenguda dessús al 

peu del clam d’en P(ere) Costa, mestre de les escoles, notat a XXVII de març prop passat 

foren pagats a·n P(ere) Portell VII sous contenguts en son clam. Ítem, a ell mateix los quals 

havia bestrets per fer escriure lo clam I sou. E per ço és cancel·lat. 
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1387, març 28-juliol 10. València.  

Clam interposat per Domingo Guinaleu, cabaner de València, davant els jurats de València, 
contra els homes d’Alzira, per quan diversos d’aquests li corregueren el ramat i li prengueren una ovella. 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 300v. 

 

[En marge esquerre:] Algezira. (El clam està cancel·lat) 

Eadem die. 

En Domingo Guinaleu, cabaner, vehí de València, promès e s’obligà en poder dels 

honrats jurats, etcètera, que si les penyores e execucions faedores, a instància sua, o de béns 

de hòmens de la vila d’Algezira per tal com injustament e contra fur privilegis e ús dels 

aemprius de la dita ciutat e usan d’aquells, segons li és legut, divenres proppassat ell tenint 

son bestiar en una cultiva que li havia donada n’Anthoni Libià, vehí de l’Alcúdia, lo justícia 

de la dita vila ab III, o IIIIe hòmens anà vers lo dit bestiar e \los dits/ hòmens corregueren 

e malmenaren lo dit bestiar el replegaren tot en I loc e \entretant/ lo justícia fo aconseguit 

ab ells e hac vist que no eren dins lo boalar manà als dits hòmens que·l lexassen anar. E 

digmenge proppassat li prengueren una ovella parida per ço com lo seu bestiar pexia en I 

olivar, lo qual és de sa mare, e del qual pot fer  a sa \volentat/, e II saigs li corregueren lo 

bestiar amunt e avall. Estimà la ovella ab lo corder XII sous. Ítem, demanà per lo damnatge 
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que·l dit bestiar ha reebut per dues vegades que·l han corregut malmenat \e crebantat/ CL 

sous. \Ítem, los acusà la pena de guiatge dels cabaners per II vegades/. Eren fetes 

injustament satisfarà totes messions \dans/ e interés que per aquesta raó covenrà fer, o 

sostenir, e per açò obligà tots sos béns. E donà per fermança en P(ere) Portell, cabaner, 

vehí de la dita ciutat, present. 

Die lune, prima aprilis anno predicto LXXXVIIº, de la quantitat de la execució 

contenguda dessús al peu del clam d’en P(ere) Costa, maestre de les escoles, notat a XXVII 

de març prop passat foren pagats a·n Domingo Guinaleu CLXXII sous contenguts en son 

clam. Ítem, a ell mateix que havia bestrets en fer escriure lo clam I sou per la qual quantitat 

e per les messions \si alcunes/ per aquesta raó se hauran fer donà fermança e principal 

obligat en G(uillem) Riera, laurador, present, habitant prop l’ostal de les Crehuetes, 

etcètera. 

Die mercuri, Xª iulii anno proxime dicto, lo dit en Domingo Guinaleu, de manament 

dels honrats jurats, restituí \per mans del dit G(uillem) Riera/ en poder del dit síndich los 

CL sous per aquell reebuts per lo dit crebantament com fos determenat per aquells dits 

jurats que no y havia haüt nengún crebantament e per consegüent la integració dels dits CL 

sous no haver loch. 

Enapés, lo dit dia los dits CL sous foren delliurats per lo síndich al discret en 

Goçalbo Calp, notari, síndich de la vila d’Algezira.  

Presents en P(ere) Siurana e en Johan Sent Feliu. 
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1387, maig 4-9. València. 

Clam interposat per Domingo Guinaleu, cabaner de València, davant els jurats de València, 
contra els homes d’Algemesí per quan li han pres un moltó i una ovella li’ls han degollat per péixer el seu 
ramat en uns botjars i erms prop del riu Sec, els quals avalua en 25 sous. 
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 204v  

 

[En marge esquerre:] Algezira, Algemazí. 

Die sabbati, IIIIª madii anno LXXXVIIº. 

(Clam cancel·lat amb una aspa) 

En Domingo Guinaleu, cabaner, de València, promès e s’obligà en poder dels 

honrats jurats etcètera que si les penyores e execució faedores, a instància sua, de béns de 

hòmens del loch d’Algemazí per tal com injustament contra \fur/, privilegis, libertats e ús 
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dels aemprius de la dita ciutat li han prés e degollat I moltó en la setmana proppassada 

\que era dilluns/ per çò com lo seu bestiar pexia les herbes dels erms de lur terme en uns 

botjars prop lo riu Sech, sens fer alcún dan o tala. Ítem, l’endemà li feren altra degolla \de/ 

una ovella per la raó sobredita, lo qual moltó estimà valer XV sous e la ovella X sous. Eren 

o seran fetes injustament pagarà totes messions, dans e interès que per aquesta raó 

convenrà fer e sostenir. E, per açò, obligà tots sos béns. E donà per fermança a·n Bonanat 

Fontanals, carnicer, vehí de la dita ciutat, present, etcètera. 

Testes Iohannes Sent Feliu et P(etrus) Siurana. 

Die mercuri, IXª madii anno predicto. Com de manament dels honrats jurats e síndich 

fossen fetes penyorades alcunes bèsties de hòmens de la vila d’Algezira E per en P(ere) 

Siurana, verguer, e per que aquelles no fossen venudes en Bernat Costejà, veí d’Algezira, 

més en poder del síndich I anell, lo qual enapés fon venut a ell mateix per en Miquel Rovio, 

corredor, en públich encant per preu de XXVIII sous, los quals deposà en poder del 

síndich, qui aquells distribuí en la forma següent: ço és, al dit en Guinaleu per raó del moltó 

e ovella XXV sous. Ítem, a ell mateix que havia bestrets en fer escriure lo clam I sou. Ítem, 

a·n Siurana per fer les penyores I sou. Ítem, al corredor per vendre l’anell VI diners. Ítem, 

al escrivà per escriure la execució VI diners. 
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1387, maig 20-21. València. 

 Clam interposat per Joan Martínez, cabaner, habitant en Alginet, contribució general de 
València, en el que denúncia davant els jurats de València, que en la Quaresma passada alguns homes 
d’Algemesí li prengueren una ovella prenyada i la degollaren aduïnt que el seu bestiar pasturava en territori 
d’aquells.  
AMV: Clams dels anys 1381-1387; zz-7, f. 205v  

 

[En marge esquerre:] Algezira. 

Die lune, XXª madii anno LXXXVII. 

En Joan Martínez, cabaner, vehí de València, \habitant en Alginet/ promès e 

s’obligà en poder dels honrats jurats etcètera, que si les penyores faedores a instància sua de 

béns de hòmens de la vila d’Algezira per tal com injustament contra fur, privilegis, libertats 

e us dels aemprius de la dita ciutat e usan d’aquells segons li es legut alcuns hòmens del 

loch d’Algemazí en la Quaresma proppassada li prengueren e degollaren una ovella qui era 

a dies de parir, per ço com  lo seu bestiar pexia les herbes de lur terme sens fer  alcun dan o 

tala  en una partida on altres bestiars pexien, la qual ovella estimà valer XII sous. Eren o 
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seran fetes injustament pagarà totes messions, dans e interès que per aquesta raó convenrà 

fer e sostenir, e per açò obligà tots sos béns. E donà per fermança a·n Sanxo Gomiç, 

laurador, present, habitant en Alginet etcètera.  

Testes Iohannes Sent Feliu et P(etrus) Colomines. 

Die martis, XXIª madii. Com de manament de síndich fossen fetes penyores per en 

P(ere) Colomines, verguer, de hòmens de la vila d’Algezira, e per que aquelles no fossen 

venudes, lo discret en Goçalbo Calp, notari, més en poder del síndich I anell d’or ab vincle, 

per raó del clam dessús e de les messions. E de present lo dit en Colomines desemparà les 

dites coses e enapés fon satisfet al clam. 
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1387, maig 25. València. 

 Ordre de pagament dels jurats de València al regent de la Claveria Comuna de satisfer 16 lliures, 
10 sous a favor de Miquel d’Apiera, advocat pensionat, i Joan de Vera, notari, síndic de la ciutat, i 
comitiva que els acompanyava, entre ells dos jurats, per les dietes d’un viatge i estada en Alzira per 
reconéixer els límits del bovalar que novament ha fet aquesta i per les negociacions fetes entre ambdues parts 
a fi de d’eliminar les diferències existents per motiu del bovalar. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1386-1387; I-16, f. 39r. 

 

De nós, etc., metets en compte de vostra data setze lliures e mija, les quals per 

manaments del honrat micer Miquel d’Apiera, advocat pensionat, e del discret en Johan de 

Vera, notari, síndich de la dita ciutat, havets despeses en provisió diurnal lur, e de dos de 

nós, e de nostre escrivà, e de les companyes, e cavalgadures lurs e nostres, en I viatge o 

anada que ells e \II de/ nós, pochs dies són passats, de part de la dita ciutat fém a la vila 

d’Algezira per veure a ull e regonèxer los límits del boalar fet poch temps ha per los honrats 

\jurats/ e pròmens de la dita vila en lur terme, e per parlar e pràticar d’aquest fet, a fi de 

foragitar matèria de contrasts entre les dites ciutat e vila, e conservar entre aquelles bona 

amistat, axí com tots temps és stada. 

 

 

- 66 - 

1388, setembre 10. Alzira. 
Àpoca en la que Gonçal Llopis de Pomar i Nicolau Castelló, jurats d’Alzira, en la qual 

reconeixen que Bernat Falcó, notari, procurador i majordom de la dita vila, pagà 320 sous en les exèquies 
de l’aniversari fet per la mort del delfí, Jaume d’Aragó, duc de Girona (1382-1388), en el qual compraren 
pa negre a l’engròs, entre altres. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell dels anys 1388-1389; 03/1, f. 11r. 
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Gondiçalbus Lopez de Pomar et Nicholaus Castello, iurati ville Algezire, confitemur et 

recognoscimus vobis Bernardo Falquo, notario, procuratori et maiordomo nostro, presenti et recipienti, quod 

de mandato nostro expendistis trescentos viginti sous tam in exequiis aniversari facti de morte nostri domini 

Delfini, primogeniti domini regis, quam in emendo pannum de nigro grosso ad opus induendi \venerabilem 

iusticiam dicte ville, et/ nos et venerabiles Blascum d’Osca et Bernardum Laurencii, \iuratos/, consocios 

nostros de singulis gramassis et capuciis \de dol pro dicta morte dicti domini Delfini/ pro ut dicte exequie 

et pannum inferius declarantur: 

Primo, de costit quedam pecia pani nigri cum inposicione et porto et salarium Bernardi Aymari, 

qui eam emit in civitate Valencie, ducentos undecim solidos et sex denarios. 

Item, de costuris dictarum gramasiarum, XXVª solidos. 

Item, de quibus fuit facta oblacio in denariis undecim solidos. 

Item, fuerunt dati pauperibus Christi, \amore Dei,/ duodecim solidos, et sex denarios. 

Item, pro penssione presbiterum fratrum qui inter fuerunt in dicto aniversario, et salarium 

canpanorum, sexaginta solidos. 

Et quia rei veritas etc. Renuncio etc, in cuius etc. 

Actum Algezire, Xª die septembris. 

Testes Bernardus Çafabrega, notarius, et  Petrus Soler, vicini Algezire. 
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1389, gener 8. Alzira. 
Capítols de l’ofici de porquer de la vila d’Alzira.  

AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell dels anys 1388-1389; 03/1, f. 95bis-r-97bisv. 
 

Capítols del porquer de la vila d’Algezira fets e ordenats a VIII dies de jener de 

l’any de Nostre Senyor Mº CCCº LXXXº IXº. 

Primerament, que lo porquer qui \hara és/ o per avant serà, sia tengut guardar bé e 

lealment los porchs, los quals per les gens li seran acomanats a guardar ab sa pròpia mesió. 

[II] Ítem, que lo dit porquer puxa péxer e pasturar \dits porchs/ franchament en les 

ortes e terme de la dita vila pagan la tala o dan \que los dits porchs [faran]/ e no nenguna 

altra calònia. 

[III] Ítem, que lo dit porquer sia tengut esperar tots matí[ns] los dits porchs en la 

rambla o mercat de la dita vila e tornar aquells \tots vespres com als caps dels ponts/ de la 

dita vila aquell que part que la dita porquera exirà. 



 

 
 

470

[IV] Ítem, que si per culpa del dit porquer alcún dels dits// porchs fug[i]rà o·s 

perdrà, que lo dit porquer sia tengut pagar o esmenar lo dit porch o porchs que fugits o 

perduts seran al senyor o senyors dels dits porchs. 

[V] Ítem, que lo senyor o senyors dels dits porchs sien tenguts dar cascun dicmenge 

al dit porquer, ço és, per cascun porch, mig pa de mestayll e si’n tendrà dos o més, sia 

tengut donar un pa tots dicmenges al dit porquer. 

[VI] Ítem, \encara sien tenguts/ lo senyor o senyors dels dits porchs dar \e pagar/ 

per guarda de cascun porch, tots meses, ço és \en la entrada de/ cascun més, dos diners 

per cascun porch, e si tendrà truja ab porcells que sia tengut dar al dit porquer IIIIe diners a 

tots dicmenges/ tro que los dits porcells hauran tres meses, e de tres meses avant sien 

tenguts pagar a la rahó damunt contenguda.// 

[VII] Ítem, que null hom no gos ni presumesca fer enpag ne dan als porchs [de] la 

[dit]a porqueria, ni pendre ni tirar per la co[...] a aquells o alcuns de aquells, sots pena de V 

sous pagadors dels béns dels contrafaents, ço és, la meytat al senyor rey e l’altra meytat al 

comú de la vila, e que tothom a qui se puxa ésser acomanada ne puxa ésser acusador. 

[VIII] Ítem, que si alcún tardarà de no fer la paga damunt spacificada, ço és, dos 

diners cascun mes e m[ig] pa de cascun dicmenge, que lo porquer puxa g[itar] de la 

porqueria los porchs de aquells que no hauran pagats e, gitats de aquí, si los dits porchs se 

perdran que lo dit porquer no·n sia tengut. 

[D’altra ma:] [IX] Ítem, que si s’esdevendrà que los porchs qui seran menats al 

porquer \e/ aquells no seran meses en poder del porquer, que en aytal \cas/ lo porquer 

n[o]·n sia tengut. 
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1389, març 2. Alzira. 
Acte de venda en subhasta pública efectuat pels jurats d’Alzira, Joan Seguer i Ponç Lloret, 

posseïdors de taules de carnisseria de la vila, dels drets del tall de la Quaresma a Guillerm Safàbrega i 
Guillem Badia, menor, carnissers, de la dita vila; del dret de la carnisseria dels jueus a de Guillem 
Safàbrega; i del dret de la boqueria a Joan Seguer. Així mateix, venen el dret del corral a Nicolau Mofars. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell dels anys 1388-1389; 03/1, f. 52v-53r. 
 

Dimarts, a dos de març de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor Mº CCCº LXXXº 

IXº. 

Los honrats en Blasco d’Osca, en Bernat Lorenç, notari, e en Nicholau Castelló, 

jurats de la vila d’Algezira, e en Johan Seguer, en Ponç Loret havents taules en la carniceria 
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\de la dita vila/ feren en tancar e vendre per Berenguer Eximeno, corredor, los drets de la 

dita carniceria del dit dia a un any esdevenidor. 

E, primerament, fon venut lo \dret/ tall de la carniceria, és a saber, de la Quaresma, 

a·n Guillem Çafàbrega, carnicer, e a·n Guillem Badia, \carnicer/, menor, presents, e per 

preu, és a saber, de cent e dos sous reals, e donaren fermança e principal pagador en Johan 

Seguer, carnicer, vehí de la dita vila, present, e la dita fermança e principalitat feu e atorgà e 

obligaren ha // tots e cascú d’ells per lo tot tots lurs béns, etcètera, e renunciaren al 

benefici de partida, acció, etcètera. 

Testimonis en Sanxo de Moya e en Ramon Gilabert, notari, vehins d’Algezira. 

Ítem, en lo dit dia veneren los sobredits en públich encant lo dret del tall de les 

carns de la dita carniceria dels juheus, és a saber, del carnal a·n Guillem Çafàbrega, carnicer, 

present, per preu de CXXXVI sous pagados segons que és acostumat e dona fermança e 

principal pagador, ço és, lo dit en Johan Seguer, carnicer, present, e obligaren-hi tots lurs 

béns e renunciaren a benefici de partida acció, etcètera. 

Testes qui supra. 

Ítem, en lo dit dia veneren lo dret de la boqueria segons que és acostumat de 

vendre, ço és, a·n Johan Seguer, carnicer, vehín de la dita vila, present, per preu de C IIIIe 

sous, los quals promès pagar segons que és acostumat e obligà hi tots sos béns. 

Testes qui supra. 

Ítem, veneren lo dret del corral del present any a·n Nicholau Mofars per XXII 

sous. 
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1389, març 6. Alzira. 
Carta dels jurats d’Alzira adreçada als justícia, batlle i jurats d’Albalat de la Ribera, indicant 

que Jaume Borràs, de Campanar, terme d’Alzira, els ha manifestat que les autoritats locals d’Albalat de 
la Ribera li han empenyorat dues egues mentre peixien. Preguen que les deixen lliures i li siguen retornades 
al seu propietari.  
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell dels anys 1388-1389; 03/1, f. 53r-v. 
 

Als honrats los justícia, batle e jurats del loch d’Albalat de la Ribera de Xúquer e 

terme de la vila d’Algezira, de nós los jurats de la dita vila: salut e honor. 

Fem-vós saber ésser comparegué denant nós en Jacme Bor(r)àç, habitador en 

Campanar, terme de la dita vila, dien e aferman que vós haviets penyorat aquell dues egues, 

per ço com les dites egues, e alcuns del dit en Jacme, pexien e pasturaven en los marjals que 
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són dins nostre territori, en les quals marjals les nostres egues, e altres bèsties cerreres, 

acostumen péxer e pasturar, de la qual cosa, si axí és, e no sens rahó, són molt maravellats, 

com segons vós sabets totes les marjals, prats, e montanyes que són dins terme de la dita 

vila són a vós e a nós, e a tots nostres vehins, e nostres comunes, per péxer e pasturar les 

vostres, e nostres bèsties, e bestiars, perque us pregam, afectuosament, que us plàcia tornar 

al dit en Jacme Bor(r)àç, vehí nostre, les dites penyores, e farets ço que devets, e nós 

hauren-vós-ho molt que grair, \en altra manera, certificam-vós que nós que no podem 

devenir a defendre nostre vehí en sa justícia preceïren en lo dit feyt, segons que per justícia 

e rahó fer podem e devem/, e congregats nós tota hora nostres justes \requestes 

exsegiren/ si justícia proceïren en lo feyt segons que per justícia e rahó fer podem e devem.  

Datum Algezire, VIª die marcii anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXº nono. 
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1389, març 31. Alzira. 
Àpoca en la que Miquel Sala, prevere en Polinyà, terme de Corbera, reconeix haver rebut de la 

mà de Bernat Falcó, notari, procurador i majordom d’Alzira 120 sous per la venda d’un bou per a les 
festes relatives al naixement de Ferran, infant primogènit del rei. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell dels anys 1388-1389; 03/1, f. 57v. 

 

Michel Sala, presbiter, habitatore in Polinya, termino Corbarie, scienter, confiteor et in veritate 

recognosco vobis Bernardus Falquo, notari, procuratori ac maiordomo venerabilium iuratorum ville 

Algezire, absenti ut presenti, quod mandato dictorum iuratorum dedistis et soluistis michi CXX solidos 

regalium Valencie ratione a precio unius tauri quem dicti vel iurati a michi emerint ad opus honorandi 

festum quod factum fuit in dicta ville racione Nativitatis Domini Ferdinandi, primogenito domini regis. Et 

quare rei veritas etcetera. Renuncio etcetera. In cuius rei etcetera. 

Actum Algezire, die mercurii, XXXIª die marcii. 

Testes Bertholomeus Enech de Arandiga et Arnaldus Lorenç, notarius, vicini Algezire. 
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1389, juny 6. Alzira. 
 Àpoca en la que Arnau Valls, confessa que ha rebut certa quantitat de diners de Bernat Falcó, 
majordom d’Alzira, i que amb ells ha pagat 11 sous a Ramon Barn per una còpia de les provissions que té 
Castelló de la Plana referents a les escorrenties dels arrossos. 
AMA: Llibre dels jurats dels anys 1388-1389; 03/1, f. 89r-v. 
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 A(rnald)us Valls, predictus confiteor et recognosco vobis dicto Bernardo Falcó, maiordomo, predicto 

quod dedistis et soluistis michi cinchcentos LXVIII solidos, et tres dinarios, videlicet XI soldios quos dedit 

Berengarii de Gasconis per fer translat de sertes suplicacions que posa en la audiència del 

senyor rey, axí com a procurador dels singulars e d’en R(amon) Morera, batle. 

 Ítem, XI sous que dona a.n R(amon) Barn per fer translat de les provesions que 

Castelló havia haüdes del fet de les correnties. 
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1391, juny 30. Gandia. 
Alfons d’Aragó, senyor de Gandia, davant la proposta de dos jurats de Gandia en la disputa 

existent entre el consell i alguns senyors d’alqueries del terme general per l’us de les pastures pels carnissers 
de la vila, i a tenor dels informes lliurats per juristes, i pels dels jurats de Xàtiva i d’Alzira de com s’usen 
les pastures en els esmentats llocs, aprova l’acord fet pel consell de Gandia sobre la dita qüestió. 
AHCG: Pergamí, sig. ACA, núm. 74. 
 

Die veneris, intitulata tricesima mensiis iunii anno a Nativitate  trecentesimo primo.  

Davant la presència del molt alt senyor don Alfonso, marqués de Villena, e conte 

de Ribagorça e Denia, personalment constituhit per Bernat Oliver e en Ramon Gascó,/2  

jurats de la vila de Gandia, digueren e proposaren de pla avant lo dit senyor que sobre la 

qüestió, contrast e debat que era entre lo consell e universitat de la dita vila, de una, e 

alguns habitadors e singulars de aquella, havents alqueries en terme de la dita vila, de la part 

altra, per/3 rahó dels amprius e pastures dels bestiars dels carnicers de la dita vila [...] fon 

acordat per lo dit consell que per dar fi als dits contrast e qüestió fos haüd acord e consell 

de alguns bons juristes com ne quina manera se devia usar dels dits emprius e pastures dels 

bestiars/4 dels dits carnicers. E, axí matex, que fos haüda certifficació com, ne per quina 

manera se usava e es costumava de les dites coses en la ciutat de Xàtiva e en la vila de 

Algezira. E que segons los consell e acord dels dits juristes e segons lurs e costum de los 

dits ciutat de Xàtiva e/5 vila de Algezira haüda lur certifficació se usas, es fes, es acostumas 

fer ara e de aquí avant em per  tots temps en la dita vila de Gandia. E axí fon feyt e enseguit 

per los justícia e jurats de la dita vila, ço és, que formada la qüestió per sos termens en scrit 

demanaren en/6 de consell sobre aquella a micer Anthoni de Alagó, licenciat en leys, de la 

ciutat de València, e a·n Albert d’Alanyà, baxeller en leys, assessor del dit senyor, e axí 

matex trameteren translats de la dita qüestió ab letres lurs als jurats de la ciutat de Xàtiva e 

de la vila de Algezira pregan/7 aquells que per lurs letres, e en altra manera per segura los 

volguessen sobre lo dit feyt dir e certifficar com ne per quina manera se usa[v]a e·s 
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acostuma fer en les dites ciutat de Xàtiva e vila de Algezira, los quals consells, acords e 

certifficacions havien haüdes dels damunt/8  dits juristes, ciutat e vila. E, de feyt, mostraren 

al dit senyor, en scrit, la dita qüestió e contrast, e los consells e acords que sobre aquell 

havien haüd dels damunt dits micer Anthoni d’Alagó e n’Albert d’Alanyà, e les respostes e 

certifficacions que sobre la dita qüestió havien/9 haüdes dels jurats de les dites ciutat de 

Xàtiva e vila de Algezira, los quals qüestió e contrast, acords e consells, certificacions e 

respostes són segons que·s següeixen:  

Qüestió.  

Consell de micer Anthoni Alagó de València, licenciat en leys.  

Establiment e ordenació es en la vila de/10 Gandia que cascun carnicer de aquella 

puxa tenir e per péxer e pasturar cent moltons en la orta de la dita vila per matar e tallar 

aquells en la carniceria de aquella alguns vehins, axí mateix alguns cavallers de la dita vila, 

senyors o havents alqueries en la orta de la/11 dita vila en les quals han jurisdicció segons lo 

fur nou del rey n’Amfós, emperò, los dits vehins e les dites alqueries son de contribució ab 

la dita vila contrasten e veden als dits carnicers de metre e pasturar los dits moltons en les 

terres de les dites alque-/12-ries hoc encara que assagen de penyorar los dits carnicers e 

altres persones e bestiars qui no són de les dites alqueries per bans e tales allí fahents 

affermants que açò poden fer pus han la dita jurisdicció, segons lo dit fur nou, per rahó de 

la dita ordenació los bestiars dels carnicers/13 de Gandia poden anar a péxer per tota la orta 

e bovalar, no entrant en laurats, ni vinyes, del temps avant que brotaran tro que són 

veremades, ne en los lochs e heretats sembrades o plantades de ortaliçes o sembrats totes. 

E si ho faran deuen pagar lo dan, sens pena alcuna,/ 14 sinó satisfer lo dan, es ver que dels 

laurats no’s f[...]smena sinó per lo estalviament. 

La universitat de la dita vila afferma lo contrari e diu que los dits senyors de les 

dites alqueries no poden contrastar, ne vedar la dita entrada, ne pastura dels dits moltons 

als dits/ 15 carnicers, ne poden o deuen penyorar aquells no c[ontras]tant la dita jurisdicció 

dels dits vehins e cavallers han en les dites alqueries. E açò per tal car los dits vehins e les 

dites alqueries són de la contribució general de la dita vila E aquelles han proffit e utilitat 

dels dits moltons/ 16 com se tallen o·s venen en la dita carniceria [...] aytan poch poden o 

deuen penyorar altres persones, bestiars, ne bèsties que no sien de les dites alqueries de tala 

e ban o dan que facen en les terres e vinyes de aquelles ans se deven clamar en la cort de la 

vila de Gandia. Com/17  los senyors  de les dites alqueries \no hajen/ la dita jurisdicció 

[...]es,  sinó tan solament entre los seus,  veritat és que la conexença de les dites tales e 

[dans] pertayn al justícia de Gandia per fur nou del rey n’Amfós com la han los senyors 
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solament jurisdicció civil aquella han entre los/18 seus e dels altres no han conexença e si ho 

fan ab [...] en de la jurisdicció. Demana la dita universitat que·s déu fer per justícia en lo dit 

feyt. Ítem, si los dits moltons dels dits carnicers e altres bèsties de la dita vila poden 

pasturar e péxer en les altres alqueries del dit terme/19 que no són de contribució general, 

sinó de obres de murs e de vaylls e de camins etcètera. Ne com se usa en los bestiars de la  

ciutat de València e dels altres vehins de aquella enllà dita ciutat se use que lo bestiar dels 

dits carnicers no déu entrar en lo bovalar/20 dels altres lochs qui no són de la contribució 

general [de la dita vila... ...] menys los bestiars dels altres. 

Qüestió. 

Consell d’en Albert d’Alanyà, baxeller en leys. 

Establiments e ordenació és en la vila de Gandia que cascun carnicer de aquella 

puxa tenir e fer péxer e pasturar cent moltons/21 en la orta de la dita vila per matar e tallar a 

[... ...] ia carneceria de aquella. 

Alguns vehins e axí matex alcuns cavallers de la [dit]a vila, senyors, e havents 

alqueries en la orta de la dita vila, en les quals han jurisdicció, segons lo fur nou del rey 

n’Amfós, emperò los dits ve-/22-hins e les dites alqueries són de contribució general [de] la 

dita vila contrastaren e veden als dits carnicers de metre o pasturar los dits moltons en les 

terres de les dites alqueries hoc encara que assagen de penyorar los dits carnicers, e altres 

persones, e bestiars, qui no són/23 de les dites alqueries per bans e tales allí fahents [...] 

fermants que açò poden fer, pus han la dita jurisdicció segons lo fur nou. 

Aquest capítol ha dos caps.  

Lo primer si lo establiment poth ligar lo senyor de les alqueries, e és cert que hoc, 

car pus los senyors de les/24  dites alqueries són vehins de Gandia e han pro[fi]t, o poden 

haver profit del establiment si’s volen, car lo establiment qui esguarda a utilitat de tots pot 

ligar a tots, car lo establiment o loa ley, generalment liga tots los sotmesos e no més huns 

que altres. 

Lo segon/25 cap es posat que tal bestiar faça tala en les t[er]res de les alqueries, lo 

senyor de la alqueria, o son guardià, pot fer penyores per la tala e es cert que hoc com ne 

sia fur exprés en lo C negú no tinga en la rúbrica de les pastures pot ésser ajustat lo terç cap 

si/26 los senyors de les alqueries conexeran e hauran [... j]uridsdicció  a conèxer de aytal tala. 

Et, par me que no per tres rahons: 

La primera per ço car comunament los senyors de les alqueries han part en los 

fruyts e axí serien jutges en sa cosa pròpia ço que no’s pot fer per /27 los C establim en la 

rúbrica de juhis. 
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La segon rahó per ço car feta la penyora lo carnicer no roman en lo terme de la dita 

alqueria per que pus en aquell terme no es trobat no pot ésser convengut per contracte ni 

per delicte, ni per quasi delicte per/28 lo C final en la rúbrica en qual loch déu ésser feta 

demanda de coses. 

La terça rahó que és pus fort és per ço car lo C tots los habitants en la addició sots 

rúbrica de jurisdicció de tots jutges vol que los vehïns de les alqueries facen dret en poder 

dels se-/29-nyors de aquells de tots fets civils per que los vehins de les alqueries eren 

convenguts civilment ladonchs lo senyor de la alqueria seria jutge, mas no pot ésser jutge 

del vehí de la ciutat o vila quant aquell és convengut axí com es en lo nostre cas. Et açò 

appar per/30 aquell matex fur en lo principi com diu que [lo]s estadants de les alqueries si 

han qüestió civil o criminal ab altres de la ciutat, ço és, que aquells vehïns de les alqueries se 

clamaran d’altres e axí seran actors e altres se clamaran de ells e axí seran convenguts lo 

justícia/31 de la ciutat  en tot cas ne es jutge. Et aprés de la addició e corregeix lo principi 

del fur dient que los vehins de les alqueries facen dret en poder de lur senyor de pleyts 

civils, ço és, quant aquells seran convenguts, e no diu que los vehïns de la ciutat facen/32 

dret en poder del senyor de la alqueria, ço és, quant los vehins de la ciutat són convenguts, 

donchs en aquell cas quant lo vehí de la ciutat o vila és convengut lo principi del fur roman 

en sa força sens correcció e axí lo justícia de la vila o ciutat serà jutge. Et /33 com axí sia de 

present que lo convengut és vehí de la vila per consegüent lo justícia de aquella es jutge e 

no lo senyor de la alqueria. 

La universitat de la dita vila afferma lo contrari e diu etcetera iam est supra. 

Los senyors de les alqueries poden penyorar/34, mas no conèxer de la tala, ni de la 

penyora, segons he dit dessús. 

Demana la dita universitat que·s déu fer per justícia en lo dit feyt. 

Ja és dit dessús. 

Ítem, si los dits moltons dels dits carnicers e altres bestiars de la dita vila poden /35 

pasturar e péxer en les altres alqueries del dit terme qui no són de la contribució general, 

sinó de obres de murs e de vaylls e de camins etcètera. De com se usa en los bestiars dels 

carnicers de la ciutat de València e de altres vehins de aquella/36.  

Dels moltons dels carnicers no es dupte car bé poden pasturar segons he dit por lo 

establiment que obliga a tots mas de les alqueries bestiars me par que puxen pasturar per les 

muntanyes e herms com cascú haja pastures lecrivament per totes les parts /37 del regne 

\per lo fur/totes les places en la rúbrica departiment de les coses, mas no poden pasturar 

en les ortes, car prohibit és per lo fur, negú en la Rúbrica “De les pastures”. 
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Als molt honorables e molt savis los jurats de la vila de Gandia. 

Molt honorables se-/38-nyors. 

Una letra vostra havem reebuda en la qual certifficarets que com qüestió fos de 

paraula entre la universitat de la vila de Gandia, de la una part, e alguns cavallers e altres 

vehins, havents alqueries en la orta e terme de la dita vila, part/39 altra, per rahó dels 

moltons dels carnicers e per altres rahons contengudes en uns capítols de la dita qüestió 

dels quals nos trametiets translat, pregan-nos que al peu dels dits capítols vos 

responguessem segons costum e usança de la dita nostra vila/40 de Algezira dels feyts en los 

dits capítols declarats segons les dites coses en la dita vostra letra havem vist largament 

ésser contengudes. A la qual letra, senyors, vos responem que nosaltres vists los dits 

capítols encontinent/41 fem scriure al peu de cascun dels dits capítols. Resposta sie segons 

que en la dita vila de Algezira semblants coses se acostume hoc e són estades antigament 

per justícia declaradees com ne fos qüèstió. Sapiats senyors, nosaltres ésser prests fer per 

vosal-/42-tres tot ço que sia honor vostra e de aquexa universitat. Et tingaus en sa guarda la 

sancta Trinitat. 

Scrita en Algezira a vint de juny (de 1391).  

Los jurats de la vila de Algezira prests a vostra honor”. 

Certificació de Alzira. 

Qüestió és de paraula entre/43 la universitat de la dita vila de Gandia de una part e 

alcuns cavallers e altres vehins de la \dita/ vila de l’altra per les rahons deiús scrites. 

Establiment e ordenació és en la vila de Gandia que cascun carnicer de aquella puxa 

tenir e fer péxer e pasturar cent moltons/44 en la orta de la dita vila per matar e tallar aquells 

en la carniceria de aquella. 

Alcuns dels dits cavallers e vehins de la dita vila havents alqueries en la orta de 

aquella en les quals han jurisdicció segons lo fur nou del rey n’Amfós. Emperò les dites/45 

alqueries son de contribució general ab la dita universitat contrasten e veden aytant com 

poden als dits carnicers de metre e fer pasturar los dits moltons en les terres de les dites 

alqueries hoc encara que assagen [de] penyorar los dits carnicers e altres persones o/46 

bestiars que no son de les dites alqueries per bans [e] tales allí fahents affermants que açò 

poden fer pus han la dita jurisdicció segons [en lo] dit fur nou. 

Los dits cavallers e senyors de les dites alqueries han per lo dit fet jurisdicció 

tansolament entre lurs hòmens en Alge-/47-zira los havents semblants alqueries no poden 

con[trast]ar als carnicers de la dita vila que no entren ab lurs bestiars en los [...] de aytals 

alqueries no’ls penyoren ne poden penyorar e si els dits carnicers entren en tals territoris e y 
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fan tala o dan aquelles aytals són/48 tenguts a la pena per lo consell ordenada. Et si [...]sena 

a posar has a proposar denant lo justícia de la dita vila e no davant lo jus[tícia] de aytal 

alqueria com lo senyor de la dita alqueria ha certa jurisdicció entre los seus hòmens e no 

pot en res conèxer del hom Reyal/49. 

La universitat afferma lo contrari e diu que·ls dits cavallers e vehins senyors de les 

dites alqueries no poden contrastar ne vedar la dita entrada e pastura dels dits moltons als 

dits carnicers ne poden o deuen penyorar aquells ne contrastant la dita juris-/50-dicció. E 

açò per tal car los dits cavallers e hins per les dites alqueries son de contribució general ab 

la dita vila e aquells han servitut e utilitat dels dits moltons com se tallen es venen en la 

carniceria de la dita vila ne aytanpoch poden o deuen penyor-/51-rar altres persones, bèsties 

ne bestiars que no sien dels  habitants en les dites alqueries de tala ban o dan que facen en 

les terres [ne] vinyes d’aquelles, ans se deuen clamar a la cort de la vila de Gandia com los 

senyors de les dites alqueries no hagen la dita jurisdic-/52-ció en aquelles, sinó tan solament 

entre los seus. 

Ítem, si los \dits/ moltons dels dits carnicers e altres bestiars de la dita vila poden 

péxer e pasturar en les altres alqueries del dit terme de Gandia qui no són de contribució 

general ab la dita universitat, sinó en /53 obres de murs e de vaylls e de camins. 

Demana la dita universitat de Gandia com se usa en la vila de Alzezira. 

Los moltons dels carnicers de la vila de Alzezira, e alcuns bestiars de hòmens de la 

dita vila, poden e deuen entrar (a) péxer e pasturar en/54 los erms de semblants lochs e 

alqueries qui contribueixen en murs e vaylls, hoc e fer mallades francament. Et si aytals 

bestiars entren en terres panifficades, o en vinyes, aquells aytals són tenguts a la pena 

imposada per lo consell de la dita vila, e no en alguna pena /55 imposada per lo senyor a 

habitadors de semblants lochs o alqueries. Cor los senyors de aytals alqueries no poden 

ligar los hòmens reyals a lurs cots o estatuts ne algunes penes que aquells imposen. 

Als molt honorables senyors los jurats de la vila de Gandia/56  

Molt honorables senyors. 

Reebudes vostra letra vos responem que us trametem en scrit lo us que·s té e·s 

serva en Xàtiva sobre ço que havets tramés dir, segons que per letra, o porets veures al peu 

dels capítols que·s trametés de ço als que demanats de la sentència/57 que us trametam 

translat vos reponem que ací tenim dues sentències: la una és entre Xàtiva e los hòmens de 

paratge poblats en la dita ciutat, et l’altra és entre Xàtiva e los senyors de les alqueries, 

heretats en terme de Xàtiva, les quals són de prolixa scriptura, e per spaxar/58 vostre correu 

no·n havem fet tresllat perque senyors si necessàries les havets trametes-ho a dir e fets 
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que·ls scrivents sien pagats e trametrem-vos ne trellat de ço que·n hajats necessàri. Et si als 

vos plau sóm apparellats complir.  

Scrit en Xàtiva, a XXVIIª/59 de juny any noranta-hu.  

Los justícia de Xàtiva. 

Qüestió és de paraula entre la universitat de la vila de Gandia, de una part, e alcuns 

cavallers, e altres vehins de la dita vila, de altra, per less rahons deiús scrites. 

Stabliment e ordenació és en la dita vila/60 de Gandia que cascun carnicer de aquella 

puxa tenir e fer péxer e pasturar cent moltons en la orta de la dita vila e tallar aquells en 

aquella. 

Alcuns dels dits cavallers e vehins de la dita vila, havents alqueries en la orta de 

aquella, en les quals han jurisdició, segons/61 lo fur nou del rey n’Amfós etcètera “Iam est 

supra tota dicta questio”.  

Responsió: Senyors, lo ús e costum com ne per quina manera se usa en Xàtiva de 

ço que vosaltres senyors demanats és aquesta: 

Estatut e ordenació és en Xàtiva que los carnicers christians/61 que tallen carn de 

moltó continuament poden tenir e menar per la orta de Xàtiva cert nombre de bestiar, lo 

qual bestiar no poden, ne deuen, mentre en vinyes, sembrats, ne guarets, ne en loch que sie 

moll, ne calivós, ne encara en olivars o figuerals/63 mentre que en aquells haja figues o 

olives. E si ho fan són encorreguts en pena de sexanta sous e esmenar tots temps la tala e el 

dan que fan. E si per ventura, per vigor del dit establiment, los dits carnicers meten lurs 

bestiars en terres o possessions/64 de algú, axí de senyors de alqueries, com d’altres, e ço és 

posat clam per los senyors de la possessió contra los dits carnicers denant la cort. E 

ladonchs la cort fa en lo dit feyt la justícia que·s merex. E posat que per los senyors de les 

dites alqueries sien/65 preses penyores dels dits carnicers de continent meten les dites 

penyores en poder de la cort, e la cort fa-y justícia, car la jurisdicció que·ls senyors de les 

dites alqueries han, no la han sinó entre los seus, dels lochs però qui no són en contri-/66 -

bució general com sien luny de Xàtiva e quasi fora [contribució] d’aquella no haven vist 

qüestió, mas entenem que per semblant se’n deu posar. E axí, senyors, notifficam-vos les 

dites coses. 

E lo dit senyor marqués hoit tot ço que los dits jurats davant/67 ell havien dit de 

paraula. E vista la dita qüestió e contrast e vists los consells e acorts sobre aquella haüts e 

donats pr los dits juristes. E les respostes e certifficacions sobre aquella haüdes e trameses 

per los dits jurats de Xàtiva e de Algezira/68 les quals coses totes e sengles li foren lestes 

davant per mi Francesch Fischal, notari, scrivà del dit senyor. Dix als dits jurats, presents 
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mi notari e testimonis deiús scrits, que com que lo consell de la dita vila de Gandia havia 

acordat e fet sobre la/69 dita qüesitó e contrast era estat ben fet e li p[lah]ia. E que los dits 

consells, acorts e certifficacions eren justes e rahonables per que volia e manava que segons 

e per la forma dels damunt dits consells, acorts, respostes e certifficacions, los amprius/70 e 

pastures dels dits bestiars se tengués es se[gué]s d’ara avant em per tots temps en la dita sua 

vila de Gandia, contribució, e terme de aquella. Et que de totes les dites coses axí com eren 

estades e possades com dit és dessús, manà als dits jurats que·n/71 fessen fer carta pública, 

la qual tenguessen e[n] l’archiu de les cartes o scriptures de la dita vila per haver de les dites 

coses memòria perdurable. E los dits jurats digueren si ésser appel·lats tenir ser[v]ar e 

complir totes les damunt dites coses segons/72  que per lo dit senyor marqués los era estat 

dit e [man]at per que encontinent digueren e requeriren a mi [dit France]sch Fiscal, notari, 

[... ...], que de totes e sengles coses damunt dites los degués fer carta pública per 

conservació de dret de la dita vila de Gandia, axí com/73  per lo que dit senyor los era estat 

manat/74. 

Testimonis foren presents a les dites coses los honorables en P(ere) d’Orriols, 

artiacha de Moya, e tresorer del dit senyor marqués, mossèn n’Andreu Castellà, cavaller, 

majordom del dit senyor, e en Vicent de Novals, scrivà de ració del dit senyor marqués./75 

Sig –[signe notarial]– num mei Francisci Fiscal, auctoriatte illustrisimi Domini Regis 

Aragonis, notarii publici per totam [suam] terram et dominacionem scriptoremque prefati Domini 

Marchionis qui  predictis unacum premissis testibus presens fuy/76 eque ad instancia dicte iuratorum in hac 

publica forma, redisti et scribi ac clausi toto die et anno prefixi constat aut de rasis et correctis in lineiss 

prima ubi scribitur personalment constituitis et in/77 decima ubi regie cameraria de et de supraportis in 

lineis XVIIª ubi dicitur: “no hajen” et in XXXVIIª ubi cernitur: “per lo fur”, et in XLIIIª ubi 

emimet dita et in LIIª ubi pacet dits. 

 

- 73 - 

1392, gener 2. València.  

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Bertomeu 
Libià, paraire de València, 2 lliures, 9 sous i 2 diners pel salari i dietes d’anar i retornar, i romandre 3 
dies en l’Alcúdia, en la qual té parents, per tractar amb els de l’Alcúdia la forma de conciliar-se amb els 
homes de la vall de Tous, enfrontats per motius d’emprius, el qual enfrontament impedeix que arriben blats 
a València. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1391-1392; I-19, f. 25v. 

 

De nos, etc., pagats a·n Berthomeu Libià, perayre, ciutadà de la dita ciutat, dues 

lliures nou sous e dos diners per aquells quatre florins e mig que li són deguts per salari e 
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provisió diurnal sua, e de sa cavalcadura, e macip, de III dies, e més entre anar, estar, e 

tornar al loch de la Alcúdia de Carlet en lo qual ell ha alcuns parents e specials amichs per 

moure de part nostra, segons voler del consell de la dita ciutat celebrat a XXI sia d’octubre 

proppassat, tractament de concòrdia e de pau entre los del dit loch d’una part, e los de la 

vall de Thous de l’altra, entre los quals ha bando capital per raó d’aemprius de que són 

estades entre ells nafres e morts, com lo dit bando sia e torn no solament en dan dels dits 

lochs qui no poden segons solien \laurar/, sembrar e collir ans encara de la dita ciutat que 

es privada de blats e d’altres refrestaments d’aquelles partides. 
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1392, abril 8. València.  

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a 7 guardes 
42 lliures pel salari i dietes de la vigilància feta a Morvedre, Torres Torres i a Alzira per impedir que blats 
no fossen trets de l’esmentada ciutat cap les dites parts, així com per fer que blats foranis es portaren a 
aquesta. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1391-1392; I-19, f. 38r. 

 

De nós, etc., metets en compte de vostra data quaranta e dues lliures, a suma de les 

quals munta lo cost, o salari, de VIII guardes, les quals \poch temps ha passat/ per partides 

muntants entre totes a doents, e de jornals, o dies, són estades \per ordenanta e de 

manteniment nostre meses e/ tengudes la meytat en les parts de Murvedre e de Torres 

Torres, e l’altra meytat vers les parts d’Algezira a guardar \e esquivar/ que blats no fossen 

trets del terme de la dita ciutat, ans procurar e fer que alcuns blats qui \d’alcunes/ altres 

parts fora lo dit terme eren portats a ençà no divertissen a altra part, mas fossen ací portats, 

la qual cosa era necessària per la remor e muntament que·s mena en l’almodí. 
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1392, juny 1. València.  

El clavari de València reb dels jurats ordre d’incloure entre les despeses municipals les dues lliures, 
quinze sous que foren lliurats al religiós carmelita Pere Albert i a un company seu per al viatge que, a 
instància d’aquells, fera al lloc de l’Alcúdia amb la finalitat de posar fi al conflicte entre els seus habitants i 
els de la vall de Tous que privava a la ciutat de cereals i altres queviures de la zona. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1391-1392; I-19, f. 48v-49r. 

 

De nos etc., metets en data dues lliures e quinze sous per aquells V florins d’or, les 

quals de manament verbal nostre e nos prests donàs e delliuràs al honrat e religiós maestre 
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P(ere) Albert, del orde del Carme, a obs de sa despensa e de I companyó e cavalcadures e 

macip lur, d’un viatge lo qual a instància e prechs nostres segons voler e ordinació del 

consell de la dita ciutat celebrat a XXI dia d’octubre proppassat deu al loch de la Alcúdia// 

per tractar ab ses bones induccions e suasions de concòrdia e de pau entre los del dit loch 

d’una part e los de la vall de Thous, de la part altra, entre los quals ha capital oy e bando e 

nafres e morts com lo dit bando sia e torn no solament en dan dels dites lochs qui no 

poden segons solien sembrar e cullir ans encara de la dita ciutat que és privada de blats e 

d’altres refrescaments d’aquelles partides. 
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1392, juliol 30. València.  
Carta dels jurats de València adreçada als d’Alzira en la que a petició de Berenguer Dalmau, 

senyor de Pardines, terme general d’Alzira, preguen que cedeixquen aigua de la sèquia Reial a Pardines ja 
que de no fer-ho es perdrien els blats menuts. 
AMV: Lletres Missives de l’any 1391-1394; g3-5, f. 134r-v. 
 

Als molt honorables e molt savis senyors los jurats e proòmens de la vila d’Algezira. 

Senyors molt honorables e cars amichs: 

Entès havem que per tal com l’onrat en Berenguer Dalmau és estat en l’ajust de 

l’Alcúdia per la qüestió de l’aygua que ha ab vostra vila, vosaltres havets privats los hòmens 

del loch de Pardines, qui és del dit Berenguer, de la gràcia que’ls haviets feta de l’aygua de la 

céquia Reyal. E que acò és capital dampnatge lur per los blats menuts qui’s perden si la dita 

céquia no cobrarien. E sóm estats per part lur affectuosament pregant que us n’escrivissem. 

E jassia per ventura lur senyor no meresca de rigor obtenir de nós fer pregaries, ne de 

vosaltres gràcia. Emperò, movem-nos-hi alcunes raons no tant per son esguard com dels 

dits hòmens. 

La primera és que ells no us merexen mal alcun, car ço qui fo fet, no fo de lur 

volentat e no seria \raón punir/ ignocents per lo nocent. 

La segona, car seria gran pecat e inhumanitat lexar perdre’s los blats. 

E la terça és caritat e compassió envers los dits hòmens. E que’l dit en Berenguer 

no’s haja dit que a ell fo forçat de anar [... ...] per lo gran deute que y ha. Emperò, curam 

d’ell, màs per reverència de Déu, e per compassió dels dits hòmens, vós \pregam [ ... ...]/  

que us [... ...] donar-los la gràcia de la dita aygua e aquella lexar-los com [...] en manera que 

[...] la gràcia de Déu \e la vostra/ ells hajen mellor collita als dits blats [... ...] guany dels 
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grossos de que fan poch o no res haver. E que los han approfitar, la qual \cosa/ molt vós 

graïrem. E responent-nos sia plaible. E tenga-us en sa comanda la [...]. 

Scrita en València, a XXX de juliol (de 1392). 

Los jurats de València a vostres plaers e honors. 
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1393, març 15. València. 
Carta dels jurats de València als d’Alzira en la qual manifesten el seu pesar per les moltes 

afliccions que pesen sobre la dita vila i lloen la valenta actitud i esforços fets en favor de València al 
subministrar queviures en el segon setge sofert a mans de Pere el Cruel, de Castella, en passada la guerra. 
AMV: Lletres missives dels anys 1391-1394; g3-5, f. 176r-v. 
 

Als molt honorables e molt savis senyors los justícia, jurats e pròmens de la vila 

d’Algezira. 

Molt honorables senyors: 

Reebuda havem vostra letra, recitant assats largament les presons e proceiments fets 

aqui contra molts de vosaltres: primerament, per alguazir del senyor rey, e puys per jutge 

del dit senyor aqui delegat a denunciació o instigació de I hom de poca condició, e ço que 

més avant s’i deu proceir, segons que·s diu no contrastants les remissions special e general 

per lo senyor rey a vós, e a la universitat de vostra vila, fetes o atorgades ab vóstres bons 

dons les quals lo tresorer de la senyora reyna, e altres, se forcen impugnar. E, com açò, 

segons deits torn en minua e destrucció de la dita vila e aquella en los temps passats, haja 

fetes assenyalades res bones a aquesta ciutat pregats aquella, o nós per ella, com a mare que 

a vóstre dret e a vostra justícia dejam ajudar a vosaltres, e dar creença a·n P(ere) Gisbert, 

per vós ací tramés, per aquesta raó, havem entés axi mateix tot ço que·l dit en P(ere) ha 

volgut recitar a nosaltres. 

E, ans d’altra resposta, deïm e atorgam, que jassia en tots temps, e en totes maneres 

la dita vila, notablement, haja fetes moltes, e loables obres bones, a aquesta ciutat, les quals 

declarar engenraria enutg per lur multitud. Emperò, una molt assenyalada no·s deu callar, 

ans dir e escriure en escriptura auctèntica, axí com a digna de memòria. És a saber, lo gran 

e// assenyalat socors de viandes que trameses, incessantment, a aquesta ciutat posada a 

extrem de perdició en lo segon setge d’aquella, no sens gran perill vóstre, ne sens 

perdiment de persones de la dita vila, e de diversses membres d’aquelles, per lo Cruel rey de 

Castella. Per aquestes raons e altres a curt parlar no entenem, ne volem fer diferència entre 
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vós e nós, e vostres affers e nostres, màs haver aquells, axí com a tots nostres. E d’açò 

podets ésser en ferm sens tot dupte. 

Ara responents deïm, en nostra bona fe, que havem subiran desplaer e punyent 

compassió de vostres adversitats, però sobre aquelles poden e deuen dar a vós conort e 

esforç III coses. 

La primera és la justícia e clemència divinal e reyal de les quals podets e devets 

confiar en vóstres tribulacions majorment car jassia a vegades justícia sia vista pendre 

diverses torns e acabuçaments, però a la final tots temps sura e roda sobre totes tempestats. 

La segona és vostra inocència e nedeetat a Déu mercè de crims en tant que fortunes 

adverses no us deuen fer vacil·lar, car moltes vegades esdevenen per provar virtut e sabets 

que tal virtut en adversitat ha sa perfecció. 

E la terça... 
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1394, octubre 29. Alzira. 
Acta del consell d’Alzira en la qual s’acorda enviar a Guillem Mir, menor, síndic d’Alzira a 

València, per entrevistar-se amb els jurats de València, per convèncer-los de que retiren els processos 
engegats contra en Borràs i altres de Campanar, terme d’Alzira, als quals els decomissaren les seues 
civades, per ser això contrari als privilegis de la vila. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 42v-43r. 
 

Die iovis, XXIXª octobris anno predicto.  

Los honrats justícia, jurats ajustaren consell en lo desús dit dia per ço com I 

comisari del governador de València anà a Campanar, que és dins terme de Algezira, per 

secrestar e emparar a·n Borràç, e altres habitants en lo dit de Campanar, la civada que 

tenien lur pròpia, e per portar-se’n aquella a la ciutat e per la dita rahó fon ajustat lo consell 

deiús scrit... 

Cloé lo dit consell que fos tramés lo discret en Guillem Mir, notari, qui és síndich 

de la universitat, a la ciutat de València per parlar ab los honrats// jurats de la ciutat de 

València per fer revocar lo procés que començat havia lo dit comisari, e si nó podia res fer 

ab los dits jurats a consell dels advocats, anasen al governador e fes-hi tota aquella instància 

que fer s´i pogués per defensió de nostres furs e privilegis.  
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1394, novembre 3. Alzira. 
Acord dels jurats d’Alzira de pagar la dieta per defensar els interessos de la vila a Bernat Falcó, 

notari, el qual rebé la dita comanda d’entrevistar-se amb el governador i jurats de València sobre l’afer de 
la prohibició de traure civades d’Alzira, ja que Guillem Mir, menor, síndic a València, no ho havia 
aconseguit. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 43r-v. 
 

Die martis, IIIª novembris.  

Com lo discret en Bernat Falquó agués anar per sos afers a la ciutat de València los 

honrats jurats dixeren e pregaren a aquell que fes instància denant lo governador e jurats de 

València sobre lo feit de la inhibició de les civades com lo// dit en Guillem en los dits II 

dies que y estech no hagués pogut parlar del dit feit ab los dits governador e jurats. Jatsia 

stigués per la dita rahó més dies, emperò los dits honrats jurats pagaren lo dit en Bernat 

Falquó lo salari de III dies. 
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1394, novembre 10. Alzira. 
Acta del consell general d’Alzira en la qual s’aprova enviar a dos prohoms per entrevistar-se amb 

el governador i jurats de València, i si no s’aconsegueix que s’envie una ambaixada al rei atès a que 
València i el seu governador s’avancen als embargaments dels veïns de la vila. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 43r-45r. 
 

Die martis, Xª novembris anno predicto. 

Los honrats justícia e jurats aplegaren consell sobre lo feit de la inhibició de les 

civades, com los jurats de la ciutat de València, ensemps ab lo governador, s’esforçaven de 

enantar en les empares feites per aquells a alcuns vehins nostres e foren al dit consell les 

persones deiús scriptes... 

Cloé lo dit consell que sien trameses a la ciutat de València II prohòmens antichs, 

los quals facen instància del dit feit denant lo governador, e jurats de València, e que, a 

consell dels nostres advocats, facen tot sforç que fer puxa s·i puxa ni deja hoc encara que si 

mester hi era de trametren del dit feit al senyor rey per manera que la universitat ne haja sa 

justícia. 

Foren elegits en misatges per fer la misatgeria desús dita los honrats en Guillem 

Roqua e en Bernat Costejà, major. Et partiren-se de la vila digous, per lo matí comptat XII 

die novembris, anno predicto. 
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Foren tornats de la misatgeria desús dita lo divenres següent comptat XIIIª die 

novembris. 
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1394, novembre 12. Alzira. 
Acta del consell general d’Alzira en la qual s’aprova establir una aliança amb dos nobles presents 

en la cort reial: Eximèn Pérez d’Arenós i Eimeric de Centelles. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 42v-46r. 
 

Digous, XIIª die novembris anno predicto.  

Los honrats justícia, jurats tengren consell, ço és, que per ço com la universitat 

havia alcun peu o amich special, en cort e per alcuns era dit que ey o pus n’Eximén Pérez e 

en Galceran de Centelles, qui eren fort bé en cort, si la vila se volia los dits nobles serien, 

volenturosament, amichs e ben volents de la dita universitat, per què fon ajustat consell e 

foren hi les persones següents... 

Cloé lo dit consell que·ls honrats jurats deiús dits tinguessen manera tota hora a 

honor de la universitat e no minvan aquella, que·ls dits mossèn n’Eximén Pérez e 

n’Aymerich de Centelles fossen amichs e ben volents de la universitat, e que aquells 

prohòmens que ho havien començat de tractar e parlar del dit feit fahésen, que \com/ 

madona na Elicsén de Romaní anàs hoir misca a sent Bernat e lo dit justícia, jurats, e altres 

prohòmens que y anassen amp[...]a  aquella de algunes coses que la universitat havia mester 

en cort, que li plagués que·n  scrivís a mossèn n’Eximeno Pérez, marit seu, etcètera. 
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1394, desembre 11. Alzira. 
Acord dels jurats d’Alzira d’enviar com a missatgers a Guillem Roca i Bartomeu Ényec 

d’Aràndiga, consells, al governador per tractar l’afer de les civades, tot coincidint amb la partida d’aquest 
que estava a Alzira va a València. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 49v. 
 

Divenres, XI dies del mes desús dit de deembre del dit any, los honrats jurats 

trameteren per misatgers lo desús dit en G(uillem) Roqua e en Berthomeu Ényech de 

Aràndiga per misatgers a la ciutat de València sobre el feit de les civades com en lo dit dia 

se patís lo governador de \Algezira/ per anar a València e per la dita rahó anaren los dits 

misatgers que porien fer ab ell e partiren-se per bo(n) matí lo dit dia de divendres. 
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Dimecres, XVIII dies de deembre del dit any, tornaren los dits mis[a]tgers de la 

misatgeria. 

Fo·ls feit albarà de VIII dies a cascú. 
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1395, febrer 16. Alzira. 
Acord del consell d’Alzira en que atès les processons de penitents de Carlet i l’Alcúdia que 

s’adrecen a Alzira per a demanar invocació de pluja, aproven que se’ls done pa. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 53r. 
 

[En marge esquerre:] Albarà. 

Die martis, XVIª die februarii anno predicto, com en lo dit dia les profesions de Carlet e 

de la Alcúdia venguesen a la vila de Algezira cridan e pregan Nostre Senyor Déus que·ls 

donàs pluga e bon temps oy venguesen moltes gens e moltes criatures cridan: “Senyor 

Déus, misericòrdia”, l’onrat en Jacme d’Olit, lochtinent de justícia, tengren consell ab los 

honrats jurats de la dita vila ab XVII prohòmens e acordaren que per ço com hi havia 

vengut moltes criatures poques ad unes e de altres fon acordat que·ls fos feta caritat de pa 

tan solament, lo qual pa fon liurat a donar a aquells e muntà XXXVIII sous, III diners. 

Ítem, als bastaxos qui portaren lo dit pa a santa Maria I sou, axí que és entre tot XXXIX 

sous, III diners, dels quals los dits honrats jurats amanaren fer a mi Bernat Crexell, notari, 

regent la scrivania del present any de la sala, albarà a majordom, a les quals coses fon 

personat lo discret en Jacme Garcia, notari, lo qual com a notari féu relació a mi dit Bernat 

Crexell de totes les dites coses. 
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1395, febrer 16. Alzira. 
Acord del consell general d’Alzira en la que a fi de pregar a Déu bon temps i pluja s’aprova fer 

una processó i que es done pa a aquelles persones que participen en la mateixa. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1394-1395; 03/2, f. 53v. 
 

Et enapés, en lo dit dia los dits honrats jurats, ensemps ab molts prohòmens e 

consellers de la dita vila, en nombre numeran avans de L persones en la lo(n)ga de la plaça 

acordaren que per ço que Déus nós donas bon temps e pluga que y era fort necesària a 

parer de hom que fos feta profesió, ço lo divenres següent, a madona santa Maria de la 
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Murta, a la qual profesió fos comprat I cafiz de forment e pasat e donat e liurat a aquelles 

persones que anasen a la dita profesió qui ests ho haguesen. 

Ítem acordaren que tots los alcavots hisquesen de la vila. 
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1396, setembre 28. Alzira. 
Acord del consell municipal d’Alzira en el que s’aprova que els bestiars dels carnissers si entren en 

terres conreades si aquest fet no és denunciat pel propietari de la terra, que els guardians puguen tenir la 
seua part de la denúncia. 
AMA: Llibres d’acte dels jurats i consell dels anys 1396-1397; 03/3, f. 37v-38v. 
  

[En marge esquerre:] Bernat Costejà. 

Die iovis, XXVIIIª septembris.  

Los honrats justícia e jurats aplegaren consell per fer electió de mustaçaf e foren en 

aquell les persones següents... 

 [En marge dret:] Statut. 

Ítem, fon \ordenat/ que los bestiars dels carnicers si entraran  en terres o vinyes, 

molle e calivosses encara que lo senyor de la possesió no se’n vulla clamar que los vedalés 

ne puxen haver son quart e que lo justícia ne la universitat no puxa haver més. 

[En marge dret:] Statut. 

Ítem més, que tota bèstia major haja a posar les portadores cabents X ar(r)oves en 

bèstia menor, VIII \arroves/ segons a València e que lo mustaçaf se’n puxa entrametre e 

cercar aquelles segons de justícia deurà ésser proceït. 
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1397, maig 12. Alzira. 
Àpoca en la qual Jaume Vicent [conseller municipal], Innocent de Moya [notari i conseller 

municipal], Arnau Olmedes [notari], Pere d’Arenys [notari, conseller municipal], d’Alzira, 
administradors de l’almoina de sant Bernat d’Alzira, reconeixen que Berenguer Roca, [majordom de la 
vila d’Alzira], els ha comprat 4 cafíssades i 1 faneca de terra de forment plantat amb llavor, pel preu de 
148 sous i 11 diners. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1396-1397; 03/3, f. 76r. 
 

Die sabbati, XIIª madii [1397]. Iacobus Vincent, Innocencius Moya, Arnaldus Olmedes et 

Petrus Arrenys, vicinus Algezire, administratoris caritatis beati Bernardi, scienter, confiteor habuisse a 
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vobis Berengario Roqua CXLVIII sous, XI dineros, quod emendis IIII kaficiatas et unam fanecam 

frumenti cum lavoretis etcetera. Et quare etcetera. 

Testes Iacobus Garcia et Anthonius Perpinya. 
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1397, agost 3. Alzira. 
Establiment efectuat pels jurats d’Alzira a favor de Bernat Sifre, major, d’Auri, terme particular 

d’Alzira, d’un forn de pa, el qual fou derrenclit per Francesc Domingo, llaurador, del dit lloc, a cens de 5 
sous anuals. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1397-1398; 03/4, f. 18r. 

 

Die iovis, IIIª augusti anno a Nativitate Domini Millessimo CCCº XCVIIª. Petrus de 

Martorello, Guillelmus Mir, Petrus Mir et Bernardus Çafabrega, iurati in anno presenti ville Algezire, 

gratis, etcetera, stabilimus, etcetera vobis Bernardo Sifre, maiori dierum, habitatore in loco de Auri, termino 

ville Algezire, quoddam furnum de coquendi panes quod est in dicto loco de Aurino et fuit nobis 

der(e)clictum per Franciscum Dominici, laboratore loci \predicti/quod confrontatu cum ab utraque parte 

cum placea loci predicti. Et dictum stabilimentum facimus ad censum quinque solidos monete regalium 

Valencie anno quolibet soluendorum in festo Nativitate Domini proximi venturi medietatem et aliam 

medietatem in festo sancti Iohannis iunii. Et sic perpetuo etcetera, retinemus cum in et super ipsum furnum 

laudamium et faticam etcetera. Ita cum quod dare furnum teneatis meliorare, etcetera. Ad hec ego 

Bernardus Sifre predictus recipiens et acceptans dictum stabilimentum etcetera. Obligo, etcetera, omnia bona 

etcetera. Actum Algezire. Registrata pro in certa. 

Testes Bernardus Aymar, notario, et Dominicus d’Aroqua, presbiteri, Algezire habitantes. 
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1397, desembre 1. Alzira. 
Establiment per part del consell municipal d’Alzira d’estatuts relatius a fomentar l’augment de la 

cacera en el seu terme. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1397-1398; 03/4, f. 43v-44r. 
 

[Al marge esquerre: “Statut”]. 

I.- Ítem, \per tal que major abundància de \caça/ haja en la vila 

d’Algezira/stabliren, statuiren e ordenaren que alcú o alcuns de qualsevol ley, condició o 

stament sien caçants perdius o altra caça dins los termens dels lochs de la General 

Contribució de la vila d’Algezira no gosen, o presumesquen, en alcuna manera traure 



 

 
 

490

aquella fora los dits termens o límits per vendre o revendre, o en altra manera transportar 

aquella, ans si aquella vendre volran hajen e sien tenguts vendre aquella en la dita vila o 

lochs de la dita contribució. E si lo con//trari serà fet o assajat fer cascun contrafaent, sia 

encorregut en pena de LX sous reals de València, pagadors la terça part al senyor rey, l’altre 

terç al comú de la vila, e l’altre terç al acusador. E, que qualsevol persona pusca accusar la 

dita pena si sagrament porà ésser acomanat sia creegut per son propi sagrament de la qual 

pena alcuna gràcia, remissió \e/ relexació no pusca ésser feta, ans sí feta serà sia ipso facto de 

si nul·la e sens alcuna eficàcia e valor. E res no contrastant la dita pena sia exhigida per 

l’onrat justícia de la dita vila. 

II.- Ítem, statuiren e ordenaren que alcú o alcuns de qualsevol ley, condició o 

stament sien, no gosen, o en alcuna manera presumesquen, caçar o fer caçar e/o pendre 

conill o conills dins los termens dels lochs de la general contribució de la dita vila de 

Algezira, sinó tan solament de la festa de sant Martí entró a les Carnestoltes, e cascun any 

en semblant temps. E que la dita caça que en lo temps predeclarat caçaran, o pendran, no 

pusca en alcuna manera ésser treta dels dits termens per revendre o revendre aquella, ans si 

aquella vendre volran hajen e sien tenguts vendre aquella en la dita vila, o lochs de la dita 

contribució. E si lo contrari serà fet, o assajat fer, cascun contrafaent, sia encorregut en 

pena de LX sous reals de València pagadors, etcètera. Fiat ut supra. 

Divenres, a XXIII de jener, foren publicats per Berenguer Eximeno, etcètera, anno 

preteriti. 
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1398, gener 18. Alzira 
Acta dels acords del consell municipal d’Alzira en la qual s’aprova que els procuradors de senyors 

de possessions puguen interposar clams contra bèsties; que Jordà Portolés enderroque la mallada on 
acostuma a reunir bestiar; vedar l’entrada de bestiar, tant assegurat com no, en vinyes en tota la contribució 
general. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1397-1398; 03/4, f. 59v-60r.  
 

Die veneris, XVIIIª ianuarii anno a Nativitate Domini Millessimo CCCº nonagesimo octavo. 

 Los honrats jurats de la vila de Algezira per les coses deiús escrites congregaren 

concili general en la sala de la dita vila ab albarans e ab so de nàfil o trompeta per 

n’Anthoni Bou, trompeta, e Jacme Soler, corredor. 

E congregat lo dit honorable concell fon per lo discret en Bernat Ponç, notari, qui 

per raón de la mia absència, en loch meu reebé les ordenacions del present concili ... ... 
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segons que les dites coses e encara ordenacions infrasegüents consten a mi, dit Innocent de 

Moya, notari, per relació del dit en Bernat Ponç a mi feta e encara scriptura de la sua mà a 

mi liurada en presència del honrat e discret en Bernat Çafàbrega, notari, dissabte comptat a 

XIX de jener del any present, en la qual scriptura se conté les conclusions e ordenacions del 

dit honorable concili en la forma infrasegüent: 

I.- Primerament, lo dit honorable concell volch e ordena, revocan qualsevol statuts 

en contrari de les coses infrascriptes fets, que cascun senyor de possessions o terres pusca 

fer e constituir procurador, o procuradors, a posar clams de bèsties e bestiars qualsevol si 

per aventura en les possessions de aquell seran entrats. 

II.- Ítem, que sia manat \a.n/ Jordà Portalés, que de fet enderroch lo corral o 

malladar en lo qual acostuma acculir los bestiars. E si no u volrà fer que a aquell li sia fet 

enderrocar a pròpies despeses// del dit en Jordà. E, que d’aquí enant ell, ni altre, no gos, o 

en alcuna manera presumesca, fer ni tenir corral o malladar alcú per acullir bestiars. E si lo 

contrari serà fet o assajat fer que encontinent sia encorregut lo dit contrafaent en pena de 

LX sous, partidora segons que en altres estatuts en libre de statuts de la sala o concili de la 

dita vila és contengut. Noresmenys, prometeren e volgueren que sens alcuna pena e 

dampnatge qualsevol persona se’n pusca portar, o fer portar, e traure en qualsevol loch o 

part los fems que en los dits o semblants corral o majadar seran atrobats. E açò sens 

licència, voler, permissió o demanda alcuna del senyor o senyors dels dits corrals o 

majadars. 

III.- Ítem, \revocan los statuts en contrari de les coses deiús escrites fets e 

ordenats/ statuïren e ordenaren que bèsties o bestiars alcuns, axí assegurats, com altres, de 

qualsevol persones sien, no pusquen entrar \e metre/, o fets entrar, en alcuna manera, en 

vinyes alcunes, de e dins terme de la dita vila de Algezira \e lochs de la general contribució 

de aquella/. E si lo contrari, per alcú o alcuns serà fet o assajat fer, seran encorreguts en les 

penes en altres statuts parlants dels bestiars apposades, ço és, per cascuna cabeça IIIIe 

diners de dia, e VIII diners de nit. E que cascú a qui pusca ésser fe acomanada pusca ésser 

accusador de les dites coses, en sia creegut per son sagrament. 

IV.- Ítem, statuïren e ordenaren que alcún cavador no gos o en alcuna manera 

presumesca menar o fer menar a la cavada, çò és, en lo loch on cavarà alcuna o alcunes 

bèsties sues pròpies, o de altri, sots pena de cinch sous, de la qual pena si comesa serà lo 

fischal, o altra qualsevol persona, ne pusca ésser accusador. 

Foren publicats dimecres, a XXIII de jener del any (M CCC) XCVIII, ab veu d’en 

Berenguer Eximeno, corredor, ab trompes e tabals, etcètera. 
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1398, novembre 8. Alzira  
Els jurats d’Alzira, senyors directes del forn de Ternils, terme de la mateixa, manen a Miquel 

Pous, llaurador, del dit lloc, senyor del forn, que obre i acondicione el forn, i que passat el termini per fer-ho 
si no ho ha fet procediran contra ell i el multaran amb 60 sous. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1398-1399; 03/5, f. 40v. 
 

Die veneris, VIIIª novembris anno XCVIIIº. 

Los honrats en Blasco d’Oscha, e en Pere Gizbert, jurats, a \instància/ d’en Bernat 

Çafabrega, síndich de la vila de Algezira, en nom de la dita vila, senyora directa del forn del 

loch de Ternils, terme de la dita vila, personalment manaren a·n Miquel Pous, laurador, 

habitant en lo dit loch, senyor del dit forn, que dins spay de XV dies primers vinents haja 

obrat e posat en con dret lo dit forn de coure pa, e en altra manera que passat lo dit termini 

ells procehiran contra aquell e béns seus, segons que de fur e raó deuran proceir. 

Enapés, manaren al dit en Miquel Pous, laurador dessús dit, que sots pena de LX 

sous dins lo dit temps de XV dies faça coure lo dit forn en los dits acostumats aquell coure. 

En altra manera que seria procert contra aquell. 

E lo dit en Miquel Pous respós que y faria ço que degués”. 
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1398, desembre 7. Alzira  
Manament que fa Bernat Costejà, major, justícia de la vila, en ser elegit pels jurats d’Alzira en 

jutge dels censals de la vila, a instància d’aquests, per a que en Miquel Pous, de Ternils, senyor del forn de 
Ternils, per a que en una setmana acondicione el forn per a la cocció de pa. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1398-1399; 03/5, f. 41v-42r. 
 

Die sabbati, VIIª decembris anno predicto. 

Los honrats jurats de la vila de Algezira elegiren en jutge dels censals de la dita vila 

l’onrat en Bernat Costejà, major de dies, justícia de la dita vila. E per tal, a instància e 

requesta dels dits honrats jurats lo dit honrat justícia, o jutge, mana personalment // a·n 

Miquel Pous, habitant en lo loch de Ternils, terme de la dita vila, senyor del forn del dit 

loch, lo qual és tengut sots directa senyoria de la universitat de la dita vila a cens de VII 

sous a(b) luïsme etcètera, que d’ací a dissabte primer vinent haja adobat e refet lo dit forn 

per manera que pa s’i pusca coure e aquell faça coure, sots pena de LX sous, moneda real 

de València, lo qual respós que faria ço que degués. 
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1399, març 7. València. 
Carta dels jurats de València a les autoritats locals de Xàtiva, en la que assenyalen que dos 

traginers, d’Algemesí, terme d’Alzira, compraren a en Gai, de Xàtiva, de 100 cafissos de civada i en 
tragueren part per vendre-la en València, i davant l’impediment de traure’n més preguen la revocació de la 
inhibició dictada ordenada per ells. 
AMV: Lletres missives dels anys 1398-1400; g3-6, f. 120v-121r. 
 

Als molt honorables e molt savis e discrets los justícia, jurats e altres qualsevol 

officials de la ciutat de Xàtiva als quals la present prevendrà o serà presentada, de nós los 

jurats de la ciutat de València: salut e honor. 

Per en Guillem Venrell e en Domingo Garcia, traginers, del loch de Algemezí nós 

és stat dit que ells per cor voler e intenció de portar lo blat deiús escrit e aquell vendre 

segons han acostumat en l’almodí d’aquesta ciutat han comprat d’en Gay, vehí vostre, cent 

cafissos de civada, poch més o menys, a cert preu, del qual donaren al dit en Gay certa 

quantitat de pecúnia per senyal e paga de la dita compra en han reebut en alcuna poqua 

quantitat, la qual han portada e venuda en lo dit almodí, e ara com volien traure la restant 

quantitat, e/o alcuna part d’aquella, com tota la dita civada no puxen reebre e portar 

ensemps, per vosaltres, senyors, seria estat fet manament al dit en Gay que no gos librar als 

dits en Guillem Venrell e en Domingo Garcia que no presumesquen reebre e per 

consegüent traure de vostra ciutat e  terme la dita civada, sots certes penes e composicions 

a cascun d’ells imposades, de les quals coses, senyors, si estan en veritat, axí com dit és, 

som molt maravellats, car com sabets a cascú es legut vendre e transportar ses mercaderies 

e lo comprador d’aquelles dins lo regne e en los lochs reyals e altres d’aquell \portar 

aquelles/, e en special a aquesta ciutat, la qual per sa preeminència ha diverses provisions 

reyals que tals inhibicions en perjudici d’aquella poden o deuen ésser fetes majorment com 

per gràcia de Déu la causa de la inhibició no sia urgent ne necessària e hon ho fos encara 

no porie ésser feta contra o en perjudici d’aquesta ciutat obstants les dites provisions reyals. 

On com los dits en Guillem e en Domingo Garcia hajen donada suficient seguretat de 

portar tota la civada de la dita compra, e aquella vendre ací, en l’almodí d’aquesta ciutat. 

Pregam vostra honorable saviea e bona amistat que la dita inhibició e altra si feta n’és 

estada d’altres blats o civades per vós en quant toquen los comprants e portants aquells en 

aquesta ciutat revoquets e hajats per revocades e almenys presses paciència que aquells e 

aquelles sien portats per a vendre en aquesta ciutat e en açò senyors molt honorables retrets 

deute a justícia e nosaltres grahir-ho-hem molt a vostra honorable saviea, la qual no’s pot 

rescriure fiançosament de semblants coses e de tot ço que sia son plaer. 
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Scrita en València, a VII dies de març en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor M 

CCC XCVIIII. 
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1399, març 22. Alzira  
Acta del consell general d’Alzira en la qual estableix diferents estatuts relatius a les inhibicions 

dels blats. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1398-1399; 03/5, f. 68v-71r. 
 

Die sabbati, XIIª marcii anno a Nativitate Domini millessimo CCCº nonagessimo nono.  

Los honrats jurats de la vila de Algezira congregaren concili general en la sala del 

concell de la dita vila ab albarans e ab so de nàfil o trompeta per en Berenguer Eximeno, 

corredor públich de la dita vila, segons és acostumat en la qual congregació foren les 

persones infrasegüents... 

[En marge esquerre:] Revocat. 

Primerament, a utilitat de la cosa pública de la dita vila d’Algezira statuí e ordenà 

que alcuna persona de qualsevol ley, condició, o stament sia, no gos, o en alcuna manera, 

presumesca traure, ni fer traure, de la dita vila, e lochs de la general contribució, o parts, 

fora general contribució, forment, centeno, dacça, panís, ordi e espeltes, sots pena de perdre 

los dits blats e les bèsties que·l portaran, e de sexanta sous de moneda real de València, 

pagadors quantes contrafaran de les quals penes serà lo terç del senyor rey, lo terç del 

acusador. Declaran que si alcu serà atrobat anant ab los dits blats, o qualsevol de aquells, en 

qualsevol part, fora los llochs de la general contribució de la dita vila, que sia encorregut en 

la dita pena. Emperò, del present statut són exceptades totes civades. E són exceptats tots 

blats que sien de delmes o primicies dels primers compradors. Emperò, aquelles e aquells 

hajen traure de la dita vila, e lochs de la general contribució de aquella, ab licència e albarà 

dels \honrats/ jurats de la dita vila, sots encorriment de la dita pena. 

[En marge esquerre:] Revocat. 

Ítem, statuí e ordenà que alcún vehí de la dita vila, o lochs de la general contribució 

de aquella, ni altres qualsevol persones no gosen, o en alcuna manera presumesquen 

comprar per a obs de provisió en l’almodí de la dita vila, ni lochs de la general contribució 

de aquella, en un dia // o en una compra, sinó sis barcelles de qualsevol dels dits blats, o de 

aquí enius. Exceptat los flaquers, o flaqueres, los quals puxen comprar, segons per estatuts, 

e ordenacions a ells és permès. E si lo contrari alcuna persona farà, sia encorreguda en pena 

de sexanta sous e de perdre lo dit blat, partidors segons que dessús. 
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[En marge esquerre:] Revocat. 

Ítem, statuí e ordena que si alcuna persona estranya portarà alcún dels dits blats al 

almodí de la dita vila e aquell no porà vendre en lo dit almodí, que aquella aytal persona 

\si’s volrà/, sens pena, o enpediment alcú, pusca tornar e traure lo dit blat de la dita vila, e 

sos termens ab albarà, emperò, dels dits honrats jurats. E juran que aquell aytal blat no’l ha 

venut \a/ alcuna persona. 

[En marge esquerre:] Revocat. 

Ítem, statuí e ordenà que si alcuna persona estranya portarà forment al dit almodí e 

aquell haurà venut, e aprés volrà comprar dacça, panís o altres blats menuts, sens frau, que 

aquella aytal persona pusca dels dits blats menuts comprar \tro en/ aytant preu com 

\diners haurà haüd del/ forment que haurà venut. E aquells blats menuts traure de la dita 

vila en qualsevol loch o parts, ab albarà, emperò, dels dits honrats jurats. 

[En marge esquerre:] Revocat. 

Ítem, que alcuna persona de qualsevol ley, condició, o stament no compre, o en 

alcuna manera presumesca comprar, per si o per interposada persona, dins la dita vila e 

lochs de la general contribució de aquella, alcuns dels damunt dits blats inibuits per a obs 

de mercadejar, o revendre aquells en la dita vila, o altres parts, sots pena de sexanta sous, e 

de perdre los dits blats que comprat haurà, partidora segons que dessús // los quals statuts 

e ordenacions lo dit honrat concell volch que hagués loch e fermetat de ací a la festa de 

sent Johan de juny, primer vinent, o atant com al dit consell plàcia. 

Emperò, volgué lo dit concell que altres estatuts e ordenacions fets per raó de blats, 

emperò, tots temps romanguen en lur força, valor, e fermetat. 

[En marge esquerre]: Statut. 

Ítem, lo dit honrat concell statuí e ordenà, que nengún corredor de la dita vila, e 

lochs de la general contribució de aquella, no gos, o en alcuna manera presumesca, comprar 

o fer comprar, per si o per interposada persona dins la dita vila, e lochs de la general 

contribució de aquella, per a obs seu almenys blats \a obs de revendre o enbotigar/ o altres 

qualsevol mercaderies, ni haver part en aquell, o aquelles, o altres qualsevol compres que 

farà, sots pena de sexanta sous e de perdre los blats e mercaderies que comprat haurà, 

partidora lo terç al senyor rey, l’altre terç de la dita vila, e lo romanent terç al acusador. 

[En marge esquerre:] Statut. 

Ítem, que alcún corredor no gos comprar, o fer comprar, a obs de alcuna persona 

blats alcuns, ni altres mercaderies de qualsevol ley, condició o stament sien o finar les 

merques de aquelles mercaderies si donchs los compradors dels dits blats o mercaderies, o 
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persona per aquelles no seran presents al fer de les dites compres, e fermança de aquelles, 

sots pena de sexanta sous partidora, segons que dessús e de ésser privat perpetualment del 

dit offici. E no-res-menys, que los damunt dits statuts cascú corredor sia tengut jurar e jure 

observar en lo principi de cascun any quant és admés al dit offici de corredoria.// 

[En marge dret:] Statut. 

Ítem, com per lo honorable concell de la dita vila, celebrat sots kalendari de 

XXVIIIª die september anno a Nativitate Domini Mº CCCº XCVº, sia statuït e ordenat que 

tothom que compra blats, de qualsevol natura sien e aquells enbotigarà en la dita vila, o 

lochs de la contribució de aquella, que aquell, axí comprant e enbotigarant los dits blats, sia 

tengut tenir continuament oró dels dits blats en l’almudí de la dita vila, e aquells vendre al 

for que altres vendran consemblants blats, segons que en statut apposat e scrit en los 

statuts a CXXVIII cartes es contengut largament, per tal lo dit honorable concell ratificant 

e confermant aquell mana e vol ad literam ésser observat, sots encorriment de la pena en lo 

dit statut apposada. 

[En marge dret:] statut 

Ítem, statuí e ordenà, que les damunt dites penes e qualsevol de aquelles pusquen 

ésser exhigides e levades per los honrats justícia e mustaçaf de la dita vila, o qualsevol de 

aquells. E que cascuna persona a qui fe pusca ésser acomanada ne pusca ésser acusadora, 

ultra les persones que a les dites coses hi seran assignades. 

[En marge dret:] Publicació. 

Eodem die sabbati, XXIIª marcii anno a Nativitate Domini Mº CCCº XCVIIIIº, en 

Berenguer Eximeno corredor públich de la dita vila feu relació que ell de manament del dit 

honrat justícia havia fetes e publicades ab crida pública de trompes, trompeta e tabals les 

ordenacions damunt dites e per los lochs acostumats de la dita vila. 
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1399, abril 29. Alzira.  
Acord del consell general d’Alzira en el qual s’aprova que es revoquen els estatuts sobre la 

prohibició de traure blats de la vila i terme d’Alzira de 22 de març de 1399. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1398-1399; 03/5, f. 76v. 
 

Enaprés, lo dit honorable concell ordenà les coses infrasegüents, concordantment, 

per la major part: 
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Primerament, que’ls statuts fets per lo consell sobre la inhibició dels blats, sots 

kalendari de XXIIª marcii anno presenti [1399], sien revocats, e aquells tantost revocaren los 

quals statuts fets per la dita inhibició, són V capítols in numero. 
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1399, abril 29. Alzira  
Acord del consell general d’Alzira en el qual s’aprova que la universitat de la dita vila defense 

amb advocats els veïns que han estat executats pel governador a causa de l’embotigament dels blats, i que 
Bernat Martí siga defés si manifesta que té oró en l’almodí de la vila i que allí ven els seus grans. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1398-1399; 03/5, f. 76v. 

 

Ítem, ordena que la universitat defena ab justícia, e a consell de nostres advocats, en 

Bernat Martí, e altres vehins de la vila, dels quals, lo honorable governador, o comissaris de 

aquell, haja ocupat e preses blats de aquells, imposant-los que haurien enbotigats blats, o 

altres qualsevol causa de que volen causar los dits blats ésser perduts. Emperò, que lo dit en 

Bernat sia defés per la vila, si darà informació als jurats que ell tenga oró en l’almodí de la 

vila de blats e vena aquells en l’almodí. 
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1399, abril 30. Alzira.   
Crida o pregó públic efectuat per Berenguer Eximeno, trompeta d’Alzira, en el qual dona a 

conéixer que els jurats d’Alzira han decretat inhibició de de blats, prohibint acomprar més de 6 barcelles en 
una sola compra. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1398-1399; 03/5, sense numerar. 
 

Ara oiats què us fan saber los honrats justícia e jur[ats] \e consell/ [de la] vila de 

Algezira [...]er dia proppassat [lo] honorable concell de la dita vila [...]ardant la [..]alitat del 

temps a utilitat de la cosa pública de la dita vila hagués inhibit e astret que forment, [c]enteno, 

dacça, paníç, ordi e espeltes no pogues[s]en per alcuna persona ésser trets fora la dita vila 

[e] lochs de la general contribució de aquella, ni altra persona a obs de sa [provis]ió en 

l’almodí de la dita vila no pogués co[mprar] mes dels dits blats [no] mes de sis barcelles [ 

en] una compra, ni compre o presumis comprar d[e la] dita vila e lochs de la general 

contribució de a[quella] e a obs de mercadejar o revendre alcuns dels [dits bl]ats sots certes 

e grans penes en los st[atuts e] ordenacions d’aquen [pro]fertes per lo dit honorable 

co[nsell] sots kalendari de XXIIª die marcii del [any prese]nt apposades. E com per la 

clemència divina de Nostre Senyor Déu per la sua infinida [benevolència] haja mudat lo dit 
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temps en abundància de b[lats e] fertilitat de les meses presents per raó [...]  a comuna 

notí//cia per la pluja molt congruent que fos en dies proppassats [...] sobre la terra [... 

...]ostrant. E les ordinacions e statuts se dejen perar e revocar o mudar segons la mutació 

[e] diversitat dels temps, per tal los dits honrats [justícia], jurats e concell celebrat en lo dia 

proppassat disertament mediants les dites coses rev[oca], cassa e anul·la en [...] la dita 

inhibició [e] coses en los dits sta[tuts] inhibitoris estesa[ment] aposades de la primera [...] 

entro a la derr[are] volent---- e permetren a qualsevol persona [str]anyes e privades [de] 

qualsevol ley, co[ndició] o stament sien que dels damunt dits blats [atro]bats en la dita vila e 

termes de la c[ontribu]ció general de aquella, axí en dies de mercat com en altres en aquella 

quantitat que volran [o p]usquen comprar o fer comprar a lurs voluntats e aquells traure o 

fer traure en qualsevol parts, axí e segons ans d[e la di]ta inhibició fer podien e// a a[quells] 

era permès, los statuts emperò fets per raó dels blats ans de la inhibició e en lo dia de la 

inhibició \fets/ quant als corredors romanents en lur força e valor. E semblantment volent 

e expressament manant que·l statut continent substancialment que aquelles persones que 

compraran blats de qualsevol natura sien en la dita vila e lochs de la contribució general de 

aquella a obs de revendre e aquells enbotigaran sien tenguts tenir e tenguen continuament 

oró dels dits blats en l’almudí de la dita vila per vendre aquells sia a la l’ora observat segons 

que en aquell largament es contengut, per tal los dits honrats justícia, jurats e concell 

intimen e declaren a tots en general e a cascú en special les dites coses per que ignorància 

no pusquen en aquelles haver o en son cas al·legar. 

Die mercuri, XXXª aprilis anno XCVIIIIº, fon publicada per veu d’en Berenguer 

Eximeno etc. 
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1399, maig 10. Alzira.  
Acord del consell general d’Alzira en el qual s’aprova defendre judicialment Bernat Martínez, de 

Cabanes, terme particular d’Alzira, al qual el comissari del governador li decomissà 11 cafissos de forment 
que tenia en Alàsquer, atès que té oró en l’almodí i el decomís s’ha produït en contra dels privilegis de la 
vila. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1398-1399; 03/5, f. 79r. 
 

Ítem, com en Bernat Martínez, de Cabanes, haja donat informació que ell té oró de 

blats e vendria de aquells en l’almudí de la dita vila, e en dies passats comissari del 

governador li haja prés e portat XI caffís de forment que aquell havia en lo loch de 

Alàzquer. E açò sia contra privilegis e estatuts de la vila, per tal que la dita vila defena a 
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aquella de la dita qüestió, e lo síndich de la universitat mene la dita qüestió ab e de consell 

dels advocats, com per consell general celebrat XXIXª aprilis anno presenti [1399], sia estat 

acordat que si aquell tenia oró en l’almodí de la vila de venderia de blats fos defés etcètera. 
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1399, maig 17. Alzira 
Estatut del consell d’Alzira referent a que en els ramats dels carnissers de la vila, ni en els de la 

contribució general d’aquesta, no es puguen conduir cabres, ni cabrons, en els ramats de moltons. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1398-1399; 03/5, f. 83v-84r. 
 

[En marge esquerre:] Statut. 

Ítem, statuí e ordenà que alguns carnicers de la dita vila e lochs de la General 

Contribució de aquella no gos o en alcuna manera presumesca menar \o fer menar, ni 

tenir/ alguna cabra o cabró en lo ramat de moltons qui en les ortes e altres // lochs de la 

dita vila tendrà, sots pena de XX sous, pagadors la terça part al senyor rey, l’altra terça a la 

dita vila, e l’altre terç al acusador. E que qualsevol persona a qui se pusca ésser acomanada 

ne puxa ésser acusador en sia cregut per son sagrament. 

Die mercuri, intitulata XVIII iunii anno a Nativitate Domini Mº CCCº XCVIIIIº, lo prop 

dit statut fon publicat ab so de nàfil o trompeta per en Berenguer Eximeno, corredor 

públich per los lochs acostumats de la dita vila. 
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1399, setembre 27. Alzira.  
Estatuts i ordenacions efectuats pel consell general d’Alzira relatius a mantenir en condicions 

higièniques i sanitàries les carnisseries, peixeteries, i carrers de la dita vila. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 26v-27r. 
 

Enaprés, lo dit honorable concell, a utilitat de la cosa pública, féu e ordenà los 

statuts e ordenacions infrasegüents: 

Primerament, statuiren e ordena(ren) que alcun carnisser o altra persona no gos, o 

en alcuna manera presumesca, lançar ni posar en lo corral de la carniceria, ni en la 

peixeteria, e carrers de la dita vila, ventres, ni budells alcuns, caps, ni peus, ni carns de 

alcunes reses, mas tan solament en lo dit corral lancen les sanchs de les reses que mataran e 

les femtes dels ventres e budells de aquelles. E buydats los dits ventres e budells en lo dit 

corral, aquells, enapés lançen en altra part, de fora los dits corral, carniceria, peixeteria e 
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carrers de la dita vila. E qui contra les dites coses e qualsevol de aquelles farà serà 

encorregut en pena de deu sous, partidora lo terç al senyor rey, l’altre terç al mustaçaf de la 

dita vila, e l’altre terç al acusador. E cascú a qui fe pusca ésser acomanada ne// pusca ésser 

acusador e·n sia creegut per son sagrament. E si acusador no y haurà serà la terça part del 

dit senyor rey, e les dues parts al dit mustaçaf. 

Ítem, per remoure e foragitar que les sanchs de les reses que mataran, ni alcunes 

sucietats, no sien escampades per la carniceria de la dita vila, lo dit honorable concell statuí 

e ordenà que alcún carnicer, o altra qualsevol persona, no gos o en alcuna manera 

presumesca, decollar en la dita carniceria algunes reses sens que no tenga librell en que 

prenga o pose la sang, e si la dita sanch caurà en terra en quantitat que·s puga plegar, 

aquella sia tengut plegar e lançar en lo corral de la dita carniceria. E aixímateix, si de alcuns 

ventres e budells de les dites reses caurà en la dita carniceria femta alcuna aquella sia 

plegada per aquella aytal persona e lançada en lo dit corral, sots encorriment de la dita pena, 

partidora segons dessús. 

Ítem, statuí e ordenà que alcuna persona de qualsevol ley, condició o stament sia no 

gos o en alcuna manera presumesca lançar en los dits corral, carniceria e peixcateria algunes 

alqueceries, sots encorriment de la dit pena, partidora segons dessús. 
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1400, març 6. València. 
Carta dels jurats de València als seus homòlegs d’Alzira, en la qual preguen que els atacants de 

Jaume Boix, carnisser, de València, i els seues pastors i ramats que estaven en terres ermes de Cogullada 
siguen castigats. 
AMV: Lletres Missives dels anys 1398-1400; g3-6, f. 313v-314r. 

 

Als molt honorables e savis senyors, los justícia, jurats e pròmens de la vila de 

Algezira. 

Molt honorables senyors: 

Per Jaume Boix, carnisser e veí nostre, qui de la raó dejús escrita ha posats e fets 

clams en nostre poder havem sabut que dijous proppassat en la nit los seus pastors tenien 

lo bestiar del dit en Jacme en los erms del terme de vostra vila, vers les parts de Cugullada, 

en l’ora de prim son, o quasi, estant lo dit bestiar reposant vengren al dit bestiar alguns 

hòmens qui segons se mostra enaprés ab ballestes lançaren molts viratons envers los 

pastors e bestiar d’aquell. E jassia alcuns dels dits pastors no y fos nafrat, com per tenir e 

perill dels dits viratons donassen a fogir e derrenclissen lo dit bestiar. Emperò, regonegut 
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per vós justícia aquest fet en l’endemà foren atrobats tres dels moltons d’aquell ramat 

nafrats e ferits dels // dits viratons, e dos altres viratons en terra, en aquell loch, on lo dit 

bestiar era. E si aquestes coses e semblants són bé fetes o’s poden tol·lerar e deuen passar 

ab ulls cluchs, e sens dura punició considere-ho la saviea de tot sa entenent. E per ço 

pregam vostra saviea e bona amistat que en los delinquents com sia presumidor per vóstres 

e palpables comettens e per senyals propinques qui són façats, ço e tant per preseons e 

altres com se pertany en tal forma que a ells sia e torne lur mal fet en pena e a semblants en 

exemple. En altra manera, nosaltres no podents axí com no devem defallir en preservació 

de tanta jactura de nostres vehins greu que’ns serà hi farem volent Déu o justícia, tants e 

tals processes e escarments com se mereix en tan leig fet. E tenga-us en sa comanda la 

santa Trinitat. 

Scrita en València, a VI de març del any M CCCC. 

Los jurats de València prests a vostra honor. 
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1400, març 18. Alzira.  
Acta del consell general d’Alzira en la que arran del clam interposat per cabaners de València 

davant els jurats de la dita ciutat contra n’Antoni Barral, de Ternils, per haver foragitat violentament el 
bestiar de certs pastors i d’haver-se demostrat que la denúncia era falsa s’acorda concórrer en la defensa 
judicial d’aquell. Igualment, acorden posar guardians en les hortes i que es fassen bovalars en cada un dels 
llocs de la Contribució General. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 57r-v. 

 

“Enapés, per los honrats jurats fon proposat que en dies passats denant los honrats 

jurats de València és estat  proposat clam per cabaners de València contra n’Antoni Barral, 

del loch de Ternils, affermant en aquell que lo dit vehí nostre hauria rampellat lo bestiar de 

aquells. E que en lo dia següent hòmens de la orta hauria ballestats los pastors e bestiars de 

aquells. Sobre·ls quals affers, la ciutat de València tramés ací per missatgers los honrats 

micer Johan Ferrando, doctor en leys, advocat pensionat, e en Jacme de Vallseguer, notari, 

síndich de la ciutat de València, sobre la qual creença haüt parlament ab los dits jurats sens 

explicar a aquells que penyores volien fer de vehins nostres lo verguer de València féu 

penyores de hòmens de la orta, per que los honrats jurats trameteren missatgers a València 

qui haüd raonament ab los jurats de València, e regoneguts los clams propossats, atrobaren 

aquells ésser proposats contra veritat. E, enapés, haüt translat dels dits clams, regoneguts 

per nostres advocats consultaren los dits missatgers que la vila per justícia menàs lo dit fet a 
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execució demostrant per legítimes provacions que les coses posades en los dits clams eren 

falses. 

Ítem, proposaren que per tal que les ortes de la vila no fossen talades guardians hi 

fosen posats per lo concell. 

E lo dit honorable concell haüd acord e declaració sobre los dits affers sobre lo fet 

dels clams ordena que la universitat, a consell de nostres advocats, menàs la defensió dels 

dits clams  com la execució de aquells fon per los jurats e síndich de València. E segons que 

són estats posats si oppòsit per la dita universitat no y era fet seria molt perjudicial a 

aquesta vila. 

Ítem, que guardians, \o vedallers/, sien assignats per guardar les ortes de la dita 

vila, sots e bovallars hi sien fets en la vila e cascun loch del terme de general contribució ab 

e de consell dels jurats o de X consellers e prohòmens”. 
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1400, abril 17. Alzira.  
Arrendament dels jurats d’Alzira i propietaris de les taules de carnisseries de la dita vila a favor 

de Blasco d’Osca, d’Alzira, del dret de la boqueria fins el dia de Carnestoltes per 101 sous, amb la 
taxació del que ha de cobrar per cada operació en la dita taula de carnisseria. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 61v-62r. 

 

Die sabbati predicta. 

Los honrats jurats de la vila de Algezira, e los altres senyors de les taules de la 

carniceria de la dita vila, venen a·n Blasco d’Osca, vehí de la dita vila, lo dret de la boqueria 

de la dita carniceria, del dia de huy entró a la festa de Carnestoltes, primer vinent, en e per 

la forma que es acostumat en temps passat arrendat per preu de cent un sous de moneda 

real de València pagadors. 

E lo dit arrendador pot triar qualsevol cap de taula de boqueria volrà. E per ço ha 

elet lo cap de taula vers la peixcateria. E haurà e rebrà per lo dit temps los drets de la 

boqueria deiús declarats. 

Primerament, per cascun cabró o cabra, ovella e moltó rafalí, pach lo senyor de les 

dites reses.              dos diners. 

Ítem, per cascun bou, vaca, vedell e vedella rafalí pach lo senyor de les dites reses. I 

sou. 

Ítem, per cascun cervo, cerva, cabró, cabra, porch e truja munters, pach lo senyor 

qui les vendrà. VI diners. 
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Ítem, si alcú degollarà e escorjarà moltó o vedell, cabrit o corder en la dita boqueria, 

pach per cascuna res              dos diners. 

Ítem, per cascun ventre de bou o vaca que serà venut en qualsevol loch de la dita 

carniceria, pach lo senyor de qui serà            dos diners. 

Ítem, per cascuna pell de moltó, de bou o vedell, vedella, e per cascun cap o ventre 

de moltó o de vedell e vedella que en la dita boqueria serà posada pach  I diner 

Ítem, per cascun cap de bou o de vaca que en la dita boqueria serà posat pach I 

diner.// 

Los quals drets volem e declaram que sien del arrendador de la taula per lo dit 

temps. 

Ítem, l’arendador del altre cap de taula de la boqueria per lo temps damunt declarat 

pach e sia tengut pagar al damunt dit per cascuna res que matarà        dos diners. 

Màs lo arrendament de aquesta taula de boqueria del tot serà de la damunt dits 

honrats jurats e senyors de taules de la dita carniceria. 

Testimonis Berenguer Eximeno e Pere de Gravalosa. 
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1400, maig 13. Alzira.  
Concòrdia entre Pere Navarro, notari, i Berenguer Roca, veïns d’Alzira, i Pere Casalils, menor, 

del raval de Santa Maria, de la dita vila, per a que Casalils plegue i recullga tota mena de blats i vi del 
delme del territori de Massasseli, terme d’Alzira, amb la seua pròpia bèstia i despesa. Els primers 
prometen pagar-li 140 sous. 
AMA: Protocol notarial de Ramon Sabater de l’any 1400; 040/22, f. 14v. 
 

Die iovis, XIIIª madii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº. 

En presència de mi, notari, fon convengut e paccionat entre los discrets en Pere 

Navarro, notari, e en Berenguer Rocha, vehins  de Algezira, de una part, et en Pere Casalils, 

menor de dies, del raval de santa Maria, de la dita vila, de la part altra, ço és, que lo dit en 

Pere Casallils plegaria e colliria \tots/ los blats, \axí grosos, com menuts/, e vi, de les dites 

parts del delme del territori de Maceli, ab sa pròpia bèstia e messió, e per la dita rahó los 

dits en Berenguer Roqua, e en Pere Navarro, li prometeren donar cent-quaranta sous, dels 

quals li prestaren e liuraren, encontinent, per a obs de pagar un rocí de pel gris, lo qual en lo 

present dia de huy havia comprat de’n Bernat Sala, de Moncada. Et  los quals cent sous lo 

dit en Pere, dels dits en Berenguer Roqua e en Pere Navarro, confessa haver liurats e 

reebuts. Et los restants XL sous a compliment dels dits VII lliures li prometeren pagar collit 
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lo dit delme ab acabament per que requeriren a mi notari que de les dites coses los fes la 

present scripta per haver memòria etcètera. 

Die mercurii, VIª octobris dicti anni, fon cancel·lat la dita en acta de voluntat de la una 

part e altra. 
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1400, juny 5. Alzira 
Acord del consell general d’Alzira en el qual s’aprova la compra de certs obradors per part de la 

universitat per a ser enderrocats i eixamplar la plaça comuna, així com l’edificació una nova llotja. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1399-1400; 03/6, f. 74r. 
  

[En marge esquerre:] Sobre los obradors que·s derrocaren de la plaça  

Enaprés, lo dit honorable concell volch e ordenà que los obradors d’en Berenguer 

Eximeno e la un obrador de la dona na Gaçona, contigu al obrador del dit en Berenguer 

Eximeno, sien comprats per la dita universitat, e enderrocats per a fer plaça comuna. E axí 

mateix, que·ls obradors d’en Pere Fraga, barber, sia comprats per la dita vila e aquí sia 

obrada una bella longa comuna. 
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1400, octubre 19. València. 
Carta dels jurats de València als d’Alzira en la qual assenyalen que atès que Gil Martínez, de 

Torriges, aldea de Terol, els ha manifestat que li han fet penyores per entrar en el bovalar de la vila sense 
estar aquest assenyalat i amollonat, preguen, que el dit cabaner sols pague les destrosses ocasionades si n’ha 
fet. 
AMV: Lletres missives dels anys 1400-1403; g3-7, f. 46v. 
 

Als molt honorables e savis senyors los jurats e pròmens de la vila d’Algezira de nos 

los jurats de la ciutat de València: salut. 

Ab prosperada honor per en Gil Martínez, vehí de Torriges, aldea de la ciutat de 

Terol, nos es estat donat a entendre que ell e pastors seus passant son bestiar per lo terme 

d’aqueixa vila per vosaltres, o vostres guardians, serien estats penyorats per ço com segons 

dehits aquell dit bestiar seu entrà o fon més en lo boalar de aquexa vila, lo dit Gil Martínez 

lo contrari al·legant dient que lo loch o partida de terme que vosaltres appel·lats e diets 

boalar no ere, ni és, mollonat, ni senyalat. E que de XX anys ançà e més los vostres bestiars 

e estranys han acostumat continuament passar sens pena per lo dit loch o partida 

appel·lants boalar. E, com segons creem que vosaltres sapiats los de la ciutat de Terol, de 
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ses aldees, per longa e fraternal amistat nos son axí cars com nosaltres mateixes per drets 

mereximents per ço pregam affectuosament axí com podem e devem que per la 

entremesclada amor e benvolença intrínseca que és axí com es raó enttre aquexa vila e 

aquesta ciutat en honor vostra e d’aquesta dita ciutat vos plàcia remetre al dit en Gil la 

calònia en cas que alguna ni haja del dit boalar, restituin a aquell ses penyores, pagan 

solament la tala si feta n’a en taxació de la qual vos hajats benignament e curial e açò serà 

cosa de que·ns farets gran e asenyalat servei. E jatsia àlias siam justament per gran vicinitat 

e ligança cordial obligats a vosaltres fer nos semblants coses, màs molt majors per açò 

cohonestes nosaltres molt pus ardents a tot ço que torn en honor e contemplació nostra e 

d’aquexa vila.  

Lo Sant Sperit vos haja en sa comanda. Amén. 

 Escrita en València, a XIX d’octubre any M CCCC. 

A vostre honor affectuosament prests etcètera. 
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1400, octubre 27. València. 
Carta dels jurats de València als d’Alzira en la qual atès a les explicacions manifestades per 

Bernat Costejà, notari, missatger de la dita vila en l’assumpte del vectigal de passatge fet pels jurats 
d’Alzira contra el ramat de Gil Martínez, de Torriges, aldea de Terol, prenguen que els vedalers de l’horta 
d’Alzira que decomissaren bestiar de Martínez el restitueixquen. 
AMV: Lletres missives dels anys 1400-1403; g3-7, f. 48v. 
 

Als molt honorables e savis senyors los justícia e jurats de la insigne de la vila 

d’Algezira. 

Molt honorables e savis senyors: 

Per la curial creença a nós explicada de vostra part per lo discret en Bernat Costejà 

vehí vostre, sobre·l fet d’en Gil Martínez, vehí de Torriges, aldea de la ciutat de Terol, 

havem vista e gojosament coneguda la prestant e verical affecció que havets a nosaltres, e 

aquesta nostra ciutat, remetents per nostres pregaries al dit en Gil Martínez en honor nostra 

e de la dita ciutat les penes en que era encorregut a vosaltres per metiment de son bestiar en 

l’orta o loch vedat de que fem a vosaltres, axí com a cars amichs e frares tantes e axí 

fraternals greuges que nos porten recitar màs seran mostrades, Déus volent, en tot ço 

que·n vostra favor nos hajats mester de que fiançosament nos podets aemprar, pregan 

vosaltres, molt affectuosament, que pus havem obtingut ab vostre missatger graciosa 

remissió de tot ço que la vila al justícia haja haüd del dit Gil Martínez que us plàcia pregar 
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als vedalers e als altres que·n hajen haüd que vullen sobre ço fer gràcia al dit en Gil e aço us 

tenrem asenyalat servei. 

Lo Sant Sperit haja vosaltres e aqueixa vila en sa divinal protecció. Amén. 

Escrita en València, a XXVII d’octubre. 

A vostre honor affectuosament prests etcètera. 
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1401, maig 26. Alzira  
Acord del consell general d’Alzira en el qual s’aprova aturar la compra d’una casa on instal·la el 

pes de la vila, i que avaluen si estarà bé en el lloc que està avui que és l’almodí de la vila, i si s’ha de 
canviar que una comissió de justícia, jurats i prohoms acorde en quin punt de la plaça s’ha d’establir sempre 
afavorint el menor cost econòmic. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1401-1402; 03/7, f. 3v. 
 

Primerament, que en comprar casa per a obs del pes de la dita vila sia sobreseit e 

vist la experiència si lo dit pes estarà bé en la casa  del almodí, segons huy és. E si los dits 

honrats jurats conexeran que no estiga bé, que aquells, ab e de consell dels honrats justícia e 

alcuns consellers e prohòmens de la dita vila, vejen en qual loch o part de la plaça que 

concordaran e conexeran que millor hi sia per aquell preu que ben vist los serà. 
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1401, maig 26. Alzira 

Acord del consell general de la vila d’Alzira en el qual s’aprova que els jurats de la vila 
establixquen una reglamentació o ordenacions sobre l’almodí. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1401-1402; 03/7, f. 3v. 

 

Ítem, que la casa del almudí de la dita vila sia ordenada ab aquelles ordenacions que 

conexeran los dits jurats ésser profitoses a utilitat de la universitat. E que entre les altres 

ordenacions hi sien les següents: ço és, que tot hom que volrà tenir oró en l’almodí de la 

dita vila puxa aquell oró personalment tenir, o acomanar a altra persona en loch seu, sens 

que de açò no pague alcuna cosa, o dret, al almodiner de la dita vila. E que alcunes 

persones circumvehínes al dit almodí no puxen en alcuna manera pendre en comanda en sa 

casa ni vendre en sa casa alcuns blats de qualsevol persones sien sots pena de LX sous per 

tantes vegades quantes contrafaran, partidora lo terç al senyor rey, lo terç a la universitat, e 

l’altre terç al acusador. Com sia entenció e voler del consell que los blats se venen en la casa 

del almodí on deuen ésser acomanats. 
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1401, octubre 10-31. València. 

Manifest d’assegurament d’Antoni Boïls, d’Algemesí, de portar a l’almodí de València, dels 
termes de Castelló de Xàtiva i de l’Ènova 30  cafissos de forment de ferm i  10 de respit. Conté 
certificacions dels mesuradors de l’almodí de la ciutat, de que aquell ha portat 35 cafissos.      
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1396-1401;  i-3, sf. 

 

Die lune Xª die mensi octobris. 

Anthoni Boïls, del loch d’Algemezí, promès es obliga en poder dels honorables 

jurats etcètera de fer portar de les parts de Castelló e d’Ènova, terme de Xàtiva a la dita 

ciutat de València e vendre en l’almodí de aquella trenta cafissos de forment de ferm e deu 

caffissos de respit d’ací a la festa de Tots Sants primervinent, sots pena de la dobla dels 

menys fallents etcètera. Es-li promès de ajuda tres sous per cascun caffís. Et obliga tots sos 

béns. 

Testimonis en Bernat dez Pla, ciutadà de València, e Berthomeu Rovira, scriptor. 

Die iovis, XXª die mensis octobris, Anthoni Boils manifestà dos caffissos, VIII barcelles 

de forment de Castelló de Xàtiva, messurador Johan Calbo. 

Die veneris, XXIª die mensis octobris, Anthoni Boils manifestà VII cafissos, IIIIe 

barcelles de forment de Castelló de Xàtiva, messurador Jacme Polo. 

Die mercuri, XXVI octobris, lo dit Anthoni Boïls manifestà XII caffissos, IIIIe 

barcelles de forment de Xàtiva, messurador Bernat Ferrer. 

Die iovis, XXVIIª octobris, lo dit Anthoni Boils manifestà, ab sagrament, VIII 

caffisos, VIII barcelles de forment de Castelló de Xàtiva, messurador Johan de Corral. 

Die lune, XXXIª octobris, lo dit Anthoni Boïls manifestà, ab sagrament, quatre 

caffissos de forment de Castelló de Xàtiva, messurador  Jacme Polo. 

Eodem instanti, lo dit en Jacme Polo manifestà que·l dit blat es acabat de vendre en 

l’almodí. Munta la ajuda de aquells....................V lliures, V sous dels quals li fon feyt albarà. 
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1401, octubre 14-novembre 4. València. 

Manifest d’assegurament  de Pere Levanta, de Guadassuar, de portar a l’almodí de València, del 
terme d’Alzira 30 cafissos de forment de ferm i 10 de respit. Conté certificació dels mesurador sde l’almodí 
de la ciutat, de que aquell ha portat 29 cafissos.      
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1396-1401;  i-3, sf. 
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Dicta die veneris,  XIIIIª die mensis octobris. 

En Pere Levanta, laurador, habitant en lo loch de Godaçuar, terme de la vila 

d’Algezira, promès es obliga en poder dels honorables jurats de la ciutat de València 

etcètera de fer portar de la dita vila d’Algezira a la ciutat de València e vendre en l’almodí de 

aquella trenta caffissos de forment de ferm e deu cafissos de respit d’ací per tot lo mes de 

noembre propvinent, sots pena de la dobla dels menys fallents salvu just impediment. Es li 

promès de ajuda tres sous per cascun cafís. Et obliga tots sos béns etcètera.  

Testimonis en Guillem Roig, notari, ciutadà de València, e en Betrhomeu Rovira, 

scriptor. 

Dicta die veneris, XIIIIª mensis octobris, lo dit en Pere Levança manifesta que havia 

aportat cinch cafissos e cinch barcelles \de forment/ d’Algezira messurador Michel de Sors. 

Die lune, XVIIª die mensis octobris, lo dit en Pere Levança manifesta cinch cafissos, V 

barcelles de forment d’Algezira, messurador Bernat Sanxo. 

Die iovis, XXª die mensis octobris, Pere Levança manifestà ab sagrament V cafissos, V 

barcelles de forment d’Algezira, messurador Miquel Ferrer. 

Die martis, XXVª octobris, lo dit Pere Levança manifestà ab sagrament V cafissos, V 

barcelles de forment d’Algezira, messurador Joan Calbo. 

Die iovis, XXVIIª die octobris, lo dit Pere Levança manifesta cinch cafissos, V 

barcelles de forment d’Algezira, messurador Matheu Sanchez. 

Die veneris, quarta die mensis novembris, Pere Levança manifestà ab sagrament 

VII//caffissos, IIIIe barcelles de forment d’Algezira, messurador Bernat Sanxo.  
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1401, octubre 17-novembre 28. València. 

Manifest d’assegurament  de Domingo Garcia, d’Algemesí, de portar a l’almodí de València, dels 
termes de la contribució  general de Xàtiva (Beniganim, La Pobla Llarga i el Genovés) 40 cafissos de 
forment de ferm i 20 de respit. Conté certificacions dels mesuradors de l’almodí de la ciutat, de que aquell 
ha portat  60 cafissos.      
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1396-1401;  i-3, sf. 

 

Dicta die lune XVIIª die mensis octobris. 

En Domingo Garcia, del loch d’Algemezí, promès es obliga en poder dels 

honorables jurats de la ciutat de València etcètera de fer portar dels lochs dellà la vila 

d’Algezira a la dita ciutat e vendre en l’almodí de aquella quaranta caffisos de forment de 
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ferm e vint caffissos de respit d’ací a la festa de Nadal propvinent salvu just impediment. 

Es li promès d’ajuda dos sous per cascun caffís. Et obliga tots sos béns. 

Testimonis en Bernat dez Pla, n’Arnau Claret, notari, e en Bonanat Mascarell, 

ciutadans de València. 

Die veneris, XXIª die mensis octobris, Domingo Garcia manifestà ab sagrament huyt 

caffissos, V barcelles de forment del loch de Benigànim, messurador Martí Pérez. 

Die iovis, XXVIIª die mensis octobris, lo dit Domingo Garcia manifestà huyt caffissos e 

tres barcelles de forment de Benigànim, messurador Martí Pérez. 

Die lune, XXXI die octobris, lo dit Domingo Garcia manifestà ab sagrament IIIIe 

caffisos, dues barcelles de forment de Benigànim, messurador Anthoni Bordell. 

Die sabbati, XIIª die mensis novembris, Domingo Darocha e Michel Vidal, manifestaren 

ab sagrament IIIIe bèsties ab X cafissos, V barcelles de forment de la Pobla del Artiacha, 

messurador Anthoni Bordell.  

Die veneris, XVIIIª die mensis novembris, Andreu Blascho e Michel Vidal manifestaren 

ab sagrament XX bèsties ab XIII cafissos, XI barcelles de forment del Jenovés, terme de 

Xàtiva, messurador Martí Pérez. 

Die martis, XXVII die mensis novembris, Domingo Garcia e Domingo Darocha 

mani//festaren ab sagrament X bèsties ab VI cafissos de forment del Jenovés, terme de 

Xàtiva, messurador en Ferrer Agostí. 

Die mercuri, XXVIIIª die mensis novembris, Antoni Bordell messurador manifestà que 

tot lo damunt dit blat dessús per menut manifestat es acabat de vendre en l’almodí lo qual 

munta a quantitat de LX caffissos qui a raó de II sous munta la ajuda d’aquells VI lliures de 

les quals li fon fet albarà. 
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1401, octubre 20-desembre 2 . València. 

Manifest d’assegurament de Bernat Corca, d’Alzira, de portar a l’almodí de València, dels termes 
generals de la Contribució General d’Alzira 50 cafissos de forment i 30 de respit. Conté certificacions dels 
mesuradors de l’almodí de la ciutat, de que aquell ha portat 75 cafissos, 8 barcelles.      
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1396-1401;  i-3, sf. 

 

Die iovis XXª die mensis octobris. 

En Bernat Corqua, vehí de la vila d’Algezira, promès es obliga en poder dels 

honorables jurats de la ciutat de València etcètera de fer portar de les parts d’ellà la dita vila 
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d’Algezira a la dita ciutat e vendre en l’almodí de aquella cinquanta caffisos de forment de 

ferm e trenta caffissos de respit d’ací a la festa de Nadal propvinent sots pena de la dobla 

dels menys fallents, salvu just impediment. Es li promès de ajuda dos sous per cascun 

caffís. Et obliga tots sos béns mobles e seents etcètera. 

Testimonis en Bonanat Mascarell e en Bernat Mulner, notari. 

Die sabbati, XXIIª die octobris, manifesta ab sagrament VI cafissos, tres barcelles de 

forment de Algezira, messurador Johan Marco. 

Die iovis, XXVIIª die octobris, Pere Montó e Pere Salses, manifestaren ab sagrament 

XXVII bèsties ab XVII cafissos, VI barcelles de forment de Algezira e de Alcoçer, 

messurador Bernat Ferrer. 

Die veneris, quarta die mensis novembris, Pere Montó e Pere Salses manifestaren ab 

sagrament X bèsties ab VII cafissos de forment de Algezira, messurador Bernat Sanxo. 

Die iovis, Xª die mensis novembris, Pere Montó manifesta ab sagrament que ell e Pere 

Salses havien amenat X bèsties ab VII caffissos de forment de Algezira, messurador Bernat 

Ferrer. 

Die sabbati, XIIª die mensis novembris, Pere Montó e Pere Salses manifestaren ab 

sagrament X bèsties ab VII caffissos de Maçalavéç, messurador Miquel de Sors. 

Die martis, XVª die mensis novembris, Pere Montó manifesta ab sagrament I caffís, VI 

barcelles de forment de Algezira, messurador Johan Martí. 

Die iovis, XVIIª die mensis novembris, Pere Montó e Pere Salses manifestaren ab 

sagrament X bèsties ab VII caffissos de forment de Maçalavéz e d’Algezira,//messurador 

Bernat Sanxo. 

Die martis, XXIIª die mensis novembris, Pere Salses manifestà ab sagrament X bèsties 

ab VII cafissos de forment d’Algezira, messurador Gil Martí. 

Die iovis, XXIIIIª die mensis novembris, Pere Salses manifestà ab sagrament, XII bèsties 

ab VIII caffissos, dues barcelles de forment d’Algezira, messurador Johan Martí. 

Die iovis, prima die mensis decembris, lo dit Pere Salses e Pere Montó manifestaren, ab 

sagrament, X bèsties ab VII caffissos, dues barcelles de forment d’Algezira, messurador 

Michel de So(r)s. 

Die veneris, secunda mensis decembris, en Johan Martí messurador manifestà que tot lo 

damunt dit blat dessús per menut manifestat es acabat de vendre, lo qual munta a quantitat 

de LXXV caffissos, VII barcelles de forment. Munta la ajuda de aquells VII lliures, XI 

sous, II diners dels quals li fon feyt albarà. 
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1401, octubre 22-novembre 18 . València. 

Manifest d’assegurament de Joan dez Torrent, d’Alzira, de portar a l’almodí de València, del 
terme d’Albalat de la Ribera 50 cafissos de forment de ferm i 20 de respit. Conté certificacions dels 
mesuradors de l’almodí de la ciutat de que aquell ha portat 70 cafissos.      
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1396-1401;  i-3, sf. 

 

Die sabbati XXVIIª die mensis octobris. 

En Joan dez Torrent, vehí de la vila d’Algezira, promès es obliga en poder dels 

honorables jurats de la ciutat de València etcètera de fer portar de les parts del loch 

d’Albalat d’en Pere Maça a la dita ciutat e vendre en l’almodí de aquella cinquanta caffisos 

de forment de ferm e XX caffissos de respit per tot lo mes de novembre propvinent, sots 

pena de la dobla dels menys fallents, salvu just impediment. Es li promès d’ajuda dos sous 

per cascun caffís. Et obliga tots sos béns mobles e seents etcètera. 

Testimonis n’Arnau Claret, notari, e Berthomeu Rovira, scriptor. 

Dimecres, a XXVI de octubre, Antoni Triter manifestà ab sagrament XIII caffissos, 

IIIIe barcelles de forment d’Algezira, messurador Johan Yago. 

Die iovis, XXVIIª die octobris, Antoni Triter manifestà ab sagrament X caffissos de 

forment d’Algezira, messurador Johan Martí. 

Die sabbati, XXIXª die octobris, Antoni Triter manifestà ab sagrament VI caffissos, 

VIII barcelles de forment d’Albalat de la Ribera, messurador Johan del Corral. 

Die iovis, tercia die mensis novembris, lo dit Anthoni Triter manifestà, ab sagrament, set 

caffissos, quatre barcelles de forment d’Albalat de Pardines, messurador Matheu Sanxo. 

Die sabbati, quinta die novembris, lo dit Anthoni Triter manifestà ab sagrament dos 

caffissos, VI <barcelles> de Albalat de Pardines, messurador Anthoni Garcia. 

Die mercurii, nona die mensis novembris, lo dit Anthoni Triter manifestà VII caffissos, 

IIIIe barcelles de forment de Albalat de Pardines, messurador Matheu Sanxez. 

Die iovis, Xª die mensis novembris, lo dit Anthoni Triter manifestà, ab sagrament, set 

caffissos, quatre barcelles de forment d’Albalat de Pardines, messurador Miquel de Sors. 

 Die sabbati, XIIª die novembris, Johan Torrent manifestà V bèsties ab tres cafissos, 

IIIIe barcelles de forment d’Algezira, messurador Johan Calbo.// 

Die lune, XIIIIª die mensis novembris, Johan Torrent manifestà, ab sagrament X bèsties 

ab VI caffissos e VIII barcelles de forment de Albalat de Pardines, messurador Johan 

Calbo. 
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Die mercuri, XVIª die mensis novembris, Berthomeu Cuquó manifestà ab sagrament 

VIII bèsties ab V caffissos e quatre barcelles de forment de Albalat de Pardines, 

messurador Garcia Pérez. 

Die veneris, XVIIIª die mensis novembris, Michel de Sors, messurador manifestà que tot 

lo damunt dit blat dessús per menut manifestat en acabat de vendre en l’almodí de la ciutat 

de València, lo qual munta a quantitat de LXX caffissos de forment dels quals a raó de dos 

sous per cascun caffís munta la ajuda VII lliures de les quals li fon feyt albarà. 
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1401, octubre 24-desembre 7. València. 

Manifest d’assegurament de Jaume Vendrell, d’Algemesí, de portar a l’almodí de València, dels 
termes d’Alzira i de més enllà (Castelló de Xàtiva) 35 cafissos de forment de ferm i 20 de respit. Conté 
certificacions dels mesuradors de l’almodí de la ciutat de que aquell ha portat 38 cafissos, 4 barcelles.      
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1396-1401; i-3, sf. 

 

Die lune, XXIIIIª die mensis octobris. 

En Jacme Venrell, habitant en lo loch d’Algemezí, promès es obliga en poder dels 

honorables jurats de la ciutat de València etcètera de fer portar de les parts d’Algezira e 

d’allí anllà a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella trenta-cinch cafissos de forment de 

ferm e vint cafissos de respit d’ací per tot lo mes de gener propvinent sots pena de la dobla 

salvu just impediment. Es li promès de ajuda dos sous per cascun caffís. Et obliga tots sos 

béns etcètera. 

Testimonis n’Arnau Claret e Berthomeu Rovira, scriptor. 

Die iovis, tercia die mensis novembris, lo dit en Jacme Venrell manifesta, ab sagrament, 

tres cafissos X barcelles de forment de Castelló de Xàtiva, messurador Johan Calbo. 

Die sabbati, quinta die mensis novembris, manifesta, ab sagrament, lo dit Jacme Venrell 

cinch caffissos, set barcelles de forment de Castelló de Xàtiva e de Ternills, messurador 

Johan del Corral. 

Die martis, VIIIª die mensis novembris, lo dit Jacme Venrell manifestà, ab sagrament, 

dos caffissos, VI barcelles de forment de Castelló de Xàtiva, messurador Johan Calvo. 

Die iovis, XVIIª die mensis novembris, lo dit Jacme Venrell manifestà, ab sagrament, 

XII bèsties ab VIII cafissos, V barcelles de forment de Ternils, e de Castelló de Xàtiva, 

messurador Jacme Polo. 
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Die sabbati, XXVIª die mensis novembris, lo dit Jacme Venrell manifestà, ab sagrament, 

XIIII bèsties ab nou cafissos, dues barcelles de forment d’Algezira, e de Castelló de Xàtiva, 

messurador Jacme Polo. 

Die iovis, prima die mensis decembris, lo dit Jacme Venrell manifestà, ab sagrament, IIIIe 

bèsties ab tres cafissos de forment de Castelló de Xàtiva, messurador Miquel de Sors. 

Die sabbati, tercia die mensis decembris, lo dit Jacme Venrell manifestà, ab sagrament, 

IIIIe bèsties ab dos caffissos, nou barcelles de forment de Algezira, messurador Jacme 

Polo//. 

Die mercuri, VIIª die mensis decembris, lo dit Jacme Venrell manifestà dos caffissos, 

VIII barcelles de forment d’Algezira, messurador Michel de Sors. 

Eadem die, lo dit Michel de Sors, messurador, manifestà que tot lo dit blat dessús per 

menut manifestat era acabat de vendre, lo qual munta a quantitat de XXXVIII caffissos, 

IIIIe barcelles, qui a raó de dos sous per cafís munta la ajuda de aquells III lliures, XVI 

sous, huyt diners, de les quals li fon feyt albarà. 
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1401, octubre 24-novembre 24. València. 

Manifest d’assegurament de Joan Gonçalbo, d’Algemesí, de portar a l’almodí de València, dels 
termes d’Alzira i de més enllà (L’Enova, terme general de Xàtiva) 35 cafissos de forment de ferm i 20 de 
respit. Conté certificacions dels mesuradors de l’almodí de la ciutat de que aquell ha portat 40 cafissos.      
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1396-1401; i-3, sf. 

 

Die lune, XXIIIIª die mensis octobris. 

En Johan Gonçalbo, habitant en lo loch d’Algemezí, promès es obliga en poder 

dels honorables jurats de la ciutat de València etcètera de fer portar de les parts d’Algezira e 

d’allí anllà a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella trenta-cinch cafissos de forment de 

ferm e vint cafissos de respit d’ací per tot lo mes de jener propvinent salvo just 

impediment. Es li promès de ajuda per cascun caffís dos sous. Et obliga tots sos béns 

mobles e seents. 

Testimonis n’Arnau Claret, notari, e Berthomeu Rovira, scriptor. 

Dimats, a XXV de octubre \lo dit Johan/ manifestà ab sagrament haver aduyt ab 

ses bèsties quatre caffissos de forment de Ènova, messurador Johan Calbo. 

Die iovis, XXVIIª die mensis octobris, lo dit en Johan Gonçalbo manifestà tres 

caffissos, IIIIe barcelles de forment de Ènova, messurador Gil Martí. 
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Die lune, XXXIª die mensis octobris, \lo dit Johan/ manifestà, ab sagrament, tres 

caffissos e quatre barcelles de forment d’Algezira, messurador Jacme Polo. 

Die mercuri, nona die mensis novembris, lo dit Johan Goçalbo manifestà ab sagrament, 

set caffissos e quatre barcelles de forment de Ènova, messurador Johan del Corral. 

Die martis, XVª die mensis novembris, lo dit Johan Goçalbo manifestà ab sagrament sis 

caffissos, huyt barcelles de forment, messurador Johan Galbo. 

Die martis, XXIIª die mensis novembris, lo dit Johan Goçalbo manifestà, ab sagrament, 

XV bèsties ab X caffissos de forment d’Algezira, messurador Martí Pérez. 

Die iovis, XXIIIIª die novembris, lo dit Johan Goçalbo manifestà ab sagrament III 

bèsties ab dos cafissos de forment d’Algezira, messurador Johan del Corral.//  

Dicta die iovis, XXIIIIª die mensis novembris, Johan Martí messurador, manifestà que tot 

lo damunt dit blat per menut manifestat es acabat de vendre en l’almodí, lo qual munta a 

quantitat de XL cafissos de forment, dels quals munten la ajuda a raó de dos sous per cafís 

quatre lliures e fon-li’n feyt albarà. 
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1401, octubre 26- desembre 2. València. 

Manifest d’assegurament de Nicolau Armengol, d’Algemesí, de portar a l’almodí de València, del 
terme de Corbera 50 cafissos de forment de ferm i 20 de respit. Conté certificació dels mesuradors de 
l’almodí de la ciutat de que aquell ha portat 69 cafissos, 4 barcelles.      
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1396-1401; i-3, sf. 

 

Die mercuri, XXVIª die mensis octobris. 

En Nicholau Armengol, vehín del loch d’Algemezí, promès es obliga en poder dels 

honorables jurats de la ciutat de València etcètera de fer portar del loch de Corbera \e 

terme de aquell/ a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella cinquanta cafissos de 

forment de ferm e vint cafissos de respit d’ací a la festa de Nadal, primet vinent, sots pena 

de la dobla de les menys fallents, salvu just impediment. Es li promès de ajuda per cascun 

caffís dos sous. Et obliga tots sos béns mobles e seents haüts e per haver. 

Testimonis en Guillem Tamarit e n’Arnau Claret, notaris, ciutadans de València, e 

Berthomeu Rovira, scriptor. 

Die iovis, XXVIIª die mensis octobris, Johan Bonanat manifestà, ab sagrament, VI 

cafissos, IX barcelles de forment de Corbera, messurador Jacme Polo. 
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Die sabbati, XXIXª die mensis octobris, Johan Bonanat manifestà, ab sagrament, VI 

caffissos, nou barcelles de forment de Corbera, messurador Jacme Polo. 

Die veneris, quarta die mensis novembris, Bernat Domingo manifestà, ab sagrament, tres 

caffissos, nou barcelles de forment de Corbera, messurador Johan Martí. 

Die sabbati, quinta die mensis novembris, Johan Bonanat manifestà, ab sagrament sis 

caffissos de forment de Corbera, messurador Garcia Pérez. 

Die lune, VIIª die mensis novembris, lo dit Johan Bonanat manifestà, ab sagrament, VI 

caffissos e X barcelles de Corbera, messurador Bernat Ferrer. 

Die iovis, Xª die mensis novembris, lo dit Johan Bonanat manifestà ab sagrament sis 

caffissos, nou barcelles de forment de Corbera, messurador Garcia Pérez. 

Die lune, XIIIIª die mensis novembris, lo dit Johan Bonanat manifestà, ab sa//grament, 

XX bèsties ab XIII caffissos, VI barcelles de forment de Corbera, messurador Jacme Polo. 

Die veneris, XVIIIª die mensis novembris, Johan Bonanat manifestà IX bèsties ab VI 

caffissos de forment de Corbera, messurador Matheu Sànxez. 

Die iovis, XXIIIIª die novembris, Johan Bonanat manifestà, ab sagrament, VI caffissos 

de forment de Corbera, messurador Johan del Corral. 

Die martis, XXIXª die mensis novembris, Johan Bonanat manifestà, ab sagrament, IX 

bèsties ab VI caffissos de forment de Corbera, messurador Jacme Polo. 

Die veneris, secunda die mensis decembris, l’onrat en Ramon de Salas, jurat de la ciutat de 

València, manà ésser feyt albarà de la ajuda al dit en Nicholau Armengol del blat dessús per 

menut manifestat lo qual munta a quantitat de LXVIII caffissos, IIIIe barcelles de forment, 

dels quals munta la ajuda a raó de II sous per caffís, VI lliures, XVI sous, VIII diners, de les 

quals fon feyt albarà. 
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1401, octubre 27-novembre 15. València. 

Manifest d’assegurament de Jaume Armengol, d’Algemesí, de portar a l’almodí de València, de 
més enllà del terme d’Alzira (Castelló de Xàtiva, Alzira i Alberic ) 30 cafissos de forment de ferm i 10 de 
respit. Conté certificació de, mesurador de l’almodí de la ciutat, de que aquell ha portat 30 cafissos, 1 
barcella.      
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1396-1401;  i-3, sf. 

 

Die lune, XXVIIª die mensis octobris. 

En Jacme Armengol, vehín d’Algemezí, promès es obliga en poder dels honorables 

jurats de fer portar de les parts dellà la vila d’Algezira a la ciutat e vendre en l’almodí de 
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aquella trenta cafíssos de forment de ferm e deu cafissos de respit d’açí a la festa de Nadal 

propvinent sots pena de la dobla dels menys fallents etcètera salvu just impediment. Es li 

promès de ajuda dos sous per cascun caffís. Et obliga tots sos béns mobles e seents. 

Testimonis Jacme Claret, notari, e en Berthomeu Rovira, scriptor. 

Die iovis, XXª die mensis octobris, en Jacme Armengol manifesta dos cafissos XI 

barcelles de forment \de Castelló de Xàtiva/, messurador Johan Calbo. 

Die sabbati, XXVIIª die mensis octobris, lo dit en Jacme Armengol manifestà ab 

sagrament quatre cafissos de forment de Castelló de Xàtiva e d’Algezira, messurador Johan 

Yago. 

Die iovis, tercia die mensis novembris, lo dit Jacme Armengol manifestà ab sagrament sis 

caffissos, XI barcelles de forment d’Algezira e de Castelló de Xàtiva, messurador Garcia 

Pérez. 

Die martis, VIIIª die mensis novembris, lo dit en Jacme Armengol manifestà ab 

sagrament XI cafissos de forment de Castelló de Xàtiva e d’Algezira, messurador Jacme 

Polo. 

Die sabbatti, XIIª die novembris, lo dit Jacme Armengol manifesta ab sagrament tres 

caffissos, quatre barcelles de forment, messurador Bernat Ponç.     

Die martis, XVª die mensis novembris, lo dit Jacme Armengol manifestà ab sagrament 

tres caffissos set barcelles de forment d’Alberic, messurador Johan Yago. 

Eodem instanti lo dit Johan Yago messurador, manifestà que tot lo dessús dit blat// 

es acabat de vendre. Munten a quantitat de trenta I caffís, IX barcelles de forment dels 

quals munten la ajuda a raó de dos sous per caffís, LXIII sous, VI diners e feu-li’n feyt 

albarà. 
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1401, octubre 31. València. 

Manifest d’assegurament d’Alí, d’Alberic, de portar a l’almodí de València, dels termes més enllà 
d’Alzira (de la vall de Càrcer) 20 cafissos de forment de ferm i 10 de respit. Conté certificació del 
mesurador de l’almodí de la ciutat de que aquell ha portat 23 cafissos.      
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1396-140 i-3, sf. 

 

Die lune XXXIª octobris. 

Alí d’Alberich promès es obliga en poder dels honorables jurats etcètera de fer 

portar de les parts d’Algezira anllà a la ciutat de València a vendre en l’almodí de aquella 
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vint cafissos de forment de ferm e X caffissos de respit d’ací a la festa de Nadal propvinent 

sots pena de la dobla dels menys fahents salvu just impediment. Es-li promès d’ajuda dos 

sous per cascun cafís. Et obliga tots sos béns. 

Testes n’Arnau Claret, notarius, et Berthomeu Rovira, scriptor. 

Eodem die, lo dit Alí manifestà que havia aduyt dos cafissos de forment messurador 

Johan del Corral. 

Die iovis Xª novembris lo dit Alí manifesta XXI cafísos de forment de la vall de Carçe 

e davant lo messurador Ramon Roig. 

Dicta die lo dit Ramon Roig, messurador, manifestà que tot lo dit blat dins 

manifestat es abte de vendre, lo qual munten a quantia de XXIII cafissos e barcelles de 

forment. Munten la ajuda de aquells XLV sous, X diners e fon li’n fet albarà. 
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1401, novembre 18. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Joan dez 
Torrent, d’Alzira, 7 lliures, 9 sous, d’ajuda per portar d’Albalat de la Ribera 70 cafissos de forment amb 
bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1401-1402; J-29, f. 25r. 

 

De nós, etc., pagats a·n Johan dez Torrent, vehín de la vila d’Algezira, set lliures, a 

ell degudes d’ajuda per nós a aquell promesa, a raó de dos sous per cascun caffís de 

forment, de LXX caffiços de forment, que del loch d’Albalat de la Ribera, ab diverses 

bèsties de tragí a la dita ciutat ha feyt portar e vendre en l’almodí de aquella, segons que per 

libre de la sala de asseguraments e manifests de blats et fiat ut supra etc. Datis Valencie, XVIIIª 

die mensis novembris anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº primo. Videlicet Nicholaus de C(...). 
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1401, novembre 23. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Domingo 
Garcia, d’Algemesí, 6 lliures, de subvenció per portar dels termes d’Alzira 60 cafissos de forment amb 
bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1401-1402; J-29, f. 25r. 
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De nós, etc., pagats a·n Domingo Garcia, del loch d’Algemezí, sis lliures, a ell 

degudes d’ajuda per nós a aquell promesa, a raó de dos sous per cascun caffís de forment, 

de LX caffiços de forment que de les parts d’Algezira, e dels lochs d’ella aquella, a la dita 

ciutat, ab les sues bèsties de tirats e venuts en l’almodí d’aquella, segons que per libre de la 

sala de asseguraments e manifests de blats et fiat ut supra etc. Datis Valencie, XXIIIª die mensis 

novembris anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº primo. Ramon de Salas. 
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1402, febrer 15. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Antoni 
Selma, d’Algemesí, 7 lliures, de subvenció per portar dels termes de Bicorp, Navarrés i de la vall de Càrcer 
70 cafissos de forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
 

AMV: Claveria Comuna dels anys 1401-1402; J-29, f. 56r. 

 

De nós, etcetera, pagats a·n Antoni Celma, vehí d’Algemezí, set lliures a ell degudes 

de ajuda per nós a aquell promesa a raó de dos sous per cascun caffís de forment, de LXX 

caffisos de forment, que de les parts de Bicorb, de Navarrés, e de la vall de Càrçe, ab 

diverses bèsties de tragí a la dita ciutat ha feyt portar, e vendre en l’almodí de aquella, 

segons que per libre de la sala, etcètera, fiat ut supra. Datis Valencie, XVª die mensis februarii 

anno a Nativitate Domini Mº CCCCº secundo. Ramon de Salas. 
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1402, febrer 18. València. 
Carta dels jurats de València a Miquel Vendrell, batlle d’Alzira, en la que atès el decomís de 3 

moltons de Bernat Pérez, de València, per vectigal de passatge, els qual no mostrà la carta de franquesa 
preguen la devolució dels moltons axí com que l’afer no acabe en procés judicial. 
AMV: Lletres missives dels anys 1400-1403; g3-7, f. 257v. 
 

Al molt honorable e molt savi senyer en Miquel Venrell, batle de la vila d’Algezira. 

Molt honorable e savi senyer: 

Per en Bernat Péreç, vehí nostre, nos són stats fets clams que vos hauriets pres 

d’aquell, o d’en Domingo de Moya, missatge seu, vectigal de passatge de çerts moltons seus 

que són pasats per aquex terme, per lo qual dret li hauriets penyorats tres moltons no 

contrastant lo dit en Domingo afermàs los dits moltons ésser del dit en Bernat Péreç qui 
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havia franquea, jassia no la mostràs lo dit en Domingo e haja errat en mostrar aquella 

mostran franquea d’en Gil Pérez cuydan mostrar en Bernat Pérez que depuys fon denant 

vós franquea sua, ço que vós no devets parlan ab vostre honor a tendre, puxs sabets que es 

nostre ciutadà e serà apparellat mostrar sa franquea, per que us pregam carament axí com 

aquell de qui confiam molt segurament que al dit en Bernat mostrant-vos sa franquea 

vullats tornar los dits tres moltons o preu d’aquells. E no consintats que d’açò sia procés 

per nos al qual no poriem defallir en vostra desidia e per observança de les libertats de la 

ciutat. 

Déus sia ab vos. 

Escrita en València, a XVIII de febrer, any M CCCC II. 

Los jurats de la ciutat de València prests a vostre honor. 
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1402, març 17. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Antoni 
Selma, d’Algemesí, 7 lliures, 9 sous de subvenció per portar dels termes de Bicorp i Navarrés 74 cafissos de 
forment i 6 barcelles  amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria Comuna dels anys 1401-1402; J-29, f. 60r-v. 

 

De nós, etcetera, pagats a·n Antoni Celma, vehí d’Algemezí, set lliures, nou sous, a 

ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa, a raó de dos sous per cascun caffís de 

forment, de LXXIIII caffisos, VI barcelles de forment, que de les parts de Navarrés, e de 

Bicorb ab di-//-verses bèsties de tragí a la dita ciutat ha feyt portar e vendre en l’almodí de 

aquella, segons que per libre de la sala de asseguraments, etcetera fiat ut supra. Datis Valencie, 

XVIIª die mensis marcii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº secundo. Ramon de Salas. 
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1402, abril 5. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Francesc 
Signes, d’Algemesí, 3 lliures, 12 sous de subvenció per portar dels termes de Quatretonda i de la vall 
d’Albaida 36 cafissos de forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
MV: Claveria Comuna dels anys 1401-1402; J-29, f. 63r. 

 

De nós, etcetera. pagats a·n Francesch Signes, vehí d’Algemezí, tres lliures, XII 

sous, a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa a raó de dos sous per cascun caffís de 
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forment, de trenta-sis caffisos de forment, que de les parts de Quatretonda, e de la Vall 

d’Albayda, a la dita ciutat ab diverses bèsties de tragí ha feyt portar e vendre en l’almodí de 

aquella, segons que per libre de la sala et fiat ut supra. Datis Valencie, ut supra. Ramon de Salas. 
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1402, abril 5. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Francesc 
Signes, d’Algemesí, 3 lliures, 12 sous de subvenció per portar dels termes de Quatretonda i de la vall 
d’Albaida 73 cafissos de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria Comuna dels anys 1401-1402; J-29, f. 63r-v. 

 

De nós, etcetera, pagats a·n Francesch Signes, vehí d’Algemezí, tres // lliures, XIII 

sous, a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa a raó de XII diners per cascun caffís 

de çivada de LXXIII caffisos de çivada que de les parts de Quatretonda, e de la Vall 

d’Albayda, ab diverses bèsties de tragí ha feyt portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí de 

aquella, segons que per libre de la sala et fiat ut supra. Datis Valencie, ut supra. Ramon de Salas. 
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1402, abril 5. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Francesc 
Domingo, d’Algemesí, 3 lliures, 17 sous i 7 diners de subvenció per portar dels termes de Xàtiva i 
Ontinyent 77 cafissos, 7 barcelles de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria Comuna dels anys 1401-1402; J-29, f. 63r-v. 

 

De nós etcetera pagats a·n Francesch Domingo, d’Algemezí, tres lliures, XVII sous, 

VII diners a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa a raó de XII diners per cascun 

caffís de çivada de LXXVII caffisos, VII barcelles de civada que de les parts de Xàtiva, e de 

Onti(n)yen, ab diverses bèsties de tragí a la dita ciutat ha feyt portar e vendre en l’almodí de 

aquella, segons que per libre de la sala et fiat ut supra. Datis ut supra. Ramon de Salas. 
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1402, abril 5. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Jaume 
Martí, traginer, d’Algemesí, 23 sous, 6 diners de subvenció per portar dels termes de la vall d’Albaida 23 
cafissos, 6 barcelles de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
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AMV: Claveria Comuna dels anys 1401-1402; J-29, f. 64r-v. 

 

De nós los jurats etcetera pagats a·n Jacme Martí, traginer, vehí d’Algemezí, vint 

tres sous, VI diners a ell deguts de ajuda per nós a aquell promesa a raó de XII diners per 

cascun caffís de civada de XXIII caffisos, VI barcelles de civada que de les parts d’Albayda 

ab diverses bèsties de tragí a la dita ciutat ha feyt portar e vendre en l’al//modí de aquella, 

segons que per libre de la sala de asseguraments et fiat ut supra. Datis Valencie, XVª die mensis 

aprilis anno a Nativitate Domini Millesimo CCCCº secun do. Ramon de Salas. 
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1402, abril 20. València. 
Carta dels jurats de València als seus homòlegs d’Alzira, en la que davant la negativa de les 

autoritats d’Alzira de traure farina del molí de misser Antoni d’Agramunt i de na Boqueta cap a la 
capital, denuncien la prohibició contrària als privilegis especials del cap-i-casal i els preguen que deixen 
traure la dita farina i blat per portar-la a València. 
AMV: Lletres missives dels anys 1400-1403; g3-7, f. 276r-v. 
 

Als molt honorables e savis senyors los jurats de la vila d’Algezira. 

Molt honorables e savis senyors: 

Per l’onrat micer Anthoni d’Agramunt, conciutadà nostre, és estat affermat denant 

nosaltres que vosaltres li vedats traure d’aquí per portar ací lo blat de les moltures del molí 

qui té aquí per indivís ab la dona na Boqueta, e encara la farina que ell ha mes per a sa 

provesió de que si axí és no poch som maravellats, cor jassia bé creem no ignorets per 

privilegis nostres specials, e provisions reyals, alcuna vila, o loch del regne, no poder fer en 

nostre prejuhí, o d’aquesta ciutat, alcuna inhibició, o vedament, però ja menys pot ésser 

vedat si les vitualles son pròpies de nostres ciutadans per bé que les hajen dins vóstres 

termens e encara actesa la fraternal afecció que es entre aquexa vila e la ciutat, axí visceral 

que res no la deu o pot disolre. Per tal, vós pregam, carament, que al dit micer Anthoni per 

portar, o fer portar ací, e no en altra part, e d’aço’ns farets plaer que reebats sagrament del 

portador, lexets traure son blat, o farina, tota hora e quant la vulla traure. E açò us grayrem 

per cessar tot altres procés a que vendriem durs per l’entre mesclada amor d’aquí e d’açí 

Déus sia ab vosaltres.  

Escrita en València, a XX d’abril any dessús dit. 

A votra honor etc. 
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1402, abril 28. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Antoni 
Narbó, d’Algemesí, 24 sous de subvenció per portar dels termes d’Ontinyent i de la vall d’Albaida 24 
cafissos de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria Comuna dels anys 1401-1402; J-29, f. 65r-v. 

 

De nós etcetera pagats a·n Anthoni Narbó, d’Algemezí, vint quatre sous a ell deguts 

de ajuda a raó de XII diners per cascun caffís de civada, per nós a aquell promesa de 

XXIIIIe caffisos, // de civada que de les parts de Onti(n)yen e d’Albayda, ab diverses 

bèsties de tragí a la dita ciutat ha feyt portar e vendre en l’almodí de aquella, segons que per 

libre de la sala de asseguraments et fiat ut supra. Datis ut supra. Ramon de Salas. 
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1402, maig 6. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Nicolau 
Armengol, d’Algemesí, 1 lliura, 17 sous i 6 diners de subvenció per portar dels termes de la vall d’Albaida 
37 cafissos, 6 barcelles de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria Comuna dels anys 1401-1402; J-29, f. 66r. 

 

De nós etcetera pagats a·n Nicholau Armengol, vehín d’Algemezí, una lliura e 

deeset sous, VI diners a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa a raó de XII diners 

per cascun caffís de civada de XXXVII caffisos, VI barcelles de civada que de les parts de 

la vall d’Albayda ab diverses bèsties de tragí a la dita ciutat ha feyt portar e vendre en 

l’almodí de aquella, segons que per libre de la sala etcetera  fiat ut supra. Datis Valencie, sexta die 

mensis madii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº secundo. Ramon de Salas. 
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1402, maig 6. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Francesc 
Domingo, d’Algemesí, 3 lliures, 2 sous i 7 diners de subvenció per portar dels termes de Xàtiva i 
d’Ontinyent 62 cafissos, 7 barcelles de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria Comuna dels anys 1401-1402; J-29, f. 66r. 

 

De nós, etcetera, pagats a·n Francesc Domingo, vehí d’Algemezí, tres lliures, dos 

sous, VII diners a ell degudes de ajuda per nos a aquell promesa a raó de XII diners per 
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cascun caffís de civada de LXII caffisos, VII barcelles de civada que de les parts de Xàtiva e 

de Onti(n)yen ab diverses bèsties de tragí a la dita ciutat ha feyt portar e vendre en l’almodí 

de aquella, segons que per libre de la sala etcetera  fiat ut supra. Datis ut supra. Ramon de Salas. 
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1402, maig  5. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Barberà, llaurador d’Algemesí, 8 lliures, 15 sous i 2 diners de subvenció per portar del terme de Xàtiva 87 
cafissos, 7 barcelles de forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria Comuna dels anys 1401-1402; J-29, f. 67r. 

 

De nós etcetera pagats a·n Guillem Barberà, laurador, habitant en lo loch 

d’Algemezí, VIII lliures, XV sous, II diners a ell degudes de ajuda per nos a aquell promesa 

a raó de II sous per cascun caffís de forment de LXXXVII caffisos, VII barcelles de 

forment \que de les parts/ de Xàtiva ab diverses bèsties de tragí ha feyt portar a la dita 

ciutat e vendre en l’almodí de aquella, segons que per libre de la sala d’asseguraments e 

manifests de blats appar, e a nós és cert. Et cobrats d’ell lo present albarà etcètera fiat ut 

supra. Datis ut supra. Ramon de Salas. 
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1402, maig 11. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Antoni 
Selma, d’Algemesí, 4 lliures, 1 sou i 4 diners de subvenció per portar del terme de Xàtiva, 40 cafissos, 8 
barcelles de forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria Comuna dels anys 1401-1402; J-29, f. 67v-68r. 

 

De nós etcètera pagats a·n Anthoni Çelma, vehí d’Algemezí, quatre lliures, hun sou, 

IIIIe diners a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa a raó de dos sous per cascun 

caffís de forment de XL caffisos, VIII barcelles de forment que de les parts de Xàtiva e dels 

lochs d’ella aquella ab diverses bèsties de tragí a la dita ciutat ha feyt // portar e vendre en 

l’almodí d’aquella, segons que per libre de la sala etcetera  fiat ut supra. Datis ut supra. Ramon 

de Salas. 
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1402, maig 11. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Jaume 
Armengol i Antoni Boïl, d’Algemesí, 2 lliures, 5 sous de subvenció per portar dels termes d’Alcoi, 
Ontinyent i Cocentaina, 45 cafissos de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria Comuna dels anys 1401-1402; J-29, f. 68r. 

 

De nós etcetera pagats a·n Jacme Arrmengol e a·n Anthoni Boïls, d’Algemezí, dues 

lliures, cinch sous a ells degudes d’ajuda per nos a aquell promesa a raó de XII diners per 

cascun caffís de civada de XLV caffisos de civada que de les parts d’Alcoy, d’Onti(n)yen e 

de Coçentayna ab diverses bèsties de tragí a la dita ciutat ha feyt portar e vendre en l’almodí 

d’aquella, segons que per libre de la sala etcetera  fiat ut supra. Datis ut supra. Ramon de Salas. 
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1402, maig 11. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Miquel 
Armengol, d’Algemesí, 2 lliures de subvenció per portar d’Albaida, Ontinyent i Xàtiva, 20 cafissos de 
forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria Comuna dels anys 1401-1402; J-29, f. 68r. 

 

De nós etcètera pagats a·n Miquel Armengol, vehín d’Algemezí, dues lliures a ell 

degudes de ajuda per nós a aquell promesa a raó de dos sous per cascun caffís de forment 

de vint caffisos de forment que de les parts d’Albayda e d’Onti(n)yén, e dels lochs d’ella, 

Xàtiva, ab diverses bèsties de tragí a la dita ciutat ha feyt portar e vendre en l’almodí 

d’aquella, segons que per libre de la sala etcetera fiat ut supra. Datis ut supra. Ramon de Salas. 
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1402, maig 11. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Miquel 
Armengol, d’Algemesí, 3 lliures, 14 sous, de subvenció per portar dels termes d’Albaida, Ontinyen i 
Xàtiva, 74 cafissos de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria Comuna dels anys 1401-1402; J-29, f. 68r. 

 

De nós etcetera pagats a·n Miquel Armengol, vehín d’Algemezí, tres lliures, XIIIIe 

sous a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa a raó de XII diners per cascun caffís 
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de civada de LXXIIIIe caffisos de civada que de les parts d’Albayda, d’Onti(n)yen, e de 

Xàtiva, ab diverses bèsties de tragí a la dita ciutat ha feyt portar e vendre en l’almodí 

d’aquella, segons que per libre de la sala etcetera fiat ut supra.  Ramon de Salas. 
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1402, maig 25. Alzira  
Acord del consell general d’Alzira pel qual s’aprova que la universitat s’aprovisione de blats en la 

manera que els jurats acordaran. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 15v. 
 

Ítem, que la universitat faça secretament provisió de blats per a obs de la vila, e 

singulars de aquella, per aquella forma que los dits jurats acordaran. E que per aquells serà 

ben vist, lo qual negoci per los dits jurats sia comés alcún hon hom de bona fama qui en los 

affers hi don recapte. 
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1402, maig 27. València.  

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Barberà, d’Algemesí, 3 lliures, 16 sous, 1 diner, de subvenció per portar de la vall d’Albaida 76 cafissos, 
1 barcella, de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1402-1403; J-30, f. 3r-v. 

 

De nós etcètera, pagats a·n Guillem Barberà, vehí d’Algemezí, tres lliures, XVI 

sous, I diner, a ell deguts de ajuda per nostres predeçessors a ell promesa a raó de XII 

diners per cascú caffís de civada, de LXXVI caffissos, una barcella, de civada que de les 

parts de la vall d’Albayda a la dita ciutat, ab diverses bèsties de tragí, ha feyt portar e vendre 

en l’almodí de aquella segons que per libre de la sala et fiat ut supra. Datis Valencie, XXVIIª 

die mensis madii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº secundo. R(aimund)us Frigola. 

 

 

- 139 - 

1402, juny 2. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Barberà, llaurador d’Algemesí, 4 lliures, 1 sou, 6 diners, de subvenció per portar dels termes d’Alcoi i 
Cocentaina 43 cafissos, 3 barcelles, de forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1402-1403; J-30, f. 4r. 
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De nós, etcètera, pagats a·n Guillem Barberà, laurador, vehín d’Algemezí, quatre 

lliures, I sous, VI diners, a ell deguts de ajuda per nostres a aquell promesa, a raó de II sous 

per cascun caffís de forment, de XLIII caffissos, III barcelles, de forment que de les parts 

d’Alcoy, e de Cocentayna, ab diverses bèsties de tragí, a la dita ciutat ha feyt portar e vendre 

en l’almodí d’aquella, segons que per libre de la sala et fiat ut supra. Datis Valencie, secunda die 

mensis iunii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº secundo. R(aimund)us de Frigola. 
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1402, juny 3. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Pere 
Nadal, d’Algemesí, 2 lliures, 7 sous de subvenció per portar dels termes de Xàtiva, Alcoi i Ontinyent 23 
cafissos, 6 barcelles de forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1402-1403; J-30, f. 4v. 

 

De nós, etcètera, pagats a·n Pere Nadal, vehín d’Algemezí, dues lliures, set sous, a 

ell degudes de ajuda per nostres predeçessors a aquell promesa, a raó de dos sous per 

cascun caffís de forment, de XXIII caffissos, VI barcelles, de forment que de les parts de 

Xàtiva, de Alcoy, e de Ontinyen, ab diverses bèsties de tragí, ha feyt portar e vendre en 

l’almodí de aquella segons que per libre de la sala et fiat ut supra. Datis Valencie, tercia die mensis 

iunii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº secundo. R(aimund)us de Frigola. 
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1402, juny 22. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Romeu 
Corts, especier, ciutadà de València, 9 lliures, 17 sous, 2 diners, de subvenció per portar del terme 
d’Alzira 197 cafissos, 2 barcelles, de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1402-1403; J-30, f. 6v-7r. 

 

De nós, etcètera, pagats a·n Romeu Corts, specier, ciutadà de la sobredita ciutat, 

nou lliures, XVII sous, II diners, a ell degudes de ajuda per nostres predeçessors a aquell 

promesa, a raó de XII diners per cascun caffís de civada, de cent noranta set caffissos, dues 

barcelles, que de les parts de la vila d’Algezira, ab diverses bèsties de tragí havie feyt portar 

a la dita ciutat e vendre en l’almodí de aquella, segons que per libre de la sala et fiat ut supra. 
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Datis Valencie, XXIIª die mensis iunii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº secundo. R(aimund)us de 

Frigola. 
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1402, juny 26. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Antoni 
Magraner, de l’Alcúdia, 2 lliures, 2 sous i 4 diners de subvenció per portar del termes Bicorp, de Xàtiva i 
de llocs de la seua contribució general, 21 cafissos i 2 barcelles de forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en 
l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1402-1403; J-30, f. 8r. 

 

De nós, etcètera, pagats a·n Anthoni Magraner, vehín, del loch de l’Alcúdia, dues 

lliures, dos sous, quatre diners a ell degudes d’ajuda per nós a aquell promesa, a raó de dos 

sous per cascun caffís de forment, \de XXI caffissos, dues barcelles, de forment/ que de 

les parts de Bicorb, e de Xàtiva, e de alcuns altres lochs de Xàtiva anllà, a la dita ciutat ab 

diverses bèsties de tragí, ha feyt portar e vendre en l’almodí de aquella, segons que per libre 

de la sala et fiat ut supra. Datis ut supra. Guillem de Solanes. 
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1402, juliol 2. Alzira  
Acord del consell general d’Alzira en el qual s’acorda eixamplar els estatuts de les inhibicions de 

forments per a l’aprovisionament dels veïns. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 22r-v. 

 

Enapés, lo dit honorable concell ordena, concordantment, les coses deiús scrites: 

Primerament, declararen e ampliaren los statuts de les inhibicions en la forma 

següent: 

Primerament, que alcuna persona, qualsevol que sia, en lo dia del dimecres pusca 

comprar sis barcelles de forment per a sa provisió, e no pus, jurant, emperò, aquell aytal 

comprador \que non ha en son poder/ més de sis barcelles. E si’l contrari farà que sia 

encorregut en pena de LX sous e de perdre lo blat que comprat haurà. 

Ítem, que nenguna persona no gos, o presumesca, traure farina de forment com 

vullen aquella ésser inhibida, segons lo forment en gra. Emperò, puxa traure dels altres 

blats vullas en gra o en farina. E si contra les dites coses farà, que sia  encorreguda en pena 

de LX sous, e de perdre la dita farina de forment, \e les bèsties que’l portaraven,/ de les 
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quals penes sobredites, serà lo terç del senyor rey, lo terç del acusador, e lo romanent terç 

de la universitat. 

[En marge esquerre:] Statut. 

Ítem, que alcuna persona, de qualsevol ley, o stament sia, en lo dia de dimecres, ni 

altre dia, no gos comprar per los camins, \ni fora lo almudí/, blats alcuns del que portaran 

al almudí de la dita vila, sots \pena/ de LX sous, partidors lo terç del senyor rey, lo terç del 

acusador, e lo romanent terç de la universitat. 
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1402, juliol 5. Alzira. 
Acte de venda de Antoni de Martorell, d’Alzira, a favor dels jurats d’Alzira de 100 cafissos de 

forment procedents d’Oriola pel preu de 4.400 sous, el qual promet portar i lliurar a la platja de Cullera o 
al lloc que elegeixquen els jurats entre Gandia i Cullera. Conté anotació marginal de no haver-se efectuat la 
venda. 
AMA: Llibre dels actes dels jurats i del consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 25v. 
 

[En marge superior esquerre:] Non venit ad officium. 

Die mercuri, Vª iulii. 

L’onrat n’Anthoni de Martorell, vehí de Algezira, ven als honorables jurats de la 

dita vila, a obs de la universitat de aquella, cent kaffisos de forment bo, mercantivol, e 

reebedor de la vila de Oriola, e terme de aquella, lo qual promet portar e liurar a son risch, 

perill, e fortuna, posar en terra en la \plaja/ de Cullera, a sa messió, franch de tots costs, o 

en aquell loch on los dits jurats elegiran \de Gandia entró a Cullera/, aquesta venda fa per 

preu de quatre mil-quatre-cents sous, moneda real de València. Promet la dita venda fer, 

haver, e tenir, e liurar aquell d’ací a la festa de sent Miquel, prop vinent, \sots pena de 

cinch–cents sous/. E los dits jurats acceptaren la dita compra e prometeren pagar lo dit 

preu XV dies aprés que lo dit blat haurà, \sots pena  de D sous/ liurat. Emperò, lo dit 

n’Anthoni \per special pacte/ protesta que si \per/ fortuna de mar deperrà lo dit forment, 

o enemichs li levaren lo dit forment que no sie tengut liurar aquell, com aquests 

empediments sien justs e raonables, etcetera. 

Actum Algezire. 

Testimonis en Vicent de Esplugues e en Macià Aranyó. 
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1402, juliol 11. València.   
Carta dels jurats de València als d’Alzira en la qual es denuncien els impediments fets per les 

autoritats municipals d’Alzira a tots aquells que volen portar queviures, i singularment farines, a 
València, i prega restituir la farina decomissada a Bernat Mora. 
AMV: Lletres missives dels anys 1400-1403; g3-7, f. 289r. 
 

Als molt honorables e molt savis senyors los jurats de la vila d’Algezira. 

Molt honorables e savis senyors: 

Spesses clams són stats fets a nosaltres que per vosaltres, o de vostre manament, 

són molestats, e encara inhibits, tots aquells qui porten, e volen portar, farines ací ara sien 

nostres aytals volents, ço que, expresament, és contra nostres libertats e franquees, e 

provisions reyals, e pensam que no u ignorets e segons vosaltres certament sabets una de 

les pus cares e viscerals viles del regne que aquesta ciutat haja és aquexa vila, axí com 

d’aquella \de/ qui més e major compte fem e no menys coneix aquesta ciutat en reputació 

d’agradable mare per que estam molts més maravellats que axí juguets vers nosaltres ço que 

no’ns és tol·lerable però per demostrar cara e maternal amor jassia hi poguessem tantost 

proveir en altra via vos pregam carament que d’aytals coses vullats desistir favorejant los 

dits portants, restituin a·n Bernat Mora, portador de la present, cert nombre de farina que li 

havets presa novellament, la qual portava ací ensemps ab los dans e messions que per la 

dita rahó li ha convengut o convendrà fer. En altra manera hajats-nos per scusats, car 

nosaltres hi procehirem segons serà fahedor e l’acte requerrà. 

Lo Sant Sperit sia ab vosaltres. 

Datis Valencie, XIª die iulii a Nativitate Domini Mº CCCCº IIº. 

Los jurats de la ciutat de València prests a vostre honor. 
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1402, juliol 12. Alzira. 
Llicència atorgada pels jurats d’Alzira a Arnau Nadal, Antoni Celma, Guillem Barberà, i 

Joan Nadal, d’Algemezí, per a introduir en la vila 100 cafissos de forment que tenen a Alberic, amb certes 
condicions. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 27v. 
 

Los honrats jurats atorgaren a·n Arnau Nadal, a·n Anthoni Celma, a·n Guillem 

Barberà, e a·n Johan Nadal, del loch de Algemezí, que ells pusquen metre en la vila de 

Algezira cent kaffissos de forment que han en lo loch de Alberich, e aquell traure de la vila 

tota hora que’ls plaurà, sots aytal pacte e condició, que del dit forment sien tenguts vendre 
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en lo almodí de la vila de la festa de Nadal, primer vinent, a avant vint kaffissos de forment, 

ço és, cascun d’aquells V kaffissos al for que consemblant blat valrà en lo almodí. E açò 

prometeren los sobredits complir, sots obligació de sos béns. 
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1402, juliol 17. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Francesc 
Signes, d’Algemesí, 5 lliures, 1 sou, 6 diners, de subvenció per portar dels termes de la vall de Càrcer i de 
Xàtiva 50 cafissos, 9 barcelles, de forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1402-1403; J-30, f. 10r. 

 

De nós, etcètera, pagats a·n Francesch Signes, vehín d’Algemezí, cinch lliures, I 

sou, VI diners, a ell degudes d’ajuda per nós a aquell promesa, a raó de dos sous per cascun 

caffís de forment, de cinquanta caffissos, nou barcelles, de forment que de les parts de la 

vall de Càrçe, e de Xàtiva, ab diverses bèsties de tragí a la dita ciutat ha feyt portar e vendre 

en l’almodí de aquella, segons que per libre de la sala et fiat ut supra. Datis Valencie, XVIIª die 

mensis iulii anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº secundo. Guillem de Solanes. 
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1402, agost 29. Alzira. 
Acord del consell municipal d’Alzira en el qual s’aprova que el blat que la universitat comprà per 

a l’almodí que es venga al preu que es puga ja que en tenir-lo emmagatzemat pot fer-se malbé. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 33v. 
 

Ítem, que·l blat que la universitat comprà a obs de la cosa pública com lo retenir fos  

perdició del dit blat sia venut en lo mercat al for que vendre’s puxa.  
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1402, novembre 15. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Francesc 
Signes, d’Algemesí, 7 lliures i 7 sou de subvenció per portar dels termes de la vall de Càrcer 73 cafissos, 6 
barcelles, de forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1402-1403; J-30, f. 25v. 
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De nós, etcètera, pagats a·n Francesch Signes, vehín del loch d’Algemezí, VII 

lliures, VII sous, a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa, a raó de II sous per 

cascun caffís de forment, de LXXIII caffiços, VI barcelles de forment que de les parts de 

Carçe, ab diverses bèsties de tragí, ha feyt portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí de 

aquella, segons que per libre de la sala et fiat ut supra. Datis ut supra. R(aymund)us de Frigola. 
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1402, desembre 6. Alzira. 
Acord entre els jurats d’Alzira, i set carnissers de la vila en el que atès que pel testimoni d’una 

sola persona la qual afirmava que a València les carns es venien un diner més per lliura que a Alzira, 
aquests de manera unànime decidiren augmentar el preu de la carn equiparant-se al de la capital, i per 
evitar en el successiu el mateix acorden que l’augment o rebaixa del preu de la carn no depenga d’un sol 
testimoni. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 62v. 

 

Die mercurii, VIª mensis decembris anno a Nativitate Domini Mº CCCCº secundo. 

Los honrats jurats de la dita vila, d’una part, (e) en Bernat Domingo, en Pere 

Seguer, n’Alamany Casalills, en Guillem Badia, menor, en Guillem Çafàbrega, en Johan 

Çafàbrega, e en Bernat Junqueres, carnicers de la dita vila, de la part altra, attenents que en 

lo dia present han muntat lo for de les carns un diner per lliura per sola affirmació d’un 

testimoni que ha dit en València ésser muntades les carns per tal composarien, ensemps les 

dites parts, que en lo esdevenidor temps sia servat entre ells que en lo muntament, o 

abaxament de les dites carns, (no) stiguen a sol dit d’un testimoni. E açò prometeren les 

parts tenir e complir etcètera. 

Testimonis los discrets en Jacme Garcia e en Guillem Mir. 
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1402, desembre 12. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Barberà, d’Algemesí, 4 lliures, 1 sou, 4 diners de subvenció per portar del terme de Xàtiva 40 cafissos, 8 
barcelles de forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1402-1403; J-30, f. 28v. 

 

De nós, etc., pagats a·n Guillem Barberà, vehín d’Algemezí, quatre lliures, I sou, 

IIIIe diners, a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa, a raó de II sous per cascun 
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caffís de forment, de quaranta caffiços, huyt barcelles, de forment que de les parts de 

Xàtiva a la dita ciutat, ab diverses bèsties de tragí, ha feyt portar e vendre en l’almodí de 

aquella, segons que per libre de la sala etc. fiat ut supra. Datis Valencie,  XIIª die mensis deçembris 

anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº secundo.  R(aymund)us de Frigola. 
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1402, desembre 15. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Barberà, d’Algemesí, 18 lliures, 7 sous, 8 diners de subvenció per portar de terres de Castella i d’Aragó 91 
cafissos, 11 barcelles, de forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1402-1403; J-30, f. 29r. 

 

De nós, etc., pagats a·n Guillem Barberà, vehín d’Algemezí, dehuyt lliures, VII 

sous, huyt diners, a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa, a raó de quatre sous per 

cascun caffís de forment de LXXXXI \caffiços,/ XI barcelles, de forment que de les parts 

d’Aragó e de Castella, ab diverses bèsties de tragí, a la dita ciutat ha feyt portar e vendre en 

l’almodí de aquella, segons que per libre de la sala et fiat ut supra etc. Datis Valencie, XVª  die 

mensis deçembris anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº secundo. P(etr)us Iohannis. 
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1403, gener 1. Alzira. 
Venda del dret del pes de l’almodí efectuat pels jurats de la vila d’Alzira a favor d’una companyia 

integrada per Bernat Montoliu, Guillem Vendrell i Joan Esteve pel preu de 560 sous. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 67r. 

 

Die lune, prima ianuarii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº tercio. 

Los honrats n’Eximén López de Pomar, en Johan Serra, en Pere de Martorell, e en 

Bernat Ponç, jurats de la vila d’Algezira, venen lo dret del pes e almudí de la dita vila a un 

any qui comença en lo dia de huy a·n Bernat Montoliu, a·n Guillem Venrell e a·n Johan 

Esteve, segons en los capítols se conté per preu de cinch-cents sexanta sous reals de 

València, pagadors segons en los capítols se conté. E açò obliguen sos béns. Renunciant a 

benefici de partida, acció, no res menys los uns als altres donant fermança dels blats que 

seran acomanats, etcètera. 

Testimonis en Francesc Serinyà e en Nicholau Castelló. 
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1403, gener 12. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Francesc 
Signes, d’Algemesí, 10 lliures, 2 sou, 8 diners, de subvenció per portar dels termes de la vall de Càrcer i de 
Xàtiva 101 cafissos, 4 barcelles, de forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1402-1403; J-30, f. 34v. 

 

De nós, etc., pagats a·n Francesch Signes, del loch d’Algemezí, deu lliures, dos 

sous, huyt diners, a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa, a raó de dos sous per 

cascun caffís de forment, de cent-hun caffiços, quatre barcelles, de forment que de les parts 

de Carçe, ab diverses bèsties de tragí, a la dita ciutat ha feyt portar e vendre en l’almodí de 

aquella, segons que per libre de la sala et fiat ut supra etc. Datis ut supra. R(aymund) us de Frigola. 
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1403, març 10. Alzira.  
 Procura feta per Francesca, filla del difunt Jaume de Montpaó, d’Alzira, a favor de Pere de 
Moya, hostaler, de Moixent, per a que cancel·le una sèrie de vendes de grans que aquest ha efectuat en 
Moixent atès que aquesta ha estat acusada d’usurera a causa dels preus: 22 sous per cafís de forment, 8 
sous per cafís d’ordi i 5 sous, 6 diners per cafís de blat de moro. 
AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1403; 040/12, f. 66v. 

 

 Die sabbati Xª marcii. 

Francesqua, filia quondam Iacobi de Montpahó, habitanti in villa Algezire, attendentis quod ego 

in villa de Moxen emi diversis personis diversa caficia frumenti, ordei, annone, (caficium frumenti ad 

racionem XXIIII solidos, caficium ordei ad racionem VIII solidorum, caficium annone ad racionem 

quinque solidorum, sex dinerorum); attendens quod, ut dictum est, michi emptiones predictis sunt usurarias 

et in fraudem usurarium conceptas, quod ego non sciebam et cum ego non intendam nech vellum ad efectum 

deducere empcionis predictas in fraudem usurorum conceptas. Idcirquo, ex certa sciencia facio, constituo et 

ordino procuratorem meum, certum et specialem, et ad infrascripta generalem, vos Petrum de Moya, 

hostalerium, habitatorem in dicta villa de Moxen, presentem, ad renunciandum emptoribus predictis et ad 

cancellare, seu fieri cancellandum, obligacionis in quibus illi a quibus dicta blada emi michi ad dandum 

dicta blada sunt in libro curie dicte ville obligati dans et concedens vobis dicto procuratori meo totum plenum 

vicinii meum et ius et omnes vocem meas et acciones liberam et generalem ad imposicionem predicta et omnia 

alia in et super predictis et dependentibus ex eisdem necessaria faciendi libere exercendi quem verus et 

loguerius procurator face pote et debet et que ego facere possem si adcem[...] ratum et firmet promitto 
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perpetuo habere et inviolabiliter observare quod quid nos in et super predictis duxericis faciendum nulloque 

timiorem revocabo ac siame personaliter eset factum sub bonorum meorum omnium obligacione quem ad hec. 

Obligo de presentis. 

Hoc actum fuit Algezire, Xª die marcii. 

Testes Petrus Aymar, draperius, et Anthonius Venrell, notario, vicini Algezire. 
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1403, abril 12. Alzira. 
Establiment de la taula de carnisseria del lloc de Benimaclí atorgat per Pere de Martorell i Bernat 

Ponç, ambdós, jurats de la vila d’Alzira, a favor de Bartomeu Lloret, carnisser del dit lloc, sota certes 
condicions. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 82r. 

 

Die iovis, XIIª mensis aprilis anno Mº CCCC IIIº. 

Los honrats en Pere de Martorell e en Bernat Ponç, jurats de la vila d’Algezira, en 

l’any present, stabliren la taula de la carniceria del loch de Benimaclí, terme de la dita vila, 

a·n Berthomeu Loret, carnicer del dit loch, sots tals condicions: 

Que si senyor de la taula s’i atrobarà com haja gran temps que no s’i talle que, 

encontinent, sens altre procés lo dit en Loret sia tengut relaxar la dita taula, com lo dit 

stabliment facen sens perjuhí del dret del altri. 

Ítem, que no puxa  tenir mes de L moltons per raó de la dita taula esguardada la 

quantitat del loch lo dit stabliment fins a cens de [***] sous, tant  com ne solia fer, ab 

loisme e fadigua, pagadors la meitat a sent Johan de juny e l’altra a Nadal, etcètera, 

acceptant lo dit en Loret, etcètera. Obliguà sos béns. 

Testimonis en Jacme Ferrer, Pere Caçador. 
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1403, abril 30. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Jaume 
Boïls, d’Algemesí, 6 lliures, 8 sou, 1 diner, de subvenció (a raó de 12 diners per cafís) per portar del terme 
d’Alzira 128 cafissos, 1 barcella, de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1402-1403; J-30, f. 48r. 

 

De nós, etc., pagats a·n Jacme Boïls, vehín del loch d’Algemezí, sis lliures, VIII 

sous, I diner, a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa, a raó de XII diners per 
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cascun caffís de çivada, de cent-vint huyt caffiços, una barcella, de civada que de les parts 

d’Algezira, ab diverses bèsties de tragí, a la dita ciutat ha feyt portar e vendre en l’almodí de 

aquella, segons que per libre de la sala et fiat ut supra etc. Datis ut supra. Guillem de Solanes. 
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1403, maig 11. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Francesc 
Signes, d’Algemesí, 6 lliures, 1 sou, 10 diners, de subvenció (a raó de 12 diners per cafís) per portar del 
terme de Xàtiva 121 cafissos, 10 barcelles, de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la 
ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1402-1403; J-30, f. 51r. 

 

De nós, etc., pagats a·n Francesch de Signes, vehín del loch d’Algemezí, sis lliures, 

un sou, deu diners, a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa, a raó de XII diners per 

cascun caffís de civada, de cent XXI caffiços, deu barcelles, de civada que de les parts de 

Xàtiva, ab diverses bèsties de tragí, a la dita ciutat ha feyt portar e vendre en l’almodí de 

aquella, segons que per libre de la sala et fiat ut supra etc. Datis Valencie, XIª die mensis madii 

anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº tertio. R(aymund)us de Frigola. 
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1403, maig 11. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Barberà, d’Algemesí, 2 lliures, 8 sous, 8 diners, de subvenció (a raó de 2 sous per cafís) per portar del 
terme de Xàtiva 24 cafissos de forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1402-1403; J-30, f. 51r. 

 

De nós, etc., pagats a·n Guillem Barberà, del loch d’Algemezí, dues lliures e huyt 

sous, huyt diners, a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa, a raó de dos sous per 

cascun caffís de forment, de XXIIIIe caffiços de forment que de les parts de Xàtiva a la dita 

ciutat, ab diverses bèsties de tragí, a la dita ciutat ha feyt portar e vendre en l’almodí de 

aquella, segons que per libre de la sala et fiat ut supra etc. Datis ut supra. R(aymund)us de Frigola. 

 

 

 

 



 

 
 

536

- 160 - 

1403, maig 11. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Barberà, d’Algemesí, 2 lliures, 17 sous, 9 diners, de subvenció (a raó de 12 diners per cafís) per portar del 
terme de Xàtiva 57 cafissos, 9 barcelles, de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1402-1403; J-30, f. 52r. 

 

De nós, etc., pagats a·n Guillem Barberà, del loch de Algemezí, dues lliures, XVII 

sous, IX diners, a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa, a raó de XII diners per 

cascun caffís de civada, de LVII caffiços, nou barcelles, de civada que de les parts de Xàtiva 

a la dita ciutat, ab diverses bèsties de tragí, ha feyt portar e vendre en l’almudí de aquella 

segons que per libre etc. E cobrats etc. Datis ut supra. R(aymund)us de Frigola. 
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1403, maig 11. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Barberà, d’Algemesí, 14 lliures, 17 sous, 2 diners, de subvenció (a raó de 12 diners per cafís) per portar 
del terme de Xàtiva 297 cafissos, 2 barcelles, de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la 
ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1402-1403; J-30, f. 52r. 

 

De nós, etc., pagats a·n Guillem Barberà, del loch de Algemezí, quatorze lliures, 

XVII sous, II diners, a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa, a raó de XII diners  

per cascun caffís de civada, de CCXCVII caffiços, dues barcelles, de civada que de les parts 

de Xàtiva, ab diverses bèsties de tragí, a la dita ciutat ha feyt portar e vendre en l’almudí de 

aquella, segons que per libre de la sala etc. E cobrats etc. Datis ut supra. R(aymund)us de 

Frigola. 
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1403, maig 20. Alzira. 

Els jurats d’Alzira per pagar a Bartomeu Sanç, col·lector de la peita de la General Contribució 
d’Alzira, 6 florins subhasten certa quantitat de civada essent comprador de 4 cafissos, 8 barcelles Antoni 
Boquet per 28 sous, 6 diners. Així mateix, els dits jurats venen al mateix 6 cafissos, 3 barcelles i 2 almuts 
de civada que foren de Domingo Martí, de Sueca, la qual decomissaren per pagar els 32 sous, 10 diners, i 
6 sous de multa que aquest devia al peiter. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 92 r-v. 
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Die martis, XXª madii anno predicto. 

Los honrats jurats de la vila d’Algezira per auctoritat del offici per fer paga a vós 

senyor Bertholomeu Sanç, col·lector de la peyta dels lochs de la General Contribució de la 

dita vila, de XXII sous, VI diners, restant de peyta e certes messions  muntants  a summa e 

quantitat de \sis florins/ \que en Olives, rector de Murvedre, deu/  feta haxinna subastació 

per veu d’en Berenguer Eximeno de la civada dejús scrita com no haja trobat qui tant preu 

d’on en la dita civada quan vós en// Anthoni Boquet, comprador dejús scrit per tal venut a 

vós dit n’Anthoni \quatre/ kafisos de civada, \huyt barcelles/(en marge dret: a raó de VI 

sous, II diners kaffis) per preu de vint \VIII/ sous, sis diners, la qual quantitat, de 

manament nostre, havets pagat al dit en Berthomeu Sanç, col·lector, etcètera. 

Testimonis en Ramon Gilabert e en Pere d’Arenys, menor, notari. 

 

Dicta die. 

Per semblant forma los dits jurats feren venda al dit n’Anthoni Boquet de sis 

kaffisos e \tres barcelles/, e altres  II almuts de civada d’en Domingo Martí, de Çuequa, 

per fer paga al dit peyter de XXXII sous, X diners de peyta e \sis/ sous de messions per lo 

preu al dit peyter. 

Testes qui supra. 
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1403, maig 28. Alzira. 
Acord del consell general de la vila d’Alzira en el que s’aprova l’enfranquiment dels impostos per 

aquells que porten bestiars a la vila per abastir-la. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 94r. 

[En marge dret:] Statut 

Ítem, que de les particions que·s faran dels bestiars que nostres vehins e/o altres 

portaran a aquesta vila no sia pagada imposició de bèsties e bestiars, ans de tals paticions 

sien franchs de imposicions. 
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1403, juny 1. Alzira. 
Aprovació feta pels jurats d’Alzira de la definició de comptes presentada per Bernat de Montoliu, 

almudiner de la vila, del gra venut i dels treballs que ha fet. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1402-1403; 03/8, f. 94v -95r. 
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Die veneris, prima iunii anno predicto. 

Los honrats en Pere de Martorell, en Johan Serra, e en Bernat Ponç, jurats de la dita 

vila, atorguen a·n Bernat Montoliu, almodiner de la dita vila, present, que és vengut ab ells 

a bo etcètera compte dels blats que per la dita universitat ha venut, dels quals blats, ço és, 

del forment e XXXIX kaffisos, Iª barcella, dos almuts e mitg de dacça que vené a diverses 

persones, donà los preus a·n Nicholau Castelló, receptor de les dites pecúnies dels blats, de 

que haja dat son compte en es definit. 

Resta en poder del dit en Bernat Montoliu vint huyt kaffisos, huyt barcelles, almut e 

mitg de dacça que havets venut que munta, fet just compte, estimació entre vos e nosaltres, 

quatre-cents trenta sous, cinch diners, los quals nós deviets pagar. Emperò, de aquells vós 

havets retengut, ço és, per minves e mesurar LXVII kaffisos XXXIIIIe sous. 

Ítem, salari de mesurar lo forment e mestall, II sous, X diners.  

Ítem, del regonexement que mesura la dacça com en Castelló la y comanà V sous, 

VIII diners. 

Ítem, per mesurar XIIIIe kaffisos de forment que rebé d’en Castelló I sou, II diners, 

los quals salaris munten a suma de XXXXIII sous, VIII diners, los quals deduïts e 

regonegut per vostre salari los dits XLIII sous, VIII diners, resta que havets tornat a la vila 

treents huytanta sis sous, nou diners, los quals de manament nostre havets restituït a·n 

Ferrer Múrisca, nostre majordom, segons en compte d’aquell appar per que l’han per difinit 

etcètera. 

Testimonis en Berthomeu Ènyech e en Nicholau Castelló. 
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1403, setembre 4. Alzira. 
Acord del consell general en el que s’aproven l’amillorament de cert estatut referents a 

l’aprovisionament domèstic de forment. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1403-1404; 03/9, f. 15v-16r. 

  

Ítem, melloran lo statut fet en dies passats que persona alcuna per a obs de sa 

provisió no pogués comprar més de VI barcelles de forment lo honorable concell de la dita 

vila statuí e ordenà que qualsevol persona per a obs de sa provisió puxa comprar en lo dia 

del dimecres, o mercat de la dita vila, tro en un caffiç de forment. En los altres dies per a sa 

provisió pusca comprar forment en aquella quantitat que necessari haurà. Emperò, si 
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aquella aytal persona haurà forment en casa sua e volrà  mellorar de forment per a sa 

provisió que del dit forment que en casa haurà sie tengut traure e vendre en lo mercat altre 

tant blat com comprarà o comprar haurà per sa provisió. E si lo contrari farà, que, 

encontinent, sia encorregut en pena de XX sous e de perdre lo dit forment per tantes 

vegades quantes contrafarà, partidora e partidor, lo terç al senyor rey, l’altre terç a la 

universitat de la dita vila, per a obs de les obres de murs e valls, e lo romanent // terç al 

acusador. \La execució/ de la qual pena haja ésser feta, exhigida e levada per lo mustaçaf 

de la dita vila. E si aquell la dita execució no volrà fer que en tal cas lo justícia de la dita vila 

haja fer la dita execució. 
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1403, setembre 4. Alzira. 
Acord del consell general de la vila d’Alzira en el qual s’aprova un estatut referent als guanys de 2 

sous per la venda d’un cafís de civada a càrrec dels hostalers.  
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1403-1404; 03/9, f. 16r. 

  

Ítem, statuiren e ordenaren que los dits hostalers en cascun caffiç de civada que 

vendran hajen tan solament de guany \dos/ sous per cascun caffiç. En axí que si 

compraran a X sous lo caffiç venen a XIIIIe sous ab los II sous que y es de la sisa, la qual 

taxació haja ésser feta per los dit mustaçaf. E los dits hostalers sien tenguts jurar lo present 

statut observar. No res menys, seran encorreguts en pena de XX sous partidora segons que 

dessús.   
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1404, gener 13. Alzira.  
Acord dels jurats de la vila d’Alzira i altres consellers i prohoms tots plegats en consell especial en 

el qual aproven que el privilegi d’embotigament de blats que gaudeix la vila, atès que es contradit en les 
Corts per València i altres viles reials i que siga defés en acte de cort per a traure el màxim partit. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1403-1404; 03/9, f. 36v. 

 

Los dits honrats jurats congregaren concili special en lo qual foren en Johan Serra, 

fill d’en A(rnau), en Bernat Çafàbrega, en Guillem Gonbau, en Berenguer Serra, en 

Berenguer Roqua, en Guillem Mir, en Bernat Costejà, en Johan Torrent, en Bernat Ponç, 

en Nicholau Castelló, en lo qual fon acordat que lo privilegi que la vila ha dels 

embotigaments, puix axi’ns és contradit en les Corts per València, e altres viles reyals, e 
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alcuns que·n sia tret per nostres missatgers lo mellor partit que porà per manera que per 

acte de cort sia posat en certa forma. 

 

 

- 168 - 

1404, abril 13. Alzira.  
Acord del consell general d’Alzira en el qual s’aprova que el privilegi dels embotigaments siga 

restringit amb la ciutat de València a fi d’evitar plets i conflictes. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1403-1404; 03/9, f. 44v. 

 

Ítem, concordaren que lo nostre privilegi dels embotigaments sia limitat ab València 

per manera que qüestió no puxam ab ells. 
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1404, maig 27. Alzira 
Acta de la incautació de 30 cafissos de blat i 9 barcelles de dacsa, trobades a la casa senyorial de 

mossèn Pero Maça de Liçana, a Albalat de la Ribera, d’ordre de mossèn Ramon Boïl, governador de 
València, per pagar el sou dels 100 homes que conformaven la milícia d’Alzira mobilitzada seguint ordres 
reials, i posterior venda a Martí Català, llaurador, de Benimaclí, el qual oferí 256 sous i 3 diners. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1404-1405; 03/10, f. 3v-4r. 

 

Die martis, intitulata XXVIª mensis madii anno a Nativitate Domini Milesimo CCCCº 

quarto, los honrats justícia e jurats de la dita vila, de manament del noble mossèn Ramon 

Boïl, governador del regne de València, convocaren les hosts per anar al loch de Albalat del 

noble Pero Maça de Liçana. E per relevar dampnatge de la universitat promés que solament 

hi anassen C hòmens, poch més o menys, ab la bandera. E axí fon fet, que lo dimarts prop 

següent, per lo matí, fon lo justícia, ab certs hòmens de cavall, o de peu, al loch de 

Algemezí, on lo dit mossèn lo governa//dor l’esperava. E, ensemps anasen al dit loch de 

Albalat. E lo dit mossèn lo governador enseguí e posà en obra lo manament del senyor rey 

que·s ocupas lo loch. E com segons privilegi de la vila los dits hòmens qui eren anats ab la 

host deguessen ésser pagats, per tal lo discret en Guillem Mir, síndich, o procurador de la 

universitat de Algezira, requés lo dit noble governador que pagàs los hòmens qui eren anats 

al dit loch per execució de justícia, mostrant a ull lo dit privilegi, al qual lo dit governador 

respós que li plahia, per que per entregació e paga del sou dels hòmens damunt dits, manà 

al dit justícia e jurats que se’n portassen, e de fet per sos porters liurà a aquells lo blat, deiús 

escrit, atrobat en la casa, o castell del dit loch de Albalat, e lo qual blat fon portat a la vila 
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\dimecres prop següent/, on manà lo dit governador que fos venuda, e del preu de aquell 

pagat los dits hòmens, e los dits honrats justícia e jurats enseguïnt lo manament del dit 

noble governador, veneren en públich encant per veu d’en Berenguer Eximeno, corredor 

públich, trenta caffíç, e nou barcelles de dacça. E com no s’i trobàs qui tant preu hi donàs 

en lo caffíç de la dita dacça, com en Martí Català, laurador, habitant en lo loch de 

Benimaclí, qui en lo kaffiç de la dita dacça offerí dar huyt sous, quatre diners, per tal, los 

dits justícia e jurats veneren los dits XXX kaffiç, e nou barcelles de dacça al dit en Martí 

Català, present, a raó de VII sous, IIIIe diners lo kaffiç, que és lo preu CCLVI sous, III 

diners, reals de València. 

Prometeren-li salvar la dita venda etcètera. E açò obliga los béns de la universitat 

etcètera, lo dit en Català paga lo preu a·n Jacme Vicent, \majordom/. 

Presents testimonis foren a la dita venda en Bernat Eximeno e en Bernat Perpinyà. 

 

- 170 - 

1404, juliol 24. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Bernat 
Malet, jutge dels delmaris, Bernat Fuster, notari, escrivà del mateix, i a Martí d’Alagó, sotssíndic de la 
ciutat, 13 florins i mig (a cada ú 4 florins i mig) per dieta d’un viatge i estada de 3 dies a Alzira, per 
donar possessió del delmari de la dita vila. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1404-1405; sig. J-32, f. 9r. 

 

De nós pagats als discrets en Bernat Malet, jutge dels delmaris, e en Bernat Fuster, 

son escrivà, e en Martí d’Alagó, sotsíndich de la ciutat, al acte deiús escrit tretze florins mig, 

ço és, a cascun IIIIe florins mig per diurnals de tres dies que foren a la vila d’Algezira per 

dar e pendre possessió a obs de la ciutat del delmari major de la dita vila, mes en mans del 

síndich de la dita ciutat per lo reverent senyor bisbe de València, ab carta pública fermada 

en poder de nostre escrivà, en lo qual lo viatge los dessús dits estegren per los dits dits tres 

dies entre anar, estar, e tornar a raó de I florí e mig per dia a cascun. E cobrats d’aquells lo 

present albarà car mostrant aquell la dita quantitat vós serà presa en compte de paga. Datis 

Valencie, XXVIIIIª die iulii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº IIII. Mateu Vidal. 
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1404, agost 18. Alzira  
Carta de les autoritats d’Alzira a cada un dels senyors de molins situats en el riu Xúquer, riu 

avall, en la qual, manen que retiren qualsevol impediment que afecte a la correcta navegabilitat fluvial ja 
que en cas contrari aplicaran penes contra qualsevol infractor. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1404-1405; 03/10, f. 23v-24r . 
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[En marge dret:] Non fuit facta in forma cum vicebatur quasi formam nostri privilegi. 

De nós los justícia, batle e jurats de la vila de Algezira als molt honrats universes e 

sengles senyors dels molins situats en lo riu de Xúquer: saluts e honor. 

Per les presents vostra gran saviea certificam, denant nós ésser comparegut en 

Jacme Jofré, mercader, ciutadà de València, dient que com ell haja comprat alcunes robes 

dins la vila e terme de aquella per raó de navegar aquelles e portar per lo riu de Xúquer 

damunt dit entró a la mar, la qual cossa no pot fer per ocasió dels empediments que són en 

los portells dels açuts dels molins\vós certificam les dites coses e si així és/. Com a 

nosaltres, segons sabets, se pertangua, segons forma de privilegis, la cognició dels dits açuts 

e exacció de les penes si contra forma de aquells per vós e cascú de vós serà acuçat per tal 

mes de gràcia e bona afinitat que de dret per los presents vós manam que encontinent e de 

fet remogats dels dits portells tots e qualsevol empediments que en aquell sien per manera 

que lo dit [***]  ab les dites sues robes passe per aquells delliurament sens alcún oppòsit o 

contrast. E d’aquí avant no’ls hi tornets, ni façats empediments o tanques alcunes, si les 

penes en los dits privilegis apposades volets esquivar. En altra manera, si les dites coses fer 

recusarets o dilatarets, encontinent proceirem contra lo inobedient, segons forma dels dits 

privilegis, tota triga apart posada. 

Datis Algezire, die XVIIIª mensis augusti anno a Nativitate Domini Mº CCCCº quarto. 
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1405, maig 18. València. 

Clam instat davant els jurats de València per Bernat Baster i Bartomeu Bonet, carnissers de 
València, contra homes d’Algemesí, en haver barrustejat el seu bestiar que estava arrecerat en una mallada 
en la Rambla, haver-li llançat darts i amenaçat en degollar un dels tres pastors que custodiaven el ramat. 
AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, f. 38r. 

 

Die lune, XVIIIª die mensis madii anno a Nativitate Domini Millesimo CCCCº quinto. 

En Bernat Baster e en Berthomeu Bonet, carnicers, vehins de València, feren clams 

als honorables jurats de la ciutat de València, axí com a jutges ordinaris dels aemprius, 

franquees e libertats de la dita ciutat, dels hòmens del loch d’Algemezí, que dissapte prop 

passat Domingo Ma(n)yes, Domingo Moliner e Johan Ramon, pastors lurs, estants ab lurs 

bestiars en la rambla del dit loch d’Algemezí, en lur mallada, no faen mal, ne dan a alcú 

hòmens del dit loch vengren a la dita mallada e ba(r)rufestejaren lo dit bestiar e lançaren als 
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dits pastors dos darts e gitaren, lo dit Domingo Manyes entrà que·l volien degollar e 

estapals protestaren de tots dans e dampnatges de les dites coses quals poguesen per avant 

declarar, demanar e haver quant ben vist los serà. En axí que prometeren, es obligaren en 

poder dels dits honorables jurats e jutges sobredits e del scrivà lur ací com a pública 

persona stipulant e reebent en loch, nom e veu de tots aquells de qui·s pertangue e 

pertànyer puxe e deie que si les penyores e execució de aquelles, les quals los dits 

honorables jurats e jutges qui dessús a instància dels dits en Bernat Baster e en Berthomeu 

Bonet per la dita raó volen o entenen fer de béns de hòmens del dit loch d’Algemezí eren o 

seran feytes injustament pagaran totes messions dans e intereses que per aquesta convendrà 

fer e sostenir. Et  per les dites coses attenidores e complidores obligaren quant açò tots lurs 

béns mobles e seents haüts e per haver onque sien o seran. Et per major seguretat de les 

dites coses obligaren, donaren fermances n’Esteve d’Alguarra e en Johan Corca, carnicers, 

vehïns de València, presents, qui la dita fermança volenterosament feren e per aquella 

obligaren tots lurs béns mobles e seents, haüts e per haver.  

Presents testimonis foren a aquestes coses n’Anthoni Bonet e en Berthomeu 

Rovira, notaris. 
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1405, juny 6. València.  

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Pere 
Colomines, verguer dels jurats de la ciutat, 3 lliures, 10 sous, per dieta de la seua anada a Cullera, Sueca i 
Alzira, per manament dels jurats i l’encàrrec del governador d’executar  aquells que emmagatzemen blats. 
AMV: Claveria comuna dels anys 1404-1405; sig. J-32, f. 51r. 

 

De nós, etc., pagats a·n P(ere) Colomines, verguer nostre, tres lliures, deu sous, les 

quals deu haver per tal com, de manament nostre verbal, anà als lochs de Cullera, Çuecha e 

Algezira ab comissió del governador per fer-hi execució dels blats que y fossen enbotigats 

hon estech X jorns, com partís de al ciutat a XXVI de maig e tornà a V de juny .... 
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1405, agost 26. València.  
Carta dels jurats de València adreçada als seus homòlegs d’Alzira a fi de que demanen que 

restitueixquen a Jaume Conquist, de Cogullada, terme d’Alzira, els 9 coloms que portava a València a 
vendre per avituallar de carn de coloms, o en cas contrari procediràn contra els dits jurats d’Alzira. 
AMV: Lletres missives dels anys 1403-1405; g3-8, f. 174v-175r. 
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Als honrats los justícia e jurats de la vila d’Algezira de nós los jurats de la ciutat de 

València: 

Salut e honor: 

Bé creem no ignorets com aquesta ciutat per sos privilegis e libertats pot traure e 

haver liberivolement de qualsevol lochs de son regne tota natura de vitualles a obs de sos 

viures, axí colomins e altres volateries, e coses, e açò encara ha per dret maternal a que 

alcuna vila o loch del regne que’s ha com a membre filial no déu reluctar e sia vengut a 

nostra sabuda que vosaltres aquestes coses no conteesats ne attenents que per la gran 

populació de aquesta ciutat fe sestelesser dels dits membres notoriament penyorats, 

marquats, molestats, e agreugats los portants colomins a aquesta ciutat, vehins vostres quasi 

per indirectum vedants que no n’i porten, ço que és intolleble, axí com a absorbent nostres 

privilegis e libertats. E senyaladament havets tolts e preses a·n Jacme Conquist, vehí de 

Cugullada, nou coloms que portava \ací/ a vendre per tal vós pregam, affectuosament e 

amigable, e en altra manera requerim que de aquestes coses cessets com sien parlant ab 

haver inpertinents, restituin al dit en Jacme los dits coloms. En altra manera, certificam-vos 

que si’l contrari // farets, ço que no creem, nosaltres haurem vosaltres e aquexa vila, axí  

com a expressament vedants ací ésser portats coloms e altres volateries e viures de vostres 

pertinencies e procehirem e farem procehir contra vosaltres e béns vostres si e segons 

trobarem ésser fahedor per rigor e forma de nostres furs, privilegis e provisions reyals. 

Datis Valencie, XXVIª  die augusti anno predicto.  
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1405, novembre 23 - 26. València. 

Clam interposat per Joan Bou, ciutadà, [senyor del lloc de Cotes -terme de la contribució general 
d’Alzira-], veí de València, davant els jurats de València contra els homes d’Albalat de la Ribera per 
quan durant el passat octubre estant el seu ramat fent mallada en la marjal del dit lloc foren increpats els 
pastors que el custodiaven per una partida d’una dotzena d’homes armats els quals feriren amb pedrades a 
un dels cabaners i tement sobrir més danys i agressions abandonaren el ramat, perdent-se 11 moltons, els 
quals avalua en 121 sous. 
AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, f. 56r-v. 

 

Die lune, XXIIIª die mensis novembris anno a Nativitate Domini Milessimo CCCCº quinto. 

En Johan Bou, ciutadà, de la ciutat de València, féu clams als honorables jurats de la 

ciutat sobredita, axí com a jutges ordinaris dels aemprius, franqueses e libertats de la dita 

ciutat, dels hòmens d’Albalat de la Ribera que tro a un mes podia haver, los seus pastors ab 
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son bestiar estants amalladats en lo terme del dit loch, ço és, en la marjal vengren de X a 

XII hòmens ab armes contra los dits pastors e lançaren-los pedres e donaren dues pedrades 

a un dels dits pastors en les espatles e rampellaren lo dit bestiar, per lo qual rampellament 

los dits pastors agueren a fogir e lexar lo dit bestiar e són se’n perduts X moltons que no·ls 

han poguts trobar e I mort que són per tots XI moltons, los quals, ab sagrament, estimà 

valer XI florins, ço és, I florí per cascun cap e lo dampnatge del rampellament XX florins 

d’or, los quals requir que li sien pagats, ensemps ab les messions feytes e fahedores per 

aquesta raó. En axí que promès, e·s obligà en poder dels honorables jurats e jutges damunt 

dits, e del scrivà lur, axí com a pública persona, stipulant e rebent en loch, nom, e veu de 

qui·s pertangué o pertànyer puxe e deie que si les penyores e execució de aquelles les quals 

los dits honorables jurats e jutges sobredits a instància del dit en Johan Bou valen e entenen 

fer de béns de hòmens del dit loch d’Albalat per la dita raó eren o seran feyts injustament 

pagarà totes messions dans e interesses que per aquesta raó convendrà fer e sostenir. E per 

les dites coses attenidores e complidores obligà quant a açò tots sos béns mobles e seents, 

haüts e per haver, onque sien o seran. E, no res menys, donà fermança sobre les dites 

coses, ço és, lo discret en Michel Arbúcies, notari, ciutadà, de la ciutat dessús dita, present, 

qui la dita fermanceria, volenterosament féu, e per aquella tots sos béns mobles e seents 

obligà. 

Presents testimonis foren a aquestes coses n’Arnau Claret, n’Anthoni Bonet e en 

Berthomeu Venira, notaris, de València.// 

Die iovis, XXVIª die mensis novembris anno a Nativitate Domini Millessimo CCCCº quinto. 

Lo dit en Johan Bou confessà haver haüts e reebuts d’en Lois Garcia, batle d’Albalat, per 

los dits XI moltons XI florins d’or e renuncià al dit clam. 
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1406, març 2. València.  
Clam interposat per mossèn Francesc d’Esplugues, senyor de la Pobla de l’Ardiaca, davant els 

jurats de València, contra el noble Pere de Montagut, cavaller, senyor de l’Alcúdia, per quan aquell o els 
seus vassalls assaltaren al seu esclau negre de camí a València amb diversos queviures i se’ls ha endut a 
l’Alcúdia.  
AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, s.f. 

 

Die martis, secunda die mensis marcii anno a Nativitate Domini Millessimo CCCCº sexto. 

Lo honorable mossèn en Francesch de Splugues, habitador de la ciutat de València, 

féu clams als honorables jurats de la dita ciutat, jutges ordinaris dels aemprius, franquees e 
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libertats de la ciutat sobredita, del noble Pere de Montagut, del qual és lo loch de la Alcúdia, 

que en lo dia de dissapte prop passat un catiu seu negre, appel·lat Miraflor, del seu loch de 

la Pobla del Artiacha, venint a la dessús dita ciutat, ab tres asens carregats de vitualles, ço 

és, los dos carregats de farina, e lo hu de civada, legums e altres vitualles, venint son camí 

dret per lo camí Real, e com fo prop dels Algadins lo dit noble en Pere de Montagut, o 

companyes sues, isqueren al dit camí Real e prengueren per força lo dit catiu, e los dits tres 

asens, ab les dites vitualles, e aquells se’n menaren al dit loch de l’Alcúdia, e segons se deia 

tenia pres e ferrat lo dit catiu, los quals: catiu, asens e vitualles jurà valer treents-trenta 

florins d’or comuns d’Aragó, ço és, lo dit catiu treents florins, e los asens ab les vitualles 

trenta florins, protestan de totes messions fetes e fahedores per aquesta raó. Requiren que 

les dites coses preses li fessen restituir. En axí que, promès e·s obliga en poder dels dits 

honorables jurats e jutges sobredits, e del scrivà lur, axí com a pública persona stipulant e 

reebent en loch, nom e veu de qui·s pertangué o pertànyer puxe e deie si les penyores e 

execució de aquelles les quals los dits honorables jurats e jutges qui dessús, a instància del 

dit honorable mossèn en Pere de Montagut e dels vasalls de aquell, habitants en lo dit loch 

de l’Alcúdia, per la dita raó eren o seran injustament feytes, pagarà totes messions dans e 

interesses que per aquesta raó convendrà fer e sostenir. E per les damunt dites coses 

attenidores e complidores. Obligà quant a açò tots sos béns mobles e seents, haüts e per 

haver, onque sien o seran, e per major seguretat de les dites coses donà fermança lo 

honorable mossèn en Berenguer Vives, habitador de la ciutat dessús dita, present, qui la 

dita fermanceria volenterosament féu e per aquella obligà tots sos béns mobles e seents, 

haüts e per haver, onque sien o seran. 

Presents testimonis foren a aquestes coses en Johan Pérez e en Johan Çaera, 

scuders, comorants en València//. 

E proposat lo dit clam los dits honorables jurats et jutges, dessús dits, instant e 

requirent lo dit honorable mossèn en Francesch de Splugues manaren ésser feyta e tramesa 

al dit noble en Pere de Montagut la letra següent:  

Al noble en Pere de Montagut del qual és lo loch de la Alcúdia, de nós los jurats de 

la ciutat de València, jutges ordinaris dels amprius, franquees e libertats de la dita ciutat: 

saluts. 

Ab creximent de honor per clams del honrat mossèn Francesch d’Esplugues, 

habitador de la ciutat sobredita, havem sabut que vós, dit noble, o companyes vostres, 

disapte prop passat un catiu seu negre appel·lat Miraflor venint del seu loch appel·lat la 

Pobla del Artiaqua, ab III asens carregats, lo hu de civada, legums e altres vitualles, e los 
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dos de farina, camí caminant per lo camí Real ací a la dita ciutat, e com fon prop dels 

Algadins prengués o prengueren per força lo dit catiu, ab los dits III asens carregats, ab les 

dites vitualles, e aquells menàs o menaren al dit loch de la Alcúdia. E, segons se dehia, 

tenits pres e ferrat lo dit catiu que no·l havets volgut delliurar, lo qual catiu ha preat, ab 

sagrament, valer treents florins d’or comuns d’Aragó, e los dits asens ab les dites vitualles 

trenta florins d’or protestan de totes les messions fetes e fahedores per aquesta raó. E haja 

request-nos que·ls dits catiu, asens e vitualles li deguessem restituïr e tornar o la stima 

dessús dita ab les messions. E nós consideran que totes e qualsevol persones vinents a la 

dita ciutat, ab vitualles són assegurats e guiats, ab totes lurs robes e béns, segons forma de 

privilegis de la dita ciutat, e per consegüent aquelles no deviets o podiets pendre, ni retenir, 

encara que aguessen comés alcún crim o delicte, per ço, instant lo dit mossèn Francesch 

d’Esplugues a vós requerim e pregam, que encontinent, vista la present, restituiscats a 

aquell lo dit catiu, asens, e vitualles per vós o companyes vostres occupades preses e 

occupades, a dins X dies primers vinents, aprés presentació de la present, a avant 

contínuament comptadors ha es trameses e meses en nostre poder tants de béns vostres, o 

de vassals e sotmeses vostres, habitants en lo dit loch de la Alcúdia, bastants a les// dites 

quantitats e messions. En altra manera, com nós no puxam o dejam deffallir en mantenir e 

defendre nostres privilegis, certificam-vos que, nós farem fer repenyores de tants de béns 

vostres, e dels dits vostres vassalls, bastants a les quantitats sobredites e messions e en 

aquells farem fer execució e vendes per reintegrar lo dit mossèn Francesch d’Esplugues de 

les coses per vós, o companyes vostres, preses e ocupats, segons que en semblants feyts es 

acustumat fer. 

Datis Valencie, quarta die mensis marcii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº VIº. 

Sagellada ab lo sagell del hu de nosaltres, com no hajam a present los sagells del 

consell de la dita ciutat. 

Die sabbati, hora prime intitulata sexta die mensis marcii anno a Nativitate Domini Mº 

CCCCº sexto, en Berthomeu de Calataiú, verguer dels dits honorables jurats, e jutges dessús 

dits, al qual fon liurada la damunt dita letra per presentar aquella dix, e relació féu que en lo 

dia de hir, que fon divendres, era anat al dit loch de la Alcúdia, e que havia presentada la 

dita letra al dit noble en Pere de Montagut, personalment atrobat en ora de mig dia, e que li 

havia respost que faria ço que degués. 

Die iovis, XVIIIª die mensis marcii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº VIº, en Vicent de 

Castellnou, notari, ciutadà de València, procurador del dit honrat mossèn Francesch 

d’Esplugues, segons appar de la sua procura, ab carta pública feyta en València, XII die 
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mensis octobris anno a Nativitate Domini Millessimo CCCCº quinto, (sic) closa e subsignada per en 

Lorenç Saragossà, per auctoritat real notari públich de València, en lo dit nom dix que com 

lo dit seu principal se tingués per content de les coses que per lo dit noble en Pere de 

Montagut, o companyes sues li era stat pres, e en lo dit clam contengudes, per ço dix que li 

plahia que·l dit clam fos cancel·lat. 
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1406, març 17. València. 

Clam interposat per Huguet Espàrrec, carnisser de València, davant els jurats de València contra 
els homes de Pardines per quan durant la Quaresma passada de camí cap al Saladar de Sueca aquells li 
prengueren un moltó, el qual degollaren i se l’emportaren, el qual avalua en 12 sous. 
AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, s.f. 

 

Die mercuri, XVIIª die mensis marcii anno a Nativitate Domini milessimo CCCCº sexto. 

N’Uguet Spàrech, carnicer, vehín de la ciutat de València, féu clams als honorables 

jurats de la dita ciutat, jutges ordinaris dels aemprius, franquees e libertats de la sobredita 

ciutat, dels hòmens del loch de Pardines, que la primera setmana de Quaresma lo seu 

pastor guardant e caminant cap avant un ramat de bestiar seu, per lo terme del dit loch vers 

lo Saladar de Çuequa, pasturant les erbes del dit terme, segons que li era legut e permès per 

furs e privilegis, no faen mal ne dan a negú, hòmens del dit loch de Pardines vengueren al 

dit ramat de bestiar, allí on pastura e anava, e prengueren un moltó e aquell degollaren e ab 

si s’enportaren, lo qual moltó jurà valer XII sous. En axí que promès e·s obligà en poder 

dels dits honorables jurats e jutges dessús dits, e del scrivà lur, axí com a pública persona 

stipulant e reebent en loch, nom, e veu de qui·s pertany o pertànyer pot e déu que si les 

penyores e execució de aquelles, les quals los dits honorables jurats e jutges damunt dits, a 

instància del dit n’Uguet Spàrech, volen o entenen a fer de béns de hòmens del dit loch de 

Pardines per la dita raó eren o seran feytes injustament pagarà totes messions, dans e 

interesses que per aquesta raó covendrà fer e sostenir. E per les dites coses, atenidores e 

complidores, obligà quant a açò tots sos béns mobles e seents, haüts e per haver, onque 

sien o seran. E per major seguretat de les dites coses donà fermança, ço és, en Guillem 

Collar, notari, ciutadà, de la dita ciutat, present, qui la dita fermança, volenterosament féu, e 

per aquells obligà tots sos béns mobles e seents, haüts e per haver, onque sien o seran. 

Die mercuri, XVIIª die mensis marcii anno a Nativitate Domini Milessimo CCCCº VIº, en 

Pere de Pina, notari, procurador del honrat en Johan Roiç de Corella, del qual és lo dit loch 
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de Pardines e substituït del síndich del dit loch e sens perjudici del dret de sos principals 

més e deposà en // poder d’en Vicent Gil, verguer, un anell d’or, sens pedra alcuna, lo qual 

promès fer, valer aytant com es demanat e les messions, e volch que fos haüt per subastat 

axí com si per X dies fos estat, subastat per lo corredor.   
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1406, maig 29. Alzira 
Acord del consell general d’Alzira en el qual s’aprova pagar la multa a la que havia estat 

condemnat Bernat Martí, de Cabanes, terme d’Alzira, per raó d’una executòria dictada pel governador de 
València. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1405-1406; 03/11, f. 58r. 

 

Ítem, del fet d’en Bernat Martí, de Cabanes, del blat que la vila li ha pledejat e obtés 

execució contra aquells que’ls se partiren és acordat que li sia donada la executòria al dit en 

Bernat Martí, emperò, ans que aquell ne use, sia feta paraula per part de la vila al 

governador que per vigor de la executòria serà demanat lo dit blat, emperò que tant com ell 

ne té del dit blat ans que no demanavem a ell la vila ho vol pagar al dit vehí seu per 

reverència sua. E açò sia posat en execució prestament, per ço que lo dit Bernat Martí no 

ignore tants dans. 
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1407, febrer 14. València. 

Clam interposat per Joan Pérez, paraire de València, davant els jurats de València contra Pere 
Canyelles, de Guadassuar, per quan intimidà de paraula i fets amb amenaces de mort el seu pastor quan 
guardava el seu ramat en el territori de Guadassuar. 
AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, s.f. 

 

Die lune, XIIIIª die mensis febroarii anno a Nativitate Domini Milessimo CCCCº septimo. 

En Johan Pérez, parayre, habitant en la parròquia de sent Andreu, de la ciutat de 

València, féu clams als honorables jurats de la ciutat de València, jutges ordinaris dels 

aemprius, franquees e libertats de la ciutat sobredita, que dijous prop passat en hora de la 

oració, o quasi, Andreu Just, pastor seu, guardave cent-setanta ovelles, ab sos corders, en lo 

terme de G(uada)çuar e de Algezira pasturan les erbes dels dits termens, segons que li ere 

legut per furs e privilegis de la ciutat dessús dita, no faen mal, ne dan a degú, e axí com lo 

dit bestiar se’n tornàs atràs pasturan com fon al pastor de un pont, vench en Pere Canyelles, 
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e un altre hom, appel·lat Ruvio, e contrastaven al pastor de fer passar lo dit bestiar per lo 

dit pont en tant que·l dit en Pere Canyelles menà de paraula lo dit pastor que·l mataria hoc 

encara que li tragué lo punyal remetesen al dit pastor per dar-li ab lo dit punyal e lo dit 

pastor veent açò fogí e lexà lo dit bestiar per tal que no  prengués alcun mal e dan en la sua 

persona, e, enapés,en Pere Ligalbé, carniçer, de Guadaçuar, vench-li detràs pregant-lo que 

tornàs al dit bestiar, e lo dit pastor aprés a més del dit carnicer tornà al dit bestiar e tornat lo 

dit pastor lo dit en Pere Canyelles gità la mà al caputxó al dit pastor, e l’altra mà gità al 

punyal dient-li: per cul d’axí jo us mataré e no lexarets lo bestiar e às no li feren. Requiren 

que y fo feta justícia. E los dits honorables jurats e jutges sobre dits dixeren que·s offeren 

de fer-li sobre les dites coses compliment de dret e de justícia. E lo dit en Johan Pérez 

promès e·s obligà en poder dels dits honorables jurats e jutges qui dessús, e del scrivà lur, 

axí com a pública persona stipulant e reebent en loch, nom e veu de qui·s pertangué, o 

pertany, puxe e deie que si messions, dans, e interesses convenia fer e sostenir per aquesta 

raó al dit en Pere Canyelles injustament pagarà aquelles. E açò attendre e complir. Obligà 

quant a açò tots sos béns mobles e seents, haüts e per haver, onque sien o seràn. E, no res 

menys, donà fermança sobre aquestes coses \en Ramon del Mas, ciutadà de València, 

present, qui la dita fermança volenterosament féu e per aquella obligà/ tots sos béns 

mobles e seents, haüts e per haver, onque sien o seran. 

E feyt lo dit clam lo dit en Johan Pérez jurà que·l dit clam havia posat ab veritat e 

no per malícia. 

Presents testimonis foren (a) aquestes coses en Johan Caldés e en Jacme Rull, 

scriptors. 
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1407, juliol 28. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Barberà, d’Algemesí, 15 lliures, 5 sous, 6 diners, de subvenció (a raó de 18 diners per cafís) per portar 
203 cafissos, 8 barcelles, de forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1407-1408; J-35, f. 7r. 

 

De nós etc., pagats a·n Guillem Barberà, vehín de Algemezí, XV lliures, V sous, VI 

diners, a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa, a raó de XVIII diners per cascun 

caffís de forment, de CCIII caffiços, VIII barcelles, de forment que ha feyt portar e vendre 

en l’almodí de la dita ciutat segons que per libre d’asseguraments e manifests de blats appar 
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e a nós és cert. E cobrats d’ell lo present albarà cor mostrant aquell la dita quantitat nós 

serà presa  en compte de paga. Datis ut supra. Vidit G(uilelmus) Pintor. 
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1407, octubre 21. València. 

Clam interposat per Antoni Magraner, cabaner de València, davant els jurats de València contra 
el fill d’Antoni de Lins, d’Alzira, per quan l’acassà amb dards i amenaçà en ferir a Bernat Camporell i 
Bernat Despont, de l’Alcúdia, ambdós pastors seus, i a conseqüència de l’acció d’aquell desempararen el 
ramat i s’han extraviat algunes ovelles, dos gossos, un mastí i una llebrera.  
AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, s.f. 

 

Die iovis, XXIª  die mensis octobris anno a Nativitate Domini millessimo CCCCº VIIº. 

E n’Anthoni Magraner, cabaner, habitant en la parròquia de Santa Creu, de la ciutat 

de València, en lo carrer dels Teixidors, féu clams als honorables jurats de la dita ciutat, 

jutges ordinaris dels aemprius, franquees e libertats de la ciutat sobredita, del fill d’en 

Anthoni de Lins, vehín de la vila d’Algezira, que en lo dia de hir, en hora de nona, Bernat 

Camporrell, e un altre fadrí appel·lat Bernat Despont, fill d’en Salvador Dezpont, del loch 

de l’Alcúdia de Carlet, guardant CLXXV cabeces de bestiar, ovelles, ab V mardans d’ell dit 

n’Anthoni Magraner en lo Pla dels Albanells, en una vinya, partida del dit bestiar e partida 

de aquell en un camp del terme de la dita vila d’Algezira, vench lo fill del dit n’Anthoni de 

Lins ab un parell de darts, e ab la hu dels dits darts embagat acasà bé un treyt de ballesta lo 

dit Bernat Camporrell, per ferir e dampnejar aquell, e·l agré dampnejat sinó fos fogit per 

que agué a desemparar lo dit bestiar e no sap que·s féu del dit bestiar, mas pres un caputxó 

de sayal del fadrí appel·lat Bernat Dezpont, qui guardava lo dit bestiar, ensemps ab lo dit 

Bernat Camporell, lo qual caputxó estimà valer, ab sagrament, VI sous, e lo dit bestiar ab 

XIII corders que romanien en corral, e dos cans, un mastí e una lebrera, les quals estimà 

valer, ço és, cascuna de les ovelles, com III agués prenyades e de parides, un florí cascuna, e 

los mardans XX sous cascú, e lo mastí dos florins, e la lebrera dos florins. Les quals 

quantitats requir sien pagades, ensemps ab les messions feytes e fahedores per aquesta raó. 

Protestan del dampnatge del dit bestiar, lo qual puix demanar e haver totahora que ben vist 

li serà. En axí que promès e·s obligà en poder dels dits honorables jurats e jutges damunt 

dits, e del scrivà lur, axí com a pública persona stipulant e reebent en loch, nom e veu de 

qui·s pertangué o pertànyer puxe e deie que si les penyores e execució de aquelles, les quals 

los dits honorables jurats e jutges dessús dits volen o entenen fer a instància del dit 

n’Anthoni Magraner de béns del dit n’Anthoni de Lins per la dita raó eren e seran feytes 
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injustament pagarà totes messions, dans e intereses que per aquesta raó convendrà fer e 

sostenir. E açò attendre e complir. Obligà quant a açò tots sos béns mobles e seents, haüts 

e per haver, onque sien e seran. E, no res menys, donà fermança sobre les dites coses en 

Bertomeu Boix, flaquer, habitant en la parròquia de sent Andreu, de la damunt dita ciutat, 

present, qui la dita fermanceria volenterosament féu, e per aquella obliga tots sos béns. 

Testimonis [ ***]. 
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1407, octubre 29. Carcaixent. 

Relació de deutes aparegudes en un paper durant la redacció de l’inventari post-mortem 
d’Andreu Talents, de Carcaixent, i dels quals ell és creditor. 
AMA: Notal de Bernat Llorenç de l’any 1407; 040/13, f. 191r-v. 

 

Ítem, he trobat I full de paper tosquà, en lo qual eren scrits los deutes que eren 

deguts al dit defunct segons que·s segueixen: 

Primo, deuen Feliu Alcover e Bernat Alcover, de Quatretonda, tots comptes que jo 

he fet treents-trenta-set sous, quatre diners. 

Ítem, deu Roget, de Barcheta, restants de certes ovelles que li vení cent-huytanta 

sous. 

Ítem, Abdal·là, de la Torre de na Peyrona, restants de certes ovelles que li vené 

cent-sexanta sous. 

Ítem, deu Terraboní, de la dita Torre de na Peyrona, restants de ovelles que li vené, 

vint-dos sous, Terraboní e Abdarra, son fermança, la hu a l’altre e cascú pel tot. 

Ítem, deuen en Johan Martínez e en Berthomeu Castell, de Xàtiva, de moltons 

que·ls doní a miges CCXL moltons per CCXL florins, resten me’n a pagar mil-doents sous. 

Ítem, deu en Domingo Johan, del Ràfol, de vi, e de diners que li prestí, e diners 

que·m recaptà d’en Francés Segura, del loch matex, de preu de ovelles que devia cent-vint 

sous. 

Ítem, deu Jacme Çavall, menor, de Ènova, de preu de ovelles per Ramon Sanç, del 

loch matex, resta a pagar dotze sous. 

Ítem, deu Pere Lópiz, de València, carnicer, per X cabrits, L sous, e per mig bacó 

de carnsalada e la sisa que bestragí, per tot setanta-tres sous, sis diners. 

Ítem, deu Andreu Matoses, carnicer,//de València, per cabrits que comprà, resten a 

pagar, vint-dos sous. 
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Ítem, deu Aparici Muntaner, de Carcaxén, de vi que li vení, e d’erba, resten a pagar 

trenta-nou sous. 

Ítem, deu Pere Balcebre, de Benigànim, de una gerra de vi e diners prestats, és per 

tot cinquanta-cinc sous. 

Ítem, deu Anthoni Casalills, de Alzira, per un cafiç de forment quaranta-un sous.  

Ítem, deu Garcia Berbegal, del Raval, una faneca de forment que li prestí.  

Ítem, deu Abrafim Castellano, de la Taverna, de resta de cabrons vint-hun sous. 

Ítem, deu ell matex de resta de ovelles quinze sous. 

Ítem, deu lo fill de Funcey Amarey, de Ènova, de resta de moltons e d’ovelles vint-

quatre sous, huit diners.  

Ítem, deu lo fill d’Abdal·là lo soguejador, genre de Liridà, de hun cabró, dotze sous. 

Ítem, deu Domingo Vicent, de Carcaxén, de VII barcelles de civada, he dues 

faneques de forment. 

Ítem, deu la de Berthomeu Mediana, de Carcaxén, de II faneques de forment, la una 

a ras e l’altra a veient. 

Ítem, d’altra part hel matex de blat que li vení quatre sous, nou diners. 
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1407, octubre 29. València. 
Clam interposat per Pere Portell, [cabaner], veí d’Alginet –de la Contribució General de 

València-, davant els jurats de València, contra homes de Catadau per quan passant el seu bestiar pel 
territori del dit lloc en direcció a Alginet foren intimidats i amenaçats el fill del declarant i Pere Castelló, 
ambdós pastors de la seua cabana, i pel temor de que els fessen mal abandonaren el ramat extraviant-se 70 
ovelles, dos cabrits, bèsties de càrrega, mastins i el fato, tot avaluat en 496 sous.  
AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, s.f. 

 

Die veneris, XXIXª die mensis octobris anno a Nativitate Domini Milessimo CCCCº VIIº. 

En Pere Portell, vehín d’Algenet, féu clams als honorables jurats de la ciutat de 

València e jutges ordinaris dels emprius, franquees e libertats de la dita ciutat, dels hòmens 

de Catadaur, que en Pere Castelló, e un fadrí appel·lat Pere Portell, fill del dit en Pere 

Portell, huy ha VIII dies, ells vinents de Dues Aygues ve(r)s lo dit loch de Algenet ab 

CCCCXXX cabeces de bestiar lanar, poch més o menys, e com foren en terme del dit loch 

de Catadaur, prop de les vinyes, vinent cap avant vench un moro del dit loch, e ab un dart 

que tenia remetes ve(r)s lo dit Pere Castelló e com aquell se deffensàs de aquell que no li fes 

dan, lo dit moro cridà altes veus: “via fora”, e al cridar que aquell fahia vengren dos moros 
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ab lançes en ajuda del dit moro, e ladonchs lo dit Pere Castelló temen-se que no·l matasen 

e li fae-se’n altre mal desemparà lo dit bestiar e fogí ell e lo dit fadrí e semblantment lexaren 

lo fato e tres bèsties, la una carregada, e les dues buydes, e tres cans mastins, del qual 

bestiar fallen LXX cabeces, poch més o menys, les quals estimà valer, ab sagrament, 

cascuna d’aquelles seten sous e dos cabrits xichs, tres sous cascun. Les quals quantitats 

requir que li sien pagades, protestan de les messions e dampnatges per aquesta raó feytes e 

sostengudes, fahedores e sostenidors, les quals pogués demanar e haver tota hora que ven 

vist li fos. En axí que promès e·s obligà en poder dels dits honorables jurats e jutges 

damunt dits, e del scrivà lur, axí com a pública persona stipulant e reebent en loch, nom e 

veu de qui·s pertangué o pertany puxe e deie que si les penyores o execució de aquelles, les 

quals los dits honorables jurats e jutges sobredits, a instància del dit en Pere Portell, volen e 

entenen fer de béns de hòmens habitants en lo dit loch de Catadaur, per la dita raó eren o 

seran feytes injustament pagarà totes messions, dans e interesses que per la dita raó 

convendrà fer e sostenir. E açò attendre e complir. Obligà quant a açò tots sos béns mobles 

e seents, haüts e per haver, onque sien o seran. E per major seguretat de les dites coses 

donà fermança en Domingo Moner, vehín del dit loch d’Algenet, present, qui la dita 

fermança volenterosament féu e per aquella tots sos béns obligà. 

E proposat lo dit clam fou rebut sagrament del dit en Pere Portell si havia proposat 

aquell ab veritat, lo qual respòs e dix que hoc. 

Ítem, fon interrogat si’l havia proposat per malícia alcuna e dix que no. 

Testimonis en Guillem Roig, notari, e en Vicent Fonollosa, scriptor. 
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1408, gener 12. València.  

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Barberà, d’Algemesí, 15 lliures, 19 sous i 10 diners, de subvenció per 339 cafissos i 7 barcelles de civada 
que amb bèsties de tragí portà per vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1407-1408; J-34, f. 34v. 

 

De nós, etc., pagats a·n Guillem Barberà, vehín de Algemezí, XV lliures, XVIIII 

sous, X diners, a ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa, a raó de XII diners per 

cascun caffís de civada, ço és, XV lliures per CCC caffisos, a raó dels dits XII diners per 

caffís, e XVIIII sous, X diners, per XXXIX caffisos, VII barcelles, a raó de VI diners per 

caffís, per ço com ultra los dits CCC caffisos assegurarets havia feyts portar los dits 
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XXXVIIII cafissos, VII barcelles, dels quals justícia no seriem tinguts de dar-li ajuda, sinó 

de benechnitat los quals CCCVIIII caffisos, VII barcelles, ab diverses bèsties de tragí ha 

feyt a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libre d’asseguraments e 

manifests de blats appar et fiat ut supra. Datis Valencie, XIIª die mensis ianuarii anno a Nativitate 

Domini Millesimo CCCº VIIIº. 
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1408, febrer 11. València. 

Clam interposat per Domingo Vilar, cabaner de València, davant els jurats de València, contra 
el justícia d’Alzira per la multa que li imposà de 5 sous i ban per haver introduït el seu bestiar en un camp 
on hi havia rostoll.  
AMV: Clams dels anys 1404-1412; zz-1, s.f. 

 

Die sabbati, XIª die mensis febroarii anno a Nativitate Domini Milessimo CCCCº VIIIº. 

Domingo Vilar, cabaner, vehín de la ciutat de València, féu clams als honorables 

jurats de la dita ciutat, jutges ordinaris dels aemprius, franquees e libertats de la dita ciutat, 

del justiciat de la vila d’Algezira que li havia feyt pagar cinch sous e ban, per ço com lo seu 

bestiar era entrat en un camp on havia rostoll e era moll per pluja que havia feta, pochs dies 

havia. Requiren que aquells li fosen restituïts, ensemps ab les messions feytes e fahedores 

per aquesta raó. En axí que promès e·s obligà en poder dels dits honorables jurats e jutges 

dessús dits, e del scrivà lur, axí com a pública persona stipulant e reebent en loch, nom e 

veu de qui·s pertangue o pertany puxe e deie que si les penyores e execució de aquelles les 

quals los dits honorables jurats e jutges damunt dits volen o entenen fer de béns de hòmens 

habitants en la dita vila d’Algezira, a instància del dit en Domingo Vilar, per la dita raó eren 

o seran  feytes injustament  pagarà totes messions, dans e interesses que per aquesta raó 

convendrà fer e sostenir. Et açò attendre e complir. Obligà quant a açò tots sos béns 

mobles e seents, haüts e per haver, onque sien o seran. E, noresmenys, donà fermança 

sobre aquestes totes en Berthomeu Gil, cabaner, vehín de la dita ciutat, present, qui la dita 

fermança volenterosament féu e per aquella tots sos béns obligava. 

E feyt lo dit clam lo dit en Domingo Vilar jurà que·l dit  clam posava ab veritat e no 

per malícia alcuna. 

Presents testimonis foren a aquestes coses en Johan Caldés, notari, e en Vicent 

Fenollosa, scriptor. 
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1408, maig 19. València. 

Clam interposat per Joan Comes, carnisser de València, davant els jurats de València, contra el 
guardià del lloc d’Albalat de la Ribera, per tant com a començament de maig degollà i s’emportà un mardà 
del seu bestiar, avaluat en 16 sous, quan aquell passava pel terme cap a Trullàs i per evitar un malpas de 
la sèquia passà prop del bovalar.  
AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, s.f. 

 

Die sabbati, XVIIIIª die mensis madii anno a Nativitate Domini Milessimo CCCCº octavo. 

En Johan Comes, carnicer,  vehín de la ciutat de València, féu clams als honorables 

jurats de la dita ciutat, jutges ordinaris dels aemprius, franquees e libertats de la dita ciutat, 

del guardià del terme del loch d’Albalat de Pardines, que tro a XV dies podia haver, Pero 

Matheu, pastor seu, vinent devés València, ab lo seu bestiar, camí caminant cap avant 

pasturan les erbes, no faen mal, ne dan a degú en com fo al cap del terme e com hi agués 

un mal pas en la cèquia, que sens gran dan no poguera passar lo dit bestiar, anà (a) passar 

prop del boalar qui és en lo camí anant devés Trullàs, lo dit guardià prés un moltó del dit 

bestiar e aquell degollà en la carrera e ab si lo se’n portà, lo qual moltó estimà valer, ab 

sagrament XVI sous. Requiren que aquells li fosen pagats, ensemps ab les messions feytes, 

e fahedores per aquesta raó. En axí, que promès es obligà en poder dels dits honorables 

jurats e jutges dessús dits, e del scrivà lur, axí com a pública persona stipulant e reebent en 

loch nom e veu de qui·s pertangué o pertany puix e deie que si les penyores e executà de 

aquelles les quals los dits honorables jurats e jutges sobredits, a instància del dit en Johan 

Comes, volen o entenen fer de béns de hòmens habitants en lo dit loch d’Albalat, per la 

dita raó eren o seran feytes injustament pagarà totes messions, dans e interesses que per 

aquesta raó convendrà fer e restituir. E açò attendre e complir. Obligà quant a açò tots sos 

béns mobles e seents, haüts per haver, onque sien o seran. Et, no res menys, donà 

fermança sobre aquestes coses en Guillem Pujalt, carnicer, vehín de la dita ciutat, present, 

qui la dita fermança volenterosament féu e per aquella obligà tots sós béns mobles e seents, 

haüts e per haver, onque sien o seran. 

E feyt lo dit clam lo dit en Johan Comes jurà que·l dit clam posava ab veritat e no 

per malícia alcuna. 

Testimonis foren a aquestes coses en Guillem Roig, notari, e en Vicent Fenollosa, 

scriptor. 
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1409, gener 4. València. 

Clam interposat per Domingo Camarelles, [cabaner], d’Alginet –Contribució General de 
València-, davant els jurats de València, contra els frares del monestir de Santa Maria d’Aigües Vives, 
d’Alzira, per quan en desembre de 1408, homes del dit monestir li degollaren un mardà del seu ramat, 
avaluat en 44 sous.  
AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, s.f. 

 

Die veneris, quarta die mensis ianuarii anno a Nativitate Domini Milessimo CCCCº nono. 

En Domingo Camarelles, habitant en lo loch d’Algenet, féu clams als honorables 

jurats de la ciutat de València, jutges ordinaris dels aemprius, franquees e libertats de la dita 

ciutat, dels frares del monestir de Aigües Vives que en lo mes de deembre, ans de la festa 

de Nadal prop passada, li degollaren un mardà del seu bestiar per ço com pexien les erbes 

del terme no faen mal, ne dan a degú, la qual mardà stimà valer, ab sagrament, quatre 

florins d’or. Requiren que aquells li fosen pagats, ensemps ab les messions feytes, e per fer 

per aquesta raó. En axí que promès e·s obligà en poder dels dits honorables jurats e jutges 

sobredits e del scrivà lur axí com a pública persona stipulant e reebent en loch, nom, e veu 

de qui·s pertangue o pertany puxen e deien que si les penyores e execució de aquelles les 

quals lo dits honorables jurats e jutges damunt dits, a instància del dit en Domingo 

Camarelles, volen e entenen fer de béns dels frares del dit monestir de Aigües Vives per la 

dita raó eren o seran feytes injustament pagarà totes messions, dans e interesses que per 

aquesta raó convendrà fer e sostenir. E açò attendre e complir. Obligà quant açò tots sos 

béns mobles e seents, haüts e per haver, onque sien o seran. E, noresmenys, donà fermança 

sobre les dites coses n’Arnau Johan, mercader, ciutadà de la dita ciutat, present, que la dita 

fermança volenterosament féu e per aquella obligava tots sos béns mobles e seents haüts e 

per haver on que sien o seran. 

E feyt lo dit clam lo dit en Domingo Camarelles jurà que·l dit clam posant ab 

veritat e no per malícia alcuna. 

Testimonis en Guillem Roig, notari, e en Michel Caravall. 

Die lune, XIIIIª die mensis ianuarii anno a Nativitate Mº CCCCº VIIIIº. Frare Johan 

Romanya, prior del monestir de Aigües Vives, més e deposà en poder del discret en Jacme 

de Sent Vicent, síndich de València, sis florins d’or comuns d’Aragó per raó del dit clam ab 

protestació que tot son dret li romangués salvu contra lo dit en Domingo Camarelles. 
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1409, març 1. València. 

Clam interposat per Domingo Camarelles, cabaner d’Alginet –Contribució General de València-, 
davant els jurats de València, contra el guardià de l’Alcúdia de Carlet, per quan li havia empenyorat una 
somera i colpejà amb una llança al seu fill per pasturar el seu bestiar en el terme del dit lloc. 
AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, s.f. 

 

Die veneris, prima die mensis marcii anno a Nativitate Domini Millessimo CCCCº nono. 

En Domingo Camarelles, cabaner, habitant en lo loch d’Algenet, de la contribució 

de la ciutat de València, se clamà als honorables jurats de la ciutat de València, jutges 

ordinaris dels aemprius, franquees e libertats de la dita ciutat, del guardià del terme del loch 

de l’Alcúdia de Carlet li havia penyorat una somera e li havia barrafustat son fill ab una 

lança, per ço com lo seu bestiar pexie les erbes del terme del dit loch de l’Alcúdia, segons 

que li era legut per furs e privilegis de la ciutat dessús dita no faen mal ne dan a degú, la 

qual estimava valer, ab sagrament, set florins d’or comuns d’Aragó, les quals requir que li 

sien pagats, ensemps ab les messions feytes, e per fer per aquesta raó. En axí que promès 

e·s obligà en poder dels dits honorables jurats e jutges damunt dits, e del scrivà lur, axí com 

a pública persona stipulant e reebent en loch nom e veu de qui·s pertangue o pertany puxe 

e deie que si les penyores e execució de aquelles les quals lo dits honorables jurats e jutges 

damunt  dits, a instància del dit en Domingo Camarelles, per la dita raó volen e entenen fer 

de béns de hòmens de l’Alcúdia eren o seran feytes injustament pagarà totes messions, dans 

e interesses que per aquesta raó convendrà fer e sostenir. E açò attendre e complir. Obligà 

quant açò tots sos béns mobles e seents haüts e per haver onque sien o seran. E, no res 

menys, donà fermança sobre les dites coses en Johan Cit, perayre, vehí de la dita ciutat, 

present, qui la dita fermança volenterosament féu e per aquella tots sos obligà. 

Et feyt lo dit clam lo dit en Domingo Camarelles jurà que·l dit clam posava ab 

veritat e no per malícia alcuna. 

Testimonis en Vicent Fonollosa e en Jaume Martí. 

E, enapés, en lo dit dia de dimecres, en hora de vespres, primer dia de març (sic) del 

any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCCº nou, en Berthomeu de Calatayú, verguer 

dels honorables jurats e jutges, sobredits, dix e relació féu que ell, de manament dels dits 

honorables jurats e jutges a instància del dit en Domingo Camarelles havia manat a·n 

Francesch Scolà, notari, procurador del noble mossèn en Pere de Montagut, que pagàs la 

quantitat dels dits set florins e donàs penyores bastants a pagar aquells ab les messions 

feytes e fahedores, lo qual li havia respost que ell li’n scriuria. 
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1409, maig 4. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Bernat 
Domingo, d’Algemesí, 2 lliures, 9 sous de subvenció (a raó de 12 diners per cafís) per portar de Borriana i 
de Castelló de la Plana 49 cafissos de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1408-1409; J-36, f. 47r. 

 

De nós etc., pagats a·n Bernat Domingo, d’Algemezí, dues lliures, nou sous, a ell 

degudes d’ajuda per nós a aquell promesa, a raó de XII diners per cascun caffís de civada, 

de quaranta-nou caffisos, de civada que de les parts de la Plana de Burriana, e de Castelló 

ha feyt portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libre 

d’asseguraments e manifests de blats appar, e a nós és cert. E cobrats d’ell lo present albarà 

etcètera, fiat ut supra. Datis ut supra. Ponç dez Pont. 
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1409, maig 22. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Barberà, d’Algemesí, 4 lliures, 18 sous, de subvenció (a raó de 12 diners per cafís) per portar de la 
comarca de la Plana i d’Alzira 98 cafissos, de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la 
ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1408-1409; J-36, f. 51r. 

 

De nós etc., pagats a·n Guillem Barberà, d’Algemezí, quatre lliures, dehuit sous, a 

ell degudes de ajuda per nós a aquell promesa, a raó de XII diners per cascun caffís de 

civada, de noranta-huyt caffisos de civada, les quals de les parts de la Plana e d’Algezira ha 

feyt portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libre 

d’asseguraments e manifests de blats appar e a nós és çert. E cobrats d’ell lo present albarà, 

etcètera, fiat ut supra. Datis Valencie, XXIIª die mensis madii anno a Nativitate Domini millesimo 

CCCCº nono. Sanxo Narbonés. 
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1410, febrer 21. València. 

Clam interposat per Arnau Faura, ciutadà de València, davant els jurats de València contra 
homes de Massalavés per quant l’anterior nit una partida d’aquells armats amenaçaren de mort els seus 
pastors, els quals fugiren tement morir, i el ramat fou corregut i per això es perderen 10 moltons. 
AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, s.f. 

 

Die veneris, XXIª die mensis februarii anno a Nativitate Domini Milessimo CCCCº decimo. 

N’Arnau Faura, ciutadà, de la ciutat de València, féu clams als honorables jurats de 

la dita ciutat, jutges ordinaris dels aemprius, franquees e libertats de la çiutat sobredita, dels 

hòmens habitants en lo loch de Maçalavéç, que en la nit prop passada, a prim so, vengren 

mà armada al seu bestiar, lo qual era en lo terme del dit loch amalladat on erbejava les erbes 

del terme del dit loch, segons li era legut e permès per furs e privilegis de la ciutat damunt 

dita, no faen mal, ne dan a degú, e crebantaren lo dit bestiar, e volgren matar los pastors, els 

agren morts, sinó fogiren, e desempararen lo dit bestiar, e los dits hòmens prengueren del 

dit bestiar deu moltons, e aquells s’enportaren ab si. E lo I dels pastors cridan: “via fora” 

anase’n ve(r)s lo loch de Montortal, e los moros del dit loch hon lo dit pastor isqueren e 

anaren al dit bestiar, ensemps ab lo dit pastor, e trobaren lo dit bestiar tot desramat, ançà e 

llà, e replegaren aquell, e trobaren que li fallia los dits X moltons, e aprés que agren replegat 

aquell menaren lo dit bestiar al dit loch de Montortal, e menaren aquell en un corral, los 

quals X moltons estima valer, ab sagrament, vint florins d’or d’Aragó, ço és, dos florins per 

cap, e lo crebantament del dit bestiar dos sous per cabeça los quals moltons són CCCC XL. 

Requiren que les dites quantitats li fosen pagades, ensemps ab les messions feytes e 

fahedores, per aquesta raó. En axí que, promès e·s obliga en poder dels dits honorables 

jurats e jutges, e del scrivà lur, axí com a pública persona stipulant e reebent en loch, nom e 

veu de qui·s pertangue o pertany pot e deu que si les penyores e execució de aquells, les 

quals los dits honorables jurats e jutges, a instància del dit n’Arnau Faura, volen o entenen 

fer de béns de hòmens del dit loch de Maçalaveç per la raó dessús dits co en o seran feytes 

injustament pagarà totes messions, dans e interessos que per la dita raó convendrà fer e 

sostenir. E per les dites coses attendre e complir. Obligà quant a açò tots sos béns mobles e 

seents, haüts e per haver, onque sien o seran. E, no res menys, donà fermança sobre les 

dites coses en Domingo Bernat, vehín de la dita ciutat, habitant en la parròquia de sent 

Martí, prop del portal de Torrent, present, qui la dita fermança, volenterosament féu, e per 

aquella obligava tots sos béns mobles e seents, haüts e per haver, onque sien o seran. 
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E feyt lo dit clam, lo dit n’Arnau Faura jurà que·l dit clam posava ab veritat, e no 

per malícia alcuna. 

Presents testimonis foren a aquestes coses en Guillem Roig, notari, e Jacme Rull, 

scriptor.   
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1410, abril 12. València. 

Clam interposat per Guillem Roures, carnisser de València, davant els jurats de València, contra 
els homes d’Albalat de la Ribera, els quals durant la passada Setmana Santa, quan el seu ramat estava de 
pas pel terme del lloc, en direcció vers València, li prengueren un moltó avaluat en 12 sous i 16 diners. 
AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, s.f. 

 

Die sabbati, XIIª die mensis aprilis anno a Nativitate Domini milessimo CCCCº decimo. 

En Guillem Roures, carnicer, vehín de la ciutat de València, féu clams als 

honorables jurats de la dita ciutat, jutges ordinaris dels aemprius, franquees e libertats de la 

dita ciutat, dels hòmens del loch d’Albalat de la Ribera que en la Setmana Sancta prop 

passada, ell venint del Saladar, caminant cap avant ve(r)s la ciutat sobredita, ab son bestiar 

de moltons, e passant per lo terme del dit loch vench un hom d’Albalat e pres e penyorà a 

ell un moltó, e aquell ab si se’n portà, no faen mal ne dan a degú, lo qual moltó stima valer, 

ab sagrament, XII sous, VI diners com aytant li agués costat. Requiren que aquell lo fos 

pagat, ensemps ab les messions fetes e fahedores per aquesta raó. En axí que promès e·s 

obliga en poder dels dits honorables jurats e jutges, e del scrivà lur, axí com a pública 

persona stipulant e reebent que si les penyores e execucions de aquells, les quals los dessús 

dits honorables jurats e jutges, a instància del dit en Guillem Roures, volen a entendre fer 

de béns d’hòmens del dit loch d’Albalat per aquesta raó eren o seran feytes injustament 

pagarà totes les messions, dans, e interesses, que, o per la  dita raó convendrà, fer, e 

sostenir. E açò attendre e complir. Obliguà quant a açò tots sos béns mobles e seents, haüts 

e per haver onque sien o seran. E, no res menys, dóna fermança sobre aquestes coses en 

Johan Abelló, notari, ciutadà de la dita ciutat damunt dita, present, qui la dita fermança 

çeria volenterosament féu, e per aquella obliga tots sos béns mobles e seents, e per haver, 

onque sien o seran.  

E feyt lo dit clam lo dit en Guillem Roures jurà que·l dit clam posava ab veritat e no 

per malícia alcuna. 
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Testimonis foren presents a aquestes coses en Guillem Roig, notari, e en Vicent 

Fonollosa, scriptor. 
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1410, juny 26. Alzira.  
Promesa als jurats d’Alzira, i acceptació per part d’aquests, relativa a tenir contínuament oró en 

l’almodí de la vila i vendre en ell ordi i civada l preu que marquen els jurats per part de Bernat Ponç, 
notari d’Alzira, el qual assenyala poder-ho fer gràcies als privilegis de la vila. 
 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1410-1411; 03/12, f. 16v. 

 

Die iovis, XXVIª  iunii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº decimo. 

Lo discret en Bernat Ponç, notari, vehí de Algezira, dix en presència dels 

honorables jurats que com per privilegis de la vila cascun vehí puxa comprar ordis e civades 

per a revendre, e per statut de la vila cascun vehí deja tenir oró en l’almudí contínuament 

dels dits blats, per tal en seguint lo dit statut, promet als dits honorables jurats que de les 

civades e ordis tendrà contínuament oró en l’almudí de la vila venent aquelles al for que los 

honorables jurats taxaran a lur bona coneguda. E los honrats n’Anthoni Boquet, en 

Guillem d’Arenys, en Francesc Martorell e n’Anthoni Venrell, jurats, acceptaren la dita 

provissió, e de les quals coses requiren carta pública.  

Presents testimonis Bernat Perpinyà e Domingo Alguayra. 
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1410, juliol 21. Alzira.  
Acord del consell general d’Alzira en el qual s’aprova que el procés instat contra la vila pel 

comissari del governador del regne, a instància de la ciutat de València, per la defensa del privilegi del dret 
de la vila d’Alzira a emmagatzemar blats que siga defés pels advocats d’aquesta. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1410-1411; 03/12, f. 20r. 

 

Enaprés, lo honorable consell, concordantment, ordenà les següents coses 

infrascrites: 

Primerament, que sobre lo procés que lo governador de València, per son comissari 

nós fa, a instància de la ciutat de València, contra nostre privilegi dels embotigaments sia 

defés a consell de nostres advocats 

Ítem, que atenent que totes les universitats reyals, i/o la major part de aquelles, han 

servit lo dit governador de alcuna quantitat de pecúnia, e que Algezira res no li ha dat, que 
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aquell sia servit de alcuna quantitat, tro en cinquanta florins, a discreció dels honrats en 

Johan dez Torrent, e en Jacme Garcia, e en Luis de Santacreu, missatgers a aquell tramés, 

sobre la defensió del dit privilegi. 
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1410, agost 7. Alzira.  
Acord del consell general d’Alzira en el qual s’aprova que es defense judicialment el privilegi de la 

vila que li atorga el dret d’emmgatzemar blats, que se li donen al governador del regne 50 cafissos de civada 
immediatament; i que dos missatgers de la vila s’entrevisten amb el governador per tractar de defensar el dret 
insert en el dit privilegi. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1410-1411; 03/12, f. 26r. 

 

Enapés, lo dit honorable concell, concordantment, ordenà les coses següents: 

Primerament, que lo privilegi del embotigar sia defés ab tots aquells remeys que de 

justícia defendre se puixa e deia. 

Ítem, que graciosament sien donats al dit governador cinquanta kaffiç de civada e 

que aquella de continent hi sia tramesa. 

Ítem, que dos missatgers sien trameses a València per tractar e defendre lo dit 

privilegi denant lo governador. 
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1410, agost 16. Alzira.  
Acord del consell general d’Alzira en el qual s’aprova que es permeta a Guillem Girona, 

comissari del governador, que puga endur-se a València 80 cafissos de civada, els qual s’ha apoderat en 
virtut de la seua autoritat, però que la universitat faça carta pública de protesta pel dit fet, i que 
judicialment s’actue contra el dit comissari si vol traure més gra. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1410-1411; 03/12, f. 27v. 

 

Enapés, fon, concordantment, conclús per lo dit concell que sia permès que en 

Guillem Gerona, comissari de les civades, per lo molt noble mossèn n’Arnau Guillem de 

Bellera, governador del regne de València, o al dit governador, sia permès portar-se’n 

huytanta caffiç de la civada que en la vila, e termes de aquella, ha emparat, emperò, que en 

açò no us assenta la universitat, ans hi proteste, e se’n faça fer cartes públiques en tota 

aquella forma que s’i pertanga, a consell de nostres advocats. E si més civada, lo dit 

comissari, se’n volia portar, que açò sia defés, ab tots aquells millors remeys de justícia que 
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defendre se puxa, a consell de nostres advocats. E que la vila pague la civada a aquells de 

qui és. 

Ítem, que sia haüd confirmació de la ciutat de Xàtiva per via de letra, o de  

missatger, si ha acordat trametre a València per suscitar e promoure que València espatxe 

fer la missatgeria ja per aquella cleta sobre la declaració de la successió del regne. E si 

Xàtiva hi tramet missatger, que Algezira hi trameta per la dita raó e per altres concernents 

lo bon estament del regne, car entés havem que lo braç militar e de la Ecclesia volen fer 

semblant. 
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1410, desembre 16. València. 

Clam interposat per Miquel de Santa, cabaner de València, davant els jurats de València, contra 
els homes d’Alcosser, per quan a les darreries del mes de setembre passat, travessant el seu bestiar el terme 
del dit lloc en direcció cap a Dénia, li prengueren un mardà i maltractaren la seua cabana, causant-li unes 
pèrdues que avalua en 44 sous. 
AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, s.f. 

 

Die martis, XVIª die mensis decembris anno a Nativitate Domini Milesimo CCCCº decimo. 

En Michel de Santa, cabaner, habitant en la parròquia de Sent Johan del Mercat, de 

la ciutat de València, féu clams als honorables jurats de la dita ciutat, jutges ordinaris dels 

aemprius, franquees e libertats de la ciutat sobredita, dels hòmens del loch d’Alcocer que a 

la exida del mes de setembre prop passat, ell menant son bestiar per lo terme del dit loch, 

camí caminant, cap avant ves les parts de Dénia, vench una dona, ab VI moros e dos 

cristians, e prengueren un mardà del dit seu bestiar, e crebantaren aquell e portaren-se’n ab 

si lo dit marda, lo qual lo dit mardà stima valer ab sagrament quatre florins d’or. Requiren 

que aquells li fosen pagats, ensemps ab les messions feytes e fahedores per aquesta raó, 

protestan, emperò, que pogués demanar e haver lo dit crebantament del dit bestiar. En axí, 

que promès es obliga en poder dels dits honorables jurats e jutges, e del scrivà lur, axí com  

a pública persona stipulant e rebent en loch nom e veia de qui·s pertangué o pertany puix e 

deie que si les penyores e execució de aquelles les quals los dits honorables jurats e jutges a 

instància del dit en Miquel de Santa, volen e entenen fer de béns de hòmens del dit loch 

d’Alcocer per la dita raó, eren o seran feytes injustament pagarà totes messions dans e 

intereses que per aquesta raó convendrà fer e sostenir. E açò attendre e complir, obliga 

quant a açò tots sos béns mobles e seents haüts, e per haver, onque sien ho seran. E, no res 

menys, donà fermança sobre aquestes coses n’Anthoni Micó, laurador, habitant en la dita 
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parròquia de sent Johan de la sobredita ciutat, absent, lo qual la dita fermança e via 

volenterosament féu e per aquella tots sos béns mobles e seents e per haver onque sien o 

seran. 

E feyt lo dit clam lo dit en Michel de Santa jurà que·l dit clam posava ab veritat, e no 

per malícia alcuna. 

Presents testimonis foren a aquestes coses en Guillem Roig, notari, e Vicent 

Fenollosa, scriptor.  

Testimonis foren a la ferma del dit n’Anthoni Micó, lo qual fermà dimarts a XX 

dies del mes de deembre del any de la Nativitat de Nostre Senyor Mil CCCC X, n’Arnau 

Almirall, notari, e Johan de Campos, scriptor. 
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1411, gener 23. Alzira. 
Acord del consell general d’Alzira en el qual s’aprova que es faça un carregament de censal de 

15.000 sous de capital, per a en eixos diners a més de comprar armes i fortificar la vila comprar blat per a 
proveir-se i que els dits diners els administren una comissió de 4 veïns, i que l’administració dels blats 
s’enregistre les entrades i eixides de blat. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1410-1411; 03/13, f. 81r. 

 

Enapés lo dit honorable consell féu les ordenacions següents a utilitat de la vila e 

per consensuar aquella a aquell qui per justícia serà declarat nostre rey e senyor: 

Primerament, ordenaren que per la utilitat sien manlevats quinze mill sous reals de 

València a raó de censal e que sien convertits en comprar blats a obs de la vila e singulars 

de aquella, los quals quinze mill sous reeben en Johan Sacanyana, en Miquel Ivanyes, en 

Guillem Badia, e en Bernat Gilabert, parayre, e administren aquells en blats faent compte 

de rebudes e dates per manera que la vila sia ben proveïda passant lo temps de la adversitat 

de guerra que espera haver per carència de nostre rey e senyor, la dita quantitat resamida e 

fet enfranquiment dels censals per los dits XVM sous carregats. 
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1411, abril 27. València. 

Clam instat davant els jurats de València, per Pere Guimerà, carnisser de València, contra el 
guardià i homes d’Albalat de la Ribera, per quan li decomissaren un moltó, el qual degollaren, i estima 
valdre 16 sous. 
AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, s.f. 
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Die lune, XXVIIª die mensis aprilis anno a Nativitate Domini milessimo CCCCº XIº. 

En Pere Guimerà, carnicer, vehí de la ciutat de València, féu clams als honorables 

jurats de la dita ciutat, jutges ordinaris dels aemprius, franquees e libertats de la ciutat sobre 

.... del guardià e hòmens del loch d’Albalat de la Ribera que dijous proppassat hac VIII 

jorns lo seu pastor vinent ab lo seu bestiar del taular de Çuecha, camí caminant cap avant 

ve(r)s la dita ciutat de València e passant per lo terme del dit loch d’Albalat, no faen mal, ne 

dan e degú li prengueren un moltó e aquell degollaren, e ab si lo seu portaren, lo qual moltó 

stima valer ab sagrament XVI sous. Requiren que li fos pagat, ensemps ab les messions 

feytes e fahedores, per aquesta raó En axí que promès, es obliga en poder dels dits 

honorables jurats e jutges e del scrivà lur axí  com a pública persona stipulant e reebent en 

loch, nom e veu de qui·s pertangue o pertany puix e deien que si les penyores e execució de 

aquelles les quals los dits honorables jurats e jutges a instància del dit Pere Guimerà volen e 

entenen fer de béns de hòmens del dit loch d’Albalat per la dita rahó feren o seran  feytes 

injustament pagarà totes messions dans e interessos que per aquesta raó convindrà fer e 

sostenir. E açò attendre e complir, obliga quant a raó tots sos béns mobles e seents haüts e 

per haver onque sien o seran. E, no res menys, dóna fermança sobre a aquestes coses 

n’Anthoni Frexa, asaunador, vehí de la dita ciutat, present qui la dita fermança 

volenterosament féu, e per aquella obliga tots sos béns mobles e seents haüts, e per haver 

onque sien o seran. 

E feyt lo dit clam lo dit en Pere Guimerà jurà que·l dit clam fahia ab veritat e no per 

malícia alcuna. 

Presents testimonis foren a aquestes coses en Guillerm Roig, notari, e en Bernat 

Torres, studiant. 
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1411, juny 10. València. 

Clam instat davant els jurats de València, per Ferrando Gil, carnisser de València, contra en 
Cavaller, de Pardines, per haver propiciat una punyada al ventre d’una somera dels pastors que custodiaven 
el ramat de l’esmentat clamater i haver-la mort, causant-li danys avaluats en 4 florins d’or.  
AMV: Clams dels anys 1405-1412; zz-1, s.f. 

 

Die mercurii, Xª die mensis iunii anno a Nativitate Domini Milesimo CCCCº XIº. 

En Ferrando Gil, carnicer, vehí de la ciutat de València, feu clams als honorables 

jurats de la dita ciutat, jutges ordinaris dels aemprius, franquees e libertats de la dita ciutat 
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d’en Cavaller, del loch de Pardines que XV dies podia haver més o menys caminant cap 

avant e pasejant per lo terme del dit loch de Pardines passtura les erbes segons que li ere 

legut per furs e privilegis de la ciutat sobredita no faen, mal ne dan a degu, vench lo dit en 

Cavaller allí on lo dit bestiar pasturave e talla les cordes del fato que portave una somera e 

fort injuriosament donà una punyada en lo ventre de la dita somera de la qual punyada 

aquella es morta, la qual somera estima valer, ab sagrament, quatre florins d’or. Requiren 

que aquells li sien pagats, ensemps ab les messions feytes e fahedores, per aquesta raó. En 

axí que promès es obliga en poder dels dits honorables jurats e jutges e del dit scrivà lur axí 

com a pública persona stipulant e reebent en loch, nom e veu de qui·s pertangue o pertany 

puix e deie que si les penyores e execució de aquelels los quals los dits honorables jurats e 

jutges, a instància del dit en Ferrando Gil, valen o entenen fer de béns del dit en Cavaller 

per aquesta raó eren o seràn feytes injustament pagarà totes messions dans e interesses que 

per la dita raó convendrà fer e sostenir. E açò attendre e complir. Obliga quant a açò tots 

sos béns mobles e seents haüts e per haver onque sien o seràn. E, no res menys, dóna 

fermança sobre les dites coses en Johan Ximeno, notari, ciutadà de la sobredita ciutat, 

present, qui la dita fermança volenterosament féu e per aquella obliga totas sos béns 

mobles e seents haüts e per haver onque sien o seràn.  

E feyt lo dit clam lo dit en Ferrando Gil jurà que·l clam posava ab veritat e no per 

malícia alcuna. 

Presents testimonis foren a aquestes coses en Guillem Roig, notari, e en Vicent 

Fenollosa, scriptor. 
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1411, setembre 6. Alzira.  
Acord efectuat pel consell general d’Alzira, el qual davant el perill de vore’s atacats, ordena que els 

queviures existents en els camps s’emmagatzemen dins dels murs d’Alzira. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 30v-31r. 

 

Enapés, lo dit honorable concell, concordantment, ordenà les coses infrasegüents: 

Primerament, que los dits jurats, ab alcuns bons hòmens de la vila, regoneguen la 

vila, ravals e lochs de la general contribució de la dita vila, com e per quina forma és armat. 

E aquell qui no haurà armes// e ho po[t] fer que dins temps cerca aquell assignat-se’n sia 

proveït e armat. Si per aventura serà hom vell que armar no·s pusca, e haurà béns e pusca 

comprar, que dins temps cert ne haja comprat per prestar a aquelles als hòmens pobres qui 
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aquelles poran portar. Aiximateix, que les dones viudes que ho hauran bé hajen manament 

de comprar armes cascuna a obs de armar un hom, per ço que aquelles armes sien 

prestades als pobres hòmens que aquelles poran portar faent de les dites armes seguretat a 

coneguda dels jurats, les quals armes lo consell voll que sien privilegiades que per alcún 

deute o càrrech no pusquen ni sien penyorades, venudes o executades. 

Ítem, que sia feta crida pública que tot hom reculla los viures dins la vila e mur, 

perço que si gents d’armes entren en lo regne, no·s pusquen d’aquelles servir, ni aprofitar, 

ans servesquen a les persones del regne naturals e aquesta crida sia feta primerament sens 

manament penal, enapés si per los dits jurats és acordat sia feta altra crida ab manament 

penal. 

Ítem, que les barreres sien retornades en los ravals segons e per la forma que eren e 

encara millor per ço que aquells qui aquí són es hi reculliran sien defesos. 
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1411, octubre 10. València. 
Clam instat pel noble Gilabert de Centelles, senyor de la meitat de Catadau, davant els jurats de 

València, contra n’Eimeric de Centelles, senyor de Llombai, per quan diversos vassalls d’aquest li 
requisaren gerres, vi, dacsa i diners en metàl·lic que els sarraïns de Catadau tenien del seu senyor, tots els 
quals béns avaluà en 2.834 sou, 1 diner, i tenia previst dur-los a València.  
AMV: Clams dels anys 1404-1412; zz-1, s.f. 
 

Die sabbati, decima die mensis anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XIº. 

Johan de Arévalo, scuder, e procurador del noble mossèn en Gilabert de Centelles, 

habitador de la ciutat de València, segons appar de la procuració ab carta pública, feta en 

Vilafameç, a VI dies del present mes d’octubre, closa e subsignada per en Berthomeu 

Johan, per autoritat real notari públich, haven plen poder en la dita sua procuració aquestes 

coses e altres fer, segons que per aquella appar, en lo dit nom féu clams als honorables 

jurats de la dita ciutat, jutges ordinaris dels aemprius, franquees e libertats de la ciutat 

dessús dita, del noble n’Eymerich de Centelles que pochs dies són passats que·l dit noble 

n’Eymerich de Centelles, ab hòmens, e companys de aquells, e del loch de Lombay 

vengueren al loch de Catadaur, la meytat del qual loch és del dit noble en Gilabert de 

Centelles, e prengueren, e forçadament ab si, se’n portaren X gerres de vi, cascuna de XL 

quarteres, e XXXI caffissos d’adacça blanqua, tres gerres grans, buydes, los quals béns lo 

dit noble mossèn en Gilabert tenia apparellat de fer portar a la dita ciutat. 
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Ítem, d’altra part, ha pres als moros del dit mossèn en Gilabert XXVI lliures, X 

sous, I diner, que aquells tenien del dit mossèn en Gilabert, los quals béns dessús 

nomenats, ço és, les X gerres de vi, stimà valer, ab sagrament, Mil DC sous, a raó de IIIIe 

sous per quarter, e los XXXI caffissos d’adacça, a raó de XX sous lo caffiç, LXII florins. 

Ítem, les tres gerres buydes dos florins, les quals quantitats són en suma duo milia 

DCCC XXXIIII sous, I diner. Requeriren que aquells li sien pagades de béns del dit noble 

mossèn n’Eymerich de Centelles, e de hòmens vasalls de aquell, ensemps ab les messions 

feytes e fahedores per aquesta raó. En axí, que promès e·s obligà en poder dels dits 

honorables jurats e jutges, e del scrivà lur, axí com appel·lata persona stipulant e reebent en 

loch nom e veu de qui·s pertangue o pertany puxa e deie que si les penyores e execució de 

aquelles, les quals los dits honorables jurats e jutges, a instància del dit Johan de Arévalo, el 

dit nom volen, o entenen fer, de béns del dit noble n’Eymerich de Centelles, vasalls, e 

sotsmeses de aquell, per la dita raó eren o serán feytes injustament pagarà totes e sengles 

messions dans e interesses que per aquesta raó convendrà fer e sostenir. E açò attendre e 

complir obligà quant a açò tots los béns dels dits seu principal mobles, e seents, haüts e per 

haver, onque sien o seran. E, no res menys, donà fermança sobre aquestes coses l’onrat 

n’Andreu Castellà, habitador de la dita ciutat, present, qui la dita fermança, voluntosament 

féu, e per aquella obligà tots sos béns mobles e seents, haüts e per haver, onque sien o 

seràn. 

E feyt lo dit clam lo dit Johan de Arévalo el nom sobredit jurà que·l dit clam posava 

ab veritat, e no per malícia. 

Presents testimonis foren (a) aquestes coses en Pere Amorós e en Vicent Fenollosa, 

scriptors. 
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1412, gener 14. Alzira. 
Ban del capità d’Alzira en el que davant el perill fonamentat d’un possible atac castellà mana que 

tothom que tinga blats, queviures i béns semovents dins un termini de 3 dies els introdueixquen dins dels 
murs de la vila, prohibició de traure blats i queviures de la vila i el seu terme, i obligació de residir tots els 
veïns de la dita vila i terme dins del recinte emmurallat. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 141r-v. 

 

Die XIIIIª, mensis ianuarii anno Mº CCCCº XIº, fon publicat: 

Ara ojats què us fan saber lo molt noble capità que com ara novellament hajen 

certament sabut que gents estranyes d’armes a cavall e a peu, en gran multitud, entren e 

dejen prestament ésser en termens de Algezira, per tal a utilitat de bona guarda de la vila 
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per aquell qui per justícia serà declarat nostre rey e senyor, manen a tots en general, e a 

cascú en especial, les coses infrascrites ésser fetes e enseguides: 

Primerament, que totes e qualsevol persones havents blats, de qualsevol especia sia, 

e altres qualsevol vitualles e béns movents, dins temps o espay de tres dies, hajen aquelles e 

aquells meses e portats dins los murs de la vila de Algezira, sots pena de perdre les dites 

vitualles e béns, e de cent morabatins d’or. 

Ítem, a que alcuna persona de qualsevol ley, condició o estament sia, no gos, o en 

alguna manera presumesca traure blats alcuns, ni alcunes vitualles, de fora la vila e son 

terme, mas aquelles conserve dins la vila damunt dita, sots pena de cent morabatins d’or//. 

Ítem, que alcuns vehins o habitadors de la dita vila e termens d’aquella no gossen, 

ni en alcuna manera presumesquen, estar o habitar, ni mudar son domicili mullers o fills 

lurs de fora la dita vila, en alcún loch o part, ans si alcuns són fora la vila o han tramés les 

dites mullers, o fills, de fora, per qualsevol causa manera e raó, decontinent tornen dins la 

vila e facen residència personal en aquella per guardar e conservar la dita vila a aquell qui 

per justícia serà declarat nostre rey e senyor. E açò facen e complesquen sots pena de cors e 

de aver. 

De les quals penes serà la terça part del acusador, e les dues parts de les obres de 

murs e valls de la dita vila. 

Per que los dits molt noble capità, honorables justícia e jurats intimen e declaren a 

tots en general, e a cascú en special, les dites coses per ço que dan ni mal no y hajen e 

ignorància no pusquen al·legar. 
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1412, febrer 8. Alzira. 
Ban de mossèn Berenguer de Vilaragut, lloctinent de virrei i governador, capità d’Alzira, i Joan 

Vendrell, justícia, en el qual manen que dins d’un breu termini de temps tots els habitants de la General 
Contribució de la vila d’Alzira, les seues famílies i béns mobles s’instal·len dins la vila. 
 AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 143r-v. 
 

Ara ojats què us fan saber lo molt noble mossèn Berenguer de Vilaragut, lochtinent 

de visrey e de governador e capità de la vila de Algezira, e lo honorable en Johan Venrell, 

justícia de la dita vila, que com sia certa cosa, e a ells manifesta, axí per letres, com per 

persones dignes de fe, que hòmens a cavall e de peu deuen, dins deu dies o pus prestament, 

entrar e venir en los lochs del terme de la dita vila per dampnificar aquells lochs e la vila \e 

ravals de aquella/ de tot lur poder per tal, \per servici de la corona reyal d’Aragó, e/ a 
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utilitat de la cosa pública, e singulars de la dita vila, manen a tot hom en general, e a cascú 

en special, de qualsevol ley, condició, o estament sia, habitant en los lochs de la general 

contribució de la dita vila, que d’ací a dimecres per tot dia hajen més dins la vila lurs 

mullers, fills, e béns mobles, sots pena de cors e de aver. 

\Encara, manen a tot hom generalment de la dita vila, ravals e terme de aquella que 

no sia alcu que gos o presumesca vendre ni dar a la dita gent d’armes pa, vi, carns, ni altres 

vitualles, ni fer, o dar a aquells alcuns socors, consells, favor e ajuda. E açò, sots pena de 

perdre los corssors e béns, sens alcuna mercè/. 

Encara, los dits capità e justícia manen que tot hom de qualsevol estament e 

condició sia qui per negociejar o treballar en lurs possessions, o d’altri, o per altres 

qualsevol affers exirà fora la vila// sia tengut anar armat, almenys de lança e pavés, \o de 

ballesta,/ per ço que si alcú los vol dampnificar puxen uns e altres \socórrer/, ajudar e 

defendre e contradir a tots aquells qui damnatge los vulla fer. E açò sots pena de deu 

morabatins d’or. 

Encara, los damunt dits molt noble capità e honorable justícia de la dita vila manen 

a tots los habitants en la dita vila e ravals de aquella qui en dies proppassats no han jurat en 

poder del dit capità los capítols ordenats en servii de la corona reyal d’Aragó e utilitat de la 

cosa pública que en lo dia de huy, hora de vespres, sien en la ecclesia de santa Caterina de la 

dita vila on atrobaran lo dit molt noble capità en poder del qual juraran los dits capítols. E 

açò, sots pena de cent morabatins d’or en obres de murs e valls de la dita vila pagadors, 

sens alcuna gràcia e remissió. E guard-s’i qui guardar sie ha. 
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1412, febrer 16. Alzira.  
Acta d’arrendament per part dels jurats d’Alzira a favor de Joan Safàbrega, carnisser, d’Alzira, 

del tall de la carn de Quaresma per 56 sous; al mateix la boqueria per a un any i per 102 sous; la 
peixateria a favor de Mateu Fenoll, assaonador, per 331 sous, i el corral de la carnisseria a Guillem 
Torrella, d’Alzira, per 12 sous anuals. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 86r. 

 

Die martis, XVIª mensis februarii anno Mº CCCCº duodecimo. 

Los honorables jurats  de la vila de Algezira, senyors de certes taules de la carniceria 

de la dita vila, e los altres senyors de les taules, arrendaren lo tall de la carn de la Quaresma 

prop vinent a·n Johan Çafàbrega, carnicer, de la dita vila, per preu de cinquanta-sis sous 

reals de València. Actum Algezira, són pagadors a Sent Johan e Nadal. 
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Testimonis en Berenguer Vallnova e en Guillem d’Arenys. 

Ítem, arrendaren la boqueria de la dita vila sots condició que no pusquen tallar alcu 

en les dites carniceries, sinó lo arrendador a un any, al dit en Johan Ça-fàbrega, per preu de 

cent-dos sous reals de València, pagadors a sent Johan e Nadal, per eguals parts. 

Testes qui supra 

Ítem, arrendaren la peixeteria e drets d’aquella de la dita vila a un any a·n Matheu 

Fenoll, assaunador, de Algezira, per preu de treents trenta-\un/ sous pagadors a Sent 

Johan e Nadal, dona fermança e principal obligat ab ell e sots ell en Bernat Aymar, notari, 

la qual fermança li féu Gostança. E si e sos béns obliga simul et insolidum. Renuncia a béns 

fer de partida, acció, etc.  Actum Algezira.  

Testimonis en Berenguer Vallnova e en Guillem d’Arenys. 

Ítem, arrendaren lo corral de la carniceria a·n Guillem Torrella, de Algezira, per 

preu de dotze sous pagadors ut supra. 

Testes qui supra. 
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1412, febrer 24 – desembre 15. Alzira. 
Contracte entre Joan Nadal, d’Alzira, i els jurats d’Alzira en el qual el primer renuncià a traure 

del termes de la vila 100 cafissos, procedents de la compra del delme major, a canvi del préstec de 100 
florins d’or, els quals promet restituir als administradors dels blats comuns d’Alzira quan haja venut el grà 
en l’almodí de la vila. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 87r. 

 

[El document està cancel·lat amb dues aspes] 

Die mercuri, XXIIIIª februarii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº duodecimo. 

En Johan Nadal, vehí de Algezira, promès als honrats jurats de la dita vila que cent 

kaffis de forment que té del delme major de Algezira dels quals és primer comprador 

vendrà dins la vila de Algezira. E aquell no traurà en alguna part, ans renúncia quant al dit 

blat, al privilegi que ha de traure aquell, atorgant deure a·n Guillem Badia, \a·n Bernat 

Gilabert/ e a·n Miquel Ivanyes, presents, administradors dels blats comuns de Alzira cent 

florins d’or comuns d’Aragó, los quals promet a aquells restituir dels primers diners que del 

forment haurà e traurà de les vendes que farà en l’almodí de la dita vila, los quals cent 

florins reebé per mans de’n Nicolau Castelló. E per aquestes coses accedint a complir 

obliga si e sos béns etcètera. Actum Algezire. 

Testimonis en Pere Navarro, parayre, e mestre Pere Ferrando, vehïns de Algezira.  
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Die mercurii, XVª decembris anno Mº CCCCº XIIº.  

En Bernat Gilabert atorgà haver reebut cent florins del dit en Johan Nadal, e dels 

quals ell ha dat ja compte als jurats per que los dits jurats haüda certificació de les dits coses 

volguen lo dit acte ésser cancel·lat. 

Presents testimonis en Jacme Garcia e en Jacme d’Olit, de Algezira vehins. 
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1412, febrer 27. Alzira.  
Carta de mossèn Joan Tolsà, senyor d’Alàsquer, terme general d’Alzira, en la qual demana en 

tant que contribuent de les exaccions de murs i valls d’Alzira poderr potegir-se ells i els seus vassalls dins 
dels murs de la vila atés els perills que els amenacen. I resposta negativa de les autoriats d’Alzira. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 146r-148r.  

 

[Die]  XXVII februarii anno Mº CCCCº XIIº. 

Davant vosaltres, honorables en Johan Venrell, justícia de la vila de Algezira, e en 

Berenguer Serra, en Bernat Perpinyà, jurats de la dita vila, e en Jacme Garcia, notari, síndich 

e procurador de aquella, constituït personalment en Berthomeu d’Abellà, \notari/, 

procurador constituït del honorable mossèn Johan Tolsà, senyor del loch de Alàsquer, 

situat dins terme de la dita vila, dient que com lo dit honorable mossèn Johan Tolsà 

contribuexqua e pague per rahó del dit loch de Alàzquer ab la dita vila de Algezira en obres 

de murs e de barbacanes, e aquell, e sos predecessors senyors qui són stats del dit //loch ça 

enrera e/o los vehins e pobladors de aquell havien contribuït e contribuexquen per rahó del 

dit loch en les dites obres per les quals rahons e altres lo dit mossèn Johan Tolsà, e los dits 

vehins e pobladors del dit loch hajen dret e facultat en tot cas de perill e de necessit recollir-

se ab ses companyes, béns e viures dins la dita vila. E de fet ara en lo temps present per 

causa dels perills eminents qui són en lo regne per rahó de la successió de aquell, vós, dits 

honorables justícia e jurats hajats fet recollir dins la dita vila los viures del dit loch 

d’Alàzquer. E a oyda del dit mossèn Johan Tolsà sia novellament pervengud que no 

entenents, ni volets permetres que ell dit mossèn Johan e los vehins e pobladors del dit 

loch e fills e companyes lurs se recullen, ni’s meten, es muden dins la dita // vila ara en 

aquest cas e temps lo qual demostra e menaça extrema necessitat a les gents qui stan en los 

lochs plans qui no són forts metres dins les ciutats, viles e lochs forts del regne, per tal lo 

dit en Berthomeu d’Abella, en lo nom dessús dit, requir vós dits honorables justícia, jurats e 

síndich de la dita vila que consentats e permetats que lo dit mossèn Tolsà, senyor del dit 

loch de Alàzquer, e los vehins e pobladors de aquell, fills e companyes de aquells se meten 
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es recullen \ab lurs béns/ dins la dita vila, tota ora que d’ací avant los plaurà e conexeran 

que’ls serà necessàri per tuició e seguretat de lurs persones e béns com axí fer-ho dejats per 

justícia requirent-vos que sobre les dites coses li responats e li declarets quinya (sic) és 

vostra intenció \sens tota triga e delació/, ço és, si’ls entenets lexar, recollir dins la dita // 

vila, o no, per ço que en qualsevol cas de dilació per missió, o prohibició vostra, lo dit 

mossèn Johan e los dits vehins e pobladors del dit loch puixen provehir a lur salvetat e 

indempnitat, protestant que si la dita resposta o declaració no vollets fer o declarar, o 

aquella dilatarets, e per les dites rahons o altra de aquelles, alguns dans, perills per dues o 

menys captes de persones e/o de béns al dit mossèn Johan e als dits vehins del dit loch, 

fills e companyes lurs convendrà haver e sostenir que de tot allò vos puxa convenir e 

demanar en son loch e cas per totes aquelles maneres que mils li pertanga si lícit e permès li 

sia de fur e rahó protestant encara de totes altres qualsevol drets a ell e als senyors e 

pobladors del dit loch qui ara són e per // temps seran pertanyents \e adquisits per les 

dites rahons e altres/ axí en demanant com en defenent. E que aquells les romanguen salvs 

e il·leses en totes coses e per totes requirent de les dites coses carta pública si aquest haver 

les volrà. 

[D’altra mà:] Fon interrogat lo dit proposant \migançant sagrament/ qui li havia 

ordenat la dit scriptura. E respós que no sabia que de Xàtiva lo y havia tramés, ordenat 

mossèn Johan Tolsà. 

E lesta la dita scriptura encontinent los dits honorables justícia, jurats e síndich 

dixeren de paraula que dissentien a la dita scriptura en tant quant a lur càrrech era posada 

que demanaven translat de aquella, la qual haüd farien en lo dit fet ço que deguessen per 

justícia. 

Presents testimonis foren a les dites coses los honorables en Guillem Roqua e en 

Johan Çafàbrega, vehins de Algezira. 

[Tatxat: Cenyor n’Abellà: 

Si d’açí ha divendres que ve no y an tornada resposta los jurats que’ls palu l’avia 

entrada foragitada tata excepció del governador que bé auran agut prou spay sinó tantost 

divendres que ne diran los aquesta inhibició de protesta e ferma hachtes en pública forma. 

A vostra onor, Juhan Tolsà]. 
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1412, febrer 28. Alzira. 
Acord del consell municipal d’Alzira en el qual es nomena una comissió integrada per les 

màximes autoritats militars, judicials i civils, i per 8 notables per a que designen dins l’horta un espai 
reservat per a pastar el bestiar dels carnissers de la vila, de tal manera que aquest estiga preservat i vigilat 
de qualsevol atac. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 90v. 

 

Ítem, que los capità, justícia, jurats e persones infrascrites, ço és, en Bernat Serra, 

Paschual Botoner, Bernat Alcanyiç, Jacme Cleriana, Ramon Cardona, Johan Aràndiga, 

Domingo Enyego e Miquel Saurí, limiten e senyalen dins la orta als bestiars dels carnicers 

loch on lur bestiar puxa estar prop la vila per esguard de la tribulació, bregues e mals dels 

temps presents. 
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1412, març 1. Alzira.  

Àpoca en la que Guillem Badia, Miquel Ivanyez, Bernat Gilabert i Joan Saranyana, d’Alzira, 
diputats nomenats pel Consell d’Alzira per a comprar blar reconeixen que Bernat Ponç, clavari, de 
manament dels jutats els ha lliurat 10.000 sous per a comprar blat, i d’ells han lliurat 100 florins d’or a 
través de Nicolau Castelló a Joan Nadal, d’Algemesí per a que amb ells compre 100 cafissos de forment. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 91v. 

 

Die martis prima marcii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº duodecimo. 

Guillermus Badia, Michel Ivanyes, Bernardus Gilabert et Iohannes Saranyana, vicini ville 

Algezire, deputati per honorabiliem concilium eiusdem ville ad ememdum blada ad oppus universitatis dicte 

ville, gratis et ex certa sciencia confitemur et in veritatis recognoscemus vobis discreto Bernardum Poncii, 

clavario hoc anno, procuratoris eiusdem ville presenti nominis quod de mandato honorabilem iuratorum 

eiusdem ville prima ordinacione dicte honorabilem concilii traddistis et [...] nobis deliberastis decem millem 

solidos regalium Valencie ad oppus emendi blada per et ad oppus dicte universitatis de quidem quantitate 

loco et nomine nostro traddistis per manus Nicholai Castilione, Iohanni Nadal, loci Algemezí, centum 

florenos auri Aragone causa mutui per nos eiusdem facti per assecuramentum centum caficiorum frumentum 

quos nobis promisit restituere de pecuniis vendicionum dicti frumenti per [...]. speciali pacto inter ipsum et 

nos [...] ut in instrumento publico per notario infrascriptum confecto die XXIIII februarii anno predicta. 

Renunciantes excepcioni non [ ...].  

Quos quidem dictos mille solidos ego dictus Bernardus Gilabert confiteor realiter hon[...] in posse 

meo racione predicta  de quibus deo duce prestalio [...] 
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Actum Algezir. 

Testes huius rei sunt Iacobus Rossell, argenterius et Gabriel Figuerola, sederius, Algezie 

habitantes. 
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1412, abril 7. Alzira. 
Acord del consell municipal d’Alzira en el qual s’aprova desestimar la petició feta pels compradors 

del dret del delme, i d’altres blats, en atenció a les necessitats de tenir ben proveïda de queviures la població. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 102r. 

 

Ítem, lo dit honorable concell, concordantment, ordenà que la treta dels blats 

demanada per los primers compradors del delme, e d’altres blats, que són en la vila, los 

quals  per la bona guarda e defensió de la vila per aquell qui per justícia serà declarat nostre 

universal rey e senyor, són necessàris e regoneguts per la vila, sia comés e de fet cometeren 

als dits justícia, jurats e quatre deputats, que y són ja assignats a comprar blats a obs de la 

universitat. En axí que en comprar, traure o retenir los dits blats sia fet ço que’n acordaran 

per manera que los senyors dels blats no·n hajen dan. 
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1412, abril 8. Alzira.  
Venda de Joan dez Torrent als administradors del blat de la vila d’Alzira de 200 cafissos de 

forment per 6.200 sous, sots certs pacte que la resta de forment que tinga així com la dacsa i la civada no 
puga traure de la vila sense llicència dels jurats. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 103r. 

 

Die veneris VIIIª aprilis anno a Nativitate Domini Mº CCCCº duodecimo. 

Lo honrat en Johan dez Torrent ven a·n Johan Saranyana, a·n Miquel Ivanyes, a·n 

Bernat Gilabert e a·n Guillem Badia, administradors dels blats de la dita vila, per lo 

honorable consell de aquella constituïts doents kaffis de forment de aquell forment que ell 

ha dins la vila, sots tal pacte, que tot lo restant forment que té ultra los dits doents kaffis 

que ven, ni la dacsa novella, ni la civada, no puxa traure de la vila entro que d’aquells li sia 

donada licència per los honorables jurats de la vila los dits doents kaffis de forment ven a 

raó de XXXI sous lo kaffis que munta sis mill e doents sous reals de València. 

Testimonis lo noble mossèn Berenguer de Vilaragut en Berenguer Serra, en Bernat 

Perpinyà, jurats. 



 

 
 

577

 

- 212 - 

1412, abril 8. Alzira.  
Venda de Bernat Aimar, notari, en nom propi i com a procurador del seu pare Pere Aimar, a 

favor de la universitat d’Alzira de 100 cafissos de forment per 3.100 sous. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 103r. 

 

Dicta die anno predicto. 

En Bernat Aymar, notari, en son nom propi, e com a procurador d’en Pere Aymar, 

pare seu, ven als damunt dits deputats dels blats cent caffís de forment a obs de la 

universitat, a raó de XXXI sous lo caffís, que val tres mill e cent sous pagadors a Pasqua de 

Quinquagèsima, primer vinent. 

Testes qui supra. 
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1412, abril 9. València. 
Carta dels jurats de València adreçada al consell municipal d’Alzira en la qual a tenor de la 

prohibició feta per les autoritats  d’Alzira de que Pere Aymar, d’Alzira, traga i porte a València grans de 
la col·lecta dels drets del delme que ell tenia arrendats, els preguen que permeten la treta ja que les 
inhibicions no afecten els drets dels delmes. 
AMV: Lletres missives dels anys 1412-1413; g3-11, f. 14v-15r. 

  

Als molt honorables e cars amichs los justícia, jurats e consell de la vila d’Algezira. 

Molt honorables e cars amichs: 

Per en Pere Aymar, vehí vostre, nós és stat rahonat que ell té dins votra vila, o 

terme, certa quantitat de forment e de civada, de la col·lecta dels drets del delme que tenia 

arrendats, e volent-la portar \a/ aquesta ciutat, per vosaltres, o en virtud de inibició, o en 

altra manera, li és stat prohibit e vedat traure los dits blats e portar a aquesta ciutat de que 

som molt maravellats per dos rahons.  

Una, car creem que sapiats e si no’n sabets vós ne certificam que alcuna inibició 

local no pot, ni deu ésser feta de victualles, almenys en prejuhí de la dita ciutat per privilegi 

exprés.  

La segona, car qualsevol inibició no comprehen, ne pot comprehendre, rendes de 

delmes ni y són vists inclusos o compresos, on ab tanta amor e affecció com podem, vós 

exortam e pregam, per deure de bona amistat, que no obstants qualsevol inibicions, o 

impediments, vullats licenciar e permetre traure, sens tot embarch, al dit en Pere Aymar 
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tots e tants dels blats damunt dits com a aquesta ciutat portar volrà, e retrets deute a justícia 

e fer-nets honestament vós v(i)ndrà en plaer. 

E si(e) l’Esperit Sant vostre protector. 

Scrita en València, a IX de abril (de 1412). 

Los jurats de València, a vostres plaers e honors. 
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[¿1412, abril? Sine die]  Alzira.  
Crida de mossèn Berenguer de Vilaragut, cavaller, capità reial de la vila, dels justícia i jurats de 

la mateixa, per a que tothom es dispose a segar i batre el més aviat possible els blats que hi ha en termes de 
la Contribució General d’Alzira, i els porte a la vila. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 111v. 

 

Ara oiats que us fan saber, lo molt noble mossèn Berenguer de Vilaragut, capità, e 

honorables justícia e jurats de la vila de Algezira a tot hom, en general, e a cascú, en special, 

de qualsevol ley, condició o estament sien que per bé, e utilitat de la universitat de la dita 

vila, los blats que són dins termens de general contribució de la vila de Algezira sien al pus 

prest que poran segats, e batuts, e de continent que sien batuts, aquells sien portats e meses 

dins los murs de la dita vila, per bona conservació d’aquells. E açò, sots pena de sexanta 

sous reials de València, e de perdre los blats, partidora la terça part al senyor rey, l’altre terç 

a les obres de murs e valls de la dita vila, e lo romanent terç al acusador. E si acusador no y 

ha seran fetes de la dita pena dues parts, la meytat al dit senyor rey, e l’altra a les dites obres 

de murs e de valls de la vila damunt dita. 
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1412, maig 10. Alzira.  
Venda de Joan dez Torrent, veí d’Alzira, als administradors del blat de la vila d’Alzira de 100 

cafissos de forment per 3.800 sous. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/13, f. 113v. 

 

Die martis Xª madii anno Mº CCCCº XIIº. 

Lo honorable en Johan dez Torrent, vehí de Algezira, ven a·n Johan Saranyana, a·n 

Miquel Ivanyes, e a·n Bernat Gilabert, administradors dels blats de Algezira, present los 

noble e honorable \capità/, justícia e jurats \d’Algezira/ e el consell, a voluntat d’aquells, 

cent caffisos de forment que ha dins la vila, a raó de XXXVIII sous lo caffís. E a la dita raó  
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munta [***] E los dits administradors acceptaren, etc., e prometeren pagar lo dit preu. 

Obliguen-hi los béns de la universitat. Actum Algezire. És pagador lo preu per tot lo mes de 

juliol venent e paguant dins lo temps de la sega. 

Testimonis los honrats en Matheu Serra, en Bernat Ponç e en Bernat Fraga. 
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1412, maig 13. Alzira.  
Acord del consell municipal d’Alzira pel que s’aprova que els 100 cafissos de forment comprats a 

Joan dez Torrent a 28 sous/cafís que li se pague a 35 sous/cafís si no es troba ningú que vullga prestar 
diners a la universitat per a la dita compra, així com que el capità i jurats de la vila nomenen guardes i 
facen registre dels blats que es cullen en el terme de la Contribució General d’Alzira, i prohibeixen la treta 
de blats del terme. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1411-1412; 03/13, f. 114v. 

 

Enapés, lo dit honorable concell acordà que los cent cafís de forment que són estats 

comprats d’en Johan dez Torrent, a XXVIII sous lo caffís, a espera que per singulars 

persones de la vila sien manlevats los diners e li sia pagat, de continent, a raó de XXXV 

sous lo caffís, e si los diners no’s troben a manlevar de singulars persones, segons dit és, 

que sia pagat a la dita raó. 

Ítem, que los capità e jurats posen guardes, o facen scriure los blats que·s cullen 

dins lo terme de la general contribució de la dita vila, o hi facen aquella bona provisió, e 

donen bon expedient per manera que los blats no sien trets fora lo terme de general 

contribució, ans axí com serà batut, sia portat dintre mur de la vila. 
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1412, maig 28. Alzira. 
Acord del consell municipal d’Alzira, en el qual a requeriment de mossèn Berenguer de Vilaragut, 

cavaller, capità reial de la vila, s’aprova que es facen tandes per a garbellar els blats dels camps i que els 
emmagatzemen prest en la vila i ravals, a fi de que qui vullga els puga comprar. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 3v. 

 

E celebrant lo dit concell lo molt noble mossèn Berenguer de Vilaragut, capità de la 

vila de Algezira, proposa en lo dit consell que com ell hagués clar sentiment de gent 

d’armes qui devien venir per damnificar lo terme, e talar los blats que y són, e diverses 

vegades haja manat, ab veu de crida pública, que tothom segue e reculla los blats 

prestament, e alcú no se’n moga. E ell haja càrrech de custodiar aquesta vila per aquell qui 



 

 
 

580

serà rey, e senyor nostre, per justícia, la qual custòdia bonament no’s pot bonament fer si 

en la vila no y ha viures, per tal requeria lo consell que sobre lo dit fet lo consultàs, e hi feta 

aquella bona provisió que s’i meresqués a profit de la cosa pública, per que lo dit honorable 

concell consulta a aquell que sia donada tanda a garbellar los blats que són per los camps, e 

que’ls porten dins los ravalls, e que en açò los dits capità, justícia, e jurats prenguen aquells 

expedients que’ls plàcia e ben vist los sia a dar loch e manera que les gents recullen los 

blats, e que cascun de la vila ne puxa comprar e embotigar, per ço que les gents se puxen .... 

de diners a pagar lurs càrrechs. 
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1412, maig 30. Alzira. 
Les autoritats municipals d’Alzira donen a conèixer la carta que han adreçat als seus homòlegs de 

València, en que denuncien que les civades i diners de Joan dez Torrent, conseller d’Alzira, li han estat 
robats a València, malgrat estar assegurats per privilegis de la ciutat. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 5r. 

 

Ítem, feta altra letra de part de justícia, jurats, síndich e consell de la dita vila directa 

als molt honorables justícia, jurats e consell de València, certificant-los com per relació del 

honorable en Johan dez Torrent, vehí d’Algezira sóm informats que al dit en Johan són 

estats dins la ciutat emparades certa quantitat e civades, o los diners que d’aquelles són 

exits, les quals civades són estades assegurades e guiades per privilegi de la ciutat de 

València lo qual valen ho molt notablement e bé defés e esforçat contra totes persones. E 

com en temps \passats/ los dits justícia, jurats e consell de València sien requests que les 

prendes o roberies fetes a nostres vehins per alcuns habitadors a present en la dita ciutat los 

quals són aquí receptats sien a aquells restituïdes e per remey de justícia provehit a la 

integració e restitució de aquells, ço que fer no han curat, per tal a si per abundant cautela 

sien altra vegada pregats, instats, exortats, e requests que’ls plàcia fer restituir les dites 

coses. En altra manera no podents fallir a la defensió dels dits nostres vehins usarem de 

aquells remeys que per dret, justícia, e bon expedient e la integració de nostres vehins seran 

necessaris. E que sia presentada per los síndichs de la vila, requirent-ne carta pública. 
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1412, juny 12. Alzira. 
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Acta del nomenament per part de les autoritats municipals d’Alzira de guardes a favor de Martí 
Cedrelles, i altres 8 veïns més d’Alzira, amb l’exprés mandat de que impedeixquen que es traga blat del 
terme municipal i de la contribució general, amb el salari individual de 6 florins per un mes. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 14r. 

 

Los honorables justícia e jurats de la vila de Algezira constituïren guardes \e 

escoltes/ en lo terme de Algezira que blats no sien trets, com lo consell ho haja inhibit e 

que tales o dans no sia fet en les possessions del terme, en Martí Cedrelles, en Matheu de 

Palau, en Bernat Matheu, en Bernat de Carcassona, en Jacme Blasco, en Miquel Colomina, 

en Johan Calbet, en Pere d’Alba\e Francesch Roig/ donant e atorgan a aquells plen poder 

de fer penyores e manaments simples e  penals e a personar los delinqüents, e tots altres 

actes exercir que a bons e feells guardes se pertanga, e als dits affers sien necessaris per 

manera que los delinqüents hajen la pena e correcció que merexeran de justícia. 

Constituexen-los de salari sis florins a cascú per temps d’un mes, començador lo present 

dia. E ultra lo dit salari, la terça part de les calònies que per justícia seran adjugades, 

partidora la dita terça part entre aquells per eguals parts. E los dits guardes juraren bé e 

lealment haver-se en lo dit acte. 
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1412, juny 13. València. 
Carta dels jurats de València als seus homòlegs d’Alzira, en la qual demanen que es notifique a 

tots els veïns d’Alzira que els jurats de València donen seguretat a tots aquells veïns de la vila que vagen a 
ella a proveir-la de queviures. 
AMV: Lletres missives dels anys 1412-1413; g3-11, f. 40v. 

 

Als molt honorables e savis los jurats de la vila d’Algezira. 

Molt honorables senyors e amichs specials: 

Entés havem que los vehins e habitadors d’aquexa \vila/ e de son terme, portarien 

de bon grat victualles, e altres llurs mercaderies, a aquesta ciutat, màs per temor d’algunes 

males persones no tements Déu, ni la senyoria temporal, qui en dies passats han fetes 

algunes males obres a alguns dels vehins de la dita vila no gosen venir, ne portar a la dita 

ciutat les dites coses. 

On senyors molt honorables per tal que los dits vehins vostres puxen venir 

salvament e segura, pregam-vós affectuosament que us plàcia notificar a aquells, e a tots e 

sengles qui venir hi volran, per la dita raó en aquella manera que vostra saviea entenga que 

fer se deia que vinguen a la dita ciutat, car si algú d’aquella, gran o poch, de qualsevol 
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condició sia, los farà mal o dan alcú, nosaltres li’n serem tenguts. E d’açò, ab la present, 

asseguram tots aquells dels dits vehins vostres qui hi vendran o venir hi volran per la dita 

raó.  

E si algunes coses podem fer que us sien plaents, scrivits-nós-\hen/ fiablement.  

E sia en vostra guarda l’Esperit Sant. 

Scrita en València, a XIII de juny de CCCC XIIè. 

Los jurats de la ciutat de València a vostra honor prests. 
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1412, juny 15 Alzira. 
Relació efectuada per Martí Cedrelles i altres, tots guardes del terme d’Alzira, de la treta de 

civada del territori de Mulata, terme d’Alzira, exactament de l’era que es batia, propietat de Berenguer 
Fuster, notari, d’Alzira, efectuat per uns moros d’Alberic. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 14v-15v. 

 

Relació del blat de Alberich. 

En Martí Cedrelles, en Pere d’Alba, en Matheu de Palau, e en Bernat Matheu, 

guardes e escoltes en lo terme de Algezira, constituïts denant los honorables justícia e jurats 

de la vila de Algezira feren relació que ells en lo dia de dissapte prop passat, festa de sent 

Bernabeu, \hora de vespres, o quasi, foren/ en lo territori de Mulata, en lo olivar de mestre 

Johan del Miracle, e veeren venir un moro cavalcant en un ase negre, e vench a una era 

situada en Mulata, en la qual se batia civada de Berenguer Fuster, notari, de la dita vila, e 

carregà sobre lo dit ase una càrrega de civada, e la se’n portà per la senda que pateix de 

Mulata e va al loch de Alberich, al qual ells dits guardes no dixeren res, ni li feren 

empediment algun, \per veure e saber lo dit moro que faria lo dit blat que portava/ per que 

lo dit moro, aprés dues hores, o quasi, passades, tornava per lo camí mateix cavalcant en lo 

dit ase, e lo sancer(r)o, o esquella, que portava al coll emboçada, e anà a la dita era. E 

carreguà al dit ase IIIIe taleques de civada. E vengueren ab aquell VII bèsties mulars, 

carreguades de civada, e moros qui les guiaven, e quant los dits moros, ab les dites bèsties 

carregades foren en mig del dit olivar avant per la dita senda \la era de Alberic / los dits 

guardes isqueren, interrogants a aquells dits moros on portaven lo dit blat, qui 

respongueren a aquells que’ls feya a ells. E ladonchs los dits guardes se empararen de les 

dites bèsties carregades. E los dits moros fugiren descarregant dues de les bèsties 

carregades, tallant les cordes de les càrregues, e menajen se’n aquelles \bèsties/ buydes per 

que ells dits guardes havien menat IIIIe bèsties mulars e lo dit ase carregades \de civada, 
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emperò/ les dites dues càrregues de les dues bèsties mulars que los dits moros se’n havien 

menat romangueren en lo dit olivar, per que ells dits guardes intimaven \e/ declara\ven als 

dits honorables justícia e jurats/ les dites coses per ço que hi sia feta la justícia que s’i 

meresca. E feta la dita relació, encontinent, los damunt dits honorables justícia e jurats per 

mils fer justícia en lo dit fet reeberen sagrament dels damunt dits en Martí Cedrelles, en 

Pere d’Alba, en Matheu de Palau, e en Bernat Matheu, sobre los sants Quatre Evangelis de 

Nostre Senyor Déu, sots virtut del qual interrogats dixeren que les coses dessús dites, 

segons per ell, eren estades relades són veres. 
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1412, juny 17. Alzira. 
Acord del consell municipal d’Alzira en el qual s’aprova enviar la resposta a la carta tramesa pels 

jurats de València en que donen seguretats a tots aquells veïns d’Alzira que allí vagen a portar queviures.  
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 16v. 

 

Enapés, fon lesta en lo consell una letra dels honorables justícia, jurats e consell de 

València, continent[...] que asseguraven a nostres vehins portants vitualles a la ciutat datis a 

XIII de juny any M CCCC XII. E la resposta que li déu ésser tramesa continent, en 

substància, de la ciutat qui huy són en aquella hajen robat a alcuns nostres vehins portants 

vitualles e se hajen retengut los blats d’en Joan dez Torrent, de que’ls hajen request una, e 

moltes vegades, que les dites coses nós facen restituir e que no’ns han respost a la restitució 

demanada per que’ls és escrit que si la dita restitució haguessen fet [...] dar conjectura e 

encara ferma sperança que en l’esdevenidor nostres vehins no serien maltractats per que 

repetim la dita requesta, exortam e requerim, altra vegada, a aquells que facen la dita 

reintegració, segons en la dita letra responsiva és contengut longament. Datis a XVII dels 

dits mes e any, la qual responsiva lo dit honorable consell dix fos tramesa. 

Ítem, fon lesta una letra del senyor bisbe sobre la inibició de les civades del delmari. 

Datis Valencie, a XIII dels dits mes e any, a que fon lesta la responsiva la qual lo dit 

honorable concell acorda que fos tramesa. 
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1412, juny 17. Alzira. 
 Acord del consell general d’Alzira en el qual s’aprova aplicar la pena continguda en la crida 
pública efectuada prohibint l’exportació de grans a dos moros d’Alberic que treien amb 4 muls civades de 
l’era de Berenguer Fuster, i foren denunciats pels guardes del terme. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 17r. 

 

Ítem, lo dit honorable concell concloé que los moros de Alberich qui trahien la 

civada de la era d’en Berenguer Fuster, los quals los guardes e escoltes de la vila havien 

penyorat, ço és, IIIIe bèsties mulars e un ase ab les carregues de la civada que portaven, 

segons en la relació de les dites escoltes e guardes davant escrita, a XV d[els dits] mes e any 

presents, ésser encorreguda en les penes en la crida pública de la inibició dels blats 

contengudes la qual pena vol per lo justícia ésser executada. E si los dits moros, alcayt de 

Alberich, o procurador d’aquells, se’n appel·la que la appel·lació sia denegada e feta la real 

execució. 
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1412, juny 17. Alzira. 
 Acord del consell general d’Alzira en considerar que el veí de la Pobla de l’Ardiaca (avui la Pobla 
Llarga) que fou sorprès pels guardes del terme amb una somera enduent-se blat del territori de l’Horta del 
Cent, terme d’Alzira, no es pot considerar que siga punible amb multa atés l’acord o costum existent entre 
ambdues comunitats camperoles per a collir i batre els blats. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 17r. 

 

Ítem, lo dit honorable concell concloé que la somera [...] feta d’un hom de la Pobla 

del Artiaqua [qui portava] forment que havia cullit en la Orta del Cent e fon penyorat per 

los dits guardes o escoltes no ésser tengut a calònia alcuna considerant la costuma que és 

dels de la Orta e dels del dit loch de la Pobla que los de la Orta carbejen e traen los blats 

que cullen en territori de la Pobla, el se’n porten batre dins territori de la Orta. E los de la 

Pobla traen en garba los blats que cullen dins lo territori de la Orta per que es acordat que 

facen segons han acostumat com sia mes blat los que hòmens de la Orta que cullen en lo 

territori de la Pobla que no lo blat que hòmens de la Pobla cullen en lo territori de la Orta. 
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1412 juny 17. Alzira.  
Carta del justícia, jurats i consell d’Alzira als seus homòlegs de València en la qual es critica la 

seua passivitat en castigar els atemptats que han sofert els portadors de queviures alzirencs, particularment 
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Joan dez Torrent, així com que donen seguretats a futurs portadors de queviures, i rescabalen el mal sofert 
als qui han estat despullats de diners i blats, i exhorten a reintegrar el dany infringit als seus veïns.  
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 18r-19r.  

 

Als molts honorables e savis senyors los justícia, jurats e consell de la ciutat de 

València, de nós los justícia, jurtats e concell de la vila de Algezira. 

Salut ab creximent de prosperitat e honor. 

Significam-vós que havem reebuda una letra vostra continent en acabament que 

haviets entés que los vehins d’aquesta vila per temor de alcunes males persones no tements 

Déu qui en los dies passats havien aquells damnejats no gosavem, axí com volgueren anar, 

ne portar vitualles a aqueixa ciutat per que·s pregavets que notificassem a aquells que 

vosaltres, senyors, assegurariets los dits nostres vehins de tot damnatge que per qualsevol 

persona o persones fos fet per a aquells. E de açò voliets ésser tenguts a tots aquells qui [... 

...] per la dita raó. E responen-vós [... .... m]olt honorables que en veritat està que dies 

[passats nostr]es vehins e habitadors de la dita vila, e terme d’aquella, portants vitualles a la 

dita ciutat són estats presos, robats, e maltractats en persones e béns, axí mateix al 

honorable en Johan dez Torrent, vehí de la dita vila, són estats preses e ocupades grans 

quantitats de civades e blats indegudament, e en derogació molt gran del privilegi en favor 

de la dita ciutat atorgat als portant-viures en aquella. E jatsia sens nostra instància vosaltres 

considerant que les dites coses concernexen singular e molt gran prejuhí de la dita ciutat e 

dels privilegis d’aquella, los quals ab escapament de sanch foren acquisits, guanyats e ab 

gran estudi solicitud e esforç fins en lo present conservats e defesos deguessets haver 

proseguida a la punició e càstich dels perpetra-//-dors de les dites coses, los quals huy són 

dins la dita ciutat e la integradicó dels dits nostres vehins damnegats. Emperò, no sentint-

vós del dit inextimable prejuhí de la dita ciutat, ne curants de la multiplicada instància feta 

per part de nosaltres sobre les dites coses en escrits e de paraula, segons havem vist fins als 

presents dies per vosaltres no y és estat proveït de algun remey de justícia. 

Maravellam-nós, donchs, senyors molt honorables que escrivint-nós de la dita 

manera no’ns havets respost a la letra que novellament vós haviem tramesa sobre los dits 

dans donats als dits nostres vehins demanats-vós per justícia ésser reintegrats aquells 

assegurats senyors los dits nostres vehins dels dans donadors e incerts, e dels ja donats e 

manifests no faets menció alcuna [... ...] fora si a vosaltres fos estat plasent que d[’alguns] 

dans donats haguessets feta fer la reintegració que’s pertanyia. E d’aquen fora donada 

conjectura, e encara ferma esperança a nosaltres, que en l’esdevenidor no permetriets los 

dits nostres vehins ésser maltractats per que repetints e reiterants la dita nostra instància e 
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requesta a cautela pregam, requerim e exortam altra vegada les vostres savieses molt 

honorables que satisfents al prejuhí de la dita ciutat e al interès nostre e de nostres vehins 

façats, e fer façats, ab aquells prests e congruents remeys que·s pertany de justícia la dita 

reintegració segons en la dita nostra letra a vosaltres tramesa pochs dies ha, e en altres a // 

vostres precessors destinades és pus largament contengut. E farets ço que devets e dicta 

justícia e ladonchs conexerets per obra effectual que nosaltres, e aquesta vila, farem envers 

vosaltres, e la dita ciutat, axí en portar viures, com en altra manera, totes coses que de filla 

envers mare, e de bons vehins e amichs fraternals se pertanyen. E si açò dilatarets enseguir, 

ço que no és presumidor, jatsia ab desplaer no podents fallir a la justícia de nostres vehins 

convendria’ns per reintegració de aquells usat de tots remeys a nosaltres possibles e per 

justícia lícits e permeses a la execució dels quals no deferirem metres mà, si més avant per 

vosaltres serà postposat en les dites coses de guidament proveir. E sobre la presentació de 

la present estarem a la relació del portador de aquella lo [qual] ha jurat fer verdadera relació. 

E si coses alcunes vós plaen rescrivit-nós-hen fiançosament. 

E haja us l’Esperit Sant en sa protecció. 

Escrita, en Algezira, a XVII de juny del any M CCCC dotze. 
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1412, juliol 12. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Joan 
Nadal, d’Algemesí, 5 lliures de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar 100 cafissos, de civada, amb 
bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1412-1413; J-37, f. 6v. 

 

De nós, etc., pagats a·n Johan Nadal, vehí del loch d’Algemezí, cent sous reyals, 

deguts d’ajuda per nostres predecessors a aquell promesa, a raó d’un sou/caffís, de cent 

caffissos de civada que ha feyt portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons 

que per libres d’asseguraments e manifests de blats apar, e a nós és cert. E cobrats etcètera. 

Datis Valencie, XIIª  iulii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº duosecimo. P(ere) Daries. 
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1412, octubre 20 – novembre 19. València. 

Manifest d’assegurament de Guillem Barberà, d’Algemesí, de portar a l’almodí de València, del 
terme de Cullera, 100 cafissos de  de ferm i 30 de respit de forment. Conté certificació de Nadal Magrana, 
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mesurador de l’almodí de la dita ciutat, de que aquell ha portat 99 cafissos i 7 barcelles de forment, les 
quals li han reportat d’ajuda dels jurats 12 lliures, 18 sous i 9 diners.      
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1412-13; i-4, s.f. 

 

Die iovis, intitulata XXª mensis octobris anno quo supra a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XIIº. 

En Guillem Barberà, del loch d’Algemesí, assegura promès es obliga en poder dels 

honorables jurats de la ciutat de València e del notari e scrivà lur axí com a pública persona 

stipulant en loch de qui·s pertangua ara o en sdevenidor portar o fer portar de les parts de 

Cullera e vendre en l’almodí d’aquella cent caffissos de fer e XXX de respit, forment, bo, 

nedeu, mercader, e rebedor d’ací a XX dies primers vinents començant fer tirar de present, 

sots pena, de la dobla de la ajuda dels caffissos menys fallents aplicadora al comú de la dita 

ciutat, salvo just impediment. E açò attendre e complir obliga si e sos béns mobles e seents 

mostre sien presents e esdevenidors. E los dits honorables jurats prometeren-li dar d’ajuda 

tres sous reyals per cascun caffiz del dit forment pagadora venut aquell. 

Presents testimonis foren a les dites coses appel·lants en Pere Amorós e en Johan 

de Campos, scrivents, ciutadans de València. 

Decimanona die mensis novembris anno predicto a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIº, lo dit 

en Guillem Barberà presentà l’albarà de certificació infrasegüent: 

Molt honrat senyor en Francesch Scolano: 

Certifich-vos com en Guillem Barberà ha portats en l’almodí e venuts noranta-nou 

caffiz, VII barcelles de forment de Cullera, mesurers Matheu Sangis, Johan Blanch e 

companyons. 

Di(c)ta die fon feyt albarà de XII lliures, XVIII sous, VIIIIº diners. 
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1412, octubre 21. València. 
 Carta dels jurats de València a Bernat Ponç, substitut del governador en la vila d’Alzira, en la 
qual li comuniquen les gestions que es feren amb mossèn Joan Tolsà, senyor d’Alàsquer, alqueria de la 
General Contribució d’Alzira, per portar els seus blats a la ciutat i dels impediment que posaren en el dit 
afer Joan d’Estrella i Guillem Benet, alcaid d’Alberic. 
AMV: Lletres missives dels anys 1412-1413; g3-11, f. 114v-115r.  

 

Al molt honrat en Bernat Ponç, surrogat de governador en la vila de Algezira. 

Molt honrat senyor: 
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Creem que sapiats o devets haver oit dir com per penúria de forments aquesta 

ciutat fa aquelles provisons que pot e li són degudes per furs e privilegis en haver vitualles, 

e specialment forments, per aquesta rahó haviem pregat mossèn Johan Tolsà que 

acorregués aquesta ciutat de aquells forments que poseesqués, lo qual per complaure 

aquella ha pres los forments que eren dins són loch del arrendament per fer aquells portar a 

la dita ciutat. E havem entés dir que vós, instants en Johan d’Estrella e en Guillem Benet, 

alcayt d’Alberich, volets fer o prestar impediment als dits forment pretenents que’l haurien 

comprat per portar a altres parts. E com per la gran necessitat e fretura que la ciutat a 

present ne passa hajam mester lo dit forment. E per aquesta rahó, per nostra requesta hi 

façam fer provisions per lo surrogat de governador general qui és en aquexes parts per obs 

de provisió de la dita ciutat. Per ço us pregam que a tot e qualsevol debat e oppòsit qui us 

fos request ésser fet a no venir açí lo dit forment no y vullats dar orella, ni prestar paciència, 

car ultra lo càrrech que d’açò pendriets massa de nostres libertats prejudicar, ne fariets 

assenyalat desplaer e mala obra de la dita ciutat, a la qual podets // scriure fiablement de ço 

que us venga a plaer. 

Scrita en València, a XXI de octubre (de 1412). 

Los jurats de València, a vostra honor. 
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1412, octubre 22. Alzira.  
Acord del consell general d’Alzira en el qual s’aproven provisions referents a assumptes cerealers: 

la prohibició de traure cereals del termes, excepte civades; establiment de guardes; prohibició als moliners de 
vendre grans als forasters; prohibició de donar llicències per exportar grans. S’aprova efectuar una 
ambaixada al rei per informar-lo de l’empresonament i processos oberts contra el justícia i jurats fet per 
Manfrè Escrivà, substitut del lloctinent del governador. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 60r. 

 

Enapés, lo dit honorable concell, concordantment, ordenà les coses següents: 

Primerament, que la inhibició dels blats sia feta e observada generalment en tots los 

blats, exceptat en les civades, que hajen treta on se vulla. E que sien posades guardes per 

los camins. E los senyors dels molins juren que no vendran blats a forasters alcuns. E que 

sia feta scripció dels blats de la vila. E que no sia permès traure alcú dels dits blats, e que los 

\justícia/, jurats juren que no daran licència alcú de traure, ni si alcú es caygut en calònia 

que no la remetran. 
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Ítem, que sia feta missatgeria al senyor rey sobre la presó que lo honorable en 

Manfrè Scrivà, surrogat del honorable en Johan Scrivà, loctinent de governador, ha fet dels 

honrats justícia e jurats e processos que’ls fa. E, axí mateix, del escrutini e registre dels blats 

que fa de la vila contra forma de nostre privilegi que sia sa mercè proveir que aquesta 

universitat no sia congoxada. 
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1412, octubre 24. Alzira.  
Acord del consell general d’Alzira en el qual, davant les pretensions de Manfré Escrivà, donzell, 

subrogat del governador, de decomissar els blats que hi ha a Alzira per endur-se’ls per proveir València 
sense saber exactament quants grans hi ha a la vila, s’aprova no convocar el consell general fins saber la 
quantia exacta de blats amb que compten per després decidir el que calga. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 60v-61r. 
 

 E congregat lo dit concell fon proposat per los honorables jurats de la vila de 

Algezira com l’honorable en Manfrè Scrivà, donzell, surrogat de governador, era en aquesta 

vila per sequestrar los blats de la vila e portar aquells a València de que havien tractat e 

parlat ab aquell mostrant-li la necessitat de la vila e que no y havia tants blats com ell 

pensava, per que havien fet scriure los blats de la vila e terme, la qual scripció no era 

acabada proferint-li que levada la provisió de la universitat e les lavors de sembrar, si res 

havia soboberch eren prests e apparellats per bona  ... partir ab la ciutat de València. E com 

bonament aço no·s puxa fer sots consell general demanaven a aquells que era faedor sobre 

los dit fet. 

Fon per tots los damunt dits unaniment concordat que //lo consell general no sia 

congregat tro atant la dita scripció sia feta e assumat que ha necessari la vila. E vist ço que 

fou necessari e cové los affers apuntats de ço que la vila ha mostrar ladonchs sia portat al 

consell [... ...] general qui hi faça e acorde ço que·ls plàcia e allò h[i sia] enseguit. 
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1412, octubre 26. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a mossèn 
Joan Tolsà, cavaller, senyor d’Alàsquer, 4 lliures, 4 sous, de subvenció (a raó 3 de sous per cafís) per portar 
del territori d’Alàsquer 28 cafissos, de forment, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1412-1413; J-37, f. 13v. 
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De nós etc., pagats al honorable mossèn Johan Tholsà, cavaller, habitador de la dita 

ciutat IIIIe lliures, IIIIe sous reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a raó de 

III sous/caffís, de XXVIII caffisos de forment, que de les parts d’Alàzquer ha fet portar a 

la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e 

manifests de blats appar, e a nós és cert. E cobrats lo present albarà car restituin etcètera. 

Datis Valencie, XXVIª die octobris anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIº. Luis de Castellví. 
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1412, octubre 27. Alzira. 
Acord del consell general d’Alzira en el que a tenor de la proposta de Manfrè Escrivà, donzell, 

substitut de Joan Escrivà, donzell, lloctinent del governador, d’ajudar a avituallar de blats a València, 
s’aprova: que es defense la prohibició de traure blats del terme d’Alzira, atès que la vila no té provisió per a 
més de 6 mesos i a més es necessita una reserva de grà per a sembrar la propera anyada i trametre una 
ambaixada al rei. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 62v-63v.  

 

Enapés, lo honorable en Manfrè Scrivà, donzell, surrogat del honorable en Johan 

Scrivà, donzell, lochtinent de governador del regne de València, e regent la governació 

d’aquella, proposà en lo dit consell com la ciutat de València era posada en destret de blats 

e que, per gràcia de Déu, aquesta vila ne ha//via covinentment e bé bastant per a lur 

provisió per que covenia que axí com de bona filla a mare la vila déu socórrer e ajudar a la 

dita ciutat dels blats damunt dits de pròpia cullita, no dels delmes, com aquells sien ja en mà 

del governador, mas dels pròpis. E d’açò farien servii a Nostre Senyor Déu, e al senyor rey, 

e a la ciutat de València singular plaer e gràcia qui en son loch cas és presta fer semblant 

envers aquesta vila. 

E feta la dita proposició lo dit honrat surrogat féu loch. E lo dit honrat consell 

acordà sobre la dita proposició e altres coses per los dits honorables jurats proposades en 

consell, ço és, que com lo honrat concell proxime celebrat haja acordat que missatgers sien 

trameses al senyor rey sobre la presó de justícia e jurats feta per lo dit surrogat. E sobre lo 

segreste dels blats que ha fet. E en los dits affers sia necessari trametre persones havents 

affecció al bé avenir de la universitat, e dels dits officials, e lo exemple vulgar sia es diga que 

aquells de qui és interès lur per que seria a lur entenció necessari que alcú dels dits preses hi 

anàs la qual cosa no·s pot fer, sens voluntat e ordenació del consell, com sia estatut que 

justícia e jurats no poden anar en missatgeria, si ja lo consell no acordà que sia necessari e 
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expedient lur missatgeria, segons és lo present cas, per tal proposam les dites coses per ço 

que lo consell a valitut de la universitat hi acorde ço que li plàcia. 

Ítem, que com surrogat haja en la vila de Algezira, ço és, en Bernat Ponç, surrogat 

de governador,// la qual cosa és contra forma de furs e privilegis per que és necessària per 

salvetat de aquells que en la dita missatgeria faedora al senyor rey sia proveit que·s revoque 

e d’açò sia supplicat lo senyor rey. 

Sobre les quals coses començaren a votar los qui en lo dit consell eren. E altre tant 

sobre les dites coses, specialment, de la ambaxada los honorables mossèn Berthomeu Serra, 

n’Arnau Serra, en Luis de Santacreu, en Anthoni Martorell, en Luch Martorell, en Guillem 

Gombau, major, en Guillem Gombau, menor, en Pere de Arenys, en alcuns altres, pochs 

en nombre, romanints en lo consell de LX persones ensús. E, als damunt nomenats, los 

dits justícia e jurats pregassen e requerissen que romanguessen en lo dit consell, no volents 

romanir lo dit honorable concell, en nombre de LX persones, e pus, segons dit es acordà 

sobre los dits affers, en absència dels damunt nomenats, ço que·s segueix:    

Primo, sobre la proposició del honorable surrogat cloé dit honorable consell que 

com lo honrable concell de la dita vila, segons forma de furs e privilegis, puxa fer ce(r)ts 

estatuts e per statut haja inhibit la treta dels blats de menjar, segons altres universitats 

primer havien fet, per que lo dit consell acordà que la treta dels dits blats sia per dret e 

justícia defés com los blats que y són sien necessaris a nostra provisió, e no basten, e se’n 

ha sembrar per que a lur entenció no y ha complida provisió a VI meses. E que açò sia 

comés a X o XII persones, qui mostren la scripció dels blats feta, e que defenen 

raonablement la dita treta. E sia pres ab lo dit surrogat tot aquell expedient que sia // 

profitós a la dita universitat. E que si conexeran ésser necessari sia tramesa missatgeria als 

honorables jurats de València que·s faça. 

Sobre la dita missatgeria al senyor rey faedora fon acordat que sia a coneguda, e 

discreció, dels justícia e jurats, en axí que si ells conexeran ésser expedient que en Jacme 

Garcia e en Bernat Costejà vajen, o vullen anar, a la dita missatgeria que·ls hi facen anar, o 

que la hu dels dessús dits, vaja als hu dels dits justícia e jurats, e altres persones \hi vajen/, 

a coneguda dels dits justícia e jurats, e axí com a aquells apparrà ésser faedor. 

Ítem, que los dits missatgers supliquen lo senyor rey sobre les coses en lo precedent 

consell declarades e surrogació del dit en Bernat Ponç que es contraforma de furs e 

privilegis e d’altres affers en conservació de furs e privilegis e utilitat de la vila expedients. 

Ítem, que los jurats difinisquen lo compte d’en Bernat Gilabert e dels altres qui han 

administrat los blats de la vila.  
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1412, octubre 26. València. 

Manifest d’assegurament de mossèn Joan Tolsà, cavaller, senyor d’Alàquer, de portar a l’almodí 
de València, del terme d’Alàsquer tants cafissos de forment com podrà amb subvenció de 3 sous per cafís. 
Conté certificació del lloctinent del guardià de l’almodí de que  Tolsà ha portat 28 cafissos de forment i que 
per ells ha cobrat 84 sous.      
AMV: Llibre de seguretats de l’any 1412-1413; i-4, f.  

  

Die mercuri, intitulatis XXVIª mensis octobris anno quosupra a Nativitate Domini Mº CCCCº 

duocecimo. 

Los dits honorables jurats dixeren que havien promès al honorable mossèn Johan 

Tholsà, cavaller, tres sous d’ajuda per cascun caffís de forment que de tant forment com fes 

portar e vendre en l’almodí de la dita ciutat, pagadora venut lo forment que sia de les parts 

del seu loch d’Alàsquer. 

Testimonis foren a les dites coses apel·lants n’Andreu Siurana e en Johan de 

Campos, scrivents, ciutadans de València. 

Dicta die, lo dit mossèn Johan Tholsà presentà l’albarà certifficatòri següent del 

guardià del almodí. 

Molt honrat senyor en Francesch Scolà: 

Fets donar a mossèn Johan Tholsà XXVIII cafiz de forment que ha venuts en la 

casa del almudí, a for de III sous/caffiz, LXXXIIIIe sous. 

Francesc Jener, lochtinent de guardià. 
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1412, octubre 30. Alzira.  
Acord del consell general d’Alzira en el qual s’aprova que es posen a disposició de [Manfrè 

Escrivà, donzell,] substitut [de Joan Escrivà, donzell, lloctinent del governador de València a Alzira], la 
quantitat de 100 cafissos de forment procedents dels blats dels delmers per ser açò per a profit de la vila 
d’Alzira. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 64r. 

 

Predicta die iovis, XXVIIª octobris anno predicto, sobre la treta dels dits blats foren a la 

sala appel·lats ab albarans los honrats: 

[1ª columna] 

En Johan Venrell, lochtinent de justícia. 
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Johan dez Torrent  I 

En Johan Gil          I      jurats 

N’Arnau Serra. 

En Francesch Martorell. 

En Johan Çafàbrega. 

En Jacme Garcia. 

En Nicholau Castelló. 

En Marçó Galindo. 

[2ª columna] 

En G(uille)m Gombau, major. 

En G(uille)m Gombau, menor. 

En Ramon Pomar. 

En G(uille)m Comella. 

En Johan Arnau. 

En G(uille)m Arnau. 

En Berenguer Roqua.  

Fon per los damunt dits acordats que per bon expedient, graciosament, sien 

proferts cent cafísos de forment al dit surrogat a obs de la universitat dels blats dels delmes, 

o com menys poran pagant-lo al for que val.  

Lo qual forment lo dit honorable surrogat acceptà. E promès aquell pagar als 

delmers. 
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1412, novembre 3. Alzira.  
Comanda efectuada per Joan dez Torrent i Joan Gil, jurats de la vila d’Alzira, a favor de Ramon 

del Mas i la seua muller, del pes de l’almodí de la vila pel qual cobraran de salari 100 sous anuals i li 
donen els estris del pes. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 65r. 

 

Die iovis, tercia novembris anno a Nativitate Domini Mª CCCCº duodecimo. Los honorables 

en Johan dez Torrent e en Johan Gil, jurats de la vila de Algezira, comanaren a·n Ramon 

del Mas, ballester, e a sa muller, lo pes de la dita vila, e donen-li de salari per sos treballs 

cent sous cascun any en la qual pes és: 

Primo, un estoig de fust en que ha dues balances, una gran e altra gica.  
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Ítem, hi són los pesals següents: primo, pes de LXXX, pes de XL, de X, de VIIIIº e 

mig, de dos, de hu e de mig. Ítem, hi ha dues peces cascuna de VIII grans. Ítem, III grams 

e de II grans e de un gra. 
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1412, novembre 4. Alzira.  
Definició de comptes feta davant Joan dez Torrent i Joan Gil, jurats de la vila de Alzira, per 

Bernat Gilabert, en Miquel Ivanyes, Joan Saranyana, administradors en l’any present dels blats de la 
universitat de la dita vila, d’aquells 10.000 sous que els lliurà Bernat Ponç, clavari de la vila durant l’any 
anterior, per a comprar blats. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 65r-66r. 

 

Die veneris, quarta novembris anno a Nativitate Domini Mº CCCCº duodecimo.  

Nosaltres en Johan dez Torrent e en Johan Gil, jurats de la vila de Algezira en l’any 

present, de voluntat, consentiment, e ferma dels honorables en Bernat Comella, lochtinent 

del honrat en Johan Venrell, justícia de la vila de Algezira, d’en Berenguer Fuster, major, 

d’en Jacme Garcia, d’en Nicholau Castelló [***], havent exprés consentiment dels 

honorables concell de la dita vila celebrat a XXVII de octubre proppassat per lo qual és a 

nosaltres atribuïda potestat difinir lo present compte atorgan, e en veritat regonexén a 

nosaltres en Bernat Gilabert, en Miquel Ivanyes, presents, e a·n Johan Saranyana, absent 

com present, vehins de Algezira, administradors en l’any present dels // blats de la 

universitat de la dita vila que en lo dia de huy sots vengut ab nosaltres a bo, just, e vertader 

compte de la dita administració dels blats per lo qual appar que posats en reebuda deu mill 

sous reyals de València, los quals vós foren liurats per l’onrat en Bernat Ponç, clavari de la 

dita vila en l’any passat, dels diners de la universitat a obs de comprar los dits blats. 

[En marge esquerre:] Reebuda de Majordom. 

E les dates per vós fetes són les següents: 

Primerament, de manament nostre liuràs al honrat en Guillem d’Arenys, majordom 

nostre, doents florins d’or, comuns d’Aragó, a obs de pagar al honorable en Johan Scrivà, 

lochtinent de governador, al surrogat al fisch, scrivà, e porters certa quantitat de pecúnia 

per sos treballs de venir ací per lo bon estament de la vila, de les CC florins lo dit 

majordom ha dar compte. 

Ítem, pagas a·n Jacme Domènech, nou-cents sexanta sous per preu de vint kaffisos 

de forment que d’aquell han comprat en Folch Fenoll, pus jove, e en Jacme Loarri, a 

present administradors dels dits blats de que daran son compte. 
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Ítem, havets pagat al honrat en Johan Venrell quatre-cents sexanta sous per preu de 

deu kaffisos de forment que d’aquell los dits en Folch Fenoll e en Jacme Loarri han 

comprat e reebut. 

Ítem, a·n Inocent de Moya, quatre-cents huytanta sous per preu de altres deu 

kaffisos de forment. 

Ítem, a·n Arnau Vilar cinch-cents sous per preu de deu kaffisos de forment. 

Ítem, a·n Gabriel Figuerola, seder, cinch-cents sous per preu de altres deu kaffisos 

de forment. 

Ítem, a·n Guillem Barberà CCCCLXXX sous per preu de altres deu kaffisos de 

forment. 

Ítem, havets prestat a·n Anthoni Rotlà, a·n Domingo Matheu, traginers, e a·n 

Miquel Ivanyes qui és fer//mança principal cent florins a obs de portar blats de forment a 

la vila de que hi ha carta de deute feta en poder del notari infrascrit.   

Ítem, vós havets retengut vós senyor en Bernat Gilabert mil sous per preu de vint 

kaffisos de forment que als dits novells administradors havets venut e aquells han reebut. 

Ítem, havets pagat a·n Bernat Costejà per preu de IIIIe kaffisos, a·n Esteve lo 

moliner per preu de cinch kaffisos e al dit en Folch per preu de un kaffis cinch-cents sous. 

Ítem, en loguer de les cambres de la abadia a tenir los dits blats un any que finirà lo 

primer dia de maig primer vinent doents sexanta-cinch sous, e en despeses de menut 

LXXXVI sous. 

Ítem, per certs salari que us retenits CL sous, ço és, en Bernat Gilabert X florins e 

vós en Miquel Ivanyes XXXX sous, los quals doents in universo munten e asuma e quantitat 

de huyt mill sis-cents noranta-un sous reals de València, per que egualades reebunden ab 

dates muntés més reebudes que dates mil treents nou sous, los quals de voluntat nostra 

havets liurat al dit en Jacme Loarri a present administrador dels dits blats.  

Ítem, li havets liurat d’altra part que havets avançat en les vendes dels blats de la 

universitat per vós administrats mil cinch-cents setze sous de les quals quantitats de pecúnia 

prop dita que in universo munta a suma de dos mil huy-cents vint e cinch sous. 

E axí mateix, del blat damunt dit que són cent kaffisos que aquells tenen en lur 

càrrech hec e dels cent florins prestats als dits traginers los dits en Jacme Loarri e en Folch 

Fenoll han dar comptes e raó. E per aquesta forma han lo present compte per difinit, la 

qual quantitat de dos mill huyt-sents// e vint e cinch sous, yo dit Jacme Loarri atorgue 

haver haüd e reebut, e d’aquells e dels blats damunt dits. 

Actun Algezire. 
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Testes n’Anthoni Cisteró e en Ramon Gascó, Algezire habitantes. 
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1412, novembre 16. València. 

    Manifest d’assegurament de Bartomeu Sanç, d’Alzira, de portar a l’almodí de València, del 
terme d’Alzira tants cafissos de forment com podrà amb subvenció de 4 sous per cafís. Conté certificació del 
del guardià de l’almodí de que Sanç ha portat 26 cafissos de forment i 3 barcelles d’Alàsquer, pelks quals 
ha cobrat 5 lliures i 5 sous.      
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1412-1413; i-4, s.f. 

 

 Dicta die, mercurii intitulata XVIª mensis novembris anno quo supra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XIIIº. 

Los honorables jurats dixeren que havien promesa ajuda a·n Berthomeu Sanç 

d’Algezira, quatre sous reyals per cascun cafís de forment que fés portar a la dita ciutat e 

vendre en l’almodí d’aquella bo, nedeu, mercader e rebedor de les parts d’Algezira. 

Testimonis foren a les dites coses en Pere Amorós e en Johan Campos, scrivents, 

ciutadans de València. 

Dicta die, lo dit en Berthomeu Sanç presentà los albarans certifficatoris del guardià 

del almodí, sots l’emprempta següents: 

Dijous, a XXIIIIe de noembre any M CCCC XII portà Berthomeu Sanç VIII 

caffisos de forment d’Alàsquer, mesurer Johan Scuder. 

Dissapte, a XXVI de noembre any M CCCC XII, portà Berthomeu Sanç, XVIII 

caffissos, III barcelles de forment d’Alàsquer, mesurer Johan Scuder. 

Dicta die fon-li fet albarà de V lliures, V sous d’ajuda. 
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1412, novembre 18. Alzira.  
Àpoca atorgada per Bernat Aimar, notari, d’Alzira, en la qual reconeix que Jaume Loarri, 

paraire, i Folc Fenoll, menor, administradors del blat de la universitat de la vila d’Alzira, li han pagat 85 
lliures, 10 sous, pel preu de 30 cafissos de forment, els quals vené per a l’almodí. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 67r. 

 

Die mercurii XVIIIª mensis novembris anno a Nativitate Domini Mº CCCCº duodecimo.  

Bernardus Aymar, notario, vicinus ville Algezire, fieri apocam Iacobo Loarri, paniparatori, et 

Fulco Fenoll, iuniori, Algezire administratoribus bladum universitatis ville predicte, et vestris de octoginta 
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quinque libram et decem solidos regalium Valencie precium triginta caficiorum frumenti quod ab ipso 

emerunt ad opus almodini dicte ville et cetera. 

Testes Raymundus de Palau, maior dierum, et Guillelmus Caçador, Algezire. 
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1412, novembre, 19. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Barberà, d’Algemesí, 14 lliures, 18 sous, 9 diners de subvenció (a raó de 3 sous per cafís) per portar del 
terme de Cullera 89 cafissos, 7 barcelles de forment amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1412-1413; J-37, f. 16r. 

 

De nós, etc., pagats a·n Guillem Barberà, d’Algemezí, XIIIIe lliures, XVIII sous, 

nou diners reyals, a ell degudes de ajuda per nosaltres a aquell promesa, a raó de tres sous/ 

caffiz de LXXXIX caffissos, VII barcelles de forment, que de les parts de Cullera ha fet 

portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments 

e manifests de blats apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, XIXª die novembris 

anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº XIIº. Francesch Serra. 
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1412, novembre, 19. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Barberà, d’Algemesí, 3 lliures, 2 sous, de subvenció (a raó de 3 sous per cafís) per portar d’Alàsquer 20 
cafissos, 8 barcelles de forment, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1412-1413; J-37, f. 16r. 

 

De nós, etc., pagats a·n Guillem Barberà, d’Algemezí, III lliures, dos sous reyals, 

degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a raó de III sous/caffís, de XX caffissos, 

VIII barcelles, de forment, que d’Alàzquer ha fet portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí 

d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e manifests de blats apar e a nós és cert. E 

cobrats lo present albarà car restituin aquell la dita quantitat, etcètera. Datis Valencie, XIXª 

die novembris anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº XIIº. P(ere) Daries. 
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1413, gener 4. Alzira. 
Acord dels jurats d’Alzira i Vicent Alcanyiz, mustassaf, per fer una crida relativa a en quines 

condicions s’han de portar els blats per a vendre’ls en l’almodí. Conté un assentament que dona fe de que 
Berenguer Eximeno, corredor públic, efectuà la dita crida pública. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 77v-78r. 
 

Die quarta, mensis ianuarii anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº terdecimo. 

Los honorables jurats de la vila de Algezira, seguint la voluntat del dit honorable 

concell acordà, ensemps ab lo mustaçaf de la dita vila, ésser feta la crida infrasegüent: 

Ara ojats que us fa saber l’onrat en Vicent Alcanyiç, mustaçaf de la vila de Algezira, 

a tot hom en general, e a cascú en special, de qualsevol ley, estament e condició sia, que per 

lo consell general de la dita vila és estat ordenat per bé, profit, e utilitat de la cosa pública de 

la dita vila, que tots aquells qui portaran, o portar faran, blats alcuns a vendre al almudí de 

la dita vila, que·ls porten garbellats e nedeus, e sinó ho faran, que sien encorreguts en pena 

de deu sous reals// de València, pagadors dels béns propis dels contrafaents, ço és, lo terç 

al senyor rey, e lo terç als obre(r)s de murs e valls de la dita vila, e l’altre terç al acusador. E 

si acusador no y haurà sia partida per dues parts eguals, segons és dit. E noresmenys, seran 

garbellats per lo dit honrat mustaçaf a messió d’aquells. 

Die predicta mercuri, IIIIª ianuarii anno a Nativitate Domini Millesimo CCCCº XIIIº, la 

damunt dita crida fon feta e publicada per en Berenguer Eximeno, corredor públich de la 

dita vila, ab so de nafil, trompes e tabals, per los lochs acostumats de la dita vila, per tal que 

per alcuns ignorància no y puxa ésser al·legada. 
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1413, gener 11. Alzira.  
Àpoca en la qual Joan Nadal, d’Algemesí, Domingo Alfonso, de Guadassuar i Pere Aimar, 

neòfit, d’Alzira, reconeixen que Jaume d’Olit, d’Alzira, administrador dels diners per a la compra de blats 
per les necessitats de la vila, els ha comprat 100 cafissos de forment (a raó de 52 sous/cafís, per 5.200 
sous) i que ha pagat d’una part 4.200 sous i d’altra 446 sous i 8 diners. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 78r-v. 

 

[En marge esquerre:] Fuit recepta et facta in forma per Petrum Costeia, notario, loco mei. 

Die mercurii, XIª ianuarii  anno a Nativitate Domini Mº CCCCº tredecimo. 

Iohannes Nadal, habitatori in loco de Algemezi, Dominicus Alfonso, loci de Guadaçuar, et 

Petrus Aymar, neofitus, vicinus dicte ville, scienter omnes insimul confitemur et in veritate recognoscimus 

vobis venerabili Iacobo d’Olit, vicino dicte ville, administratori pecuniarum que ad opus emendi blada causa 
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necessitatis dicte ville per iuratos dicte ville vobis comissum fuit, quod ex illis quinque mille ducentis solidos 

quos universitatis dicte ville nobis debet vel vos ut administrator predictus racione et precio centum 

caficiorum tritici quos a nobis \emistis/ ad racionem quinquaginta duorum solidos pro caficio dedistis nobis 

numerando voluntate nostra ex una parte quatuor mille ducentes solidos regalium Valencie, et ex alia parte 

quadrigentos quadraginta sex solidos et octo dineri dicte monete. Et quare hec est rei veritas. Renunciamus 

scienter// omni excepcioni pecuniarum predictorum a nobisnon  habitarum et non receptarum ut predicte et 

doli facimus nobis fieri per notario infrascriptum presens publicum instrumentum ad havendum rei memoria 

in futurum. 

Quod est actum Algezire, XIª die ianuarii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIº.  

Sig-[signe]-na Iohannis Nadal, Dominici Alfonso et Petri Aymar, neofiti predicti, qui hec 

concedimus et firmamus. 

Testes huius rei sunt Guilelmus d’Arenys et Petrus Escuder, vicini ville Algezire. 
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1413, gener 20. Alzira.   
Acord del consell municipal d’Alzira relatiu a que els carnissers de la dita vila i el seu terme no 

puguen tenir per taula de carnisseria més de 150 caps de bestiar, i que aquest siguen o bé tots moltons, o bé 
100 moltons i 50 borregos. Igualment, es mana que el dit bestiar estiga assegurat. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 80r. 

 

Enapés, lo dit honorable consell, concordantment, ordenà les coses infrasegüents: 

Primerament, que los carnicers de la vila e terme de aquella no pusquen tenir més 

de CL cabeces de bestiar per taula, ço és, CL moltons, o C moltons e cinquanta borregos 

per taula. E que aquells sien tenguts assegurar e tenir en les ortes segons forma e stil dels 

statuts antichs de la dita vila. 
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1413, gener 21. Alzira.  
 Definició que fan Bernat Costejà, Berenguer Roca i Joan Safàbrega, jurats d’Alzira, dels comptes 
que presenten Jacme Loarri e en Folch Fenoll, veïns de la dita vila, en tant que administradors dels blats 
comuns en l’any passat 1412. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 81v-82r. 

 

Die sabati XXIª ianuarii  anno a Nativitate Domini Mº CCCCº tredecimo. 

Los honorables en Bernat Costejà, en Berenguer Roqua e en Johan Çafàbrega, 

jurats de la vila d’Algezira en l’any present, de la vila d’Algezira, atorguen e en veritat 
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regonexen a nosaltres en Jacme Loarri e en Folch Fenoll, vehins de la dita vila, 

administradors dels blats comuns de la vila d’Algezira en l’any passat, que de la dita 

administració dels blats sots vengut a bo, just, e vertader compte e raó per lo qual appar 

clarament que reebés a mi de noembre del any proppassat segons appar per difinició del 

compte d’en Bernat Gilabert, administrador en l’any passat dels dits blats, feta per lo notari 

infrascrit les coses següents: 

Primerament, cent kaffis de forment que costà quatre mill huyt-cents noranta sous. 

Ítem, reebé en diners en comptant dos mill huyt-cents vint e cinch sous, lo préstech 

dels cent florins fet als traginers de la vila contenguts en la dita difinició d’en Bernat 

Gilabert no’ls han rebut, munten a suma e quantitat de set mill e set-cents quinze sous.  

E les dates per aquells fetes són les següents:  

Primo, deposà en poder de nosaltres prop precessors jurats, ço és, en Johan Torrent, 

en Johan Gil, e en Matheu Serra, cent florins, ço és, cinch-cents sous a obs de pagar a·n 

Berthomeu Pujol, prevere de València, cinch-cents sous reals de València, a aquell deguts 

de cens de la anyada d’en Bernat Ponç, clavari de la vila, dels quals D sous lo dit en Bernat 

Ponç fa entrada e exida segons en compte d’aquell appar. E de la dita quantitat de cent 

florins donaren a·n Johan Çafàbrega e a·n Ramon Vidal per despeses de la missatgeria que 

feren al senyor rey cinquanta florins. 

Ítem, han donat en presència dels jurats a·n// Johan Nadal, e a·n Domingo 

Alfonso cinch mill e doents sous reals de València per raó e preu de cent kaffisos de 

forment, lo qual és estat liurat a·n Jacme d’Olit, a present administrador dels dits blats 

comuns, dels quals lo dit en Jacme d’Olit ha dat compte.  

Ítem, han liurat noranta sous que costants tres kaffisos de dacça. 

Ítem, liuren present nosaltres al dit en Jacme d’Olit en diners comptants, deduïts e 

levat lur salari dels treballs, que és lo salari sexanta-sis sous, liuren al dit en Jacme realment 

era comptat doents deu sous, dos diners. 

Ítem, liuraren al dit en Jacme d’Olit, a present administrador, XXXIX kaffisos de 

forment que valen dos mill cent-sis sous les quals quantitats in universo munten set mill set-

cents setanta-dos sous reals de València per que deduïts los dits VIIM DCCXL sous appar 

clarament que s’i ha avançat en les vendes dels dits blats cinquanta-cinch sous, dos diners. 

E los dits LXVI sous de salari per que han lo dit compte per difinit. 

Actum Algezire. 

Presents testimonis en Berenguer Costejà, en Pere Caçador e en Bernat Gilabert, 

Algezire habitatores. 
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1413, febrer 22. Alzira.  
Acord del consell general d’Alzira en la qual s’aprova que es done subvenció de 3 sous per cafís de 

forment i 12 diners pels de dacsa i panís, a aquell importador que portarà els dits grans de fora de la 
Contribució General d’Alzira. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 87v. 

  

Ítem, que sia donat ajuda a tot hom que portarà blats fora contribució de la vila per 

vendre en l’almudí e vendrà aquells, ço és, per caffís de forment tres sous, e de dacça e 

panís XII diners. 
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1413, febrer 1-maig 12. València. 

Manifest d’assegurament de Guillem Barberà, d’Algemesí, de portar a l’almodí de València, de 
les parts d’Algemesí, 200 cafissos de civada de ferm i 100 de respit. Conté certificació de Nadal Magrana, 
mesurador de l’almodí de la ciutat, de que aquell ha portat 205 cafissos, 3 barcelles de civada.      
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1412-1413; i-4, s.f. 

 

Die mercuri, intitulata prima mensis februarii anno quo supra a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XIIIº. 

En Guillem Barberà, d’Algemezí, promès assegura es obliga en poder dels 

honorables jurats de la ciutat de València e del notari scrivà lur axí com a pública persona 

stipulant en nom loch e veu de tots aquells dels quals sia o serà interès  ara o en sdevenidor 

fer portar de les parts d’Algemezí a la dita ciutat, e vendre en l’almodí d’aquella, CC 

caffissos de civada de ferm e C de respit, bona, nedea, mercadera e reebedora la meytat per 

tot lo \present/ mes de febrer e l’altra per tot lo mes de març, prop vinent, sots pena de la 

dobla de la civada dels caffisos menys fallents, aplicadora al comú de la dita ciutat, salvu 

just impediment. E per açò attendre e complir obligà si e sos béns mobles e sehents onque 

sien o seran. E los dits honorables jurats prometeren-li dar d’ajuda per cascun caffíz de la 

dita civada II sous reyals, pagadora aprés que serà venuda. 

Presents testimonis foren a les dites coses apel·lants lo discret en Johan de Sent 

Feliu, notari, e en Johan de Campos, scrivent, ciutadans de València. 

Post hec die sabbati intitulatis XIIIª mensis madii anno quosupra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XIIIº, lo dit en Guillem Barberà presentà l’albarà següent: 

Senyor n’Almirall: 
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Certifich-vos que·n Guillem Barberà ha fet portar de terme d’Algezira doents-cinch  

caffissos, tres barcelles de civada tro a XII d’abril proppassat e venuda tota dins l’almodí, 

segons consta per lo meu libre de manifests de civades de dues cartes tro en XXXII. Scrit, 

sots l’emprempta de la taula, a XII de maig any Mº CCCCº XIIIº. Nadal Magrana. 
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1413, febrer 1-abril 27. València. 

Manifest d’assegurament de Pere Daroca, mercader, de portar a l’almodí de València, de les parts 
d’Albalat de la Ribera, 150 cafissos de civada de ferm i 50 de respit. Conté certificació de Nadal 
Magrana, mesurador de l’almodí de la ciutat, de que aquell ha portat 200 cafissos de civada, les quals li 
han reportat d’ajuda dels jurats 20 lliures.   
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1412-1413; i-4, s.f. 

 

Die mercurii,, intitulata prima mensis februarii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIº. 

En Pere Daroqua, mercader, assegurà, promès e s’obligà en poder dels honorables 

jurats de la ciutat de València, e del notari scrivà lur, axí com a pública persona stipulant en 

nom, loch, e veu de tots aquells dels quals és o serà interès ara o en sdevenidor fer portar 

de les parts d’Albalat de Pardines a la dita ciutat e vendre en l’almodí de aquella CL caffisos 

de civades de ferm e L de respit, bones, mercaderes e rebedores d’ací a migant Quaresma 

primer vinent, sots pena de la dobla de la ajuda dels caffisos menys fallents aplicadora al 

comú de la dita ciutat, salvu just impediment. E açò attendre e complir obligà sí e sos béns 

mobles e seents, onque sien o seran. E los dits honorables jurats prometeren-li dar d’ajuda 

per cascun caffiz de la dita civada dos sous reyals paguadora venuda la civada. 

Presents testimonis foren a les dites coses apel·lants en Johan de Sent Feliu, notari, 

e en Johan de Campos, scrivent, ciutadans de València. 

Post hec, die martis, intitulata IIª mensis madii anno quo supra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XIIIº, lo dit en Pere Daroqua presentà l’albarà testimonial següent: 

Senyor n’Almirall: 

Certiffich-vos que·n Pere Daroqua ha fet portar d’Albalat de la Ribera doents 

caffissos de civada los quals són stats venuts dins l’almodí segons a mi es cert per relació 

dels mesurers e dels traginers que aquella han portada e venuda segons es scrit en mon  

libre de manifests de civades en VII, VIII e IX cartes de XXVIII de jener proppassat tro a 

V dies del present mes d’abril. Scrit, sots l’emprempta de la taula, a XXVII d’abril any Mº 

CCCCº XIIIº. Nadal Magrana 

Dicta die fon-li fet albarà de XX lliures. 
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1413, febrer 4 - març 30. València. 

 Manifest d’assegurament de Guillem Macià, de Pardines, de portar a l’almodí de València, del 
terme de Pardines, 50 cafissos de civada de ferm i 10 de respit. Conté certificació de Nadal Magrana, 
mesurador de l’almodí de la ciutat, de que aquell ha portat 57 cafissos, 8 barcelles de civada. 
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1412-1413; i-4, s.f. 

 

Die iovis, intitulata IIII mensis februarii anno quo supra a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XIIIº. 

En Guillem Macià, de Pardines, assegurà, promès es obligà en poder dels 

honorables jurats de la ciutat de València, e del notari scrivà lur, axí com a pública persona 

stipulant en nom, loch e veu de tots aquells dels quals és o serà interès ara o en sdevenidor 

fer portar de les parts del dit loch de Pardines a la dita ciutat e vendre en l’almodí de aquella 

L caffisos de civades de ferm e X de respit, bones, mercaderes e rebedores d’ací a migant 

Quaresma primer vinent, sots pena de la dobla de la ajuda dels caffisos menys fallents 

aplicadora  al comú de la dita ciutat, salvu just impediment. E açò attendre e complir obligà 

sí e sos béns mobles e seents, onque sien o seran. E los dits honorables jurats prometeren-li 

dar d’ajuda per cascun caffiz de la dita civada vint diners, paguadors aprés que serà venuda. 

Presents testimonis foren a les dites coses apel·lants lo discret en Johan de Sent 

Feliu, notari, e en Johan de Campos, scrivents, ciutadans de València. 

Post hec, die [***], intitulata XXXª mensis marcii anno quo supra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XIIIº, lo dit en G. Macià presentà l’albarà testimonial següent: 

Senyor n’Almirall: 

Certiffich-vos que·n Guillem Macià ha fet portar de Pardines LVII caffissos, VIII 

barcelles de civada tro a XXVII del present mes de març e segons es scrit en lo meu libre 

de manifests de civades a XI cartes, la qual civada és stada venuda dins l’almodí, segons a 

mi és cert per sagrament per ell en poder meu protestat e per relació dels mesurers. Scrit, 

sots l’emprempta de la taula, a XXX de març any M CCCC XIII. 

Dicta die fon-li fet albarà. 
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1413, febrer 7 – març 30. València. 

 Manifest d’assegurament d’Esteve Batalla, d’Albalat de la Ribera, de portar a l’almodí de 
València, de les parts d’Alzira, 60 cafissos de civada de ferm i 20 de respit. Conté certificació de Nadal 
Magrana, mesurador de l’almodí de la ciutat, de que aquell ha portat 50 cafissos, 1 barcella de civada. 
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1412-13; i-4, s.f. 
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Die martis, intitulata VIIª dicti mensis februarii anno quosupra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XIIIº. 

N’Esteve Batalla, vehí d’Albalat de Pardines, assegura, promès e s’obliga en poder 

dels honorables jurats de la ciutat de València, e del notari e scrivà lur, axí com a pública 

persona stipulant en nom, loch,  e veu de tots aquells de qui sia o serà interès fer portar de 

les parts d’Algezira inclusivament de enllà a la dita ciutat e vendre en l’almodí de aquella LX 

caffisos de civades de ferm e XX de respit, bones, nedees, mercaderes e rebedores d’ací a la 

festa de santa Maria del mes de març primer vinent, sots pena de la dobla de la ajuda dels 

caffisos menys fallents, salvu just impediment. E açò attendre e complir obligaren sí e sos 

béns mobles e seents, onque sien o seran. E los dits honorables jurats prometeren-li dar 

d’ajuda per cascun caffiz de les dites civades XX diners reyals, pagadora venut lo forment. 

Presents testimonis foren a les dites coses apel·lants en Pere Amorós e en Johan 

Campos, scrivents, ciutadans de València. 

Post hec die [***], intitulata XXXIª mensis marcii anno quo supra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XIIIº, lo dit assegurador presentà l’albarà següent: 

Senyor n’Almirall: 

Certiffich-vos que n’Estheve Batalla ha fet portar d’Albalat al almodí cinquanta 

caffissos, Iª barcella de civada al present dia de huy, segons es scrit en lo meu libre de 

manifests de civades en XIIIIe e XV cartes, lo qual és stat venut, segons a mi és cert per 

sagrament per ell en poder meu prestat. Scrit, sots l’amprempta de la taula, a XXX de març 

any Mº CCCCº XIIIº. 

Nadal Magrana. 

Dicta die fon-li fet albarà. 
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1413, febrer 7 – març 14. València. 

Manifest d’assegurament de Miquel Armengol, d’Algemesí, de portar a l’almodí de València, de 
les parts d’Alzira, 60 cafissos de civada i 20 de respit. Conté certificació de Nadal Magrana, mesurador de 
l’almodí de la ciuutat, de que aquell ha portat 79 cafissos, 4 barcelles entre ordi i civada, les quals li han 
reportat d’ajuda dels jurats 6 lliures, 12 sous i 2 diners. 
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1412-1413; i-4, s.f. 

 

Dicta die martis, intitulata VIIª dicti mensis februarii anno quosupra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XIIIº. 
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En Miquel Armengol, d’Algemezí, assegura, promès e s’obliga en poder dels 

honorables jurats de la ciutat de València, e del notari e scrivà lur, axí com a pública 

persona stipulant en nom loch e veu de tots aquells dels quals sia o serà interes fer portar 

de les parts d’Algezira a la dita ciutat e vendre en l’almodí de aquella LX caffisos de civades 

de ferm e XX de respit, bones, nedees, mercaderes e rebedores d’ací a la festa de santa 

Maria del mes de març primer vinent, sots pena de la dobla de la ajuda dels caffisos menys 

fallents aplicadora al comú de la dita ciutat, salvu just impediment. E açò attendre e complir 

obliga si e sos béns mobles e seents, onque sien o seran. E los dits honorables jurats 

prometeren-li dar d’ajuda per cascun caffiz de les dites civades vint diners reyals aprés que 

serà venuda. 

Presents testimonis foren a les dites coses apel·lants en Pere Amorós e en Johan de 

Campos, scrivents, ciutadans de València. 

Post hec die [***] intitulata XXIIIIª mensis marcii anno quo supra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XIIIº, lo dit en Miquel Armengol presentà l’albarà següent: 

Senyor n’Almirall: 

Certiffich-vos que·n Miquel Armengol ha fet portar de les parts d’Algezira setanta-

nou caffissos, IIIIe barcelles entre ordi e civada lo qual és stat venut en l’almodí, segons 

informació per mi reebuda dels mesurers e ab sagrament per lo dit en Miquel feyt, segons 

se mostra en lo meu libre de civades en cartes XII e XIII. Scrit, sots l’emprempta de la sala, 

a XIIIIe de març any Mº CCCCº XIIIº. 

Nadal Magrana. 

Dicta die fon-li fet albarà de VI lliures, XII sous, II diners. 
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1413, febrer 7- març 27. València. 

Manifest d’assegurament de Bertran Soler, de Pardines, de portar a l’almodí de València, de les 
parts de Pardines, 80 cafissos de civada i 30 de respit. Conté certificació de Nadal Magrana, mesurador de 
l’almodí de la ciutat, de que aquell ha portat 101 cafissos d’ordi i civada provienent d’Alzira i la Pobla de 
Bellvís, les quals li han reportat d’ajuda dels jurats 8 lliures, 8 sous i 4 diners.      
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1412-1413; i-4, s.f. 

 

Dicta die martis intitulata VIIª dicti mensis februarii anno quosupra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XIIIº. 

En Bertran Soler, vehí del loch de Pardines, promès, assegura es obliga en poder 

dels honorables jurats de la ciutat de València, e del notari scrivà lur, axí com a pública 
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persona stipulant en nom de qui sia o serà o serà interès fer portar de les parts del dit loch a 

la dita ciutat e vendre en l’almodí de aquella LXXX caffisos de civades de ferm e XXX de 

respit, bones, nedees, mercaderes e rebedores d’ací a migant Quaresma, prop vinent, sots 

pena de la dobla de la ajuda dels caffisos menys fallents aplicadora al comú de la dita ciutat, 

salvu just impediment. E açò attendre e complir obligà sí e sos béns mobles e seents, onque 

sien o seran. E los dits honorables jurats prometeren-li dar d’ajuda per cascun caffiz de la 

dita civada XX diners paguadors, aprés que serà venuda la dita civada. 

Presents testimonis foren a les dites coses apel·lants en Pere Amorós e en Johan de 

Campos, scrivents, ciutadans de València. 

Post hec die veneris intitulata XXXIª mensis marcii anno quo supra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XIIIº, lo dit en Bertran Soler presentà l’albarà següent empremptat: 

Senyor n’Almirall: 

Certiffich-vos que·n Bertran Soler ha portat en l’almodí CI caffissos, entre ordi e 

civada, del terme d’Algezira e de la Pobla d’en Bellvís tro a XXVII dies del present mes de 

març, segons es scrit en lo meu libre de manifests de civades a XVI e a XVII cartes, lo qual 

és stat venut dins l’almodí, segons a mi és cert per relació de mesurers e ab sagrament per 

aquell en poder meu prestat perque complit lo dit assegurament faç-vos lo present albarà 

ab l’amprempta de la taula. A XXVII de març any Mº CCCCº XIIIº. 

Nadal Magrana. 

Dicta die fon-li fet albarà de VIII lliures, VIII sous, IIIIe diners. 
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1413, febrer 13 – abril 14. València. 

Manifest d’assegurament de Domingo Martí, de Sueca, de portar a l’almodí de València, de les 
parts de Sueca, 100 cafissos de civada i 20 de respit. Conté certificació de Nadal Magrana, mesurador de 
l’almodí de la ciutat, de que aquell ha portat 118 cafissos de civada provinent d’Alzira i de la Vall 
d’Albaida, les quals li han reportat d’ajuda dels jurats 8 lliures i 17 sous.      
AMV: Llibre de seguretats dels anys 1412-1413; i-4, s.f. 

 

Die lune, intitulata XIIIª mensis februarii predicti anno quosupra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XIIIº. 

En Domingo Martí, de Çuequa, assegura promès e s’obliga en poder dels 

honorables jurats de la ciutat de València, e del notari scrivà lur, axí com a pública persona 

stipulant en nom de qui sia o serà interès fer portar de les parts del dit loch a la dita ciutat e 

vendre en l’almodí de aquella cent caffisos de \civades/ de ferm e XX de respit, bones, 
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mercaderes e rebedores d’ací per tot lo mes de març, primer vinent, sots pena de la dobla 

de la ajuda de la civada menys fallents caffisos salvu just impediment. E açò attendre e 

complir obligà sí e sos béns mobles e seents, onque sien o seran. E los dits honorables 

jurats prometeren-li dar d’ajuda per cascun caffiz de les dites civades dehuyt diners reyals 

paguadors aprés que seran venuda. 

Presents testimonis foren a les dites coses en Pere Amorós e en Johan de Campos, 

scrivents, ciutadans de València. 

Post hec die mercurii, intitulata XVIIIª die mensis aprilis anno quo supra a Nativitate Domini 

Mº CCCCº XIIIº, lo dit en Domingo Martí presentà l’albarà següent: 

Senyor n’Almirall: 

Certiffich-vos que·n Domingo Martí, de Çuequa, ha portats CXVIII cafissos de 

civada, los quals ha portats tro al derrer dia de març del any Mº CCCCº XIIIº passat, los 

quals ha portat d’Algezira e de la vall d’Albayda, los quals són stats venuts dins l’almodí, 

segons consta per mon libre de manifests de civades a XXXIª cartes. Scrit sots l’emprempta 

de la taula. A XVI d’abril any M CCCC XIII. 

Nadal Magrana. 

Dicta die XVIIIª mensis aprilis anno quo supra a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIº, fon-li 

fet albarà de la dita ajuda que és VIII lliures, XVII sous. 
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1413, febrer 22. Alzira.  
Acord del consell municipal d’Alzira relatiu a subvencionar el portar blats de fora de la 

Contribució General d’Alzira a raó de 3 sous el cafís de forment i de 12 diners el de dacsa i panís. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 87v.  

 

Ítem, que sia donat a tot hom que portarà blats fora contribució de la vila per 

vendre en l’almodí e vendrà aquells, ço és, per caffís de forment tres sous e de dacça e 

panís XII diners. 
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1413, febrer 22. Alzira.  
Acta d’acceptació dels 30 cafissos de civada comprats fora del terme d’Alzira per Bernat Perpinyà, 

veí de la mateixa, el qual els ofereix als jurats per vendre’ls en l’almodí de la vila. La civada és vendrà al 
preu de 8 diners l’almud, preu imposat per les autoritats municipals, i aquesta restarà emparada sota els 
privilegis i estatuts de la dita vila  
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 87v. 



 

 
 

608

Die predicta. 

En Bernat Perpinyà, veí de Algezira, manifestà als honorables jurats de Algezira que 

ell havia XXX cafisos de civada, poch més o menys, comprat fora lo terme de la vila per 

vendre aquells en l’almudí e ja n’i tenia oró per que·ls plagués aforar aquella com fos prest 

vendre al for que·ls jurats plauria tota la dita civada, seguint forma dels privilegis e statuts 

de la vila. E los dits jurats acceptaven la dita civada e provissió aquella de present a VII 

diners l’almut. E que volien aquell defendre e conservar en la dita civada stigués forma de 

privilegis e statuts de la vila. 
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1413, febrer 23. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Barberà, d’Algemezí, 9 lliures, 8 sous, 9 diners, de subvenció (a raó de 4 sous per cafís) per portar de 47 
cafissos, 2 barcelles, de forment candial, d’Aragó, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1412-1413; J-37, f. 25r. 

 

De nós etc., pagats a·n Guillem Barberà, d’Algemezí, VIIII lliures, VIII sous, VIIII 

diners reals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a raó de IIIIe sous/caffís, de 

XLVII caffissos, II barcelles, de forment candeal, que de les parts d’Aragó ha fet portar a la 

dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e manifests 

de blats apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, XXIIIª die februarii anno a 

Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIº. 
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1413, febrer 25-abril 28. València. 

Manifest d’assegurament d’Antoni Eximeno, d’Alzira, de portar a l’almodí de València, de les 
parts de Penàguila, 15 cafissos de forment de ferm i 10 de respit, i 40 cafissos de civada de ferm i 10 de 
respit. Conté certificació de Nadal Magrana, mesurador de l’almudí de la dita ciutat, de que aquell ha 
portat 6 cafissos de forment i 32 cafissos i 1 barcella de civada.  
AMV: Llibre de seguretats de l’any 1412-1413; i-4, s.f. 

  

Dicta die sabbati, intitulatis XXVª mensis februarii anno quosupra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XIIIº. 

N’Anthoni Eximeno, d’Algezira, assegura, promès e s’obliga en poder dels 

honorables jurats de la ciutat de València e del notari scrivà lur axí com a pública persona 
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stipulant en nom, loch e veu de qui sia o serà interès fer portar de les parts de la dita vila de 

Penàguila a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella XV caffissos de forment de ferm e 

X caffissos de respit, e XL cafissos de civades, e X de respit, blats bons, nedeus, mercaders 

e rebedores d’ací a la festa de Pasqua de Resurecció, primer vinent, sots pena de la dobla de 

la ajuda dels caffiz menys fallents aplicadora al comú de la dita ciutat, salvu just 

impediment. E per açò attendre e complir obligà sí e sos béns mobles e sehents onque sien 

o seran. E los dits honorables jurats prometeren-li dar d’ajuda per cascun caffíz dels dits 

blats, ço és, del forment quatre sous reyals pagadora aprés que seran venuts. 

Presents testimonis foren a les dites coses apel·lants en Jacme Roig, notari, e en 

Francesch Jener, mercader, ciutadans de València. 

Post hec die martis, intitulata IXª mensis madii anno quo supra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XIIIº, lo dit n’Anthoni Eximeno presentà l’albarans següents: 

Senyor n’Almirall: 

Certifich-vos que n’Anthoni Eximeno ha portat de les parts de Penàguila sis 

caffisos de forment tro a III de març prop passat lo qual és stat venut en l’almudí, segons 

relació d’en Francesch Jener, venedor de aquell, segons és scrit en mon libre de manifest de 

grans a CLXXIIIIe cartes. Scrit sots l’emprempta de la taula, a XXVII d’abril any any Mº 

CCCCº XIIIº.  

Nadal Magrana. 

Senyor n’Almirall: 

Certifich-vos que n’Anthoni Eximeno ha fet portar de Penàguila XXXII caffisos, 

una barcella de civada, la qual és stada venuda en l’almudí per relació d’en Francesch Jener, 

venedor de aquella, segons és scrit en mon libre de manifest de civades tro a VI de març 

prop passat a XXVI cartes. Scrit sots l’emprempta de la taula, a XXVIII d’abril any any Mº 

CCCCº XIIIº.  

Nadal Magrana. 

Dicta die fon-los fet albarà de manament dels honorables jurats per tal com sien 

informats que havia haüd just impediment de informació e que per gràcia de Déu la ciutat 

era assats hinundada de forment. 
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1413, març 13. Alzira.  
Escriptura d’arrendament que efectuen els jurats de la vila d’Alzira del dret de la boqueria a favor 

d’Arnau Vilar, d’Alzira, per 161 sous. Igualment venen els drets del tall de carn en Quaresma, de la 
peixateria i del corral. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 89r. 
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Dicta die. 

Los dits honorables jurats arrendaren a·n Arnau Vilar, vehí de Algezira, lo dret de la 

boqueria de la dita vila per cent sexanta-un sous reyals de València a temps de un any. En 

axí que lo dit n’Arnau Vilar sia tengut donar compliment de carns de cabró e no ni puxa 

desfer altri de la vila, ni del terme de aquella en la dita boqueria, sens licència del dit 

arrendador si donchs no es estranger, lo qual estranger a un diner menys que lo dit en Vilar 

ni puxa tallar. 

Testes qui supra. 

Ítem, fon venut lo tall de la Quaresma de la carn a·n Pere Seguer per quaranta sous. 

Ítem, la peixeteria a·n Jacme Soler per trecents trenta-cinch sous. 

Ítem, fon arrendat lo corral de la carniceria a Hazmet, serrahí, de Algezira, per onze 

sous. 

Testes qui supra. 
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1413, març 24. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Miquel 
Armengol, d’Algemesí, 6 lliures, 12 sous, 2 diners, de subvenció (a raó de 20 diners per cafís) per portar 
del terme d’Alzira 79 cafissos, 4 barcelles d’ordi i civada, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la 
ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1412-1413; J-37, f. 27v. 

 

De nós etc., pagats a·n Miquel Armengol, d’Algemezí, VI lliures, XII sous, II diners 

reals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a raó de XX diners/caffíz, de LXXIX 

caffissos, IIIIe barcelles, d’ordi e civada, que de les parts de la vila d’Algezira ha fet portar a 

la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e 

manifests de blats apar, e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, XXIIIIª die marcii 

anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIº. Johan Pujada. 

 

 

- 259 - 

1413, març 30. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Maça, de Pardines, 4 lliures, 16 sous, 1 diner, de subvenció (a raó de 20 diners per cafís) per portar de 
Pardines 57 cafissos, de civada, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la dita ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1412-1413; J-37, f. 27v. 



 

 
 

611

 

De nós etc., pagats a·n Guillem Maça, de Pardines, IIIIe lliures, XVI sous, I diners 

reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a raó de XX diners/caffís, de LVII 

cafissos, VIII barcelles, de civada, que de les parts del dit loch, ha fet portar a la dita ciutat e 

vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e manifests de blats 

apar, e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, XXXª marcii anno a Nativitate Domini 

Mº CCCCº XIIIº. 
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1413, març 31. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Bertrà 
Soler, de Pardines, 8 lliures, 8 sous, 4 diners, de subvenció (a raó de 20 diners per cafís) per portar 101 
cafissos d’ordi i civada del terme de Pardines, amb bèsties de tragí, i vendre’ls en l’almodí de la dita ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1412-1413; J-37, f. 28r. 

 

De nós etc., pagats a·n Bertran Soler, de Pardines, VIII lliures, VIII sous, IIIIe 

diners reals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a raó de XX diners/caffís, de 

CI caffissos, entre ordi e civada, que de les parts del dit loch ha fet portar a la dita ciutat e 

vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e manifests de blats 

apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, XXXIª die marcii anno a Nativitate 

Domini Mº CCCCº XIIIº. P(ere) Daries. 
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1413, març 31. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Esteve 
Batalla, d’Albalat de la Ribera, 4 lliures, 3 sous, 5 diners de subvenció (a raó de 20 diners per cafís) per 
portar del terme d’Albalat de la Ribera 50 cafissos, 1 barcella  de civada amb bèsties de tragí i vendre’ls en 
l’almodí de la dita ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1412-1413; J-37, f. 28r. 

 

De nós etc., pagats a·n Stheve Batalla, d’Albalat de Pardines, IIIIe lliures, III sous, 

V diners reals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a raó de XX diners/caffís, 

de cinquanta caffissos, huna barcella, de civada, que de les parts del dit loch ha fet portar a 

la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e 
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manifests de blats apar, e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, XXIIIª die marcii 

anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIº. Francesch Serra. 
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1413, abril 10. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Francesc 
Gans 2 lliures de subvenció (a raó de 2 sous per cafís) per portar del terme de Carlet 20 cafissos de civades, 
amb bèsties de tragí, i vendre’ls en l’almodí de la dita ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1412-1413; J-37, f. 29v. 

 

De nós etc., pagats a·n Francesch Gans, II lliures reyals, degudes d’ajuda per 

nosaltres a aquell promesa, a raó de dos sous/caffís, de XX caffissos, de civades, que de les 

parts de Carlet ha fet portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per 

libres d’asseguraments e manifests de blats apar, e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis 

Valencie, Xª die aprilis anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIº. Johan Pujada. 
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1413, maig 2. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Pere 
Daroca, mercader, 20 lliures de subvenció (a raó de 2 sous per cafís) per portar del terme d’Albalat de la 
Ribera 200 cafissos de civades, amb bèsties de tragí, i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1412-1413; J-37, f. 31v. 

 

De nós etc., pagats a·n P(ere) Daroqua, mercader, XX lliures reyals, degudes 

d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a raó de dos sous/caffís, de CC caffissos, de 

civades, que de les parts d’Albalat de Pardines ha fet portar a la dita ciutat e vendre en 

l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e manifests de blats apar, e a nós 

és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, IIª die madii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XIIIº. P(ere) Daries. 
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1413, maig 9. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Antoni 
Eximeno, d’Alzira, 4 lliures, 8 sous de subvenció (a raó de 4 sous/cafís de forment i 2 sous/cafís de 
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civada) per portar 6 cafissos de forment i 32 cafissos de civada de Penàguila, amb bèsties de tragí, i 
vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1412-1413; J-37, f. 33r. 

 

De nós etc., pagats a·n Antoni Eximeno, d’Algezira, quatre lliures, VIII sous reyals, 

degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a raó de quatre sous/caffís de forment e de 

II sous/caffís de civada, de VI cafissos de forment e de XXXII cafissos de civada, que de 

les parts de Penàguila ha fet portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que 

per libres d’asseguraments e manifests de blats apar, e a nós és cert. E cobrats lo present 

albarà car etcètera. Datis Valencie, IXª madii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIº. Johan 

Pujada. 

 

 

- 265 - 

1413, maig 13. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Barberà, d’Algemesí, 20 lliures, 10 sous, 6 diners de subvenció (a raó de 2 sous per cafís) per portar del 
terme d’Alzira 205 cafissos, 3 barcelles de civada, amb bèsties de tragí, i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1412-1413; J-37, f. 34r. 

 

De nós etc., pagats a·n Guillem Barberà, d’Algemezí, XX lliures, X sous, VI diners 

reals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a raó de dos sous/caffís, de CCV 

caffissos, III barcelles de civada  que de les parts d’Algezira ha fet portar a la dita ciutat e 

vendre en l’almodí d’aquella, segons etcètera. E cobrats etcètera. Datis Valencie, XIIIª die 

madii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIº. Johan Pujada. 
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1413, juny 10. Alzira.  
Acord del consell general de la vila d’Alzira en el qual s’aprova que s’aprovisione de blats la vila i 

es demane un préstec per a la seua compra. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 103v. 

 

Ítem, que sia feta provisió de blats e manleuta de diners a obs de aquells en e per la 

forma que los jurats conexen que fer se deia. 
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1413, juny 14. Alzira. 
 Assentament de Jaume Garcia, escrivà del consell d’Alzira, en el qual dona fe de que Berenguer 
Eximeno, trompeta, ha efectuat un pregó sobre la prohibició d’extracció de grans del terme d’Alzira i de la 
seua contribució general, així com que els corredors o altres persones intervinguen en compravendes de blats. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 6r. 

 

Die mercuri, XIIIIª iunii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIº. 

La crida dejús scrita fon publicada per en Berenguer Eximeno, trompeta, amb 

trompes e tabals per lochs acostumats de la vila d’Algezira, e ravals d’aquella, per 

manament dels honorables en Jacme d’Olit, lochtinent de justícia, e jurats, la qual és segons 

que·s seguíx: 

Ara hoiats que us fan saber lo honrat en Jacme d’Olit, lochtinent del honrat en 

Guillem Venrell, justícia de la vila d’Algezira, a tothom en general, de qualsevol ley, 

condició, o stament sia que no gos, o presumescha, per si, o per interposada persona, 

traure, o fer traure, blats alcuns, de qualsevol natura sien de la dita vila, terme, o contribució 

d’aquella, sots pena de LX sous, e de perdre los dits blats, la qual pena serà partida en 

aquesta forma, ço és, la terça part al senyor rey, la terça part al comú de la dita vila, e la 

terça part al acusador. 

Encara fa a saber, a tots e qualsevol corredors, o altres qualsevol persones 

entrevenints en compres o vendes, que no gosen, o presumesquen, anar per les eres, ne per 

les cases on són los dits blats, per obs de fer vendre, ne entrevenir en merques alcunes que 

fer se pusquen dels dits blats, sots pena de LX sous dels béns llurs pròpis pagadors, 

partidors segons que dessús e ultra la dita pena, sots privació de llurs officis, de les quals 

penes cascun al qual se pusca ésser atribuïda puxa ésser acusador. 
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1413, juny 14. Alzira. 
 Pregó efectuat per Berenguer Eximeno, trompeta, per manament de Jaume d’Olit, lloctinent del 
justícia d’Alzira, i dels jurats de la dita vila, prohibint l’extracció de qualsevol tipus de grans i altres 
mesures inhibitòries en el terme d’Alzira i de las seua contribució general. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 6r-7v. 

 

Die mercuri, iunii anno predicto. 

Ara hoiats que us fa saber lo honrat en Jacme d’Olit, lochtinent del honrat en 

Guillem Venrell, justícia de la vila d’Algezira, que com en lo dia de dimecres proppassat, 
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comptat XIIIIe del present mes, hagués feyt publicar alcuns capítols tocants la inhibició 

dels blats ab veu de crida pública. Et enaprés, per profit e utilitat de la cosa pública sia 

statuhit e ordenat que inhibició general sie feyta de tots los blats que dins terme de la dita 

vila e general contribució d’aquella són, o seran, axí com són forments, ordis, civades, 

splets, adaces e paniços, per tal, lo dit honrat lochtinent de justícia, ab la present pública 

crida intíma e mana a tot hom en general, de qualsevol ley, condició o stament sien no gos 

vendre ningún dels dits blats a ningún stranger, ne alcuna persona no trasqua alcun dels dits 

blats fora lo dit terme de la general contribució ara sien de delmes, primícies, o de qualsevol 

altres drets, e qui contrafarà serà encorregut en pena de LX sous, e de perdre lo blat que 

traurà, o treyt haurà, si serà atrobat, e si atrobat no serà, e serà sabut que·l haja treyt, o 

venut a persona strangera aquell aytal ultra la dita pena sia tengut tornar e aportar fora lo dit 

terme de general contribució e metre dins la dita vila altre tant blat d’aquella valor que serà 

lo que haurà venut, o treyt, dins X dies aprés que per lo dit honorable lochtinent de justícia, 

o jurats de la dita vila manat li serà e açò sots pena de XX morabatins d’or, de les quals 

penes si seran comeses seran partides la terça part al comú de la dita vila, l’altra terça als 

coffrens del molt alt senyor rey, e lo remanent terç al acusador, puix que·l acusador sie tal 

persona que fe li pusca ésser acomanada a coneguda dels dits jurats. 

Encara, fa més a saber e mana a tot hom en general, e a cascun en special que vulla, 

e entena vendre o comprar alcun dels dits blats, que aquell aytal de la era anat que haurà 

venut o comprat lo dit blat sie tengut notificar e declarar la venda o compra que feyta haurà 

al honrat en Berenguer Roqua, diputat per la dita rahó, ço és, los que habiten dins la dita 

vila e ravals d’aquella, dins un dia natural. Et los dels lochs de fora dins dos dies, sots pena 

de XX sous partidors, segons que dessús. Et lo comprador sie tengut migançant sagrament 

prometre que no’l traurà del dit terme, ne’l vendrà a persona strangera si aquell blat 

comprat haurà per obs d’embotigar.    

 Encara, mana a tot hom en general que embotigarà dels dits blats sie tengut parar 

oró \ple/ que càpia dos cafís dins tres dies aprés que haurà comprat lo dit blat, e aquell 

tenir dins la casa del almudí, e aquell aytal sie tengut vendre al for que·s vendrà semblant 

blat en lo almudí, e qui contra les dites coses vendrà, serà encorregut en pena de LX sous, 

partidors segons que dessús. 

 Encara, mana que nengú no gos mesurar dins l’almudí e plaça de la dita vila blats 

alcuns, sinó aquells mesurador que diputats hi seran, e qui contrafarà serà encorregut en 

pena de XX sous partidors, segons que dessús. 
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 Encara, mana a tot hom en general que no gos comprar en la plaça, o almudí, de la 

dita vila, en lo dia de mercat, ni en altre dia, alcún dels dits blats per obs de embotigar, sinó 

tant solament mig cafís per obs de sa provisió, e qui contrafarà serà encorregut en pena de 

XX sous. 

Encara, mana que si alcun stranger, fora la general contribució de la dita vila, volrà 

traure alcun dels dits blats menuts, axí com daça, o panís, que aquell aytal no’n puxa traure, 

si donchs primerament e abans no haurà portat forment en doble de la quantitat del blat 

menut que volrà notificat aquell forment al dit honrat diputat e aquell blat menut haja a 

traure ab albarà del dit honrat diputat, e qui contrafarà, serà encorregut en pena de LX 

sous, e de perdre lo blat que traurà, de totes les quals ordinacions tot hom ho puscha 

acusar, puix que fe li deia ésser atribuïda segons es dit. En axí, que la acusació de les penes 

de les dites ordinacions puscha ésser feta, axí davant lo honrat justícia o cort sua, com 

davant lo mustaçaf de la dita vila, e aquell davant lo qual la acusació primerament serà feyta, 

sie tengut fer la execució de les penes dessús dites de les quals no puscha ésser feta 

composició, o relexació, o gràcia alcuna. 
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1413, juny 16. Alzira.  
Dos assentaments d’assegurament de bestiar manifestats d’una part per Arnau Vilar i Pere 

Seguer, carnissers, compradors de les taules de la boqueria d’Alzira, i d’altra per Bertomeu Ligalbé, 
carnisser, de Guadassuar, en la quels primers asseguren 72 cabrons i el segon 50 borregos. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 12r. 

 

Die veneris XVIª iunii. 

En Arnau Vilar e en Pere Seguer, carnissers, compradors de les taules de la 

boqueria, requeriren que·ls assegurassen LXXII cabrons per obs de tallar en les taules de la 

boqueria e prometeren tallar aquells a manament dels dits honorables jurats e que no’ls 

vendrien ne consentirien que fossen tallasen alcuns lochs fora la contribució de la dita vila, 

sots pena de set lliures de reals, partidors la mitat al senyor rey, e l’altra mitat al comú de la 

dita vila, etcètera. 

Testimonis en Bernat Ponç, n’Anthoni de Martorell. 

 En Berthomeu Ligalbé, carnicer, del loch de Godaçuar, assegura en poder dels 

honorables jurats cinquanta borregos per obs de tallar, e lo qual promès tallar en lo dit loch, 

a manament dels dits honorables jurats, e promès que aquells no vendrà a persones 
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strangeres, e açò sots pena de C sous, donadors la mitat al senyor rey, e l’altra mitat al comú 

de la dita universitat etcètera. 

Testimonis en Pere Gilabert e en Thomàs de Spinosa. 
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1413, juny 23. València. 
 Carta dels jurats de València adreçada als d’Alzira en la que les manifesten en la qüestió que 
enfronta a Ramon de Palau contra Pere Nicolau, ambdós d’Alzira, per l’acolliment del bestiar de Joan 
Bou, ciutadà de València, en un corral de Nicolau a favor d’aquest darrer i demanen canvis en l’estatut 
que puneix l’acolliment de ramats de propietaris de València. 
AMV: Lletres missives dels anys 1413-1415; g3-12, f. 8v. 

 

Als molt honorables e bons amichs los justícia e jurats de la vila de Algezira. 

Molt honorables senyors: 

Entés havem que davant vos mossèn lo justícia es debat e qüestió entre en Pere 

Nicholau, d’una part, defenent, e en Ramon de Palau, de la part altra, agent, per raó car lo 

dit en Ramon hauria acusat lo dit P(ere) Nichalau (sic) que l’any proppassat contra forma de 

statut de aqueixa vila disponent lo contrari hauria acollit bestiar en hun corral seu del 

honrat en Johan Bou, nostre conciutadà, e fa demanda de la pena del dit statut. E com sia 

stat afermat per lo dit en Pere Nicolau que·l dia que·l dit bestiar era en lo dit corrall ho 

denuncià, de fet, al justícia predecessor de vós, dit justícia, per ço com los bastors (sic) no 

volien gitar del dit corrall lo dit bestiar, lo dit justícia se avengué ab los dits pastors donant 

permissió que·l dit bestiar pogués estar en lo dit coral e no y estech a voler del dit en Pere, 

segons se diu, ésser posat e provat per aquell en procés. E per ço parria ab tota honor 

parlant lo dit en P(ere) Nicholau no haver colpa de açò, majorment car creem que tal statud 

sia contra nostres furs, libertats e amprius. E hauriem gran plaer e us ho tendriem a grat, 

vós plagués mitigar aquest fet, e fer cessar lo dit en Pere Nicholau no ésser impetit (sic) 

encara que y hagués qualque raó, per ço a fet aquesta ciutat condescendrà a nostres prechs 

e fer delliurar lo dit en P(ere) Nicholau. E en semblants e altres cassos nós offerim fer per 

vosaltres, e honor de aqueixa vila, tot quant sia a vostre plaer. 

Scrita en València, a XXIII de juny [1413]. 

Los jurats de la ciutat de València apparellats a vostra honor. 
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1413, juny 29. Alzira.  
Acord dels jurats de la vila d’Alzira per a comunicar a Innocent de Moya, notari, escrivà de la 

sala, el fer un carregament de censal por valor de 500 sous per a la compra de blats per aprovisionar la vila, 
a fi de que aquest s’encarregue de les gestions administratives del dit préstec. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 104v. 

 

 Enapés, die iovis, XXIXª iunii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIº, los honrats 

n’Arnau Serra, en Pere Loret, en Francesch Martorell, e en Berenguer Roqua, lochtinent del 

honorable en Guillem Roqua, jurats de la dita vila, dixeren a mi, dit notari, que havien 

acordat fer carregament dels dits D sous censals a obs de fer provisió de blats. E axí que 

fos en forma.  
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1413, juliol 14. València. 
 Carta dels jurats de València adreçada als seus homòlegs d’Alzira, en la qual demanen que 
s’estrenyen les goles dels assuts assuts del Xúquer per que puguen moldre certs molins i que la farina 
moguda siga transportada amb bèsties a Bunyol on s’hostatja el rei i la cort. 
AMV: Lletres missives dels anys 1413-1415; g3-12; f. 16v. (Referència procedent del fitxer de 
Lluís Cerveró el l’ARV). 
 

Als molts honorables e bons amichs los justícia e jurats de la vila de Algezira. 

Molt honorables senyors: 

Sabet havem com per ordinació vostra són estades examplades les goles dels açuts 

del vostre riu de que e per la pocha aygua de aquell los molins no poden molre ne lavorar 

axí com seria obs. E com segons creem sabets, nosaltres siam constituïts en gran penúria de 

aygues, loat ne sia Jesucrist, entant que no podem haver farina d’on se puxa proveir tanta 

multitut de poble lo qual per la gràcia divinal habita en la ciutat ne puxam bastar a servir los 

aqui ostegen per lo senyor rei a Bunyol per fretura de farina. Per ço bona amistat pregam 

affectuosament e de cor que·ns plàcia sens tot vostre perjuhí, almenys de sovint al temps 

present e a nosaltres per la instant necesitat proveir que les dites goles se puxen en tal 

manera artar e estrenyer que si puixa molre molt forment del qual per moltes recors 

entenem trametre a coll de bèsties en aquexa part de ço servirets a Déu e farets a nosaltres 

gran sufragi e en son loch farem per vosaltres semblants o majors coses.  
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1413, agost 8. Alzira.  
Àpoca atorgada per Berenguer Roca, administrador dels blats d’Alzira, en la qual reconeix que 

Bernat Ponç li ha pagat 7.500 sous, fruit d’un carregament de censal que es contractà a fi de comprar blats 
d’en Torregrossa. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 24v. 

 

Die martis, VIIIª augusti anno a Nativiatte Domini Mº CCCCº XIIIº. 

L’onrat en Berenguer Rocha, administrador dels blats de la vila de Algezira, atorga 

apocha al honrat en Bernat Ponç de set milia D sous reals, los quals per aquell ab sindicat 

manlevats foren per obs de comprar blats d’en Torregrosa e carregar censal, ço és, D sous 

ab carta pública feta en poder e mà d’en Bernat Stellés, notari de València, sots calendari de 

tercio die iulii anno Mº CCCCº XIIIº dels principals(?) VIIM D sous lo dit Berenguer dona al dit 

en Bernat Ponç per scriptures del sindicat ab los pergamins VII sous, VI diners. 

Ítem, a·n Stellés, notari, qui rebé la carta del carregament XLIII sous.  

Ítem, a·n Rostoll de Bellpuig, corredor, qui feu pesar los dits tres florins e mig. 

Resten en poder del dit en Berenguer VIIM CCCX sous. 

Testimonis l’onrat n’Anthoni Martorell e en Ramon del Mas, ballester, vehins de 

Algezira. 

En lo dia de dimarts, lo dit en Bernat Ponç confessa haver haüts e rebuts del dit en 

Berenguer Rocha de la damunt dita quantitat sis-cents cinch sous, VII diners, los quals lo 

dit en Berenguer, de voluntat dels honrats en Guillem Rocha, n’Arnau Serra, e en Francés 

Martorell, jurats, donà e liurà de la redenció de compte que li eren deguts. 

Testimonis en Ramon del Mas, ballester, e en Pasqual Cerrenyo, vehïns d’Algezira. 
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1413, agost 12 - 1414, juny 6. València. 
Promesa dels jurats de la ciutat de València feta a Joan Nadal, d’Algemesí, de pagar-li d’ajuda 1 

sou per cada cafís que porte o faça portar i vendre a l’almodí de València. 
AMV: Llibre de seguretats de l’any 1413-1414; i-5, f.  

  

Die sabbati, intitulata XIIª mensis augusti anno quosupra a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XIIIº. 

Los honorables jurats dixeren que havien promès a·n Johan Nadal, d’Algemesí, I 

spu d’ajuda per cascun caffís de civada que de les parts del dit loch fés portar a la dita ciutat 
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e vendre en l’almodí d’aquella, e per aquesta raó lo dit Johan Nadal presentà l’albarà 

següent: 

Senyor n’Almirall: 

Certiffich-vos que en Johan Nadal ha fet portar de Algezira e d’Algemezí L caffiz 

de civada tro a XIIIIe d’abril prop passat e venut dins l’almudí, segons consta per lo meu 

libre de manifests de civades, a XXXIIIIe cartes. Scrit, sots l’emprempta de la taula, a VI de 

juny any Mº CCCCº XIIIIº. Nadal Magrana. 

 Dicta die, fon-li fet albarà de II lliures, X sous. 
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1413, setembre 19. Alzira.  
Acord del consell general d’Alzira en el qual s’aprova demanar un préstec per comprar 100 

cafissos de forment dels 200 que té Bernat Brotons, [moliner], procedents de Xixona, encomanant l’afer a 
Jaume Garcia, síndic. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 31v. 

 

Ítem, per ço com en Bernat Brotons havia donat mostra de forment de Xexona 

molt bell, e que volien fer venda de CC cafís e que demanaven a raó de LXXII sous per 

cafiç posat ací, fon conclús que·n fossen comprats cent cafís al mellor mercat que·ls jurats 

pusquen e que per pagar aquells fon malevat (sic) tants diners com hi seran necessaris, e que 

lo síndich de la vila los ma(n)leve al qual tot lo consell féu sindicat de nou e que al discret 

en Jacme Garcia, lo qual ja era síndich, e aquell a qui serà acomanat jure ab sagrament que 

no disminuhirà ne darà als jurats res de la quantitats que serà ma(n)levada per obs de la 

compra del dit forment, e que los jurats juraran que no·l forçaran de donar alcuna quantitat 

dels diners, e que aquell se obligarà de quitar lo càrrech dins X dies aprés que·l dit forment 

serà venut e que si d’allí avant per culpa sie no serà quitat que sia imputat a aquell.  
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1413, setembre 19. Alzira. 
Acord del consell general d’Alzira en el que s’aprova que sols hi hagen guardes de la vila per les 

nits a cada portal i que no es puga traure blat de nit. Així mateix, s’aprova contractar quatre guardes del 
terme per impedir que es traga blat del terme de la dita vila. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 32r. 
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Ítem, fon conclús sobre lo feyt de les guardes que guarden los portals, e les torres, e 

lo castell, que sia mitigat e no y haja guardes, sinó de nits, una a cascun portal e que aquell 

tanque ses portes, e dorma allí, e que en la dita forma se guarde la vila per amor del blat que 

de nit no hisquen. 

Ítem, fon conclús que sien asoldadats quatre hòmens que guarden lo terme, que 

d’aquell no traguen nengun blat e que si’n troben que aquell prenguen e porten als senyors 

de justícia e jurats, e que hajen lo terç de la pena per acusar, e a fer les dites coses romangua 

a càrrech dels dits honorables justícia e jurats. 
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1413, setembre 19. Alzira. 
 Conveni entre els justícia i jurats d’Alzira i Pedro de Conca, ciutadà, de València, comprador 
dels delmes d’Alzira, relatiu a vendre els delmes en la dita vila i en les condicions pactades. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 35r-v. 

 

Die martis, XIXª  september anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIº. 

Los honorables justícia e jurats havents potestat per tot lo consell, segons que en lo 

dia prop passat fon conclús, \se avengueren/ ab en Pedro de Conqua, ciutadà de la ciutat 

de València, comprador dels delmes de la vila d’Algezira, en aquesta forma: 

Primo, que lo dit en Pedro asegurà a la dita vila doents-sexanta cafís de forment \los 

quals ha en la vila e contribució de aquella/ e promès vendre aquells en la dita vila, a for de 

XI sous, e d’allí a en ius segons mils vendre porà, e no a més for e honra// per ajuda de 

cascun cafíç dos sous, sis diners, la qual ajuda li prometem pagar per tot lo present mes de 

setembre. 

Ítem, que los flaquers, o flaqueres, pendran, e seràn tenguts pendre, continuament, 

del dit forment per obs de pastar, als quals serà manat que no prenguen, o pendre pusquen, 

d’altre blat, sinó del dit forment, sots pena de LX sous.  

Ítem, que·l dit en Pedro haja facultat de vendre los blats del dit delme, axí com són 

ordis, civades e blats menuts, axí en la dita vila, e als de la dita vila, com als de fora la 

contribució d’aquella, e traure aquells a sa pròpia voluntat, sens contradicció que no li 

puxen ésser feta  per lo consell, ni per alcun official o altra persona. 

Testimonis lo discret en Bernat Costejà, notari, en Anthoni Martorell, e en Thomàs 

d’Espinosa.  
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1413, octubre 19. València. 

Manifest d’assegurament de Guillem Barberà, d’Algemesí, de portar a l’almodí de València, de 
les parts d’Algemesí, 150 cafissos de ferm i 50 de respit de civada. Conté certificació de Nadal Magrana, 
mesurador de l’almudí de la dita ciutat, de que aquell ha portat 170 cafissos, 3 barcelles de civades,  les 
quals li han reportat d’ajuda dels jurats 8 lliures, 10 sous i 3 diners.  
AMV: Llibre de seguretats de l’any 1413-1414; i-5, f. 10r. 

  

Die iovis, intitulata XIXª mensis octobris anno quosupra a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XIIIº. 

En Guillem Barberà, d’Algemezí, assegurà, promès e s’obligà en poder e mà dels 

honorables jurats de la ciutat de València e del notari scrivà lur, axí com a pública persona, 

stipulant en nom, loch e veu de qui sia o serà interès fer portar de les parts del dit loch 

d’Algemezí a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella cent-cinquanta caffissos de ferm e 

L caffissos de respit, civades bones, mercaderes, e rebedores d’ací a la festa de Carnestoltes 

primers vinents, sots pena de la dobla de la ajuda dels caffiz menys fallents aplicadora al 

comú de la dita ciutat, salvu just impediment. E per açò attendre e complir obligà si e sos 

béns mobles e sehents onque sien o seran. E los dits honorables jurats prometeren-li dar 

d’ajuda per cascun caffíz de les dites civades hun sou reyals pagadora aprés que seran 

venudes. 

Presents testimonis foren a les dites coses apel·lants en Pere Amorós e en Johan de 

Campos, scrivents, ciutadans de València. 

Post hec, die mercurii intitulata XIIª mensis madii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XIIIIº, lo dit en Guillem Barberà presentà l’albarà següent: 

Senyor n’Almirall: 

Certifich-vos que en Guillem Barberà ha fet portar de Algemezí tro al present mes 

d’abril cent setanta caffissos, tres barcelles de civades, les quals són estades al present mes 

d’abril cent setanta caffissos, tres barcelles, de civades, les quals són stades venudes dins 

l’almodí, segons consta per mon libre de manifests de civades, a XXXXV cartes. Scrit, sots 

l’emprempta de la taula, derrer d’abril any Mº CCCCº XIIIIº. Nadal Magrana. 

Dicta die fon-li fet albarà de VIII lliures, X sous, III diners. 
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1413, novembre 19 - 1414, febrer 14. València. 

Manifest d’assegurament de Guillem Barberà, d’Algemesí, de portar a l’almodí de València, de 
les parts d’Aragó, 40 cafissos de forment de ferm i 20 de respit. Conté certificació de Nadal Magrana, 
mesurador de l’almudí de la dita ciutat, de que aquell ha portat 47 cafissos i 2 barcelles de forment candeal, 
les quals li han reportat d’ajuda dels jurats 9 lliures, 8 sous i  8 diners.  
 AMV: Llibre de seguretats dels anys 1412-13; i-4, s.f. 

 

 Die sabbati, intitulata XIXª mensis novembris anno quo supra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XIIIº. 

En Guillem Barberà, vehí del loch d’Algemezí, assegurà, promès e s’obligà en poder 

e mà dels honorables jurats de la ciutat de València e del notari e scrivà lur, axí com a 

pública persona, stipulant en loch, nom, e veu de tots aquells dels quals és o serà interès ara 

on sdevenidor fer portar de les parts d’Aragó a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella 

quaranta caffissos de forment de ferm e XX caffissos de respit, bo, nedeu, mercader e 

rebedor d’ací per tot los mes de jener prop vinent, sots pena de la dobla de la ajuda dels 

caffiz menys fallents, salvu just impediment. E per açò attendre e complir obligà si e sos 

béns mobles e sehents onque sien o seran. E los dits honorables jurats prometeren-li dar 

d’ajuda per cascun caffíz de forment quatre sous reyals pagadora venut lo forment. 

Presents testimonis foren a les dites coses apel·lants en Pere Amorós e en Johan 

Campos, scrivents, ciutadans de València. 

Post hec die veneris, intitulatis XXIIIª mensis febroarii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XIIIº, lo dit en Guillem Barberà presentà l’albarà testimonial infrasegüent: 

Senyor n’Almirall: 

Certifich-vos que·n Guillem Barberà ha fet portar de les parts d’Aragó XXXXVII 

caffissos, II barcelles de candeal, e venutes ací en l’almodí, segons a mi és cert per 

declaració dels mesurers. E segons lo libre de manifests de gros en CXXXVII cartes per 

que complits los dits manifests e cancel·lats en libre, faç-vos lo present albarà l’emprempta 

de la taula. A XIIIIe de febrer any Mº CCCCº XIIIIº.  

Nadal Magrana, a vostra honor prest. 

Dicta die fon-li fet albarà de IX lliures, VIII sous, VIII diners. 
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1413, novembre 21. València. 

Manifest d’assegurament de Bernat Sanç, mercader, ciutadà de València, de portar a l’almodí de 
València, de les parts d’Alzira, 400 cafissos de civada de ferm i 100 de respit de civada. Conté certificació 
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de Nadal Magrana, mesurador de l’almudí de la dita ciutat de que aquell ha portat 420 cafissos, 6 
barcelles de civades dels termes d’Alzira i Corbera.  
AMV: Llibre de seguretats de l’any 1413-1414; i-5, sf.  

  

Dicta die martis, intitulatis XXIª mensis novembris anno quosupra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XIIIº. 

En Bernat Sanç, mercader, ciutadan de València, assegurà, promès e s’obligà en 

poder dels honorables jurats de la dita ciutat e del notari scrivà lur, axí com a pública 

persona stipulant en nom, loch, e veu de qui sia o serà interès fer portar de les parts 

d’Algezira a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella quatre-cents caffizos de civades de 

ferm, e cent de respit, bones, mercaderes e reebedores d’ací a la festa de Pasqua de 

Resurrecció propvinent, sots pena de la dobla de la ajuda dels caffizos menys fallents 

aplicadora al comú de la dita ciutat, salvu just impediment. E per açò attendre e complir 

s’obligà si e sos béns mobles e seents onque sien o seran. E los dits honorables jurats 

prometern-li dar d’ajuda per cascun caffiz de les dites civades dotze diners reyals pagadors 

aprés que seran venudes. 

Presents testimonis foren a les dites coses en Pere Amorós e en Johan Campos, 

scrivents, ciutadans de València. 

Post hec, die veneris intitulatis XIIIIª mensis madii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XIIIIº, lo dit en Bernat Sanz, presentà l’albarà següent: 

Senyor n’Almirall: 

Certifich-vos que en Bernat Sanç ha fet portar d’Algezira e de Corbera, e de sos 

termens quatre-centes vint e set caffissos, VI barcelles de civades tro a VII d’abril 

proppassat, los quals són stats venuts dins l’almodí, segons consta per mon libre de 

manifests de civades a XXXXIX cartes. Scrit, sots l’emprempta de la sala, a II de maig any 

Mº CCCCº XIIIIº. Nadal Magrana. 

Dicta die fon-li fet albarà de la dita ajuda que muntà XXI lliures, VII sous, VI diners. 
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1413, desembre 14. València. 

Manifest d’assegurament de Domingo Mateu, d’Alzira, de portar a l’almodí de València, de les 
parts d’Alzira, 100 cafissos de civada de ferm i 10 de respit. Conté certificació de Nadal Magrana, 
mesurador de l’almodí de la dita ciutat de que aquell ha portat 110 cafissos, 5 barcelles de civades. 
AMV: Llibre de seguretats de l’any 1413-1414; i-5, sf.   
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Die iovis, intitulatis XIIIIª mensis decembris anno quosupra a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XIIIº. 

En Domingo Matheu, vehí de la vila d’Algezira, assegurà, promès e s’obligà en 

poder dels honorables jurats de la ciutat de València, e del notari scrivà lur, axí com a 

pública persona stipulant en nom, loch e veu de qui sia o serà interès fer portar de les parts 

d’Algezira a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella cent caffissos de ferm, e X de 

respit, civades bones, mercaderes e rebedores d’ací a la festa de Carnestoltes primer vinent, 

sots pena de la dobla dels caffisos menys fallents aplicadora al comú de la dita ciutat, salvu 

just impediment. E per aço attendre e complir obligà si e sos béns mobles e seents onque 

sien o seran. E los dits honorables jurats prometeren-li dar d’ajuda per cascun caffís de les 

dites civades un sou reyals pagadora aprés que les dites civades seran venudes. 

Presents testimonis foren a les dites coses en Pere Amorós e en Joan de Campos, 

scrivents, ciutadans de València. 

Post hec, intitulatis XIIª mensis februarii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIIº, lo dit 

en Domingo Matheu presentà l’albarà següent: 

Senyor n’Almirall: 

Certiffich-vos que en Domingo Matheu, de Algezira, ha portat CX caffisos, V 

barcelles de civada d’Algezira, tro a XII del present mes de febrer, la qual es stada venuda 

dins l’almodí de la dita ciutat de València, segons es scrit en mon libre de manifests de 

civades de gros, a LIIIIe cartes. Scrit, sots l’emprempta de la taula, a XII de febrer any Mº 

CCCCº XIIIIº. 

Dicta die fon-li fet albarà de V lliures, X sous, V diners. 
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1413, desembre 16. València. 

Manifest d’assegurament de Joan Sebastià, traginer, d’Alzira, de portar a l’almodí de València, 
de les parts d’Alzira, 100 cafissos de civada de ferm i 30 de respit. Conté certificació de Nadal Magrana, 
mesurador de l’almodí de la dita ciutat de que aquell ha portat 130 cafissos de civades dels termes d’Alzira 
i Corbera. 
AMV: Llibre de seguretats de l’any 1413-1414; i-5, sf.  

  

Die sabatti, intitulatis XVIª mensis decembris anno quosupra a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XIIIº. 

En Johan Sabastià, vehí de la vila d’Algezira, assegurà, promès e s’obligà en poder 

dels honorables jurats de la ciutat de València e del notari scrivà lur, axí com a pública 
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persona stipulant en nom, loch e veu de qui sia o serà interès ara o en sdevenidor fer portar 

de les parts de la dita vila d’Algezira a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella C 

caffissos de civades de ferm e XXX de respit, bones, mercaderes e rebedores d’ací a mijan 

Quaresma primer vinent, sots pena de la dobla de la ajuda dels caffisos menys fallents 

aplicadora al comú de la dita ciutat, salvu just impediment. E per aço attendre e complir 

obliga si e sos béns mobles e seents onque sien o seran. E los dits honorables jurats 

prometeren-li dar d’ajuda per cascun caffís de les dites civades dotze diners reyals pagadora 

aprés que seran venudes. 

Presents testimonis foren a les dites coses en Pere Amorós e en Joan de Campos, 

scrivents, ciutadans de València. 

Post hec iovis, intitulatis prima mensis marcii anno quosupra a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XIIIIº, lo dit en Johan Sabastià presentà l’albarà següent: 

Senyor n’Almirall: 

Certiffich-vos que en Johan Sabastià, traginer, d’Algezira, ha portats tro a XVI del 

present mes de febrer, dels termens de Algezira e de Corbera, CXXX cafísos de civada, la 

qual ha venuda dins l’almodí de València, segons es scrit en mon libre de manifests de 

civades de gros, a LVII cartes. Scrit, sots l’emprempta de la taula, derrer dia de febrer any 

Mº CCCCº XIIIIº. 

Dicta die fon-li fet albarà de  VI lliures, X sous que muntà l’ajuda. 
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1413, desembre 22. Alzira. 
 Acord del Consell General d’Alzira en el que atès a la compra realitzada a Guillem Barberà, 
d’Algemesí, de 58 cafissos i 7 barcelles de forment, a fi de pagar-lo que es nomene a Jaume Garcia, notari 
com a síndic per carregar-se un censal de fins a 451 florins i mig. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 48v. 

 

 Die veneris, intitulata XXIIª decembris.  

E feta la damunt dita elecció [de justícia] los dits honorables jurats proposaren en 

consell que com ells haguessen comprats d’en Guillem Barberà, d’Algemesí, cinquanta-huyt 

cafissos de forment e VII barcelles per obs de la comunitat, e aquells haguessen pagar, que, 

plagués al dit consell de voler fer special sindicat al discret Jacme Garcia, notari, que fes 

carregament de tants sous sensals al dit en Guillem Barberà com muntassen CCCLI florins 

e mig, a rahó de XIIe milia per miller. 
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Ítem, que·ls plagués de fer les almoynes que són acostumades en semblants dies fer 

per lo dit consell als ordres agostins e de sancta Maria de la Murta, ço és, a cascú C sous. 

 E feta la dita proposició, encontinent lo dit honorable consell diets a una veu, nemine 

discrepante concloé les dites possicions, axí és, enseguides e de feyt sots los declarats en lo dit 

consell e cascuns dels per si en lurs propis noms e per tota la dita universitat feren e 

constituhiren per a les dites coses a fer síndich e procurador los damunt dit Jacme Garcia 

ab totes aquelles clàusules necessàries etcètera. Prometeren, etcètera. 

 Testimonis, lo discret en Ramon Garí, notari, en Pere Caçador, e Bernat Borniçó, 

saig, de la ciutat de València. 
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1413, desembre 29. Alzira. 
Acord del consell general de la vila d’Alzira en el qual s’aprova que es faça conveni amb els 

propietaris dels blats per que siga venut a preu raonable, que si els compradors del delme que no convindran 
en vendre els blats en la vila se’ls impedeixca traure’ls d’ella i com quins blats que s’hagen de vendre en 
l’almodí. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1412-1413; 03/14, f. 77r. 

 

Ítem, que dels blats del delme e terç del delmes que són en la vila de Algezira, per la 

necessitat de la cosa pública d’aquella, sia convengut ab los senyors dels dits blats a 

covinent e raonable for. E si los dits delmers avenir no s’i volràn que no’ls lexen traure de 

la vila los dits blats, emperò del blat d’en Bernat Aymar, notari, hu dels dits delmers, qui ab 

carta promés que·l vendria en la vila, sia compel·lit de vendre lo dit blat en la vila, e no lo y 

lexen traure de la vila. 

Ítem, que·ls blats que·s vendràn d’ací avant en lo almodí de la dita vila sien nedeus 

e garbellats, sinó que sien garbellats e fets garbellar per lo mustaçaf. E lo senyor d’aquells 

sia encorregut en pena de V sous. 
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1414, gener 5. València. 

 Manifest d’assegurament d’Arnau Carbonell, traginer, d’Algemesí, de portar a l’almodí de 
València, de les parts d’Algemesí, 60 cafissos de civada de ferm i 20 de respit. Conté certificació de Nadal 
Magrana, mesurador de l’almodí de la dita ciutat, de que aquell ha portat d’Alzira i de la Vall 
d’Albaida 100 cafissos i 10 barcelles de civada, les quals li han reportat d’ajuda dels jurats 5 lliures, 10 
diners. 
AMV: Llibre de seguretats de l’any 1413-1414; i-5, sf.  
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Die veneris, intitulato Vª mensis ianuarii anno quo supra a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XIIIIº. 

N’Arnau Carbonell, vehí del loch d’Algemezí, assegurà, promès e s’obligà en poder 

dels honorables jurats de la ciutat de València, e del notari scrivà lur axí com a pública 

persona stipulant en nom, loch e veu de tots aquells dels quals sia o serà interès fer, portar 

de les parts del dit loch d’Algemezí a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella sexanta 

caffissos de civades de ferm, e XX de respit, bones, nedees mercaderies e rebedores d’ací 

per tot lo mes de febrer prop vinent, sots pena de la dobla de la ajuda dels caffizs menys 

fallents aplicadors al comú de la dita ciutat, salvu just impediment. E per açò attendre e 

complir obligà si e sos béns mobles e seents onque sien o seràn. E los dits honorables 

jurats prometeren-li dar d’ajuda per cascun caffís de les dites civades setze diners reyals 

pagadora aprés que seràn venudes.    

Presents testimonis foren a les dites coses apel·lats en Pere Amorós e en Johan de 

Campos, scrivents, ciutadans de València. 

Post hec, die iovis intitulatis prima mensis marcii anno quosupra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº quatordecimo, lo dit n’Arnau Carbonell presentà l’albarà següent: 

Senyor n’Almirall: 

Certiffich-vos que n’Arnau Carbonell, treginer d’Aljemezí, ha portat de terme 

d’Algezira e de la Vall d’Albaida C caffissos, deu barcelles de civada tro al present dia de 

huy que és lo derrer dia del present mes de febrer la qual és stada venuda dins l’almodí de 

València, segons consta per mon libre de manifests de civades a LVIII cartes. Scrit, sots 

l’emprempta de la taula, derrer dia de febrer any Mº CCCCº XIIIIº. 

Nadal Magrana.  

Dicta die fon-li fet albarà de la ajuda de manament dels dits honorables jurats de V 

lliures, X diners. 
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1414, gener 13. València. 

 Manifest d’assegurament de Pere Pas, moliner de València, de portar a l’almodí de València del 
terme d’Alzira 100 cafissos de civada de ferm i 20 de respit. 
AMV: Llibre de seguretats de l’any 1413-1414; i-5, sf.  

  

Die sabbati, intitulatis XIIIª menis ianuarii anno quosupra a Nativitatis Mº CCCº XIIIIº. 
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En Pere Pas, moliner, ciutadà de València, assegurà, promès e s’obligà en poder dels 

honorables jurats de la dita ciutat de València e del notari scrivà lur axí com a pública 

persona stipulant en nom, loch e veu de qui sia o serà interès fer portar de les parts 

d’Algezira a la dita ciutat e vendre en l’almodí de aquella cent caffissos de civades de ferm, 

e vint de respit, bones, mercaderes e rebedores d’ací a mijant temps de Quaresma primer 

vinent, sots pena de la dobla de la ajuda dels cafissos menys fallents aplicadora al comú de 

la dita ciutat salvu just impediment. E açò attendre e complir obligà si e sos béns mobles e 

seents onque sien o seran. E los dits honorables jurats prometeren-li dar d’ajuda per cascun 

caffís de les dites civades dotze diners reyals pagadora aprés que seran venudes. 

Presents testimonis foren a les dites coses apel·lants en Pere Amorós e en Johan de 

Campos, scrivents, ciutadans. 

 

 

- 287 - 

1414, gener 16. Alzira. 
 Acords del Consell General d’Alzira relatius a enviar una comissió a València per a deliberar 
sobre els danys que fa el bestiar d’en Costa. Igualment s’assabenten de que dos jurats de València vindran 
a la vila per a tractar assumptes relatius als bovalars de la vila i el seu terme. 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 51r.  

 

Et lestes les dites letres e proposat per los dits honorables jurats que·ls donassen 

consell fon concordat que no y podien fer àls sinó que fossen dats albarans e convocat 

consell general per a dijous, per ço com demà és mercat e que sia propossat en consell. 

Ítem, fon conclús que per los dans que les bèsties de vehins de València fan sien 

trameses dos bons hòmens a València, però que sia feta scripció dels béns que té en Costa, 

que·s diu vehí de València, e que ab aquell inventari afronten aquelles ab los jurats de la 

dita ciutat, e que y facen tota aquella instància que conesquen. 

Ítem, que prenguen los jurats de la ciutat de València que dos o més d’aquells 

vinguen per los bovalars que són en aquesta vila e terme de aquella. 

Ítem, que sobre la peyta que déu pagar en Bou, del loch de Cotes, pus de cavaller és 

tornat en pagès sia demanat de consell als advocats que·s s’i déu fer. 
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1414, gener 30. València. 

 Manifest d’assegurament de Pere i Francesc Gener de portar a l’almodí de València del terme 
d’Alzira tants cafissos de forment com podrien. Conté certificació de Nadal Magrana, mesurador de 
l’almodí de la ciutat, de que aquells han portat 136 cafissos i 10 barcelles els quals li han reportat d’ajuda 
dels jurats 2 lliures, 2 sous i 3 diners. 
AMV: Llibre de seguretats de l’any 1413-1414; i-5, sf.  

  

Die martis, intitulatis XXXª mensis ianuarii anno quosupra a Nativitatis Mº CCCº XIIIIº. 

Los honorables jurats de la dita ciutat de València dixeren que havien promesa 

ajuda a·n Pere e a·n Francesch Jener, a raó de XXI diners/caffís de tants cafissos de 

forment lur que portassen a molre fora·ls molins de la contribució de la dita ciutat els 

tornassen vendre en farines bones, mercaderes e rebedores a la dita ciutat en temps passat 

de necessitat de farines per faltes d’aygues en los molins de la ciutat per que presentaren  

los dits en Pere e en Francesch Jener l’albarà següent: 

Senyor n’Almirall:  

Certiffich-vos que·n Pere e en Francesch Jener han fet portar a molre del forment 

que tenen a vendre en l’almodí als molins d’Algezira e tornar en València CXXXVI 

caffissos, X barcelles de forment en farines les quals són stades portades de XXIIIIe 

d’octubre prop passat tro a XXIX del dit mes. E venudes dins la ciutat per sagrament de 

cascun d’ells en poder meu prestat, segons consta. Primo, a XXIII de jener any Mº CCCCº 

XIIIIº. Nadal Magrana. 
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1414, març 9. València. 

 Manifest d’assegurament d’Antoni Rotlà, d’Alzira, de portar a l’almodí de València, del terme 
d’Alzira, 30 cafissos de civada de ferm i 10 de respit de civada. Conté certificació de Nadal Magrana, 
mesurador de l’almodí de la dita ciutat, de que aquell ha portat 43 cafissos i 3 barcelles de forment, les 
quals li han reportat d’ajuda dels jurats 2 lliures, 2 sous i 3 diners. 
AMV: Llibre de seguretats de l’any 1413-1414; i-5, sf.  

  

Die veneris, intitulatis IXª mensis marcii anno quosupra a Nativitatis Mº CCCº XIIIIº. 

N’Anthoni Rotlà, vehí de la vila d’Algezira, assegurà, promès e s’obligà en poder 

dels honorables jurats de la dita ciutat de València, e del notari scrivà lur, axí com a pública 

persona stipulant en nom de qui sia o serà interès fer portar de les parts d’Algezira a la dita 

ciutat e vendre en l’almodí de aquella trenta caffissos de ferm, e X de respit, civades bones, 
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mercaderes e rebedores d’ací a la festa de Pasqua de Resurecció primer vinent, sots pena de 

la dobla de la ajuda dels cafissos menys fallents aplicadora al comú de la dita ciutat salvu 

just impediment. E açò attendre e complir obligà si e sos béns mobles e seents onque sien 

o seran. E los dits honorables jurats prometeren-li dar d’ajuda per cascun caffís de les dites 

civades dotze diners reyals pagadora aprés que seran venudes. 

Presents testimonis foren a les dites coses apel·lants en Pere Amorós e en Johan de 

Campos, scrivents, ciutadans de València. 

Post hec, die lune, intitulatis XXIª mensis madii anno predicto a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XIIIIº, lo dit n’Anthoni Rotlà presentà l’albarà següent: 

Senyor n’Almirall:  

Certiffich-vos que n’Anthoni Rotlà, d’Algezira, ha fet portar d’Algezira XXXXIII 

caffissos, III barcelles de civada tro a XXII de març prop passat, la qual és stada venuda 

dins l’almodí de València, segons consta per mon libre de manifests de civades, a LXXIIIIe 

cartes. Scrit, sots l’emprempta de la taula, a IIIIe d’abril any Mº CCCCº XIIIIº. Nadal 

Magrana. 

 Dicta die fon-li fet albarà de II lliures, II sous, III diners. 
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1414, maig 12. Alzira. 
 Acords del consell general de la vila d’Alzira relatius, entre altres assumptes, a aprovar mesures 
per fornir la vila i els seus llocs de forment, així com que es reconega el bovalar que ha fet en Joan Bou, 
ciutadà de València, en el seu lloc de Cotes, terme d’Alzira 
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 75v-76r. 

 

 Die sabbati, intitulata XIIª madii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XIIIIº. ... ... 

En lo qual consell per los dits honorables foren proposades les coses següents:  

 Primerament, que per ço com la vila havia comprat forment e lo temps de les meses 

fos prop e lo dit forment e encara hi extrassen pus de CLV[***] cafissos de forment que 

com farien del forment si·l partirien per cases o s’inforcarien.  

 Ítem, que per los honorables micer Johan Mercader, en Johan Scrivà, lochtinent de 

governador, era stat dit als dits honorables jurats que·ls plagués levar de carrera lo feyt de la 

resistència, car los qui la havien feyta se metrien en poder del justícia e consell. Et axí que 

vessen lo consell. 

Ítem, que los moros de la moreria de la dita vila se deffenen que no volen pagar en 

sises ni en talles.  
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  Ítem, per ço com la dona na Yolant, muller quondam d’en Lorenç Martí, se és anada 

a clamar a la cort de la Governació, e ha fet execució dels sensals, que li sien quitats e 

manlevats d’altres. 

Ítem, per ço com en Bou, senyor de Cotes, ha feyt tan gran bovalar e no paga 

peytes de alcunes coses que déu, e per lo bovalar fa, e ha fet degolles, fon conclús que los 

jurats vajen a regonèxer los bovalars que ha feyts, e sobre aquells, e sobre les peytes que 

déu pagar que sia affrontat, e demanat a consell de nostres advocats, e que sia donat 

càrrech a dites persones que tinguen aprop los feyts. 

Ítem, sobre lo forment fon conclús que lo siser de la molta no puscha fer albarà a 

nenguna persona de forment a lar, si no li porta butla de la vila que haja prés la mitat del 

forment \de que volrà albarà/ en que nengún moliner no gós molre a nenguna persona 

forment alcú si no li porta la bulla.  

Ítem, que sia partit lo dit forment per los lochs, segons la gran(d)ea del dit loch, e 

comanat als lochtinents \de justícia/ del dit loch, e que li sien donats bules per ço que 

troben allí del dit blat, e que sia venut a for de deu sous, sis diners, e que sia venut lo dit 

blat de continent sien quitats aquells censals que foren carregats. 

Ítem, que sia feta crida que nengún no puscha molre forment alcú. Et per ço com 

en Jacme Gilabert, que és siser, es present fon-li manat, en pena de cent morabatins, que no 

faça albarà a alcú si no porta bulla de la dita vila.  

Ítem, que del feyt de l’Alcúdia no’n fos tractat ne parat cara a pacte alcú per ço 

que·l senyor rey no se encarregasen e sobre la vila, mas que sia feta missatgeria al senyor 

rey, \e consultat aquell,/ mostrant-li les sombres e perjuhís que en dies passats són stats 

feyts a la dita vila, e officials de aquella, donant-li a entendre com l’Alcúdia solia ésser terme 

de la dita vila, e si fer se pot que lo senyor rey cobre la jurisdicció o mer imperi que y sia, fet 

tant quant com fer s’i puscha per part de la dita vila, e que y hi vaja sol un misatger.  

Ítem, que sobre lo feyt de la moreria que·s vol deffendre de no contribuïr en \la 

sisa del un diner de la carn,/ ni en la talla, per rahó del sou de Bunyol, que sia demanat de 

consell a nostres advocats, e que sia defés per justícia, e que no s’i fixe res.  
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1414 maig 26. Alzira. 
Acord del consell general de la vila d’Alzira en el que s’aprova que es veneren 55 cafissos de 

forment que restaven per vendre i eren d’aquells que la vila havia comprat per necessitat de la mateixa.  
AMA: Llibre d’actes dels jurats i consell de l’any 1413-1414; 03/15, f. 80v. 
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Ítem, que per ço com al present resten per vendre a la dita vila cinquanta-cinc caffís 

del forment que havia comprat per obs de la comunitat, que d’aquell fos feyt ço que los 

senyors de justícia, jurats e consellers fos ben vist fahedor, o vendre, o partir a coneguda 

d’aquells.  
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1414, juny 12. València. 
Establiment de bovalar efectuat per mossèn Bernat de Monsoriu, cavaller, Joan Suau, ciutadà, 

jurats, Francesc Savartés, síndic, Arnau Joan, cabaner, i Joan Comes, tots ells de València, a favor de la 
granja de Benivaire, terme particular d’Alzira, pròpia del monestir de Santa Maria de Valldigna. 
AMV: Protocol de Jaume Despla dels anys 1412-1415; 2-25, f. 132r-v. 

 

Die martis, intitulata duodecima mensis iunii anno a Nativitate Domini Millessimo CCCCº 

quartodecimo. 

Los honorables mossèn Bernat de Monsoriu, cavaller, habitador de València, en 

Johan Suau, ciutadà de la dita ciutat, jurats, e l’onrat en Francesc Çavartés, síndic, e n’Arnau 

Joan, cabaner, e en Johan Comes, carnicer, donaren boalar a la granja de Benivaire, de la 

abadia de Valldigna, en la manera següent, ço és, de la hora del riu de Xúquer prop lo qual 

la població de la dita granja és situada, començant al colomer e dreta linea continuant tro a 

la terra o possessió d’en Ramon Talents, laurador, vehí del loch de Carcaxén. E continuant 

si(a) lo dit boalar axí com talla la dita dreta linea tro a la hora del dit riu tant com té lo terme 

de la dita granja, axí que tota// la raconada del dit terme tant com es de la dita linea tro al 

riu és boalar en la manera que és fitat e limitat. 

Testimonis Stheve Corts e Pere Martí, scuders, e en Pasqual Pere, baxador, vehins 

de València.  
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1414, juny 25. València. 

 Clam interposat per n’Arnau Faura, ciutadà de València, davant els jurats de València, contra 
homes de Segairen per haver degollat un moltó, avaluat en 16 sous, 6 diners, quan transitava amb el seu 
ramat en direcció a Campanar, terme de la vila d’Alzira.  
AMV: Clams de l’any 1414; zz-2, f. 3r. 

 



 

 
 

634

Die lune, intitulata XXVº mensis iunii anno quo supra a Nativitate Domini Mº CCCC 

quartodecimo. 

N’Arnau Faura, ciutadan de València, féu clams als honorables jurats de la ciutat, 

jutges ordinaris dels aemprius, franquees e libertats de la dita ciutat, dient e affermant que 

qualsque dos meses podia haver, poch més o menys, que·l seu bestiar lanar, passant 

Campanar, caminant per  terme del loch de Segayrén, sens fer tala, ne dan, segons li és legut 

per furs, privilegis e libertats de la dita ciutat e aemprius d’aquella, hòmens del dit loch li 

han fet degolla d’un moltó, lo qual apreà, ab sagrament, valer I florí e mig e les messions 

fetes e faedores. E promès e s’obligà en poder dels dits honorables jurats e jutges e del 

notari, scrivà lur, axí com a pública persona stipulant e a nom, loch, e veu de qui sia o serà 

interès que si les repenyores e execució d’aquelles faedores per los dits honorables jurats, a 

instància sua, contra hòmens del dit loch de Segayrén eren o seran fetes injustament pagarà 

e restituirà a la part contra qui se’s clamat totes messions e dans fetes e sostenguts per 

aquella ensemps ab les coses a ell reintegrades. E per açò attendre e complir obligà si e sos 

béns mobles e seents on que sien o seran. E dóna fermança per les dites coses attendre e 

complir en Domingo Bernat, cabaner, de València, present, qui la dita fermança féu e per 

aquella si e sos béns mobles e seents obligà en poder dels dits honorables jurats e jutges e 

del notari sobredit ut supra stipulant. 

 Presents testimonis foren a les dites coses apel·lants lo discret en Johan de Sent 

Feliu, \notari/, e en Pere Amorós, scrivent, ciutadans de València. 

E fet lo dit clam, encontinent, fon rebud sagrament del dit clamater qui jurà per 

Déu e los sants IIIIe Evangelis per ell corporablement toquats, sots virtud del qual 

sagrament, dix e adverà que·l dit clam havia fet a l[a] veritat e no per malícia alcuna. 
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1414, juny 25. València. 
Clam interposat per n’Arnau Faura, ciutadà de València, davant els jurats de València, contra 

homes de Pardines per haver-li empenyorat un moltó i pel crebantament del seu bestiar llanar que pasturava 
en el terme del dit poble. 
AMV: Clams de l’any 1414; zz-2, f. 4r. 

 

Die lune, intitulata XXVº mensis iunii anno quo supra a Nativitate Domini Mº CCCCº 

quartodecimo. 

N’Arnau Faura, ciutadan de València, féu clams als honorables jurats de la ciutat, 

jutges ordinaris dels aemprius, franquees e libertats de la dita ciutat, contra hòmens del loch 
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de Pardines dient e affermant que qualsque dos meses podia haver, que pastant lo seu 

bestiar lanar de moltons en terme del dit loch, devers lo carrasqual, sens fer tala, ne dan 

anant (a) Campanar erbejan, axí com li es legut per furs, privilegis e libertats de la dita ciutat 

lo guardià del dit loch crebantant lo dit bestiar pres e ab si s’emportà un moltó, lo qual 

apreà, valer hun florí e mig, e per lo crebantament del dit bestiar li ha fet de dan en aquell 

XV lliures reyals. Requerint que·n les dites quantitats e en les messions fetes e fahedores 

fos reintegrat. 

E promès e s’obligà en poder dels dits honorables jurats axí com a jutges ordinaris e 

del notari scrivà lur, axí com a pública persona stipulant en nom, loch e veu de qui sia o 

serà interès que si les repenyores e execució d’aquelles fahedores per los dits honorables 

jurats e jutges contra e de béns d’òmens del dit loch de Pardines per vigor del clam sobredit 

eren o seran fetes injustament pagarà e restituirà a la part contrària qui se’s clamat tots dans, 

mesions e interesses que fets e sostenguts haurà ensemps ab les coses a ell ladonchs 

reintegrades. E per açò attendre e complir obligà si a sos béns mobles e seents on que sien 

o seran. E per major cautela dóna fermança per les dites coses attendre e complir, ço és, en 

Domingo Bernat, cabaner, ciutadà de la dita ciutat, present, qui la dita fermança féu e per 

aquella si e sos béns mobles e seents onque sien o seran obligà en poder dels dits 

honorables jurats e jutges de e del dit notari lur ut supra stipulant.   

 Presents testimonis foren a les dites coses apel·lants lo discret en Johan de Sent 

Feliu, notari, e en Pere Amorós, scriptor, ciutadans de València. 

E fet lo dit clam, encontinent, fon rebut sagrament del dit clamater qui jurà per Déu 

e los sants IIIIe Evangelis de aquell corporablement toquats sots virtud del qual sagrament, 

dix e adverà que·l dit clam havia fet ab veritat e no per malícia alcuna. 
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1414, juliol 24. València. 
Clam instat davant els jurats de València, per Joan Comes, carnisser de València, contra homes 

d’Albalat de la Ribera, per quan 2 d’ells, un d’ells jurat del lloc, li feren una degolla als seus moltons. 
AMV: Clams de l’any 1414; zz-2, f. 8r. 

 

 Die martis, intitulata XXIIIIª mensis iulii anno quosupra a Nativitate Diomini Mº CCCCº 

XIIIIº. 

 En Johan Comes, carnicer, ciutadan de València, féu clams als honorables jurats de 

la dita ciutat, jutges ordinaris dels aemprius, franqueses e libertats de la dita ciutat, contra 
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hòmens del loch d’Albalat de Pardines, dien que qualsque VI semmanes podrà haver, poch 

més o menys, que venint lo seu bestiar lanar, camí caminant cap avant, sens fer mal, ne dan 

alcú, II hòmens del dit loch, la un dels qual era jurat del dit loch, e en mig del camí li 

degollaren I moltó. Reguiren que·n aquell o en XV sous per valor de aquell fos reintegrat 

ensemps ab les messions fetes e faedores. E promès e s’obligà en poder dels dits 

honorables jurats e del dit notari scrivà lur axí com a pública persona stipulant en nom, 

loch e veu de qui sia o serà interès que si les repenyores e execució d’aquelles faedores a 

instància sua contra e de béns d’òmens del dit loch d’Albalat de Pardines en virtud del 

present clam pagarà e restituirà a la part contra qui se’s clamat totes missions e dans que·n 

haurà sostengut e fets ensemps ab les coses reintegrades. E per açò atendre e complir 

obliga sí e sos béns mobles e seents onque sien o seràn. E per major seguretat donà 

fermança per les dites coses attenidores e complidores en Bernat Baster, carnicer de la dita 

ciutat, present, qui la dita fermança féu, e per aquella si e sos béns mobles e seents onque 

sien o seran obligà en poder dels dits honorables jurats e del dit notari ut supra stipulant. 

 Presents testimonis foren a les dites coses apel·lants en Pere Amorós e en Johan de 

Campos, scrivents, ciutadans de València. 

 E fet lo dit clam, encontinent, fon rebut sagrament per los dits honorables jurats del 

dit clamater, lo qual protestà sobre els sancts Evangelis de Déu, corporalment toquats, sots 

virtud del qual sagrament dix e adverà haver fet lo dit clam ab veritat e no per malícia 

alcuna.    
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1414, juliol 24. València. 
 Clam instat davant els jurats de València, per Joan d’Alvir, carnisser  de València, contra homes 
de Cotes, per quan fa 3 mesos no volgureren acollir el seu bestiar en els corrals del lloc, i li feren 2 degolles 
als seus moltons. 
AMV: Clams de l’any 1414; zz-2, f. 10r-v. 

 

 Dicta die martis, intitulata XXIIIIª mensis iulii anno quo supra a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XIIIIº. 

 En Johan d’Alvir, carnicer, ciutadan de València, féu clams als honorables jurats de 

la dita ciutad, jutges ordinaris dels aemprius, franquees e libertats de la dita ciutat, contra 

hòmens del loch de Cotes dient e affermant que qualsque tres meses podia haver, poch 

més o menys, que lo seu bestiar lanar, camí caminant, anant cap avant pexent e erbejant les 

erbes per terme del dit loch, segons li es legut per furs, privilegis e libertats del dit loch. E a 
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ora de nit com no li volguessen acollir lo dit bestiar en los corrals del dit loch, segons 

moltes de veguades és acostumat, com los hòmens del dit loch dexessen que havien 

manament de lur senyor, que sots pena de LX sous no acullisen alcun bestiar de València 

en los dits corrals per que lo dit bestiar del dit clamater se hach perlongar tro a I tret de 

ballesta luny del dit loch on amalladà lo dit bestiar prop lo camí Reyal a I git de pedra luny, 

poch més o menys. E a qualsque II o III diners passades de la nit, hòmens de casa del 

honrat en Johan Bou, senyor del dit loch, ab cans e ab armes corregueren e rampellaren lo 

dit bestiar per dues veguades, e per cascuna veguada li degollaren un moltó. Per la dita raó 

de crebantament e rampellament li han fet de dan C sous reyals com per la gran congoixa 

del dit bestiar que haurà per raó del dit crebantament esclatas e moris I moltó. Requirent 

que·n los dits C sous e en XXIIIIe sous de valor de les dites II degolles e en les messions 

fetes e faedores fos reintegrat. E promès e s’obligà en poder dels dits honorables jurats e 

jutges e del notari scrivà lur axí com a pública persona stipulant en loch e nom de qui sia o 

serà interès que si les repenyores o execució d’aquelles faedores per los dits honorables 

jurats e jurats e jutges contra e de béns d’òmens del dit loch de Cotes a instància del dit 

clamater eren o seran fetes injustament pagarà e restituirà a la part contra qui se’s clamat 

totes missions e dans que per la dita raó fetes e sostengudes haurà ensemps ab les coses 

reintegrades. E per açò attendre e complir obligà sí e sos béns mobles e seents onque sien o 

seran. E donà fermança per les dites coses attendre e complir. En Johan Comes, carnicer, 

ciutadà de la dita ciutat, present, qui la dita fermança féu per aquella sí e sos béns obligà en 

poder dels dits honorables jutges e del dit notari ut supra stipulant. 

 Presents testimonis foren a les dites coses aparellats en Pere Amorós e en Johan 

Campos, scrivents, ciutadans de València. 

 E encontinent lo dit clamater jurà per Déu e los seus sants Evangelis corporalment 

toquats, que·l dit clam havia fet ab veritat e no per malícia alguna. 
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1414, agost 18 - 1416, març 20. València. 
Clam instat davant els jurats de València per Jacme Gavarda, carnisser, ciutadà de València, 

contra homes de Cotes, per quan el passat mes de juny li feren una degolla a un moltó seu, causant-li 18 
sous de dany. 
AMV: Clams de l’any 1414; zz-2, f. 19r. 

 

Die mercuri, intitutala VIIIº mensis augusti anno quo supra a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XIIIIº. 
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 En Jacme Gavarda, carnicer, ciutadan de València, féu clams als honorables jurats 

de la dita ciutat, jutges ordinaris dels aemprius, franquees e libertats de aquella, contra 

hòmens del loch de Cotes, del honrat en Johan Bou, dient que vers lo mes de juny prop 

passat venint lo seu bestiar lanar de moltons, camí caminant, anant per terme del dit loch 

de Cotes hòmens d’aquí li han fet degolla d’un moltó. Requirent que·n aquell, o en XVIII 

sous, per valor de aquell fos reintegrat, e en les messions fetes e faedores. E promès e 

s’obligà en poder dels dits honorables jurats e jutges, axí com a jutges ordinaris e del notari 

scrivà lur, axí com a pública persona, stipulant en loch de qui sia interès que si les 

repenyores e exequció d’aquelles faedores per los dits honorables jurats a instància del dit 

clamater per vigor del dit clam eren o seran  fetes in instant contra e de béns de hòmens del 

dit loch pagarà totes messions e dans que per aquesta raó ne sostendran en faran. E per açò 

attendre e complir obligà sí e sos béns mobles e seents on que sien o seran. E per major 

cautela donà fermança per les dites coses attendre e complir lo discret n’Andreu Gaçol, 

notari, ciutadà de la ciutat, present, qui la dita fermança féu e per aquella si e sos béns 

mobles e seents onque sien o seràn obligà en poder dels dits honorables jurats e jutges, e de 

lur notari, ut supra stipulant.   

Presents testimonis foren a les dites coses en Pere Amorós e en Johan de Campos, 

scrivents, ciutadans de València. 

E jurà lo dit clamater per Nostre Senyor Déu els seus sants Evangelis, corporalment 

toquats, que·l dit clam havia fet ab veritat e no per malícia alcuna. 

Post hec, die veneris, intitulata XXª mensis marcii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XVIº, lo dit en Jacme Gavarda confessà ésser content dels dits XVIII sous contenguts en 

lo dit clam per mans del dit honrat en Johan Bou, e de totes messions fetes per causa de 

aquell. 

Presents testimonis los discrets en Johan de Sent Feliu e en Johan de Campos, 

notaris, ciutadans de la dita ciutat.  
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1414, octubre 14. València.  
Carta dels jurats de València adreçada als seus homònims d’Alzira, en la que a causa de les 

grans plogudes s’han trencat tots els assuts del Túria, i tenen problemes d’abastiment de farina, i envien a 
Joan Pérez, notari, per demanar-los que els faciliten farina per l’extrema necessitat en la que estan. 
AMV: Lletres missives dels anys 1413-1415; g3-12, f. 62v. 

 

Als molt honorables e molt savis senyors los jurats de la vila d’Algezira. 
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Als molt honorables e savis senyors: 

Per gran multitud d’aygua que en lo riu nostre és venguda, la qual ha trencats tots 

los açuts d’aquell, en tant que som a present fort d’estrets de farines, per tal trametem a 

aqueixa vila lo discret Joan Péreç, notari, portador de la present, per dar manera que hajam 

còpia de farines, on pregam affectuosament vostra saviea e bona amistat, que al dit en 

Johan Péreç vós plàcia donar tota endreça, per ço que va, car molt nós és necessari e gran 

cuyta.  

E si alcunes coses vos plaen, scrivit-nos-hen fiablement.  

E sia en vostra guarda l’Esperit Sant. 

Scrita en València, a XIIIIe de octubre (de 1414). 

Los jurats de València, a vostra honor apparellats. 
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1415, gener 30. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Bernat 
Ponç, notari d’Alzira, 15 lliures, 3 sous,  3 diners, de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar del 
terme d’Alzira 303 cafissos, 3 barcelles de civada, amb bèsties de tragí, i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 37r. 

 

De nós etc., pagats al discret Bernat Ponç, notari, de la vila d’Algezira, quinze 

lliures, tres sous, tres diners reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a rahó 

de hun sou/caffís, de CCCIII caffissos, III barcelles, de civades, que de les parts de la dita 

vila ha fet portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres 

d’asseguraments e manifests de blats apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, 

XXXª die ianuarii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XVº. Bernat de Montsoriu. 
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1415, febrer 1. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Antoni 
Rotlà, d’Alzira, 12 lliures, 8 sous, 7 diners, de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar del terme 
d’Alzira 248 cafissos, 7 barcelles de civada, amb bèsties de tragí, i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 37v. 
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Pagats a·n Anthoni Rotlà, d’Algezira, dotze lliures, huyt sous, set diners reyals, 

degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a rahó de hun sou/caffís, de 

CCXXXXVIII caffissos, VII barcelles de civades, que de les parts de la dita vila ha fet 

portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments 

e manifests de blats apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, prima die febroarii 

anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XVº. 
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1415, febrer 7. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Guillem 
Guitard, de Pardines, 4 lliures, 11 sous, 1 diner de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar del terme 
de Pardines 91 cafissos, 1 barcella de civada, amb bèsties de tragí, i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 38r. 

 

De nós etcètera, pagats a·n Guillem Guitard, de Pardines, quatre lliures, onze sous, 

hun diner reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a rahó de hun sou/caffís, 

de LXXXXI caffissos, Iª barcella, de civades, que de les parts del dit loch ha fet portar a la 

dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e manifests 

de blats apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, VII die febroarii anno a 

Nativitate Domini Mº CCCCº XVº. Ramon  de  Salars 
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1415, febrer 14. València.  

Assegurament efectuat per Joan i Jaume Nadal, veïns d’Algemesí, a favor dels jurats de València 
per portar de les parts del dit lloc civada per vendre-la en l’almodí de la dita ciutat en quantia de 140 
cafissos de civada de ferm i 60 de respit per a vendre el 20 de març, sots certa pena. 
AMV: Protocol de Jaume Desplà dels anys 1412-1415; sig. 2-25, f. 2v. 

 

 Die iovis, XIIIIª  febroarii anno quo supra (Mº) CCCCº XVº. 

Iohannes Nadal et Iacobo Nadal, de \Algemezi/ assecuravit honorabilis dominis iuratis licet 

absentibus notarius inportare de partibus dicti loci sive civitati et vendere in almodino eiusdem CXXXX 

cafficis civatatis de ferm et LX de respit bonorum mercantibilium et receptabilium hinc ad XX diem 

marcii proxime futuram sub pena dupli adquirenda et salvo iusto impedimento. Obligant sibi promissa 

adiuta unum solido regalium pro cafficio quolibet solvendam venditis civatis. 
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Testes discretum Iohannis Ordesa, presbiter, et Iohannes Martinez, notario, cives Valencie. 
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1415, febrer 15. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Hacen 
Terraboní, sarraí de Carlet, 2 lliures, 16 sous, 4 diners, de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar 
del terme de Carlet 56 cafissos, 4 barcelles, de civada, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la 
ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 38v. 

 

De nós etcètera, pagats a Haçen Terraboní, moro de Carlet, dos lliures, setze sous, 

quatre diners reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a rahó de hun sou 

/caffís, de LVI caffissos, IIIIe barcelles de civades que de les parts del dit loch ha fet portar 

a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e 

manifests de blats apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, XVª  die febroarii 

anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XVº. Ramon de Salars 
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1415, febrer 15. València. 

Assegurament efectuat per Ramon Mir, d’Algemesí, a favor dels jurats de la ciutat de València 
per a portar de les parts del dit lloc civada per vendre-la en l’almodí de la dita ciutat en quantia de 50 
cafissos de civada de ferm i 25 de respit per a vendre-la durant tot el mes de març vinent, sots certa pena. 
AMV: Protocol de Jaume Desplà dels anys 1412-1415; sig. 2-25, f. 4r. 

 

 Die veneris, XVª  februarii dicti anni. 

Raymundus Mir, d’Algemezí, assecuravit honorabilium dominis iuratis portare de partibus dicte 

ville quinquaginta caffici civate de firmo et XXV de respit et cetera hinc et per totum mensem marcii 

proxime venturi et vendere in almudino dicte civitatis. Et fuit sibi promissum de adiuta unum solido pro 

quolibet cafficis solvenda dicta  adiuta vendita dicta civata et cetera sub pena dupli et cetera. 

Testes discretus Arnaldus Almirall et Petrus Amoros, scriptor. 
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1415, febrer 16. València. 
Assegurament de Andreu Maça, de Guadassuar, terme d’Alzira, a favor dels jurats de València 

per a portar del terme d’Alzira civada per vendre-la en l’almodí de la ciutat en quantia de 100 cafissos de 
civada de ferm i 50 de respit per al proper mes de març. 
AMV: Protocol de Jaume Desplà dels anys 1412-1415; sig. 2-25, f. 5r. 
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Dicta die. 

Andreas Maça, de Guadassuar, termini ville Algezire, assecuravit honorabilium dominis iuratis 

va absentibus in posse notarius et cetera de partibus dicte ville Algezire huit civitati et vendere  in almodino 

eiusdem civitatis centum caffici civatis de firmo et L de respit et cetera hinc et per mensem marcii proxime 

venturi, sub pena dupli adquirendi etcetera fuit sibi promissa de adiuta unum solido pro quolibet cafficio 

solvendam sibi vendita dicta civata in dicto almodino et cetera. Obligo et cetera. 

Testes discretus Arnaldus Almirall et Petrus Amoros, scriptor. 
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1415, febrer 20. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Joan 
Nadal, d’Algemesí, 7 lliures, 3 sous, 1 diner, de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar del territori 
d’Algemesí 143 cafissos, 1 barcella, de civada, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 39r. 

 

De nós etcètera, pagats a·n Johan Nadal, d’Algemezí, set lliures, tres sous, hun 

diner reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a rahó de hun sou/caffís, de 

CXLIII caffissos, Iª barcella, de civades, que de les parts del dit loch ha fet portar a la dita 

ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e manifests de 

blats apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, XXª die febroarii anno a Nativitate 

Domini Mº CCCCº XVº. Ramon de Salars. 
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1415, febrer 23. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Arnau 
Carbonell, d’Alzira, 10 lliures, 6 diners, de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar de la Ribera del 
Xúquer 200 cafissos, 8 barcelles, de civada, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 39v. 

 

De nós etcètera, pagats a n’Arnau Carbonell, d’Algezira, deu lliures, sis diners reyals, 

degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a rahó de hun sou/caffís, de CC caffissos, 

VIII barcelles, de civades, que de les parts de la Ribera ha fet portar a la dita ciutat e vendre 

en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e manifests de blats apar e a 
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nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, XXIIIª die febroarii anno a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XVº. Ramon de Salars 
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1415, febrer 28. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Bertrà 
Soler, de Pardines, de 8 lliures, 1 diner, de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar del terme 
d’Alzira 160 cafissos, 1 barcella, de civada, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 40v. 

 

De nós etcètera, pagats a·n Bertran Soler, de Pardines, huyt lliures, hun diner reyals, 

degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a rahó de hun sou/caffís, de CLX caffissos, 

una barcella, de civades, que de les parts d’Alzira ha fet portar a la dita ciutat e vendre en 

l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e manifests de blats apar e a nós 

és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, XXVIIIª die febroarii anno a Nativitate Domini Mº 

CCCCº XVº. Ramon de Salars. 
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1415, març 1. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Andreu 
Maça, de Guadassuar, 6 lliures, 19 sous, 10 diners, de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar del 
territori on habita 149 cafissos, 10 barcelles de civada amb bèsties de tragí, i vendre’ls en l’almodí de la 
ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 41r. 

 

De nós etcètera, pagats a n’Andreu Maça, de Godaçuar, sis lliures, deenou sous, deu 

diners reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a rahó de hun sou/caffís, de 

CXXXVIIIIº caffissos, X barcelles, de civades, que de les parts del dit loch ha fet portar a 

la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e 

manifests de blats apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, prima die marcii anno 

a Nativitate Domini Mº CCCCº XVº. Ramon de Salars 
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1415, març 2. València.  

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Joan 
Sebastià, d’Alzira, 9 lliures, 18 sous, 3 diners, de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar del terme 
d’Alzira 198 cafissos, 4 barcelles, de civada, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 41v . 

 

De nós etcètera, pagats a·n Johan Sabastià, d’Algezira, nou lliures, dehuyt sous, tres 

diners reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a rahó de hun sou/caffís, de 

CLXXXXVIII caffissos, III barcelles, de civades, que de les parts de la dita vila ha fet 

portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments 

e manifests de blats apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, IIª  die marcii anno 

a Nativitate Domini Mº CCCCº XVº. Ramon de Salars. 
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1415, març 7. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Pere de 
Conca, mercader de València, 5 lliures, 12 sous, de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar del 
terme d’Alzira 112 cafissos, de civades, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 42r. 

 

De nós etc., pagats a·n P(ere) de Conqua, mercader, de la dita ciutat, cinch lliures, 

dotze sous reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a raó de hun sou/caffís, 

de CXII caffissos, de civades, que de les parts d’Algezira ha fet portar a la dita ciutat e 

vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e manifests de blats 

apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, VIIª die marcii anno a Nativitate Domini 

Mº CCCCº XVº. Ramon de Salars. 
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1415, març 18. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Joan 
Nadal, d’Algemesí, 10 lliures, de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar del terme d’Alzira 200 
cafissos, de civada, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 46r-47v. 
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De nós etcètera, pagats a·n Johan Nadal, veí del loch d’Algemezí, deu lliures reyals, 

degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a rahó de I sou/caffís, de CC caffissos, de 

civades, que de terme de la vila d’Algezira ha fet portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí 

d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e manifests de blats apar e a nós és cert. E 

cobrats etcètera. Datis Valencie, XVIIIª die marcii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XVº . 
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1415, abril 5. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de la ciutat de València per a que es pague 
a Bernat Ponç, notari d’Alzira, 13 lliures, 3 sous, 11  diners, de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per 
portar del terme d’aquella  263 cafissos,  barcelles, 11 de civada, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí 
de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 49r. 

 

De nós etcètera, pagats al discret en Bernat Ponç, notari, vehí d’Algezira, tretze 

lliures, tres sous, onze diners reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a rahó 

de I sou/caffís, de CCLXIII caffissos, XI barcelles, de civada, que de les parts de la dita vila 

(de) Corbera, e lurs termens, ha fet portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, 

segons que per libres d’asseguraments e manifests de blats apar e a nós és cert. E cobrats 

etcètera. Datis Valencie, Vª  die aprilis anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XVº. Johan Suau. 
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1415, abril 9. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Pere 
Sebastià, d’Alzira, 4 lliures, 3 sous, 11 diners, de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar del terme 
de la dita vila 94 cafissos, 11 barcelles, de civada, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f.49v-50r. 

 

De nós etcètera, pagats a·n P(ere) Sabastià, vehí d’Algezira, quatre lliures, tretze 

sous, onze diners reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a rahó de hun sou 

/caffís, de LXXXXIIIIe caffissos, XI barcelles, de civada, que de les parts de la dita vila, ha 

fet portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres 

d’asseguraments e manifests de blats apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, 

VIIIIª  die aprilis anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XVº. Bernat de Monsoriu. 
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1415, abril 9. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Antoni 
Rotlà, d’Alzira, de 5 lliures, 19 sous, 2 diners, de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar dels 
termes de Xàtiva i Alzira 119 cafissos, 2 barcelles, de civada, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí 
de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 50r. 

 

De nós etcètera, pagats a n’Anthoni Rotlà, cinch lliures, deenou sous, dos diners 

reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a rahó de I sou/caffís, de CXIX 

caffissos, II barcelles, de civada, que de les parts de Xàtiva e d’Algezira ha fet portar a la 

dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e manifests 

de blats apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, VIIIIª die aprilis anno a 

Nativitate Domini Mº CCCCº XVº. Bernat de Monsoriu. 
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1415, abril 12. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Andreu 
Gil, veí d’Alzira, 5 lliures, 5 sous, de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar del terme de l’Alcúdia 
105 cafissos, de civada, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 50v. 

 

De nós etcètera, pagats a n’Andreu Gil, vehí d’Algezira, cinch lliures, cinch sous  

reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a rahó de I sou/caffís, de CV 

caffissos, de civada, que de les parts de la dita vila de la Alcúdia, ha fet portar a la dita ciutat 

e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e manifests de blats 

apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, XIIª die aprilis anno a Nativitate Domini 

Mº CCCCº XVº. Johan Suau. 
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1415, abril 13. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Ramon 
Mir, d’Algemesí, 3 lliures, 7 sous, 4  diners, de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar del terme 
d’Alzira i del territori d’Algemesí 67 cafissos, 4 barcelles, de civada, amb bèsties de tragí i vendre’ls en 
l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 50v-51r. 
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De nós etcètera, pagats a·n Ramon Mir, d’Algemezí, tres lliures, set sous, quatre 

diners reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a rahó de I sou/caffís, per 

LXVII caffissos, IIIIe barcelles, de civada, que de les parts d’Alzira e del dit loch ha fet 

portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments 

e manifests de blats apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, Vª die aprilis anno 

a Nativitate Domini Mº CCCCº XVº. Ramon de Salars. 

 

 

- 318 - 

1415, abril 16. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Arnau 
Carbonell, d’Alzira, 8 lliures, 1 sou, 11 diners, de subvenció (a raó de 1 sou per cafís) per portar del terme 
d’Alzira 161 cafissos, 11 barcelles, de civada, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 51r. 

 

De nós etc., pagats a·n Arnau Carbonell, de la vila d’Algezira, huyt lliures, hun sou, 

onze diners reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a raó de I sou/caffís, de 

CLXI caffissos, XI barcelles, de civada, que de les parts de la dita vila, e son terme, ha fet 

portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments 

e manifests de blats apar e a nós és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, XVIª die aprilis 

anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XVº. Johan Suau. 
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1415, abril 22. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Ferran 
Paià, d’Alzira, 7 lliures, 10 sous, de subvenció (a raó de 1 sou/cafís) per portar del terme d’Alzira 150 
cafissos de civada, amb bèsties de tragí i vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1414-1415; J-38, f. 52r. 

 

De nós etc., pagats a·n Ferrando Payà, de la vila d’Algezira, set lliures, deu sous 

reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a aquell promesa, a raó de I sou/caffís, de CL 

caffissos, de civada, que de les parts de la dita vila ha fet portar a la dita ciutat e vendre en 

l’almodí d’aquella, segons que per libres d’asseguraments e manifests de blats apar e a nós 
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és cert. E cobrats etcètera. Datis Valencie, XXIIª die aprilis anno a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XV. Ramon de Salars. 
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1415, octubre 12. València. 

Ordre de pagament del clavari de la Claveria Comuna de València per a que es pague a Ramon 
Sala, d’Albalat de la Ribera, 22 lliures, 10 sous, de subvenció (a raó de 1 diners per cafís) per portar dels 
termes de Sueca, Corbera i Albalat de la Ribera, 450 cafissos, d’ordi i civada, amb bèsties de tragí i 
vendre’ls en l’almodí de la ciutat. 
AMV: Claveria comuna de l’any 1415-1416; J-39, f. 22v. 

 

De nós etc., pagats a·n Ramon Sala, vehí del loch d’Albalat, vint e dues lliures, deu 

sous reyals, degudes d’ajuda per nosaltres a ell promesa, a raó de I sou/caffís per CCCCL 

caffís entre ordi e civada, que de les parts Çuequa, Corbera e Albalat de Pardines ha fet 

portar a la dita ciutat e vendre en l’almodí d’aquella, segons etcètera. E cobrats etcètera. 

Datis Valencie, XIIª die octobris anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XVº. Bernat Johan. 
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s. XV. Alzira. 
Esborrany de la carta que les autoritats locals d’Alzira adrecen al governadors i altres autoritats 

públiques i posseïdors de senyories en la Corona d’Aragó en la que donen a conèixer la confirmació pel rei 
Martí I d’uns privilegis anteriors en el que fa francs i immunes d’una sèrie de tributs als veïns d’Alzira i 
afirmen que en Tacius és veí d’Alzira, i per tant ell és regraciats amb la dita franquesa. 
AMA: Llibre registre de privilegis de la vila d’Alzira dels anys 1137- 1418; 00/1, f. 108v-109r. 

 

Instrumentum franquitatis ville Algezire. 

Als molt honorables, savis e discrets los governadors, batles, justícies, jurats, alcayts, 

leuders, peatgers, duaners e a tots altres qualssevol officials o loch de senyoria tinents en les 

terres, terra e senyoria del molt alt senyor rey d’Aragó, o a lurs lochtinents, de nós, \n’aytal, 

justícia/, jurats e prohòmens de la vila de Algezira: saluts e honor. 

Com lo molt alt, excel·lent príncep e victoriós senyor lo senyor en Martí, per la 

gràcia de Déu, rey d’Aragó, de gloriosa recordació, vist e regonegut per ell un privilegi de 

franquea e inmunitat per lo molt alt excel·lent e poderós senyor lo senyor rey n’Amfós 

d’aquella matexa recordació, avi predecessor seu, fet e atorgat a la universitat, vehínatge e 

habitadors de la dita vila e termens de aquella, presents e esdevenidors, en Oscha, quinto 
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kalendas maii anno Domini Milesimo ducentesimo octogesimo sexto, \lo qual fon confermat per lo 

molt alt excel·lent e poderós senyor lo senyor en Pere, de aquella matexa recordació, ab 

carta sua, datis Valencie, VIIº kalendas octobris anno Domini Mº CCCº XXXVIº, / confermant e 

ratificant aquell e totes les coses en aquell contengudes e amplian aquell de certa sciència 

per ell e per los seus successors ha enfranquits, fets franchs e immunes los dits vehins e 

habitadors de la dessús dita vila e dels termens de aquella presents e sdevenidors per tota la 

terra \e/ senyoria sua, axí per terra com per mar com encara per aygua dolç de tota leuda, 

peatge, mig peatge, pes nou e vell, mesuratge, azcoratge, almudinatge, passatge, ribatge, 

ancoratge, travessatge, ussatge, pontatge, cabeçatge, montatge, erbatge, cabreratge, 

portatge, ovellatge, bovatge, bor(r)egatge, carnatge, carneratge, moxerifat, duana, quirat, 

vintona o vinté, dret de borra, mancuz bora, assadura et de totes altres e sengles 

impossicions e costumes qualsevol, vells e nous, statuhits e statuhidors, los quals dir 

nomenar e cogitar se puxen o poran per qualsevol noms sien inposats. Encara, si seran 

majors, menors o eguals als dessús spacificats o a alcú de aquells, exceptades emperò les 

gabelles de la sal que són en lo regne de València. En axí que en tota la terra e senyoria sua 

alcuns dels dits drets no sien tenguts pagar per alcuna causa, manera o rahó manant a tots e 

sengles officials, e sotsmessos seus, que lo dit privilegi, franquea e enmunitat e totes e 

sengles coses en aquell contengudes serien// e observar facen e no y contravinguen o 

contravenir lexen per alcuna rahó sots encorriment de la sua ira e indignació e pena de mil 

florins d’or per los contrafahents pagadors als seus cofrens applicadors segons que en lo dit 

privilegi donat, en València, a setze dies del mes de octubre en lo any de la Nativitat de 

Nostre Senyor mil quatre-cents dos, ab lo sagell de la magestat del dit senyor en cera 

vermella empremtat e en vetes de seda real enpendent sagellat molt pus largament havem 

vist ésser contengut on com en Tacius sia vehí de la dita vila e tinga en aquella son domicili 

e cap major per tal la vostra amistat de cascun de vos requerim e pregam que al dit en 

Tacius, e a sos procuradors o negociadors, observets e mantingats la dita franquea e 

inmunitat en totes coses e per totes e haurem-vos molt que grahir com en son cars siam 

appel·lats fer per vós e cascun de vós semblants coses e majors justícia migançant. 

Datis Algezire, etcetera.  
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