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qui compraven els censals emesos per la vila.47 Coneixem bé la nòmina de censalis-

tes d’Alzira perquè se la incloïa cada any en el llibre d’actes del Consell, per tal que 

el majordom, el clavari o l’oficial encarregat dels pagaments satisfés puntualment les 

pensions degudes, i també per un document excepcional, datat el 1416, en què es 

recull no sols tots els censals a què estava obligada la vila, sinó també la seua genea-

logia i la seua posteritat al llarg de més d’una centúria, des de finals del segle XIV fins 

a ben entrat el XVI.48 En aquest llibre apareixen consignats, per ordre cronològic, tots 

els pagaments que havia de fer la vila al llarg de l’any. La relació comença en Sant 

Joan de juny i acaba el 9 de maig, cobrint, doncs, tot un exercici econòmic, i registra 

un total de 151 pagaments, fets a 67 creditors, per un muntant de 42.727 sous i 6 

diners. En la majoria dels casos, se’ns detalla la història de cada censal, tant cap en-

rere –qui el va comprar originalment i en quina data, les successives compravendes 

fins arribar al propietari actual– com cap endavant –els propietaris posteriors a qui va 

ser “transportat”–, així com els censals carregats després de 1416.

Com es pot veure al quadre, mentre que la participació de l’Església era bastant mar-

ginal i la de la noblesa sumava més d’un quart del muntant de les pensions, la gran 

majoria d’aquestes, gairebé els dos terços, eren percebudes per l’estament ciutadà, 

un grup social heterogeni que incloïa professionals urbans (notaris, juristes, metges), 

mercaders i fins i tot algun mestre artesà. No hi apareix, en canvi, cap membre de les 

classes populars, excloses tant del govern de la vila com dels negocis municipals. Per 

altra part, és tracta d’un deute eminentment local, és a dir, en mans de creditors de 

la mateixa Alzira. Només en cinc casos se’ns diu que els censalistes eren forasters, 

tots ells de València i per un valor total molt baix (2.110 s., el 4,9 %), però molt pro-

bablement, encara que no s’hi indique de manera explícita, alguns dels nobles que 

apareixen en el llistat devien habitar també a la capital del regne.

3. L’AUTORITAT DEL CONSELL MEDIEVAL: 
    SIMBOLOGIA I MATERIALITAT
    Josepa Cortés. Universitat de València

En la mateixa tradició que la majoria de comunitats urbanes de l’Occident europeu, 

l’autoritat del consell municipal d’Alzira —i la dels seus funcionaris— es manifesta 

al període medieval en una sèrie d’atributs tant materials com simbòlics. El més vi-

sible és la casa, el lloc on es reunien les diverses magistratures que conformaven el 

DEUTE PÚBLIC D’ALZIRA EL 1416
Censalistes                                                           Nombre                 Muntant                        %      

Església i inst. religioses 8 3.266 s. 8 d. 7,65

Nobles      13 11.987 s. 8 d.        28,05

Ciutadans (mercaders, professionals...) 46 27.473 s. 2 d. 64,30 

TOTAL  67 42.727 s. 6 d.
Font: Libre memorial e cabbreu...

47Els censals eren una modalitat 
de crèdit a llarg termini i baixos 
tipus d’interès, que era la que 
s’emprava generalment en el 
deute públic.

48Es tracta del Libre memorial 
e cabbreu fet e ordenat per los 
honorables en 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 
l’any mil quatre-cents desset, de 
tots los censos, deutes e càrrechs 
que la universitat de la dita vila 
fa e és tenguda pagar a diverses 
persones e en diversos terminis, 
festes e dies cascuns anys, 
segons orde de calendari. Los 
quals censos e càrrechs són si e 
segons que davall appar. Lo qual 
fon scrit e ordenat per mi, Pere 
d’Arenys, notari, escrivà dels dits 
honorables jurats e Consell de la 
dita vila. AMA, Hisenda. Propis. 
Passius. Censos. 2.1.1.0/1.
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poder municipal i l’aparell burocrà-

tic que el sustentava, i un espai que 

els veïns identificaven com la seu de 

l’autoritat. La construcció d’una casa 

comunal a Alzira seguí un llarg procés 

que es consolidà a mitjan segle XVI 

quan s’amplien els espais, es remode-

la la fàbrica medieval i s’acomoda la 

seua façana a la moda renaixentista, 

encara que mantenint certs elements 

arcaics, com les finestres gòtiques de 

la primera planta. Prèviament, durant 

l’edat mitjana la casa de la vila s’ha-

via anat configurant al ritme de les 

creixents necessitats. L’edifici no sols 

incloïa la sala de deliberacions sinó 

també altres espais on dur a terme les 

diverses competències assumides pel 

govern municipal: cort del justícia, 

presons, recaptació d’impostos, arxiu 

etc. En la reunió del 2 d’octubre de 

1399, els jurats acorden comprar unes 

cases frontereres a l’edifici inicial, ja 

“que los dits hobradors eren necessaris 

a la dita sala, com no y hagués loch 

on poguessen tenir consell special ni 

loch per archiu sens obrar, e, [per]què 

millor loch s’i obràs, fossen comprats los dits obradors a obs de la dita vila e·n aprés 

ho fessen obrar...” (LAIRÓN-VERCHER 1998: 18). En efecte, pràcticament durant 

tota l’edat mitjana l’escassa capacitat de la sala del consell obligà a celebrar alguns 

consells generals a l’església de Santa Caterina, en particular els de les eleccions dels 

magistrats, especialment multitudinaris. Aconseguir un lloc convenient per als afers 

comunals i a l’altura de la imatge que de si mateixa es feia la corporació municipal 

serà un afany constant al llarg del període. 

3.1 ELS TRESORS DE L’ARXIU

L’arxiu, els documents produïts en l’exercici de les competències municipals, és un 

element fonamental de l’autoritat de les corporacions urbanes. La producció i la pre-

servació dels escrits té en principi una finalitat pràctica, els documents són vitals en 

la gestió, a curt i llarg termini: permeten controlar la recaptació dels impostos, entre 

ells la peita, d’on procedien una gran part dels ingressos municipals; afavoreixen la 

racionalització de la despesa; asseguren l’administració de justícia; deixen constància 

HISTÒRIA MEDIEVAL
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Façana de l’ajuntament 
d’estil renaixentista amb 

finestres gòtiques 
a la primera planta.

Llibre d’actes del consell i 
jurats de 1399 del notari i 

escrivà Innocent de Moya.
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de les deliberacions i acords del consell, 

etc., i tenen, també, un valor probatori, 

com a garants i defensors dels drets, dels 

privilegis aconseguits per les autoritats 

municipals. Ni als estatuts ni a cap altre 

registre del Consell d’Alzira apareix cap 

reglamentació sobre la preservació i ús 

dels documents produïts en l’exercici de 

les seues competències. Tanmateix, de 

manera recurrent, els documents antics 

mostren la preocupació dels edils per la 

seua integritat i conservació i les mesu-

res que emprengueren per disposar d’es-

pais per a l’acció del seu govern i per a 

la custòdia dels papers que en guardaven 

memòria. El 2 d’octubre de 1399, des-

prés d’una reunió del consell general, es 

procedí a una primera remodelació de les 

dependències de l’arxiu, molt malmeses 

pel terratrèmol del 18 de desembre de 

1396, i poc idònies per a la conservació 

de documents, ja que hi discorrien els 

desaigües de les cases veïnes i no dispo-

saven de llum natural suficient. Per altra 

banda els arxius, en plural, no ocupaven 

un espai únic, centralitzat, per a tota la 

documentació comunal, sinó que esta-

ven repartits pels diversos departaments on s’exercien les activitats administratives, si-

tuació que es perpetuarà al llarg dels anys. Per tal de minimitzar aquests problemes els 

jurats acordaren ampliar la casa comunal comprant els obradors confrontants.

La progressiva diversificació de la documentació al ritme de l’augment de la com-

plexitat de l’administració, obligà les autoritats municipals a elaborar inventaris per a 

controlar el fons, adjudicar a l’escrivà, càrrec exercit per un notari, la responsabilitat 

de garantir la cadena de custòdia i, encara, programes mínims de conservació i ús 

dels seus escrits. La documentació de l’arxiu guarda memòria de l’acció de govern de 

les autoritats municipals, i els administrats, com a subjectes passius de dita adminis-

tració, precisen de vegades fer indagacions documentals de manera personal o enco-

manant-la a persones més lletrades. Els jurats de la vila, conscients de les perilloses 

pràctiques que es duien a terme en la consulta per part, entre altres, de notaris, frares 

i capellans, especialment dels llibres de la peita, i l’excessiva exposició pública dels 

volums instal·lats en la sala del consell, dels quals s’arrancaven pàgines, i fins i tot es 

furtaven privilegis, ordinacions i altres documents de l’arxiu, plantejaren la qüestió 

en una reunió celebrada el 5 de desembre de 1488. S’acordà que, a partir d’aquell 
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moment, per evi-

tar aquesta situa-

ció d’inseguretat, 

que posava en 

perill la integritat 

i l’autenticitat de 

la documenta-

ció, adoptar cer-

tes mesures, com 

“que los libres de 

les peytes e altres 

sien tanquats e 

guardats, en for-

ma que degú no 

y toque, e si algú hi haurà mester res que no ho puxen haver sinó per mans del 

scrivà”49, i fixà l’obligació de pagar l’escrivà per les molèsties de buscar i mostrar els 

documents requerits. Sols quedaven exclosos de la prohibició de consulta directa els 

peiters, que fins i tot els podien traure de la sala.

Uns pocs anys abans, el 16 de maig de 1486, el consell havia procedit a fer inventari 

dels documents i altres béns mobles que es conservaven als diferents dipòsits arxivís-

tics del govern municipal, no sempre situats al mateix edifici comunal. La relació que 

es feu, encara que molt esquemàtica, sense entrar en massa detalls, ens dóna, tan-

mateix, informacions suggestives. La documentació a l’arxiu estava disposada d’una 

manera ordenada i jeràrquica, fent d’entrada una doble distinció, en primer lloc entre 

els documents antics i els que encara es trobaven a l’escrivania en procés de confec-

ció, i entre els registres dels afers comuns i els textos jurídics i cartularis de privilegis. 

Els primers, els registres dels afers comuns, estaven instal·lats en tres caixons dobles, 

i hi ocupaven un lloc preeminent, al primer caixó, els privilegis de la vila, els perga-

mins procedents de la cancelleria reial, proves fefaents de les prerrogatives de la vila 

i de les seues magistratures.50 Era una pràctica generalitzada guardar-los en cofres 

tancats amb diverses claus confiades al batle, justícia i jurats, o altres magistratures 

comunals. A continuació, els registres de les actes del consell, de les deliberacions 

i acords, en un caixó els més recents, i en l’altre, els més antics juntament amb els 

llibres de comptabilitat. Ocupant un armari, els processos i altres documents de ca-

ràcter judicial. Finalment, en el rearxiuet, per una banda la documentació no seriada 

o almenys no relligada en volums, i que feia referència a l’economia del consell 

comunal, com són àpoques, carregaments i quitaments de censals, i els registres de 

la recaptació de la peita, els voluminosos cappatrons. Front a aquesta documenta-

ció de caràcter estrictament administratiu, els textos jurídics i els cartularis estaven 

instal·lats en prestatgeries, com en una biblioteca. La col·lecció estava integrada per 

sis volums entre furs, privilegis i estatuts i ordinacions de la vila. Aquest darrer, fàcil-

ment identificable amb el manuscrit que encara conserva l’arxiu amb el títol Libre de 

diverses estatuts e ordinacions fets per lo consell de la vila de Algezira,51 era la reco-
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Escut de la vila al saló 
noble de sessions 

de l’ajuntament d’Alzira.

49A.M.A. Llibre dels actes dels 
jurats i consell (1488-1489), 

sig. 03/77, f. 113.

50En l’actualitat es conserven 
més de 550 pergamins, agrupats 

en el catàleg de Parra (1961) 
en tres blocs: els procedents 

de la cancelleria (55), dels quals 
46 són d’època medieval; el més 

antic de Jaume I, datat el 18 
de juliol de 1246; els pergamins 
comuns, d’un total de 435, 296 

són medievals (testaments, 
vendes, carregaments i quita-

ments de censals, protestes dels 
jurats, concòrdies, particions de 

termes, sindicats...); i 85 
pergamins menors, la majoria 

àpoques, sols 10 medievals.

51Actualment es localitza 
a la secció Còdexs especials, 

sig. 00/4. Va ser editat per 
l’actual arxiver municipal 

Aureliano J. Lairón Pla, 
l’any 2001.
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pilació de les normes dictades pels jurats i 

que assolien rang de llei dins el terme de 

la vila. La resta de llibres inventariats eren 

tres volums dels Furs: el més antic dels 

furs de Jaume I, confeccionat en pergamí; 

un altre, de paper, dels furs del regnat de 

Martí l’Humà; i un tercer volum, també de 

paper, amb una combinació de furs i privi-

legis amb una enquadernació més consis-

tent tancada amb dos gafets. Malaurada-

ment, cap d’aquests manuscrits no ens ha 

pervingut. Finalment, la petita biblioteca 

dels jurats i consellers estava integrada per dos volums més, un de privilegis, sense 

cap aclariment més, però del qual sabem que era de gran format i l’enquadernació 

de color negre. Potser es tracte del llibre de privilegis de la vila que avui es conserva 

a l’arxiu52, o d’un llibre de privilegis de la ciutat i el regne de València, antecedent 

del darrer exemplar descrit a l’inventari: “un libre de privilegis de paper sisternat de 

pergamí, ab quatre guafets”. Aquesta sumària descripció ens permet identificar-lo 

amb el magnífic exemplar miniat i profusament decorat que avui conserva l’arxiu, 

conegut tradicionalment i de manera impròpia com Aureum opus (CORTÉS 1993), 

llibre confeccionat en paper, però amb cada quadern protegit amb un bifoli de per-

gamí.53 Aquestes compilacions de furs i de privilegis, com a fonts del dret propi del 

regne de València, eren habituals en les corporacions municipals, especialment a les 

viles reials. Per les seues característiques formals i estilístiques, el d’Alzira es pot datar 

al voltant de 1380, i si bé no podem asseverar que fos fet a instància del consell mu-

nicipal, el que sí és segur és que el manuscrit ha estat en mans del consell comunal 

alzirenc almenys des del 1486 i que constitueix un dels tresors del seu arxiu.

El consell disposava d’un altre espai separat de l’arxiu principal, també situat a la sala 

del consell, on entre una quantitat considerable d’armes de foc, ballestes i munició, 

quedaven desemparats els registres de l’administració de l’hospital de Santa Llúcia, 

cosa que evidencia el menor valor donat a aquesta documentació. 

L’inventari del 1486 acabava amb la relació dels objectes que es guardaven a un tercer 

espai, probablement fora de l’edifici de la vila, al qual ja no se’l qualifica com arxiu i 

que pel tipus de peces que contenia devia estar en una planta baixa. Entre moltes an-

dròmines i armes de foc, s’hi descriuen objectes religiosos com creus, bancs de ciris i, 

el més important, les roques i els entremesos que conformaven la processó del Corpus.

3.2 CLAU DEL REGNE: SEGELL, ESCUT I BANDERA

Els actuals escut, bandera i segell de la ciutat d’Alzira tenen en comú l’ús d’una clau 

d’argent com a signe d’identitat. Encara que no sabem exactament quan es va co-

mençar a usar ni com s’elegí la clau, el seu origen és clarament medieval.54 La clau 

52Còdexs especials, sig. 00/1.

53Còdexs especials, sig. 00/3. Ha 
estat estudiat i editat, junt amb 
altres exemplars del Llibre de 
privilegis de la ciutat i regne de 
València, per CORTÉS 2001.

54En l’heràldica medieval de les 
corporacions urbanes, el més 
tradicional és l’ús de vistes 
–realistes o idealitza-des– 
d’edificis o paisatges urbans i, 
més encara, d’elements parlants 
del nom de la població. També 
és prou comú l’ús de les armes 
del senyor acompanyades d’un 
moble o figura distintiu. 
El d’Alzira, seguint aquesta 
tradició, usa les armes reials, 
en referència expressa a 
l’emblemàtica del senyor, el rei, 
i un element distintiu: la clau.
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Segell de la vila d’Alzira 
en una carta de 1482 
del justícia d’Alzira dirigida 
al seu homòleg de Sueca, 
conservat a l’arxiu 
municipal de Sueca.
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té un valor simbòlic d’independència i autonomia i, al mateix temps, és un element 

parlant de la condició de la vila de lloc “clau” en la defensa del territori, per la seua 

situació geogràfica, per la importància de la població i per les seues fortificacions. 

Alzira era considerada pels monarques com a “clau del regne” i així ho declaren en 

diversos documents adreçats a la vila. En la promesa d’Alfons el Liberal de no segre-

gar-la mai de la Corona, en un document datat el 27 d’abril de 1286, el rei declara 

que la concessió es fa “attendentes... quod dictus locus de Aljazira, propter suam for-

titudinem et situm loci, multum auget et conservat regnum nostrum Valencie”.55 Qua-

si dos-cents anys més tard, la consideració de la vila com a lloc estratègic persisteix i 

es manifesta en dos privilegis concedits a la vila per Joan II en pocs dies de diferència 

i amb paraules molt semblants. En el privilegi del 10 de desembre de 1477, per tal 

de contribuir a la repoblació de la vila d’Alzira, que havia perdut més de la meitat 

dels seus habitants com a conseqüència de les cícliques inundacions i de les succes-

sives epidèmies de pesta, concedeix dret de guiatge o salconduit als seus habitants, 

presents o futurs, durant deu anys, i afirma “cumque villa nostra de Algezira, in regno 

Valencie, sit una de principalibus ac populosis dicti regni et in conterminis illis seu 

partita, regni clavis et principalis propter fortalicium natura et opere munitissimum”.56 

Les autoritats civils del regne, i fins i tot els membres del consell municipal, també 

tenien clara consciència del paper fonamental de la vila en la defensa i integritat del 

territori. La notícia de la mort del rei Martí, rebuda en una carta enviada pel síndic 

d’Alzira el 3 de juny de 1410, anava acompanyada pel prec dels jurats de la ciutat de 

València que en la situació en què quedava el regne calia resguardar Alzira, com a 

ciutat reial i com a lloc estratègic, com a lloc “clau”:

Any i mig després d’aquesta missiva, la gran inestabilitat política que la vacant al 

tron produí, agreujada per la intensificació de les bandositats nobiliàries, obligà el 

lloctinent del virrei Guillem de Bellera a adreçar una nova carta, alertant la vila dels 

moviments de gents armades, recordant-li la seua condició de vila reial notable i el 

seu deure de guardar-la per al futur nou rei. Al consell celebrat el 22 de desembre de 

1411 fou llegida la lletra i transcrita al Llibre dels actes:

55Parra (1967), doc. 8, pp. 65-70.

56Parra (1967), doc. 44, pp. 349-
358. D’uns dies abans, del 7 de 

desembre, és l’altre document de 
Joan II amb el qual perdona 
a la vila 26.000 sous deguts 

de la imposició de la peita, en 
raó del despoblament 

que pateix la vila, i es manifesta 
amb paraules quasi idèntiques 

a les de la concessió del guiatge: 
“velimus circa conservacionem 

et sublevacionem (sic) ville ipsius 
debite providere, cum sit 

de principalibus villis dicti regni, 
tam propter locum in quo sita est 

quam propter fortalicium in ea 
constructum in quo status illius 

regni plurium consistit”. PARRA 
1967, doc. 46, pp. 419-426.

57A.M.A. Llibre dels actes 
dels jurats i consell 

(1410-1411), sig. 03/12, f. 9-9v
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“E congregat lo dit concell fon per mi, Innocent de Moya, per autoritat 

reyal notari públich e scrivà dels honorables consell e jurats de la dita 

vila, lesta en presència e audiència del dit honorable concell, una letra, 

tramesa per lo discret en Bernat de Montfalquó, notari, síndich d’aquesta 

vila en la ciutat de València, data Valencie die tercia iunii anno Mº CCCCº 

Xº, continent en substància que lo molt alt e victoriós senyor lo senyor 

en Martí, rey d’Aragó, senyor nostre, finà sos dies e reté la sua ànima a 

son creedor en Valldonzella disapte proppassat, hora de migdia. Déus, 

per sa mercè, lo haja trobat en bon estament e aculla la sua ànima en la 

sua sancta glòria, amen. Declarant en aquella que los jurats de la ciutat 

de València nos preguen guardem aquesta vila, que és clau del regne, en 

manera que alcuns no se’n pusquen ensenyorir.”57
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És sens dubte aquesta consciència de ser una de les viles més principals del regne 

i el lloc estratègic, clau, que hi tenia, el motiu de l’adopció d’una clau com a signe 

representatiu, com a símbol d’identitat i que va ser emprat tant al segell i a l’escut 

com a la bandera. Aquest ús simbòlic de la clau donaria lloc al segle XIX a la plàstica 

llegenda afegida a l’escut Claudo regnum et adaperio.59

El segell té un vesant pràctic com a instrument d’autenticació dels documents, però 

també simbòlica, com a signe d’identificació de la institució que els ha produït, usat 

sobretot per les magistratures municipals en lletres i missives. La vila d’Alzira emprà 

com a segell propi les armes reials amb una clau sobreposada. La representació al 

segell, però, difereix de la de l’escut. Mentre que en aquest els quatre pals de gules 

són travessats per la clau, al segell, almenys en els pocs exemplars coneguts en l’ac-

tualitat, aquella apareix en paral·lel als pals. Es tracta d’un segell de forma rodona, 

en el camp quatre pals i, en pal, una clau gòtica. Bordejant el camp una llegenda 

que identifica la institució que l’emprava: Sigillo curie ville Algezire. És, per tant, un 

segell de la cort del justícia d’Alzira, i els documents on s’ha conservat són tres car-

tes, una del 1482 dirigida al seu homòleg de Sueca, l’altra dirigida a l’alcaït i alamí 

d’Alasquer, de 1483, i una tercera, de 1487, reclamant peites als veïns de l’Alcúdia 

(LAIRÓN 1994: 23-24).

El segell, l’escut i la bandera són tres atributs del consell medieval que, tot i compar-

tir iconografia, tenen un ús i una presència pública molt diferent. El segell té un ús 

molt restringit, circumscrit a l’àmbit documental i a les relacions entre les diferents 

instàncies administratives i amb altres autoritats civils o eclesiàstiques. I té, a més, 

la funció de guardar el secret de la correspondència i fins i tot de garantir la rectitud 

dels processos electorals. Al voltant de les eleccions es desenvolupava tot un ritual 

en el que intervenien el batlle, el justícia, el jurat en cap, el notari escrivà, les claus 

que tancaven la cambra i els cofres i els segells que garantien la seua inviolabiltat, tot 

dirigit a evitar corrupteles i males pràctiques. Per contra, l’escut i la bandera seran les 

insígnies visibles, més properes a la població, i en certa manera omnipresents. Si no 

“... congregat lo dit concell, fon aquí lo noble mossèn Berenguer de Vila-

ragut, lochtinent del molt noble n’Arnau Guillem de Bellera, visrey e go-

vernador del regne de València, e dix e propalà tals o semblants paraules 

en substància: ‘Que com lo regne, per la carència de nostre natural rey e 

senyor conegut, sia posat en grans mals e escandels eminents de guerra 

e moltes divisions e contrasts. E dies ha que curren e no cessen cascun 

jorn entrar gents estranyes d’armes, per la qual raó sia necessari guardar 

les universitats reyals per a·quell qui per justícia serà declarat nostre uni-

versal rey e senyor. E la vila de Algezira sia una entre les viles reyals de 

les notables del realme e sia de les principals del regne, axí per sa forts 

fundació com per la bona e gran populació de aquella, perquè és molt 

necessari e útil al regne de València aquella bé e diligentment ésser guar-

dada e regida per sos oficials en los quals està lo bé de les universitats”.58  
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58A.M.A. Llibre dels actes 
dels jurats i consell 
(1411-1412), sig. 03/13, f. 72v-73.

59La llegenda va ser usada 
per primera vegada en 1833 
(LAIRÓN 1994: 106).
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de manera permanent, la bandera penjava en certes ocasions a la façana de l’edifici 

del consell. El 23 de setembre de 1425 el consell es refereix a la façana recaient al 

carrer Major com el lloc on penja l’estendard “faent finestra en lo dit carrer a tenir 

bandera e altres coses”.60 I a les celebracions cíviques o religioses la bandera es feia 

visible als espais públics, a les places o als estrets i sinuosos carrers, com un autèntic 

element de la identitat de la vila i de l’autoritat dels seus governants.

A la celebració del Corpus d’Alzira, segons una disposició del 1471, la bandera 

havia d’ocupar un lloc preeminent en la processó. L’encapçalaven les lluminàries 

de l’església de Santa Maria, portades per joves llauradors, i les de Santa Caterina, 

per fusters, sabaters, sastres i altres menestrals. A continuació, els penons dels oficis: 

llauradors, fusters, sastres, i al final els paraires. Darrere dels penons la senyera major 

portada pels jurats vells i altres “bons hòmens”, amb la coa de la bandera sostinguda 

per oficials i càrrecs comunals i altres personalitats de la població. Seguien a la cor-

poració municipal els entremesos i les roques. Finalment, el Corpus Christi sota pal·li, 

portat pels jurats. Darrere, el poble: “honrats e devots bons hòmens que acompanyen 

lo Corpus Domini”.61 Més enllà de l’ús festiu i corporatiu, l’estendard participava de 

situacions conflictives i acompanyava les hosts de la vila quan així eren convocades 

per auxiliar els oficials reials. Al llarg del segle XV, en especial al primer quart de la 

centúria, els requeriments als homes d’armes d’Alzira sovintegen, de manera parti-

cular per a intervenir en els enfrontaments entre els bàndols nobiliaris, notablement 

agreujats durant l’interregne. La convocatòria de les hosts era precedida pel so repe-

titiu i agut del repicar de campanes. El 23 de novembre de 1402, se celebrà a Alzira 

consell especial per comunicar que el governador de València “manava a justícia, 

jurats e consell que repicassen e trasguessen la senyera e, tantost que altre manament 

haguessen, la host de la vila fos apparellada ab pa a V dies per anar contra lo castell 

de Corbera”.62 I sempre serà la bandera o senyera, com indistintament se l’anomena, 

qui acompanyarà els homes d’armes. Per ordre de Ramon Boïl, governador del regne, 

el 27 de maig de 1404.

“convocaren les hosts per anar al loch de Albalat del noble Pero Maça de 

Liçana, e per relevar dampnatges de la universitat permès que solament 

hi anassen C hòmens, poch més o menys, ab la bandera. E axí fon fet 

que lo dimarts propseguent, per lo matí, fon lo justícia ab certs hòmens 

de cavall o de peu al loch de Algemezí on lo dit mossèn lo governador 

l’esperava. E ensemps anaren al dit loch de Albalat. E lo dit mossèn lo 

governador enseguí e posà en obra lo manament del senyor rey que·s oc-

cupàs lo loch. E com segons privilegi de la vila los dits hòmens qui eren 

anats ab la host deguessen esser pagats, per tal lo discret en Guillem Mir, 

síndich e procurador de la universitat de Algezira, requés lo dit noble 

governador que pagàs los hòmens qui eren anats al dit loch per execu-

ció de justícia, mostrant-li a ull lo dit privilegi, al qual lo dit governador 

respós que li plahia.63  
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60A.M.A. Llibre dels actes dels 
jurats i consell (1424-1425), 

sig. 03/18, f. 21.

61A.M.A. Llibre d’ordinacions, 
sig. 00/4, f. 142.

62A.M.A. Llibre dels actes 
dels jurats i consell 

(1402-1403), sig. 03/8, f. 60.

63A.M.A. Llibre dels actes 
dels jurats i consell 

(1404-1405), sig. 03/10, f. 3v-4. 
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La tropa va ser pagada amb la venda del blat i de la dacsa capturats com a botí de 

guerra, en compliment del dret de soldada que tenien els homes d’Alzira per privilegi. 

La host d’Alzira i la bandera seran convocades en moltes ocasions més i en quedarà 

memòria als llibres d’actes del consell. Com ara, el 23 de febrer de 1406, quan el virrei 

manà que “convocassen la host de la dita vila traent la bandera e faent repicar e que 

tot estigués apparellat a pa a VIII dies.64 O uns anys més tard, després de la mort del 

rei Martí, per a participar en un de tants enfrontaments provocats durant l’interregne:

En cap cas els jurats descriuen la bandera o senyera, que podria ser la de la vila,66 

amb el senyal de la clau, però també l’emblema reial dels quatre pals de gules sobre 

camp d’or. Tanmateix, la sòbria redacció d’una àpoca dels diners que costà fer-ne 

una molts anys més tard, el 6 de juny de 1640, deixa ben clar que l’element prin-

cipal, distintiu, de la bandera era una clau: “Íttem, paga a Donís Barbuen, sastre de 

València, dotze liures reals de València per les mans de la bandera, seda y pintar la 

clau. Consta ab àpoca per lo dit scrivà en sis de juny 1640, sub nº 7. 12 lliures”.67

La clau era, també, estampada o gravada en una gran diversitat d’objectes com a 

signe de propietat municipal. Els bancs que la corporació emprava en celebracions 

religioses, especialment en exèquies fúnebres, com els que calgué traure de la cam-

bra o arxiu en ocasió de la mort del Magnànim, portaven, a més de l’emblema reial, 

el de la clau: “tres banchs negres, lo hu gran e los dos chichs, ab senyal real e de la 

vila, per a tenir los ciris per al dit aniversari”.68 Així mateix, marcava les peces de roba 

de l’Hospital de Santa Llúcia, on els llençols i els travessers que vestien els llits dels 

pobres i malalts portaven pintat o brodat el senyal de la clau. El 29 d’agost de 1397, 

Jaume Estelós, hospitaler de l’hospital de Santa Llúcia, en deixà constància en una 

àpoca on reconeixia haver rebut de l’administrador, per a “obs dels pobres qui al dit 

“... los honrats justícia e jurats de la vila de Algezira, reebuda per aquells 

en hora de tercia del dit dia (10 de setembre de 1410) una letra del molt 

noble mossèn n’Arnau Guillem de Bellera, visrey e governador de Valèn-

cia, ... continent que de continent sots pena de deu míl·lia florins e de 

la feeltat e naturalesa que som tenguts a la corona reyal, vista la present 

iscam de la vila ab nostra bandera e host, ben armats e arreats, e pa per 

a deu dies, e siam en lo raval de Murvedre on lo dit governador és, se-

gons que en la dita letra dada en lo raval de Murvedre a VIII de setembre 

del dit any se conté. Congregats los dits justícia e jurats ab alcuns bons 

hòmens de la dita vila en la sala del concell fon acordat que com lo dit 

negoci sia tal que s’i mereix consell general, e axí prestament no·s pusca 

ajustar per causa de la partença de micer Vicent Ferrer, a on lo han seguit 

alcuns bons hòmens de la vila. E axí matex per causa de les venemes són 

alcuns bons hòmens defora. E sia acostumat trametre albarans als lochs 

de la orta e alqueries per tal fon acordat que de continent sien donats 

albarans a consellers e per tots los lochs de la contribució que som demà 

per lo matí a consell general”.65 

64A.M.A. Llibre dels actes 
dels jurats i consell 
(1405-1406), sig. 03/11, f. 39.

65A.M.A. Llibre dels actes 
dels jurats i consell 
(1410-1411), sig. 03/12, f. 35v.

66A l’inventari citat més amunt, 
fet en 1486, es consigna “una 
lança o vara de la bandera de la 
dita vila”. 

67A.M.A. Llibre de clavaria 
(1640), sig. 24202/I-25, f. 42.

68A.M.A. Llibre dels actes 
dels jurats i consell (1458-59), 
sig. 03/49, f. 58.
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spital vendran... quinze lançols nous, de estopa, de tres teles, de punt estret e de tres 

alnes, poch més o menys, de largària... deu traversers vermells de cànem. Les quals 

robes són senyalades ab senyal de clau”.69 I també serà gravada en els atifells de la 

cuina del mateix hospital. A l’inventari fet pels jurats de la vila el 3 de juliol 1402 són 

descrits així: “Ítem, una caldera de tres cànters, poch més o menys, ab senyal de clau 

en la ansa. Ítem, uns ferres ab senyal de clau. Ítem, una paella ab senyal de clau”.70

L’ús de la figura de la clau és emprada així mateix com a marca comercial, com 

a indici de qualitat i indicació geogràfica, com a denominació d’origen. Entre els 

acords que el consell municipal adoptà, com a resultat d’una petició dels paraires 

locals respecte a les tècniques de tintar certs teixits i la seua comercialització, estava 

una nova reglamentació que gravava les teles foranes i establia una distinció per a les 

pròpies: “que en los draps que·s farien en la dita vila fos aposat lo senyal de la clau 

de la dita vila e que fossen posats segons se acostuma en València”.71 Però la clau, 

ensenya de la vila, no podia aparèixer a qualsevol drap, i per aquesta raó s’amplià 

l’acord i es puntualitzà que dit senyal sols podia ser emprat com a marca de qualitat, 

de bona qualitat: “Sobre lo feyt del senyal de la clau fon conclús que en los draps 

que·s farien en la vila fos aposat lo senyal de la clau, senyal que és de la dita vila, e 

aprés que fossen pessats segons se pesen en la ciutat de València, e no atrobats del 

pes que deuen, que·ls sie tallat lo senyal de la dita clau”.72

La clau es convertí en el senyal, una espècie d’ideograma, representatiu de la vila i de 

les seues autoritats i, encara que d’època medieval en resten poques representacions, 

ben probablement, com ho indiquen testimonis posteriors, la clau marcaria molts 

altres objectes com les gramalles dels jurats i consellers, les masses dels porters, els 

cofres de guardar els diners i els documents, alguns gravats, pintures i tapissos, i que, 

en forma d’escut, senyalaria els edificis comunals, començant per la mateixa seu del 

consell, i seguint per l’almudí, les carnisseries, l’hospital, convents, esglésies i altres 

edificis de propietat municipal o baix la seua tutela.

3.3 NAFILS, TROMPES I TABALS

Les autoritats comunals recorren com a signe d’identitat i d’autoritat tant a elements 

visuals, com els que acabem de veure, com també a instruments sonors, a la música, 

per fer-se reconèixer, per alertar els ciutadans davant l’anunci d’un comunicat institu-

cional. Precedit pel so de trompes i tabals, i en ocasions a més de nafils, el corredor o 

missatger, subordinat encarregat de fer crida en nom del consell, convocava les hosts, 

citava els membres del consell a celebrar una reunió, avisava de perills, anunciava 

la mort del rei o d’altre personatge important o emplaçava els veïns a celebrar el 

naixement de l’hereu reial o de l’entronització del nou rei, o a participar en les festes 

locals. L’ús d’aquests instruments de percussió i de vent, que tenen un clar origen 

militar, contribuïa a fer més eficaç la informació, dotant tota la cerimònia d’un major 

grau de formalitat (FURIÓ, 2015, 97-98).
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Les ocasions, però, en què amb més 

assiduïtat s’hi feien sonar les trompes i 

els tabals eren les convocatòries a ce-

lebrar consell, la publicació d’acords 

presos en aquests consells, la subhas-

ta de les imposicions i la rendició de 

comptes anual. La citació als membres 

del consell es feia per dos conductes 

diferents, per escrit, amb albarans, i per 

crida pública. El 19 de març de 1394 

foren reunits per fer consell general el 

justícia, els jurats, els caps dels oficis i 

els prohoms de la mà major, mitjana i 

menuda “per n’Uguet Pujalt, missatge 

dels dits jurats, ab albarans, e per en 

Berenguer Eximeno, corredor públich 

de la dita vila, ab so de trompeta e 

nafil, segons que en la dita vila és de 

costuma justar consell general” (Lairón 

2001, 109). De la mateixa manera es 

donen a conèixer públicament els nous 

acords del consell que esdevindran 

norma legal al terme de la vila. El 30 

de desembre de 1344, els “estatuts e 

ordenacions... foren cridats e publicats 

per la vila d’Algezira... ab so de trom-

pes, tabals e nafils per Bernat Matheu, 

corredor públich...” (Lairón 2001, 27).

La venda de les imposicions requeria subhasta pública amb previ anunci per so de 

trompes i tabals pels llocs acostumats de la vila. Així mateix, la rendició anual de 

comptes a què estaven obligats els col·lectors de les rendes i imposicions de la vila i 

els mateixos jurats, era anunciada de manera ostensible al so de trompetes, trompes 

i tabals, per convocar els veïns de la vila per tal que els aprovaren o impugnaren, en 

una mostra de transparència administrativa.

El to i la intensitat del so de trompes, trompetes, nafils i tabals s’acomodava en cada 

ocasió al tipus de crida pública que acompanyava. Front al to admonitori dels anun-

cis oficials (convocatòria a consell, lectura d’estatuts...), el to insistent i peremptori 

de les convocatòries de les hosts; front al to exultant de la crida a participar en 

commemoracions festives, el to apesarat i melancòlic dels anuncis de defuncions. 

La mort d’Alfons el Magnànim va anar seguida de pregàries, sufragis, misses i altres 

cerimònies, tant civils com eclesiàstiques. Arribada la notícia a la vila d’Alzira el 22 

de juliol de 1458, se celebrà consell a la sala de deliberacions i des d’allí, al toc de 
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senys i campanes, els consellers davallaren per parelles, vestits amb gramalles de 

màrrega, i anaren a Santa Caterina a pregar per l’ànima del difunt rei. “Et exits de la 

dita església, provehiren e manaren la crida dessús provehida, essent feta e publicada 

per n’Anthoni Barchet, trompeta de la dita vila, qui vestit era de màrrega, ab la trom-

peta sens penó, ab lo so molt agre e denotant tristor...”.73

4. ALZIRA, VILA EN CORTS I CLAU DEL REGNE
    Sandra Bernabeu. Universitat de València

Alzira participa en els afers públics als segles medievals en condició de vila reial, 

amb representació i dret de vot en les Corts del regne de València, una situació juri-

dicopolítica que mantingué en tot el període foral. No consta la seua presència en les 

corts de 1261, considerades les primeres de la història valenciana, però figurà en les 

transcendentals de València de 1329-1330, i en convocatòries posteriors. D’una altra 

banda, la ubicació geogràfica en el pas del riu Xúquer, el principal curs fluvial del país, 

reforçava la seua posició des del punt de vista de les comunicacions, militars o comer-

cials. Aquestes característiques degueren condicionar la intervenció de la vila en els 

conflictes polítics i bèl·lics, com ara en la revolta i guerra interna de la Unió, quan mi-

lità en el bàndol encapçalat per la ciutat de València. Llavors es feren patents les seues 

diferències amb la veïna vila de Xàtiva, que aconseguiria afermar-se en el primer rengle 

després de la capital, i per contra un franc alineament dels alzirenys amb aquesta.

Al llarg del Quatre-cents, Alzira va continuar gaudint de representació política en el 

regne a través de la seua participació en el braç reial de les corts, dins l’organització 

jeràrquica interna del qual, ocupava el quart lloc, només per sota de les ciutats de Va-

lència i Xàtiva i de la vila de Morella. Una quarta posició justificada per la seua densi-

tat poblacional al llarg dels segles XIII i XIV respecte a les altres viles del regne, que no 

sols permetia al síndic d’Alzira seure molt a prop dels síndics enviats per València i Xà-

tiva, sinó també emetre el seu vot per davant de la resta dels representants de les viles 

que el seguien, com ara era el cas de Castelló de la Plana, Oriola, Borriana, Alacant, 

Gandía, Alcoi, Vila-real, Ontinyent i Ademús, entre altres viles importants. Aquesta 

privilegiada posició hagué de ser defensada a partir de la segona meitat del segle XV, 

davant les aspiracions d’Oriola de situar-se per davant de Morella, després d’haver 

aconseguit la primera l’estatut de ciutat en 1437 (Sánchez-Aragonés, 2004: 81-82).

Pel que fa al vot alzireny dins del braç reial de les corts, tenia el mateix valor que el 

de la resta de ciutats i viles, llevat del de la ciutat de València que des d’un principi va 

ser igual al del conjunt de la resta de membres que composaven el braç. Un valor que 

després es reflectia en la contribució del donatiu assignat al braç reial, ja que quan es 

recollia per via de compartiment la capital del regne n’assumia la meitat, mentre que 

l’altra meitat havia de ser satisfeta per la resta de municipis de forma proporcional a 

la seua població. Aquest paràmetre es va fer cada vegada més problemàtic a partir del 

primer terç del segle XV, quan Alzira i altres viles que havien sofert una considerable 
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