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1. INTRODUCCIÓ
En el tom LXXXI (juliol-desembre 2005: 731-768) del Bolletí de la Societat
Castellonenca de Cultura es va publicar la primera part d’aquest estudi, que consistia en l’edició de les notes lingüístiques relatives a Castelló de la Plana que Antoni
M. Alcover (Manacor 1862-Palma 1932) havia replegat en les diverses eixides que
hi va fer els anys 1901, 1902, 1918 i 1921. Per raons d’espai, les dades es van limitar als àmbits fonètic, morfològic i sintàctic. Pel que fa al lèxic,1 sols es van incorporar els mots relatius a quatre camps semàntics (agricultura, formiguers, fruites i
festivitats i celebracions), com a tast del abundós devessall lèxic obtingut en la localitat, el qual, en bona part, es va incorporar a les pàgines del Diccionari catalàvalencià-balear.
Amb tot, el 1074 registres lèxics, recopilats a Castelló, inclosos en onze quaderns de camp2 abracen també altres àmbits semàntics, com ara les denominacions
relatives a les abelles (11),3 els aliments (10), els animals (15), els arbres, arbustos,
1. S’hi inclouen solament els termes que són representatius dialectalment. S’ha prescindit de dades
de caràcter menor, relatives als accidents geogràfics (4), les accions i els estats (21), l’aviram (1), els
basters (1), les begudes i líquids (1), el bestiar (2), el bestiar eguí i somerí (5), el bestiar porcí (1), el
bestiar vacum (2), el carbó (1), els caçadors (1), els colors (1), els conills (1), els cops (1), els dies de la
setmana (1), les embarcacions (8), l’església i la religió (69), els estris (5), els gentilicis (1), els
instruments musicals (3), els manyans (4), la matança (1), les mesures (3), la meteorologia (21), els oficis
(8), pastar (20), les pedres i roques (3), la pesca (1), les qualitats (2), els recipients i cistells (4), les
supersticions (2), els termes de parentiu (26), els tractaments (6), els vents (3), la verema (2), les veus
dels animals (1) i la vinya (1).
2. (Q III, de 1901; Q II, de 1918; L II, III, V, XVII, XVIII, XIX, XXIII, Q V i XXIII, de 1921)
pertanyents (cf. Perea 2005) a Antoni M. Alcover, Francesc de B. Moll o Jaume Sastre.
3. La xifra entre parèntesis mostra el nombre de registres de cada grup.
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plantes i herbes (35), la bugada (23), els camins (4), el carro (11), la construcció i
els mestres d’obres (8), els edificis i parts de la casa (24), les eines (26), els estels
(4), els estris (5), els ferrers (11), els forners (14), la fusteria (22), els insectes (19),
els jocs infantils (22), les malalties i remeis (28), el mobiliari i els accessoris de la
casa (40), els ocells (18), les parts del cos (73), les peces de vestir, teixits i complements (36), els peixos, crustacis i altres animals marins (29), els rèptils i amfibis (10) i l’ésser humà (12). I, com a complement a aquestes dades, a més d’un recull d’expressions, s’han incorporat en aquest treball les informacions relacionades
amb el folklore, les quals s’han dividit en els apartats de «contarelles», «cançons
populars», «jocs» i «dites, frases fetes i refranys».
En aquest estudi es presenten, doncs, les informacions més rellevants dels camps
semàntics esmentats i les dades relacionades amb la cultura popular obtingudes a
Castelló de la Plana en les quatre tongades enquestadores que Alcover hi va fer. Els
quaderns de camp pertanyen majoritàriament a Alcover, per bé que alguns van ser
emplenats per Moll, autor de la majoria de dibuixos –llevat dels que en aquest treball representen eines de fusters i de corretgers, fets per Alcover– i per Jaume Sastre. Ambdós, juntament amb Joan Benejam, acompanyaren al manacorí en la llarga
eixida desenvolupada l’any 1921.
Des d’un punt de vista metodològic, se seguirà el mateix procediment que es
va aplicar en el treball precedent. Totes les dades s’han comparat amb les entrades
corresponents del DCVB i, com en l’estudi anterior, han sorgit dues possibilitats:
a) S’ha localitzat el mot al DCVB, la qual cosa pot donar lloc a un doble resultat: 1. el mot és exclusiu de Castelló de la Plana; 2. el mot és d’àmbit més o menys
general. Tant un cas com l’altre confirmen que la informació inclosa en els quaderns
de camp va ser la font d’informació fonamental per a moltes entrades del Diccionari.
b) El mot no consta en el DCVB. Aquest fet succeeix de manera molt esporàdica (vegeu, per exemple, els mots llistons (construcció), amb el significat de «perllongues que posen per aguantá les teules», escarpellera (eines), galtillos (malalties i remeis) o ruedo (objectes de la casa)).
Quant a la presentació dels termes en els camps semàntics que es desenvoluparan a continuació, el criteri ha estat l’ordenació de tipus alfabètic, bé que, quan els
mots no presenten definició, s’han disposat de manera agrupada. Per remarcar el mot
principal que es defineix s’han emprat les versaletes. Els comentaris d’Alcover i dels
seus col·laboradors relatius a cada mot s’han disposat entre cometes. En nota a peu
de plana s’han incorporat els comentaris que apareixen al DCVB, fet que permet
de descobrir els casos en què les informacions dels quaderns es van prendre, gairebé sense alteració, per redactar algunes de les definicions de les entrades del Diccionari.
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2. LES DADES DE CARÀCTER LÈXIC RECOPILADES A CASTELLÓ DE
LA PLANA
I. EL LÈXIC
El vocabulari més rellevant de Castelló de la Plana es concreta en 462 registres
que es distribueixen en els camps semàntics següents.
A. ABELLES (L XVII, 1921)
1. ABELLA: «Abélla4 < apicula».
´ abella més grossa, que no més serveixen per covar i xu2. ABEGOT: «abeg[ɔ]t:
clar la mel».
3. ÀMEC: «àmech: porqueria groga que se fa dins les bresques».5
4. BASO : «bázo: casera d’abelles.6 Es de suro, de tres a quatre pams d’alsada,
tapat per un cap solament, ab una tapadora també de suro. Per l’altra cap va dreta
enterra; i té un forat abaix, per ont hi entren les abelles».
5. D ESABELLADOR : «desabelladór: el baso a ont fan entrar les abelles del
paradés».7
6. EIXAMENAR: «ey[ʃ]amenar: fer passar les abelles d’un baso a un altre, fer eixams».8
7. MARE: «abella més llarga que les altres, ab lo cul vermellós».
8. PARADÉS: «paradés: el basso d’aont treuen les abelles per ferles passar a un
altre baso, quant eixamenen».9
9. POLL: «poll: l’abella quant s’està criant».10
10. TALLADORA: «tallaóra lo tallàn per treure les bresques del baso; mall[orquí]
«gordiá»».11
4. Quant a l’ortografia, s’han respectat sempre les grafies originals.
5. DCVB: Àmec: Pol·len, matèria azoada que les abelles extreuen de les flors, que es troba dins els
ruscs en forma de pasta groga vermellosa i que serveix d’aliment a les abelles obreres. Fon.: [ámek]
(Tortosa, Maestrat, Castelló).
6. DCVB: s. v. baso: Rusc d’abelles (Tortosa, Morella, Benassal, Llucena, Castellò). En les regions
citades, el rusc o baso és de suro, cilíndric, de 60 a 80 cm. d’altària, tapat per un sol cap amb una tapadora
també de suro; per l’altre cap va dret en terra, i té un forat a baix, per on entren i surten les abelles. Fon.:
[bázo] (localitats citades).
7. DCVB: Desabellador: Rusc buit, dins el qual fan entrar les abelles del paradés quan eixamenen
(Llucena, Castelló).
8. DCVB: Eixamenar: Emigrar d’un rusc les abelles velles quan ja és nat el poll, per a formar altres
colònies (or., occ., val., bal.).
9. DCVB: Paradés: El vaso (rusc) d’on es treuen les abelles per fer-les passar a un altre vaso quan
eixamenen (Castelló de la Plana).
10. DCVB: Poll: Conjunt de les larves de les abelles que es van congriant dins el rusc (or., occ.,
val., bal.).
11. DCVB: Talladora: Instrument de ferro, a manera de pala amb tall, que serveix per a tallar i treure
les bresques del rusc (val.).
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11. TALLAR: «tallar: treure les bresques d’un baso, ab la “tallaora”».12

B. ALIMENTS (Q XXIII, 1921)
´
1. CROSTA: «kr[ɔ]sta
del pa».
2. LLESCA: «llesca (al revés del cantó, es una rebanada de part a part del pla; no
la llesca mallorquina)».
3. MENJUSSA:13 «men[d]ussa: menjua».
4. PA: «pa blank (de farina de compra)»; «pà de cantons: el que forma come tres
cornalons o cabotes» (cf. L XXIII, 1921; també a Vinaròs); «pa de panís»; «pa i
mescla (pa i companatje)»; «pa roitx (de blat del país, es negre y més gustós que
l’altre)».
5. RUA del pa:14 «(cantó de pa, que tenga molta crosta y poca molla)».
6. TORRONS:15 «tarròns: de kakau, de armela, i de pasta» (L XIX, 1921).
C. ANIMALS (L XVII, 1921)
1. ANIMAL: «(animals grosos)» (L XVIII, 1921).
2. ANIMALET: «(cucs, arañes y tot animalò)» (L XVIII, 1921).
4. BLANQUETA: «cuquet que fa una taranyina en la junta de dos taronges que se
besen, i les fa mal bé».16
5. CADELL: «cast[ellà] cortón».
6. ERIÇÓ: «arissó».17
8. FURGA: «cuch de color terrós, que va per devall la terra».18
9. Piteus:19 «pitéus (potons dels animals)» (L XVIII, 1921).
10. RABOSA:20 «rabósa: sórra».
11. RATPENAT: «rata paná».21
12. TANCAR «un animal: ficarlo entre dos animals domats per que s’acostume al
treball: aregarlo».22 AREGAR: «Tancar en el sentit d’«aregar» sols ho diuen quant
posen l’animal al mitx d’altres dos».
12. DCVB: Tallar: Tallar les bresques, o tallar el buc, o tallar la mel: separar amb una ganiveta especial les bresques del rusc i treure-les per aprofitar la mel i la cera.
13. DCVB: Menjussa: Menjua. Ab les alforjes de llens blavenc, farcides de menjussa, Pascual Raval
7. Fon.: [me≤ dúsa] (occ., Maestr., Castelló).
14. DCVB: Rua: Cantó de pa, crostó (Castelló); cast. canto.
15. DCVB: Torró: [taró] (Castelló).
16. DCVB: Blanqueta: Cuquet que fa una teranyina en la junta de dos tarongers que es besen, i els
fa malbé (Castelló).
17. DCVB: [aɾisó] (occ., val.).
18. DCVB: Furga: Cuc de color terrós que viu per sota terra (Alcanar, Freginals, Vinaròs, Castelló,
Llucena).
19. Però el DCVB, Peülla o ungla del porc (Castelló, Val.).
20. Cf. rabosot: rabozót: la rabosa mascle; rabosí: rabozí: rabosa menuda (L XVII, 1921; Llucena).
21. I ratapená (Llibreta XVII, 1921, Llucena).
22. DCVB: Tancar: Posar un animal entre dos altres animals domesticats perquè s’acostumi al treball
(Castelló).
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13. TORTUGA: «tartuga: tortuga. Se’n crien dins les séquies».
14. CUCALA:23 «Ulleres d’animal:24 cucales».
D. ARBRES, ARBUSTS, PLANTES I HERBES (L XXIII, 1921)
1. ACAPOLAR: «una branca d’arbre: llevarli la remulla (ramutxaya) ab un corbellot (falsó)».25
2. AMETLLER: «armelér: amel·ler; ametller: armeler desmay:26 ès el qui té les rames caygudes, come desmayades».
4. ASCLA: «ascle».27
5. BRANCAM: «brancám: brancatge frondós d’un arbre».
6. BRÒFEC: «lo cànem està bròfech (sec, que no té homitat)».28
7. CANYAMÍS: «cañamís: soca o tronch del cánem».29
8. CIMALS: «les branques que neixen a la meteixa soca»;30 «simal (blanca molt
grosa, igual de Mallorca)» (L XIX (1921)).31
9. CORPENTA: «lo cor del cànem (lo tronch)».32
10. DESPOLLAR: «llevar al taronger les rametes petites, quant les taronges ja son
grosses».33
11. ESCLOPAR-SE: «escloparse un abre: obrirse la soca».34
12. GARROFERA: «garrofera: garrofer; garroferal»; «garrofera: garroféra: garrover».35
13. GARSÓ: «la terra de que viu un abre jove».36
14. HERBA: «(alfals)»;37 «una erba que “pilotetje” per la terra (que hi fa pilot)»;
«herbeta: erbeta terrereta (erba que astén les rels de tots vents per devall terra, i hi
treu brots arreu)».
15. LLENYA: «ñéña:38 ligna».
23. El terme cucala no és inclòs al DCVB amb aquest significat.
24. DCVB: Ullera: Conjunt de dues peces de cuiro que formen part dels guarniments del cap d’una
bístia i li tapen els ulls lateralment perquè sempre miri cap envant.
25. DCVB: Acapolar: Escapçar, llevar a una branca la ramulla (Castelló).
26. DCVB: Ametller: Armeler desmai: té les rames caigudes (Castelló).
27. La pronúncia, però, a Castelló, d’acord amb el DCVB, és [áskla].
28. DCVB: Bròfec: Sec, que no té humitat (Castelló). «Lo cànem està bròfec».
29. DCVB: Canyamís: Soca o canya del cànem (Castelló de la P.).
30. DCVB: Cimal: Cadascuna de les branques principals, que surten de la mateixa soca de l’arbre
(or., Tortosa, Maestr., Castelló, Val., Al., Bal.).
31. DCVB: Cimal: Les branques més altes d’un arbre o arbust (Vic, Borredà, Camprodon, Artesa, Val.).
32. DCVB: Corpenta: El cor o tronc del cànem (Castelló).
33. DCVB: Despollar: Llevar al taronger les rametes petites, quan les taronges ja són grosses
(Castelló).
34. DCVB: Esclopar-se: Obrir-se la soca o trencar-se les branques d’un arbre per vellura o per excés
de fruita (Castelló, Tírig).
35. En mallorquí [gərové] o [ərové].
36. DCVB: Garsó: Pilot de terra on estan agafades les arrels d’un arbre (Maestrat, Castelló de la P.).
37. DCVB: Herba: més especialment, Alfals (Castelló, Val.).
38. DCVB: [ʎéna]
 (Andorra, Esterri, Tortosa, Maestrat, Castelló, Val., Al.); [néna]
  (Val.).

10

MARIA PILAR PEREA

16. LLIM: «planta que’s cria en les séquies»; LLIMAC:39 «llimach: lo mateix que
‘llim”».
17. MAMONS: «mamóns: els cimals curtets que ixen a mitján lloch de la soca».40
18. MANDARÍ: «mandariner».41
19. MASCLE: «máscle: la rail principal d’un tarongeret, que, quant l’arranquen
per fer planter, la tallen».42
20. MATISSA:43 «nom genèrich per espressar tots els arbusts que fan mata en les
maleses; arbustet de fulles negrenques i fa unes bolletes rotgenques i negres quant
son madures i que les consideren verinoses».
21. RABASSA: «part del tronch d’un abre, que està devall terra».44
22. RAMES: «les branquetes que tenen son orígen en els cimals».
23. REBROTÍS: «branqueta que surt a flor de terra al peu d’un abre».45
24. REMULLA:46 «remutxaya».
´
el tronch, desde en terra fins als cimals» (L XIX, 1921).
25. SOCA: «s[ɔ]ca:
36. T ALLAR : «llevar al taronger llenya grossa i menuda, per conservarli la
jovintut» (L XIX, 1921).
37. TARONGER: «teronger: Per el cultiu del teronger, primer de tot “fan viver”
(tiren la llevor espessa); al cap de 10 mesos o un any, ab un paló, arranquen el viver i el planten en el “planter”, posant els tarongerets a 25 cms. un de l’altre. Llavò
els empelten (l’empelt ès d’“escut”) a “la dormidora” (a l’octubre), i llavò al mes
de maig. A l’any de planter, elze transplanten an el seu lloch definitiu, a la distància de 18 a 22 pams l’un de l’altre. Per lo cultiu del taronger, la primera treballada
ès rompre la terra; això se fa cavant o llaurant, en primavera. Després, cada mes,
fan un regó a portell; de la primavera fins a l’octubre, fan devers quatre treballades
(la treballada se compòn de llaurar i raure) (L XIX, 1921)».
E. BUGADA (J. Sastre, L XIX, (1921)
1. APEDAÇAR: «apedasàr (posar pedasos a la roba)».
2. Aros: «uns sercols de fusta que posen demunt el cosi cuant la roba no hi cap».
3. BLAVET:47 «doná blavet».
39. DCVB: Llimac: Llim verd, matèria llemicosa formada de petites criptògames que creixen a llocs
molt humits, principalment de l’espècie Hydroctyon utriculatum (País Valencià i Eivissa).
40. DCVB: Mamó: Ull o rebrot que neix a mitjan soca d’un arbre (Castelló, Sueca).
41. DCVB: Mandarí: Mandariner (Tarr., Castelló).
42. DCVB: Mascle: L’arrel principal d’un tarongeret, que, en arrancar-la per fer planter, la tallen
(Castelló).
43. DCVB: Matissa: Mata, arbust de garriga (Tortosa, Castelló).
44. DCVB: Rabassa: Part inferior, generalment més gruixuda i que creix sota terra, de la soca d’un
arbre o arbust (pir-or., or., occ., val., bal., alg.).
45. DCVB: Rebrotís: Rebrot (Castelló).
46. DCVB: Ramulla: Rama petita, conjunt de branques primes (Camp de Tarr., Maestrat, Val., Alcoi).
47. DCVB: Blavet: Matèria colorant blava que se sol fabricar en forma de bolles o rajoletes i que es
mescla amb l’aigua per donar més blancor, quasi blavenca, a la roba rentada.

UN

APLEC DE DADES LINGÜÍSTIQUES SOBRE EL PARLAR DE

CASTELLÓ...

11

4. BUGADA: «bugà».
5. CARABASSÍ: «karabasí (buidadó de la bugá)».48
6. CENDRER: «sendrèr (que posen sobre la roba de la bugà)».49
7. COLAR: «kolár (buidà, tirà l’aigua de la caldera al cosi)».
8. COSSI: «kossi».50
9. COVANT: «kovant (la bugà està covant quant està dins el kossi després de set
hores de ser buidada y sol està covant una nit)».
10. EMMIDONAR: «almidonar51 la roba (aquí, després de donà blavet i abans de
estendre la roba al sol, la pasan per l’almidó)».
11. ENCOVENAR: «encobanà (posa la roba dins el kosi)».52
12. ESTENDRE: «estendre la roba».
13. ESTUFAR: «estufàr la roba (es brufarla antes de planxà)».
14. LLAVADOR: «llavadòrs (donen eixe nom a les piques públiques de rentà)».53
15. Lleixiu: «lleixiu».
16. PINCES: «prinzes (agafadós)».
17. PLANXAR: «plan[tʃ]ar».
18. PLEGAR: «plegàr la roba».
19. RENTAR: «rentár (es aclarir la roba, esbandirla, rebajarla)».54
20. REPASSAR: «repasàr la roba (igual; mirà si falta un botó, un punt)».55
21. SAFAREIG: «safareix (piques de rentá)».
F. CAMINS (Q XXIII, 1921)
1. CAMÍ: «camí-r[ε]l56 (real); camí, senda»; «camí de ferradura».57
2. CAMINÀS:58 «camí antiquíssim que hi ha dins lo districte de Castelló. A la vora
del caminás hi ha totes les ermites (esglesietes en despoblat) de Castelló».
48. DCVB: Carabassí: Carabassa buida i seca que serveix per treure aigua, per tenir vi, buidar l’aigua
de la caldera al bugader, etc. (occ., val.).
49. DCVB: Cendrer: Drap gruixat que posen estès damunt el cossi o bugader, i damunt el qual posen la cendra per a passar la bugada (pir-or., or., occ., val., bal.).
50. DCVB: Cossi: Gran recipient de terrissa, de fusta o de metall, de forma troncocònica invertida i
amb un forat a la part inferior, que serveix per a col·locar-hi la roba i fer la bugada (Cat., Val., Bal.).
51. DCVB: Almidonar: Brufar la roba amb almidó líquid perquè es posi enravanada (val.).
52. DCVB: Encovenar: Posar dins un cove o dins còvens.
53. DCVB: Llavador: Lloc on es llaven o renten els objectes; especialment, safareig on les dones
van a rentar la roba.
54. DCVB: Rentar: Esclarir la roba, passar-la d’aigua clara després de netejar-la amb sabó (Maestrat,
Castelló).
55. Però al DCVB, Repassar la roba o la vaixella: tornar-la rentar amb aigua clara després de fer
bugada o d’escurar.
56. DCVB: [kamí rε´ ] (Pradell, Castelló).
57. DCVB: Camí de ferradura: camí relativament estret, per on no poden anar carros sinó sols bísties
(or., occ., val., bal.).
58. DCVB: Caminàs: Camí que travessa tot el terme de Castelló i separa la terra de rec privilegiat
de la restant (Castelló).
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3. RECOLP: «rec[ɔ]lp:59 clot dins lo camí fet mal-bé».

G. CARRO (F. de B. Moll, Llibreta XXIII, 1921)
1. CABEÇALS:60 «cabessals: els capsalets del carro».
2. CAIXA del carro: «conjunt de varals, estaques, garrots, contrabarres, soquets
i entaulat».61
3. CAMÓ: «cada una de les corbes que juntes formen [ratllat: el cércol] la roda».62
4. CARRILADES:63 «carrilaes del carro: dins lo camí (ginyes)» (Q XXIII, 1921).
5. COLLERÓ: «collera» (L II, 1921).64
6. EIX: «éy[ʃ]: el fusell del carro».65
7. EMBARCAR: «sortir lo carro de les carrilaes perque hi fa massa mal anar, i fer
unes ginyes o carrilaes noves» (Q XXIII, 1921).66
8. ENTAULAT: «el sol del carro, taula de fusta demunt la qual va el carreter».67
9. GALGA: «barra de [ratllat: ferro] fusta que hi ha an els carros d’agricultura i
serveix pera travar les rodes».68
10. GIRAR:69 «txe! embarca! (muda de ginyes) que volcaràs! (giraràs lo carro)»
(Q XXIII, 1921).
11. SOTO: «s[ɔ]to de carro: una sola penjada ab cadenes devall lo fuell del carro i que servix per posarhi coses» (Q XXIII, 1921).70
H. CONSTRUCCIÓ I MESTRES D’OBRES (L XIX, 1921)
1. ALERADA: «alerá(da): filada de pedres d’una paret» (Q XXIII, 1921).71

59. DVVB: Recolp: Clot en el camí (Castelló, Xàtiva, Rafelguaraf, Monòver).
60. DCVB: Cabeçal: Barra de fusta que va col·locada horitzontalment d’un llimó a l’altre, en la part
anterior i posterior de la caixa del carro (Maestr., Castelló, Horta de Val., Xàtiva, Sanet, Biar).
61. DCVB: Caixa: Conjunt dels varals, estaques, garrots, contrabarres, soquets i entaulat (Castelló).
62. DCVB: Camó: Cadascuna de les corbes que formen la roda del carro (Castelló, Sueca).
63. DCVB: Carrilada: Solc que fan les rodes dels carros a força de passar per un camí o camp (or.,
val., eiv.).
64. DCVB: Colleró: Classe de collera de bístia, de més grossària que la collera ordinària (Gandesa,
Morella, Benassal, Llucena, Castelló, Val., Alcoi).
65. DCVB: Fusell: Eix. Barra que uneix i al voltant de la qual roden les rodes d’un carruatge; i en
general, barra que serveix de centre de sosteniment i moviment a un cos giratori (com una campana, una
mola, unes debanadores, etc.).
66. DCVB: Embarcar: Sortir el carro de les carrilades, perquè hi fa de mal anar, i fer unes carrilades
noves (Castelló). «Xe! Embarca, que volcaràs!».
67. DCVB: Entaulat: Postissada del carro (val.).
68. DCVB: Galga: Barra de fusta dura que va col·locada davall cada roda d’un carro i que mitjançant
una corda es pot posar molt estreta al botó de la roda i servir de fre.
69. DCVB: Girar el carro: trabucar-lo, fer-lo posar amb la part de dalt davall.
70. DCVB: Soto: Postissada que va penjada amb cadenes sota el fusell del carro i que serveix per a
transportar-hi coses i per anar-hi els qui viatgen amb aquell vehicle (Maestrat, Castelló).
71. DCVB: Alerada: Filada de pedres grosses i quadrejades (aleres) que coronen una paret (Castelló).
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2. BARANDAT: «tabique».72
3. ENRATJOLAT: «enrajolat».73
4. LLISTONS «(son les perllongues que posen per aguantá les teules)».
5. MORTÈR «(una mescle d’arena de riu i cals per fet parets; es la argamasa, la
nostra mescla)».74
6. PEDRA CANTONERA «cast[ellà] piedra angular» (Q XXIII, 1921).75
Altres mots sense definició: «Parets mestres»; «tejas».
I. EDIFICIS I PARTS DE LA CASA (L XIX (1921))
1. BRANCAL: «brankal de la pórta (el graó de baix)».76
2. CABIRONS: «kabirons (bigues de fusta)».77
3. COMPORTES de l’assut: «comportes: cast[ellà] compuertas» (Q XXIII, 1921).
4. CORRAL: «planta baixa de la casa, a on tanquen els animals domèstichs: hi ha
lo pezebre, estaques per lligar els animals. Dins lo corral (planta baixa d’una casa)
hi ha també: a) porquera per tancar lo porch o bacó; b) lo pezebró (departamentet
fet a cada cap del pezebre, per tirarhi les garrofes p’els animals); c) Galliner: bevedora (abeurador) gamella (fisca cóncava que hi posen el panís (menjar) per les
gallines; repás (segó molt fi que té qualque poch de farina), la qu ha passat per lo
cernedor (cedás); ponedor (niaró); barró (barra a on s’a[dɔ]ken les gallines); d) piques per donar menjar es bacons i per abeurarlos; e) lo ñeñer (llenyer). Això es lo
corral de la casa de la vila. A fora vila hi ha corrals per tancarhi bestiar, pero
descuberts i sempre tenen «tañaes» porxades per tot lo redó per arreconars’hi lo
bestiar en ploure o fer molt de sol» (Q XXIII, 1921).
5. GARROFERA: «també es l’edifici a on posen les garrofes» (Q XXIII, 1921).78
6. PALLISSA: «deposit de la palla dins la casa» (Q XXIII, 1921).79
7. SOSTRE «(el porcho d’una casa)».80
72. DCVB: Barandat: Paret prima, feta generalment de rajoles i guix, que separa dues habitacions
(Calasseit, Gandesa, Tortosa, Vinaròs, Maestrat, Castelló, Val., Cullera); cast. tabique.
73. DCVB: Enrejolat: Paviment de rajoles; [enretʃolát] (val.).
74. DCVB: Morter: Mescla de calç, arena i aigua, que s’empra per a lligar les pedres, maons o altres
materials de construcció; cast. argamasa.
75. DCVB: Pedra: Pedra cantonera: pedra angular (occ., val.).
76. DCVB: Brancal: Pedra col·locada horitzontalment a la part inferior d’un portal, sobre la qual
descansen les rebranques (Ll., Benavent, Massalcoreig, Capsanes, Calasseit, Gandesa, Tortosa, Vinaròs,
Morella, Llucena, Castelló).
77. DCVB: Cabiró: Biga mitjancera o relativament petita, especialment cada una de les que van
col·locades de través damunt les jàsseres per sostenir un sostre o teulada (pir-or., or., occ., val.).
78. DCVB: Garrofera: Lloc tancat on es guarden les garrofes a redòs de l’aire i de la humitat
(Castelló, Mall.).
79. DCVB: Pallissa: loc cobert de teulada destinat a guardar-hi la palla (Ripollès, Garrotxa, Empordà,
Lluçanès, Plana de Vic, Vallès, Penedès, Conca de Tremp, Pla d’Urgell, Ll., Segarra, Priorat, Camp de
Tarr., Calasseit, Ribera d’Ebre, Maestrat, Castelló, Val., Al., Bal.).
80. DCVB: Porxe: Habitació o conjunt d’habitacions que formen el pis més alt d’una casa, sota
teulada, destinat generalment a guardar-hi eines, collita o objectes de poc ús (Bagà, Igualada, País
Valencià, Mall., Men., Vila d’Eiv.).
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8. TANYADA: «tañá(da): espay tancat per un vent de paret i tapat de teulada. Es
lo mateix que p[ɔ]rtxe» (Q XXIII, 1921).81
9. VOLADA: «la volà de la taulà».82
Altres mots sense definició: «alcova»; balcó»; barana del balcó»; «kapsana»;
«cel rás»; «kuina»; entrada: «entrà (zaguàn)»; «dormitori»; «finestra»; «menjador»;
«pòrta de la casa»; «portella»; «rebost»; «soterrani»; teulada: «taulà i taulaes (taulada)».
J. CORRETGERS (L XXIII, 1921)
1. ALMORDASSES: «almordaces».83
2. ARTRANCA: «corretja que va enganxada al selló i passa per les anques de l’animal».84
3. BARRIGUERA: «corretja que passa per devall la panxa de l’animal».85
4. CABEÇÓ: «cabessó».86
5. COLLERÓ: «colleró: parts del colleró».87 (Vegeu-ne la imatge corresponent.)
6. CONTÉLL: com a les Fulles Salvat».88
´ correja ampla que passa per demunt lo selló».89
7. CORRETJOT: «corretj[ɔ]t:
8. EMBOTIDOR: «pessa llarga de ferro, ab un ganxo a un cap, per embotir i per
traure la palla o borra dels collerons».90
9. EMBOTIR: «aficar la borra o palla dins els collerons».
10. ENCRUSETA: «encruzeta: bigornieta».91
11. ESCARPRE: «escápre».92
81. DCVB: Tanyada: Cos d’edifici cobert de teulada, generalment obert per un costat, que està
separat de les cases d’una masia i serveix per a tenir-hi palla, garbes, herba, eines o bestiar, en temps de
pluja o de massa sol (Morella, Maestrat, Castelló);
82. DCVB: Volada: Part de la teulada que surt enfora del mur que la sosté (val., bal.).
83. DCVB: Almordassa: Agafes de corretger (Castelló).
84. DCVB: Artranca: Corretja que va enganxada al selló i passa per les anques de la bístia (Castelló).
85. DCVB: Barriguera: Corretja que per sos extrems du passats els braços del carruatge i que, passant
per davall la panxa de la bístia, serveix per evitar que el vehicle s’alci.
86. DCVB: Cabeçó: Conjunt de corretges que subjecten el cap de la bístia per estirar carro (La
Garrotxa, Pobla de L., Pla d’Urgell, Ribera d’Ebre, Maestrat, Castelló, Eiv.).
87. DCVB: Colleró: Classe de collera de bístia, de més grossària que la collera ordinària (Gandesa,
Morella, Benassal, Llucena, Castelló, Val., Alcoi).
88. Es refereix al volum I del Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana,
Salvat i Comp. edit. (Barcelona: circa 1911), que comptava amb 44 làmines que representaven les eines
pròpies de determinats oficis, i que va ser utilitzades en l’eixida de 1921 per elicitar-ne els termes en els
diferents indrets visitats.
89. DCVB: Corretjot: Corretja ampla que passa per damunt l’esquena de l’animal de tir i serveix
per a sostenir els braços del carro (Maestr., Castelló, Val.).
90. DCVB: Embotidor: Ferro llarguer, amb una mossa o ganxo a un extrem, que els corretgers empren
per a embotir la llana, palla o borra dins els collerons i altres objectes semblants (Barc., Castelló, Val.,
Alcoi).
91. DCVB: Encruseta: Bigòrnia (val.).
92. Però [eskáɾpɾe] (Castelló), al DCVB.
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LESNA: «n’hi ha diferents mides, per fer forats[,] per cusir lo cuyro».93
´
MÒLEC: «m[ɔ]lek:
motllo».94
RAMALS: «riendes».95
SELLÓ: espècie de selleta de fusta».96
TIRANTS: «tirans: tireta de corda i cuyro, passada per l’«hijuela» del colle-

ró».97
17. TÓPO: «postís de lona farcit de llana o borra, que posen derrera el còs del
colleró, per més comoditat de l’animal».98
18. TRAUCADOR: «pessa de ferro per fer traus an el cuyro: n’hi ha de mà i de
massa».99

Colleró

Cabessó

93. DCVB: Lesna: Alena, eina de sabater (or., occ., val.).
94. DCVB: Mòlec: Motlle (Castelló).
95. DCVB: Ramal: Corda que es lliga als morros o a les morralles d’una bístia per tenir-la fermada
o per menar-la (or., occ., val.).
96. DCVB: Selló: Bastet || 1 (Ll., Tortosa, Tarr., Castelló, Maestrat, Benialí). Bastet: Espècie de sella de fusta molt petita, amb el davall encoixinat, que posen damunt l’esquena de la bístia que ha d’estirar
carruatge, i serveix per sostenir la sofra i evitar que el pes del vehicle faci mal a l’esquena de l’animal
(Cat.).
97. DCVB: Tirant: Corda revestida de cuiro que va des del collar de la bístia que tira a carro fins a
la part anterior d’aquest. Especialment: a) pl. Cordes revestides de cuiro amb què es lliguen entre si o al
cap de vares els animals que van davant de l’escaler (or., occ.).
98. DCVB: Topo: Postís de lona farcit de llana o de borra, que es posa darrera el cos del colleró per
a més comoditat de la bístia (Castelló).
99. DCVB: Traucador: Tija de ferro que per un cap termina en tall i per l’altre hi fan pressió, i aplicat
a una peça de cuiro serveix per a obrir-hi traus o ullets (occ., val.).
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K. EINES (L XXIII, 1921)
1. AIXADELLA: «ay[ʃ]adella: aixada petita que la manetgen ab una ma: hi entrecaven (treure l’erba del sembrat) hi fan altres faenes».100
2. ALADRE: «(< aratrum): masculí. L’aladre té: a) Esteva; b) dental; c) cameta;
d) tascó per collar la rella entre lo dental i la cameta; e) tenella (telera: de ferro); f)
rella (te la coa, es com la de Bassella, per l’estil); g) orelleres (orelles); h) timonet
(espigó: va collat ab la cameta per via de tres argolles (armelles)».
3. ARGOLLA: «armella (arada). La cameta va subjecte a l’espigó per via de argolles».101
4. BARRINA: «manuella per foradar pedres a forsa de cops».
5. CORBELLOT: «falsó».102
6. E IXARTELL : «aixartell: xadeta petita, per l’estil de la xapeta o fasset de
Mallorca, que servix per cavar la terra i treure’n ls erbes sobreres. La manetgen ab
una ma».103
7. EIXINGUER: «ey[ʃ]in[γ]er: clavia de ferro o de fusta per lligar los timonets a
la collera de l’animal».104
8. ESCARPELLERA: «[tʃ]astréta» (L II, 1921).105
9. ESTENALLES: «estanalles» (L II, 1921).
10. ESTRAL: «destral (L II, 1921);106 estrals d’asclar (estelles)».
11. FALÇ: «fals caneméra:107 fals semblant a la del blat; l’empren per segar cànem»; «falç: la falç de serrar (les espigues de les garbes)».
12. FERRAMENTAL: «conjunt de ferramentes d’un ofici».108
13. FORCÓ: «punta de la forca d’era».109
14. GAVILANS.110
15. LLIGONA: «(llaona)»;111 «es una especie de càvech, pero de pala quadrada,
de devers cinch quarts per costat i que, en lloch d’ull te un brasset de ferro que aca100. DCVB: Aixadella: Eina que consisteix en una fulla de ferro llarguera, de dos a tres cm.
d’amplària, que a un cap té tall i a l’altre un ull per on passa un mànec curt de fusta, i serveix per
entrecavar manejant-la amb una mà (Gandesa, Morella, Benassal, Llucena, Castelló, Val., Alcoi)
101. DCVB: Argolla: Argolla de l’arada: anella de ferro que serveix per mantenir fortament unit
l’espigó de l’arada amb la cameta.
102. DCVB: Corbellot: Coltellàs, ganivet gros (Castelló, Val.).
103. DCVB: Eixartell: Aixadella per a arrabassar les herbes dolentes del camp (occ., val.).
104. DCVB: Eixinguer: Clavilla de ferro o de fusta per lligar los timonets a la collera de la bístia
(Castelló de la P.).
105. No és al DCVB.
106. DCVB: Estral: Destral (val.).
107. DCVB: Falç: Falç canemera: la que és especial per a segar cànem (Castelló).
108. DCVB: Ferramental: Conjunt de les ferramentes d’un menestral (Castelló, Eiv.).
109. DCVB: Forcó: Cadascuna de les puntes en què es divideix l’extrem d’una forca (Gandesa,
Tortosa, Maestr., Castelló, Mall.).
110. DCVB: Gavilà: pl. Arpiots; mena d’aixada amb la fulla dividida en dues puntes llargues
(Castelló, Mall.).
111. Però al DCVB, [ʎiγóna] (Castelló, Borriol, Val.); [ʎeγóna] (Castelló, Llucena); [ʎeónε]
(Gandesa); [ʎaóna] (Tortosa, Vinaròs, Benassal, Morella).
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ba en dolla (canó) a on va lo manech. La lligona grossa es per les formigues (formiguers) i la mes petita es per altres feynes, per exemple carregar carros».112
16. MAÇÓ: «massó: massa plana, de fusta o de ferro, ab un mánech, per apisonar
la terra».113
19. PICOLA: «pic[ɔ]la: aixartell» (L II, 1921).114
18. RASADORA: «raedora: espècie de llaona ab la fulla o pala com mitja de la
llaona ordinària. La raedora es per raure les erbes de la terra remoguda. Es mes
manetjadissa que la llaona».115
19. RASTELL: «per llaurar».
20. RELLA: «la llussien (li treuen punta sensa afegirli acer); l’aceren (si li posen
cer: allò es l’aceró); i la calsen si li afigen ferro (perbocarla)».
21. SERRUTX:116 «serruig: xorrac, verduc» (Q II, 1918).
22. XASTRETA: «[ʃ]astreta: per cavar terres dures»; «[tʃ]astréta: per cavar terres
rocoses» (L II, 1921).117

Gavilans

Estenalles

112. DCVB: Lligona: Aixada de ferro molt ample, gairebé quadrat, que té una dolla o canó de ferro
on encaixa el mànec (Gandesa, Tortosa, val.).
113. DCVB: Massó: Peça plana massissa, de ferro o de fusta, posada al cap d’un mànec, que serveix
per a picar o pitjonar guix, terra, etc. (or., occ.).
114. DCVB: Picola: Eina semblant a un martell, però que té el ferro acabat en tall horitzontal per
un extrem i en tall vertical per l’altre (Tortosa, País Valencià).
115. DCVB: Raedora: Llegona o aixada de fulla molt curta, que serveix per a raure la terra i netejarla de brossa (Cast.).
116. DCVB: [serútʃ] (Ulldecona, País Valencià).
117. No és al DCVB.
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L. ÉSSER HUMÀ (L XVIII, 1921)
´
1. CABEÇOLA: «cabess[ɔ]la:
home caparrot, cap clòs» (L XVII, 1921).118
2. CAP: «kap desfet («eixe home tè el cap desfet», vol dí tot al revés de Mallorca,
qu’es un tonto, beneit)».119
3. CERVELL: «servell (coneixement) konei[d]imén».120
4. DESTARIFAT, -da: «graciós, que ès amich de fer berbes i té gràcia per ferne»
(L XXIII, 1921).121
5. ERT: «[ε]rt, -a:122 estirat, enravanat, cast[ellà] tieso». «En Juan camina molt
[ε]rt» (L, XXIII (1921).
6. MELLAT: «(se diu mellat a un que li falta una o més dents; es esportellat)».123
7. MORROS: «está de morros (fa mala cara)».124
8. NOVENÇANS: «(recien casados)».125
M. ESTELS (Q XXIII, 1921)
1. B ORDONS : «constelació de tres estels colocats en renglera. Comensen a
deixarse veure els primers dies d’agost, poch abans de sortir lo sol; els poren veure
tot l’hivern» (L XVII, 1921).126
2. ESTREL: «estr[ε]l de l’alba».127
3. GALERA: «la galera: fan filera de dalt abaix».128
4. PRUNEGUEJAR: «prune[γ]e[d]ar els estr[ε]ls: pipelletjar, tremolar los estels,
quant está lo cel molt clar, i lo temps molt sech».129

118. DCVB: Cabeçola: Caparrot, difícil de convèncer o de fer-li entendre les coses (Castelló).
119. Al DCVB, Cap: Cap obert o cap desfet: intel·ligència molt clara, gran talent.
120. Al DCVB, [konejʃimént] (val.).
121. Però al DCVB, Destarifat: Desbaratat, que parla o obra en forma exagerada o desraonable; que
diu o fa disbarats (Maestr., Castelló, Val.).
122. DCVB: Ert: Dret i inflexible; enravenat; cast. tieso, erguido (si està vertical), yerto (si està
enravenat per carència o escassesa de vitalitat). «El Joan camina molt ert» (Camp de Tarr., Ribera
d’Ebre, Maestr., Cast., Val.).
123. No és al DCVB.
124. DCVB: Morro: Estar de morros: estar barallats, fer-se mala cara.
125. DCVB: Novençà: Casat de fresc; que està dins el primer any de matrimoni o que encara no ha
tingut el primer fill (Camp de Tarr., Pla d’Urgell, Tortosa, País Valencià).
126. DCVB: Bordons: Conjunt de tres estels de gran magnitud que formen el que en termes tècnics
astronòmics se diu el cinturó d’Orió; cast. los Bordones. Els dits estels estan situats en línia recta i formen angle amb una altra filera de tres estels no tan llampurdents. A algunes regions catalanes el nom
per els Bordons s’aplica únicament als tres primers astres (així ens ho digueren els habitants de Lledó
de Gir., Sort, Freginals, Castelló de la Plana, St. Antoni de Portmany).
´ (Pont de S., Vilaller, Bol, Balaguer, Calasseit, Morella, Benassal,
127. Cf. DCVB: Estrel: [astɾεl]
Castelló, Val., Pego).
128. DCVB: Galera: Constel·lació anomenada també les Cabrelles (Castelló).
129. DCVB: Pruneguejar: Espurnejar (Castelló). Els estels pruneguegen: es diu quan els estels es
´ (Castelló).
veuen com tremolosos o parpellejants, en nits molt clares i temps molt sec. [pɾuneγedaɾ]
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N. FERRERS (L III, 1921)
1. BILLAMARQUÍ: «filabarquí».
2. C LAVERA : «klavera: per fer claus de sis cayres»; «clavera (quadrada i
redona)».130
3. CLEC: «kl[ε]k, klik».131
4. ENCRUSA.132
5. ESCURAFOC:133 «escura-foch: tiràs».
6. MALL: «may: mall».
7. SERRA: «s[ε]rra: arquet».
8. TALLANT: «tallán(t): tallantó».134
9. TORNABOIX: «tornabóix: torn de gauxes».135
10. XITXARRA: «[tʃ]it[ʃ]árra».136

Serra

Xitxarra

Clavera

Billamarquí

130. DCVB: Clavera: Peça plana de ferro amb alguns forats de diferents mides i formes, dins els
quals el ferrer introdueix els claus que fabrica, i reblant-los els forma la cabota.
131. DCVB: Clec: Xitxarra, eina de ferrer consistent en un trepant posat al cap d’un mànec de través, que serveix per a fer forats a un recó o vorera (Castelló de la P.). Clic: Clec o xitxarra de ferrer
(Castelló de la Pl.).
132. Però al DCVB, [aNklúza] (Tortosa, Castelló, Xàtiva, Pego, Sanet).
133. DCVB: Escurafoc: Atiador, eina consistent en una barra de ferro acabada en punta o en un
ganxo, que els ferrers empren per a llevar el cagaferro de la fornal (or., occ., val.).
134. DCVB: Tallant: Tallador de ferrer (Llofriu, Tremp, Solsona, Igualada, Penedès, Sta. Col. de
Q., Vinaròs, Morella, Castelló, Sueca, Cullera, Xàtiva, Pego, Benilloba, Alcoi, Biar, Sóller).
135. DCVB, Tornaboix: Tornagauxes (Sueca).
136. DCVB: Xitxarra: Filaberquí especial que té un engranatge que permet que no li hagin de donar
la volta per a fer forats als racons d’una peça de ferro (or., occ., men.).
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NY. FORNERS (L XVIII, 1921)
1. BOCA: «boka del forn».
2. ENFORNAR el pa.
3. ESCOMBRAR: «escombrà el forn».
4. FUMEGUÉRA: «fumera, fumassa».137
5. FUMERAL del forn.138
´
6. GANXO del f[ε]rro
«(per retirá senra y caliu)».139
7. GAVELL de lleña «(per pegà foc al forn)».140
8. GRANERES del forn.
9. LLOSA de la fam «(es a dir; més a prop del foc)».
10. LLOSES del forn: «(sol del for[n] - no donen nom al paladà)».
11. PALES del forn.
12. Posar el pa al CALFÓ «(posarlo a dins un cuartet especial, molt calent perque
la pasta mès prest se fase bona)».141
13. SÒL: «sol del pa (tè bon sol, pero no diuen sol del forn)».142
14. TRAURE el pà del forn.
O. FUSTERIA (L III, 1921)
1. B ARRINA de punt: «broca»; «barrina de punt: broca d’estrella» (L XXIII,
1921).143
2. BARROTADOR.144
3. BOLLADOR: «cap de frare».145
3. CAIXÓ per serrar tiraes: «banch de serrar biaixos».146
4. ENTREGUARDS: «entrewárts: son dos retgles que posen demunt una pessa planejada, un a certa distància de l’altre, per veure si está ben nivellada» (L XXIII,
137. DCVB: Fumeguera: Fumassa (val.).
138. DCVB: Fumeral: Conducte per on s’eleva i surt el fum d’una cuina, forn, carbonera, etc.
(Collsacabra, Gandesa, Ribera d’Ebre, Maestr., Castelló, Val., Bal.).
139. DCVB: Ganxo: En el forn, barra llarga amb un extrem corbat per a atiar el foc i treure les peces cuites.
140. DCVB: Gavell: Braçat; feix de coses (llenya, herba, espigues, etc.) que es pot portar amb el
braç (Empordà, Solsona, Urgell, Segarra, Castelló, Llucena).
141. DCVB: Calfó: El lloc del forn on fan el foc (Castelló). Que’s posave aquella cuina com un calfó,
Pascual Tirado (BSCC, i, 238).
142. DCVB: Sòl: La part externa inferior del pa (val., bal.). «Aquest pa té bon sòl»: aquest pa té
ben cuita la part de baix (la que ha estat en contacte amb el sòl del forn).
143. DCVB: barrina: barrina de punt (Castelló) o barrina d’estrella (Calasseit).
144. DCVB: Barrotador: Eina de fuster, espècie de ribot que serveix per planejar formant un angle
agut a la fusta (Castelló).
145. DCVB: Bollador: Trepant de punta cònica amb estries convergents (Castelló).
146. DCVB: Caixó: Caixó de tirades: serrabiaixos (Castelló, Sueca, Cullera, Pego, Sanet).
147. DCVB: Entreguard: Cadascun dels dos regles, de vegades provists de peces corredores, que es
posen horitzontals a certa distància un de l’altre, damunt una peça de fusta, per comprovar la dretesa o
guerxesa d’aquesta mitjançant la visual tirada pels dos regles (or., occ., val., bal.).
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1921).147 entreuarrar: entrewarrar: comprovar lo nivellat d’una fusta planetjada, per
medi dels entreuarts» (L XXIII, 1921).148
4. ESCARPRE: «escápre: bedayna, punticorrent de taló» (L XXIII, 1921).149
5. FALSA regla: «capserrat».150
6. GALERETA.151
7. GARLOPÍ: «jach».152
8. GÚBIA.153
9. GUILLEUME: «guilláwme: guillem» (L XXIII, 1921).154
10. Metxó: «metxa de fusta, per emmetxar una pessa en l’altra» (L XXIII,
1921).155
11. OBRAR: «planejar una pesa de fusta ab la garlopa».156 Planejar157 (L XXIII,
1921).
13. PREMSA: «prénsa:158 caragol».
14. RECALADOR: «cadell».159
15. ROSSÉT: «russet».160
16. SERRUTX: «xerrach».161

Bullador

Recalador

Gúbia

148. DCVB: Entreguardar: Mirar un objecte prenent per guia visual dos punts o dos regles paral·lels,
per comprovar la dretesa o guerxesa de l’objecte (or., occ., val., bal.). [entɾewaráɾ] (Cast.).
149. però al DCVB: Escarpre: eskáɾpɾe (Castelló);
150. DCVB: Fals: Falsa regla o Falsa esquadra: capserrat, escaire que té un braç movible per a la
medició d’angles.
151. DCVB: Galereta: Eina de fuster, semblant a un ribot, però més llarguer, de fusta baixa i amb
la fulla estreta i col·locada en sentit longitudinal (Castelló de la P.).
152. DCVB: Garlopí: Eina de fuster, molt semblant a la garlopa, però més petita, encara que és prou
més grossa que el ribot (or., occ., val.).
153. DCVB: Gúbia: Enformador de tall semicircular.
154. DCVB: Guilleume: Ribot estret.
155. DCVB: Metxó: Metxa per a encaixar una peça de fusta en una altra (Igualada, Tortosa, Castelló).
156. DCVB: Obrar: Planejar la fusta per llevar-li les irregularitats o la guerxesa (or., occ., val., bal.).
157. DCVB: Planejar: Fer plana o llisa la fusta passant-hi la plana o ribot o la garlopa.
158. DCVB: [pɾénsa] (val.).
159. DCVB: Recalador: Cadell, eina de fuster (val., eiv.).
160. DCVB: Rosset: Eina de fuster, consistent en una posteta travessada perpendicularment per una
o dues barres cairejades i armada d’una punta de ferro, amb la qual se senyen ratlles paral·leles per a
indicar la línia per on una fusta s’ha de serrar, planejar, etc.
161. DCVB: Serrutx: Xerrac (Ulldecona, País Valencià).
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P. INSECTES (L XXIII 1921)
162
´
1. ACÒLIT: «ac[ɔ]lit:
insecte semblant a la marieta, però més llargerut, de color roig i negre».
´ abegot». 163
2. CABREOT: «cabre[ɔ]t:
3. CORCÓ: «el corch de la fusta».164
4. ESTISORES: «Estisóres: pica-nuvies».165
5. GAMBA: «un llingostí molt petit que’s cria dins les séquies».
6. MARIETA: «Mariéta: puriol (insecte)».
7. MOSCA d’ase:166 «com a Menorca».
´
8. PANDEROLA: «pander[ɔ]la:
casta d’escarbat gròs, ab la crosta molt dura; no
pica».167
9. PISSAVÍ: «animal volador, roig, de devers 8 cms. de llargària, de forma molt
semblant a un aeroplà, que va molt per les céquies i safreigs».168
10. P UGÓ : «un paràsit remenudíssim en els ulls dels brots (bro[tʃ]) de les
ortalíssies i brots dels abres, i fa mes mal que la pesta».
´ com a Menorca»; «cent-cames»; «escarabat: escarbat»;
«aranya»; «borin[ɔ]t:
«grill»; «poll»; «pussa»; xinxa: «[tʃ]ín[tʃ]a».
Q. MALALTIES I REMEIS (L XVIII, 1921)
1. ALIACRÀ (fel sofregit).169
2. BERRUGA: «barruga170 (lo dels fies [sic] de les mans; diuen que si los conten i
fan tans nuus ab un bri d’espart com berrugas, llavors desapareixen)».
3. CATARACTES: «katarates».
4. CROIXIDA: «estic tota cruixida! (ho diuen cuan tot fa mal)».
5. DESFETES: «desfetes»;171 «dir la oració (per curar la desfeta)».
172
´
6. ERISIPELA: «sip[ε]la».
173
7. ESQUIRRO: «eskirro: (un grá de mala casta)» (L XIX, 1921).
162. DCVB: Acòlit: Insecte coleòpter, vermell amb quatre taques negres (Castelló).
163. DCVB: Cabreot: Abegot, abella mascle (Castelló).
164. DCVB: Corcó: Corc, insecte de vàries espècies que rosega i destrueix cereals, fruites, fusta,
etc. (Camp de Tarr., Pla d’Urgell, Castelló, Val., Sueca, Gandia, Pego).
165. Cf. DCVB: Estisores: Papaorelles (Senterada, Calasseit, Tortosa, Vinaròs, Morella, Benassal).
166. Vegeu també «mosca d’aze» al Quadern II (1918).
167. DCVB: Panderola: Insecte de l’espècie Blatta orientalis o cuca molla (val.).
168. DCVB: Pissaví: Insecte arquípter del gènere Calopterix, de cos molt prim i llarguer, que habita per les sèquies (Castelló, Llucena, Gandia).
169. DCVB: Aliacrà: Icterícia, absorció de la bilis [aliakɾá] (Falset, Calasseit, Tortosa, Vinaròs,
Morella, Castelló, Sueca, Benidorm).
170. DCVB: Barruga: [barúγa] (Maestr., Castelló, Val., Alcoi, Alg.).
171. DCVB: Desfeta: Queratitis, inflamació de la còrnia de l’ull (or., occ., val., mall., eiv.). [...] Hi
ha gent que diu desfeta, en singular, i altres diuen desfetes, en plural.
172. Però la pronúncia no es recull al DCVB.
173. DCVB: Esquirro: Carcinoma, tumor dur.
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´
8. GALTILLOS:174 «galtillos (v[ε]rtules
unflaes)».
9. GRANULLA: «granulla».175
10. RONYONS: Mal de reñons.
11. MOR salat: «mo(r) salat (herpes), humor salat» (Q II, 1918).
´ al ull (uixoll)».
12. MUSSOL: «mus[ɔ]l:
13. NEGRETA: «negréta: malaltia dels tarongers, deguda a un insecte que fa tornar negra la fulla i la rama, i xucla la sàvia, endurint l’abre176» (L XXXIII, 1921).
14. PAPEROTES: «paperótes (patótides)».177
15. PIGOTA.
´
16. POLL ROIG: «poll-r[ɔ]ig:
malaltia dels tarongers. Es deguda a un insecte que
fa unes capses redones molt xicotetes i rotges, i que xucla, no sols la fulla i la rama,
sinó també la fruyta meteixa. Es més dolent que la negreta i que la serpeta»178 (L
XXXIII, 1921).
17. PORGA: «una p[ɔ]rga (els vells),179 una purga (modern)» (Q II, 1918)
18. QUARTANES; TERCIANA.
19. ROJA: «la r[ɔd]a: lo rovell de Mallorca. Malalties del blat»180 (L XXXIII,
1921).
20. SERPETA:181 «serpéta: malaltia dels tarongers. Se deu a un paràssit que forma una capseta llargueruda i que xucla la sàvia fins a secar les rames del taronger»
(L XXXIII, 1921).
21. ÚLCERA: «ùrsera».182
22. VÉRBOL: «clapa que fa la pell, de la grossaria de dos sèntims, rotgenca, i es
una manifestació d’humor herpètic» (Q II, 1918).183
23. VESPER: «avesper» (L XIX, 1921).184
R. OBJECTES DE LA CASA (F. de B. Moll, L V, 1921)
«gerreta: olla colera»; «kapu[tʃ]ina»; 185 «batidor»; «botelles»; «kabasset»;
«kanterella»; «kánter»; «cistella: panera»; «koixí» (L XIX, 1921); «koixinera» (L
174. No és al DCVB.
175. DCVB: Granulla: Granissa dels ulls (Castelló).
176. DCVB: Negreta: Malaltia dels tarongers, deguda a un insecte que fa tornar negra la fulla i la
rama i que xucla la saba i endureix l’arbre (Castelló).
177. DCVB: Paperotes: Paperes, tumor del coll i galtes (Tortosa, Maestrat, Castelló, Aín).
178. DCVB: Poll: el poll roig la Chrysonphalus dictyospermi, que fa molt de mal als tarongers
(Castelló, Val., Mall.).
179. DCVB: [póɾγa] (val., entre persones velles o rústiques).
180. DCVB: Roja: Bolets paràsits que es crien a les espigues dels cereals i constitueixen una greu
malaltia d’aquests (val.).
181. DCVB: Serpeta: Hemípter de l’espècie Mytilaspis citricola, paràsit del taronger, al qual xucla
la saba (val.).
182. Aquesta pronúncia no consta al DCVB.
183. Però en el DCVB, Vérbol: malaltia de la pell, consistent en que aquesta es posa rasposa i fa
picor, i en gratar-se es resol en polsim.
184. DCVB: [avb espé] (Ll., Tortosa, Maestrat); no recull la pronúncia de Castelló.
185. DCVB: Caputxina: Llumeta, llum d’oli que porta adherida una capulleta per apagar-lo
còmodament (Castelló, Pego, Alacant).
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XIX, 1921); «embut: per omplir camayots i butifarrons»; «escorredora (de posà els
plats)» (L XIX, 1921); 186 «estalzim 187 (sutja de fumeral) hollín» (Q II, 1918);
estargim: 188 «estarjim (sutja)» (L XIX, 1921); «formatgera»; «fumeral» (L XIX,
1921); «gerra: [d]erra: aufabió»; «la llar (fondo de la chimenea, ont se fa foc)» (L
XIX, 1921); «llanterna»; «llantier»; «llum de cresol»; «marraixa: barral»; «morter»;
«olla: olla de terra»; «paella» (L XIX, 1921); «paletes: giradora»; «piló»; «pilonet»;
pitxer: «pi[tʃ]er: gerreta ab brech»; ratllador: «rallador: rayadora»; rellotgera:
«relotgera»;189 «ruedo»;190 «safaro»;191 setrill: «satrill»; «sucrera»; «tapaora: tapadora»; vinagréres»; «part de la chimenea (pinte)» (L XIX, 1921); «xocolatera».

Xocolatera

Llantier

Llanterna

S. OCELLS (F. de B. Moll, L XXIII, 1921)
cadernera: «cardanéra»; «canari»; «estornéll»; falcia: «falzía»; «gafarró»; guatlla: «wala (guàl·lera)»; mosquereta: «musqueréta»;192 mussol: «muss[ɔ]l»; oreneta: «oronéta»; paixerell: «payxaréll»;193 «palpút:194 polpút (puput)»; pardalets (per
´
´
ausells)»; «perdiu»; «rossiny[ɔ]l»; «terrer[ɔ]la»;
tord: «tórt»; «trenca-piny[ɔ]ls»;
´
verderol: «verder[ɔ]l».
T. PARTS DEL COS (F. de B. Moll i J. Sastre, L XVIII, 1921)
1. ANSA del coll: «trenká l’ansa del coll».195
186. DCVB: Escorredora: Aparell de fusta amb travessers paral·lels per a posar-hi els plats i altra
vaixella a escórrer després d’escurar-la (Maestr., Ulldecona, Castelló, Val., Alcoi, Alacant).
187. DCVB: [astalzím] (Tortosa, Castelló).
188. DCVB: Estargim: Sutja (Castelló).
189. DCVB: «Bossa destinada a esser penjada a la paret, prop del capçal del llit, i a contenir el
rellotge de butxaca».
190. No consta al DCVB.
191. No consta al DCVB.
192. El DCVB documenta el nom d’aquest ocell a Castelló (muskeréta) i a Llucena (moskeréta).
193. El DCVB documenta la pronúncia [pajʃaɾéʎ] a Castelló, València, Xàtiva, Alacant, Alcoi i Elx.
194. El DCVB situa aquesta pronúncia a Castelló i a l’Almudaina.
195. DCVB: Ansa: Ansa del coll: la primera vèrtebra cervical, i per extensió la regió del coll situada prop de la dita vèrtebra i que és on s’uneix el cap amb l’espinada.

UN

APLEC DE DADES LINGÜÍSTIQUES SOBRE EL PARLAR DE

CASTELLÓ...

25

2. BESCOLL: «bascoll (igual)».196
3. CAIXA: «kaixa del cos (busto)».197
4. CAMPANETA «(guerguemelló)».
5. CANELLA «(l’ós de la cama)».198
6. CASSOLETA: «kasoleta del jinoll».199
7. CORRONXET: «korron[tʃ]et:200 dit petit: “[ratllat: això] este es el pare, esta es
la mare, este demane pà, este que no n’hi ha, i este korron[tʃ]et [ʃ]an[ʃ]et”)».
8. ESPINÀS «(se va trencá l’espinàs)».201
9. GARRÓ: «garrò (tobillo)».202
10. MONYECA: «muñika».203
11. Morros «(te trenkaré o te trenke els morros)»;204 «morrut (morros llarcs)».
12. PALES (se diu tambè a les dues dents groses de devant)».
13. SI: «al sí: (sinu)» (Q II, 1918).205
14. TESTAROLA: «la testar[ɔ]la (la testa, el fron(t))» (Q II, 1918)206
´ (nuca).207
15. TOS: «t[ɔ]s
«anka»; «anou, l’ (nuez de Adán)»; «barba (la barreta)»; «barres (les
´
mandíbulas)»; «budells»; «kabell n[ε]gre»;
«kabell ros»; «cama»; «sella, -es»;
«klaus»; «kolse»; «kor»; «koroneta (igual)»; «kos»; «kostella»; «kuixa»; «dit gros:
del peu o de la mà»; «esquena»; «fet[]e»; «forat del nas»; «jinoll»; «llengua»; «llà´
grimes: ll[ε]grimes»;
«lleu»; «mok»; «nineta del ull»; paladár»; «palma de la mà»;
«pan[tʃ]a: (me fa mal la pan[tʃ]a)»; «piga (un señal, un lunar)»; «planta del peu»;
´
«pols: polsos»; pontet del nas»; queixal: «ki[ʃ]al»; «rull»; «taló»; «t[ε]sta»;
«ull»;
«ulls: oberts i tancat[s]».

´ (Massalcoreig, Gandesa, Tortosa, Vinaròs, Morella, Castelló, Llucena, Val.,
196. Al DCVB: [baskɔʎ]
Sueca, Xàtiva, Gandia, Alcoi, Pego, Al.).
197. DCVB: Caixa: Caixa del cos: la part més voluminosa del cos humà, sense el cap ni les
extremitats.
198. DCVB: Canella: Os prim de la cama, i la part més prima d’aquesta (Berguedà, Barc., Igualada, Calasseit, Tortosa, Freginals, Benassal, Vinaròs, Llucena, Castelló, Val., Calp., Mall., Men., Eiv.).
199. DCVB: Cassoleta: Os rodó situat en el genoll, en la part anterior de l’articulació de la tíbia
amb el fèmur (Empordà, Tremp, Priorat, Camp de Tarr., Vinaròs, Castelló, Llucena).
200. DCVB: Corronxet: Dit petit (Castelló). [koroNtʃét] (Castelló de la P.).
201. DCVB: Espinàs: Espinada (val.).
202. DCVB: Garró: Part posterior-inferior de la cama, on s’articula aquesta amb el taló (or., occ.,
val., bal.).
203. DCVB: Munyeca: [muníka]
(Tortosa, Castelló, Val., Crevillent).
j
204. L’equivalència de morro amb llavi és avui privativa de Mallorca i Menorca.
205. DCVB: Si: Part anterior del pit; la cavitat que forma entre la carn i la camisa o altra peça de
vestit (val.).
206. Però, al DCVB, Testarola: «Closca del cap» (val.).
207. DCVB: Tos: La part posterior del cap i superior del clatell (Tortosa, País Valencià).
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U. PECES DE VESTIR, TEIXITS I COMPLEMENTS (L XIX, 1921)
1. ARO: «(tumbaga)».208
2. la BOLKÀ: bolcada (vestit de betià).209
3. BRUSETA: «bruseta marinera, [tʃ]ipó (sinonims, es la marinera)».
4. CALÇOTETS: kalzotets (calzons blaus).
5. ESCLAVES: «(pulsera de cadena)».210
6. FALDAR: «faldár de la camisa».211
7. FALDETES: «(refajo de abrigo)».
8. F RONTALET : es una espesi de gorro de dormir que posen al[s] xiquets los
primés dies).212
9. PIRRI: «(es el pompòn de les ninetes)».213
10. RECULERO: rekulero (es el bolquè que posen en tercé lloc; bragueta, bulké,
rekulero i kulero).214
11. JUPETÍ: «[tʃ]opetí (guardapits)».215
12. TOCA: toka: (un mocadó del coll pero de punt).216
13. VIONS: «(uns faldons de dú devall, com el de llista)».217
14. XAMBRETA: [tʃ]ambreta.218
Altres mots sense definició: «agulles d’or»; «anell»; «bolkèr» «bolcar el xiquet»; «kalsetins»; «faixa»; «falda»; «flassada: flasà»; «gorro»; jaqueta: «[tʃ]aketa
´
(jac)»; «kalses: calces»; «llençol llans[ɔ]l»;
«mantes»; «mokadó del coll i del cap»;
«pinteta»; «pitet (bavero)»; «puny de la camisa»; «pulsera».
V. PEIXOS, CRUSTACIS I ALTRES ANIMALS MARINS I DE RIU (F. de B. Moll,
L XXIII, 1921)
«agulla219 (animal de la mar)» [-];220 «alatxa221 [-]»; boga: «b[ɔ]ga [-]»; «cabra222
[-]»; -«calamar [-]»; «cóngre [-]»; «crank [-]»; «déntol223 [-]; dofí: «galfí (deufí)»;
208. DCVB: Tumbaga: Anell llis, sense pedra ni perla, que es porta al dit; cast. tumbaga.
209. DCVB: Bolcada: Conjunt de peces de roba que formen el vestit i faixadura d’un infant nou-nat
o quan el porten a batejar (val.).
210. DCVB: Esclava: Bracerola en forma d’anella llisa sense cap gravat ni pedra (Val., Bal.).
211. DCVB: Faldar: La part inferior i més volandera de la camisa (Massalcoreig, Segarra, Camp
de Tarr., Castelló, Bal.).
212. DCVB: Frontalet: Estrenyecaps adornat que solen portar els infantons sota la gorreta (Castelló,
Onda).
213. DCVB: Pirri: Aplec de cabells a manera de coca o castanya, que les dones porten lligat damunt
el cap (val.).
214. DCVB: Reculero: El bolquer que posen en tercer lloc a l’infant (Castelló).
215. DCVB: Jupetí: Guardapits (Tortosa, val., eiv.).
216. DCVB: Toca: Mocador de punt adornat que les dones porten per a cobrir-se els pits i l’esquena
(Tortosa, Val.).
217. DCVB: Vió: pl. Falda de cànem amb ratlletes blaves, que les dones porten sota el vestit
(Maestrat, Castelló).
218. Cf. en el DCVB, Xambra: Mena de brusa que porten les dones damunt la camisa per estar per casa.
219. DCVB: Agulla: Peix de la família dels escomberesòcids (Val., Vinaròs, Men.): Belone acus Risso.
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«esparralló224 [-]; «gamba [-]»; «llangósta [-]»; «llíssa225 [-]»; «llobárro [-]»; «mábre
´
[-]»; moll: «m[ɔ]ll;
morena226 [-]»; «peix d’espasa: [-]»; «peixos de marjal: angui´ [-]»; «pólp [-]»; reig: «rétx [-]»; «sardína [-]»;
les, llizes»; petxinot: «petxin[ɔ]t
«sépia [-]»; «soréll227 [-]»; «sórra228 [-]»; tonyina:229 «tollína [-]»; variáda [-]».
SAMARUC:230 peixet menut que’s cria dins les sequies, fosch de color».
W. RECIPIENTS I CISTELLS (Francesc de B. Moll, L XXIII, 1921)
1. CABÀS: cabás d’espart, poch fondo, molt planer de forma cònica molt pronunciada»; «cabás de palma: especie de senalla de Mallorca».
2. CANTERELLA: (canti) té: a) ansa; b) brocall; c) gallet (galet)».231
3. MARRAIXA: «marray[ʃ]a: redoma de vidre que serveix per portar aygua, vi o
altra cosa».232
X. RÈPTILS I AMFIBIS (F. de B. Moll, L XXIII, 1921)
1. ALSERP: «alsérp:233 serpent».
2. CULLERETA: «animaló que’s cria dins les séquies, redonet ab una coeta».234
´
3. RENOC: «ren[ɔ]ch:235 per l’estil de la granota»; «ren[ɔ]k:
espècie de granota,
però més gròs».
4. SARGANTANA: «Sangrantana:236 sargantana».
5. SARVATXO: sarvátxo:237 esfardatx, casta de dragó, però més gròs, que mossega molt fort».
220. Per evitar repeticions innecessàries, el signe [-] substitueix l’observació «animal de la mar»,
que fa Francesc de B. Moll en algunes entrades.
221. DCVB: Alatxa: Peix semblant a la sardina, però sol esser més gros i no és tan bo.
222. DCVB: Cabra: Peix de la família dels pèrcids; Serranus cabrilla L.; el situa a València.
223. DCVB: Déntol: Peix de la família dels espàrids, de l’espècie Dentex vulgaris (or., val., alg.).
224. DCVB: Esparralló: Més petit que l’esparrall: peix roquer, de la família dels espàrids.
225. DCVB: Llissa: Peix acantopterigi de diferents espècies del gènere Mugil.
226. DCVB: Morena: Peix de l’espècie Muraena helena.
227. DCVB: Sorell: Peix blau de l’espècie Trachurus trachurus.
228. Segons el DCVB, el terme sorra, correspon a la «part ventral i més saborosa de la tonyina
(Vendrell, País Valencià, Bal.).
229. El DCVB situa la varietat tollina a Castelló i a Alacant.
230. DCVB: Samaruc: Animaló, a manera de peix menut, de color fosc, que es cria dins les sèquies
(Cast.).
231. DCVB: Canterella: Cànter amb broc (val.).
232. DCVB: Marraixa: Recipient de vidre, molt ample, rodonenc, que es sol forrar de vímens i
serveix per a tenir líquids (Castelló, Morella, Val., Gandia, Calp, Al., Crevillent).
233. DCVB: Alserp: Serpent [alséɾp] (Castelló de la P.).
234. DCVB: Cullereta: Cap-gros, larva de la granota (Vallespir, Tremp, Balaguer, Tamarit de la L.,
Cervera, Sta. Coloma de Q., Camp de Tarr., Vinaròs, Maestrat, Castelló).
235. DCVB: Renoc: Calàpat, amfibi de l’espècie Bufo vulgaris (Cast., Val.). Per il·lustrar aquest mot,
inclou una frase de Pascual Tirado: «Lo tio roncave com un beneit, pareixia un renoc», Pascual Tirado
(BSCC, VII, 193).
236. Aquesta varietat formal apareix, segons el DCVB, a Castelló, Cullera i Al[acant].
237. DCVB: Sarvatxo: Llangardaix (Freginals, Oropesa, Castelló, Albaida, Gandia, Pego, Sanet,
Benilloba, Benialí, Calp).
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6. VIRI:238 «Mira que te tirará el viri (verí) eixe sapo!».
´
Altres mots sense definició: «dragó»; gran[ɔ]ta».

Expressions
A LLOM: «(cualcar a llom)» (Q III, 1901).
ANAR A LA VOLTA: «anar a la b[ɔ]lta (a segar)» (Q II, 1918).
Aqueix home està mes BRUT que un barró de galliner: «aqueix home està mes
brut que un barró de galliner (ho diuen en sentit literal i en sentit moral)» (Q XXIII,
1921).239
Beure al GALLET (L XVIII, 1921).240
Dir a la ORELLETA: «dir a la ollereta [sic]: ferse escolteta (dir una cosa petit a
l’orella)» (L XVIII, 1921).
´
Dur de TESTA: «dur de t[ε]sta»
(L XVIII, 1921).
Fer MONGES: «fer mónjes (la nit de disapte o de matines, després de sopá, se posa
una paella al foc amb poc oli; si tiren grans de panís esclafidòr, se frijen, ells rebenten y per aixo se diu esclafidor; llavors los se menjen amb mel o sucre; si hi ha
algun grà que no esclata dins la pella, ya no li diuen «monje», sino «frare» (eixa
relació es dictada per Paco Avinent; Montañés (22))» (L XIX, 1921).
HA CAIGUT DE TOS: «ha caigut de tós: caure de memoria» (L XVIII, 1921).241
Mira eixe s’ha menjat el FORMATGE del rector: «mira eixe s’ha menjat el formatje
del rector: vol dí qu’esta “mellat”» (L XVIII, 1921).242
Mira que el dimoni té cara de porc: «mira qu’el dimoni té cara de porch (se diu
per fer está alerta a un que se posa en cosas que no entén bé o que es perillós en
surti malement)» (L XVIII, 921).
Pareix un DIMONI condemnat: «pareix un dimoni condenat o un dimoni encadenat (ho diuen als xiquets malcriats les mares, principalment)» (L XVIII, 1921).243
Va tindre la BECADA del Bisbe: «va tindre la becá(da) del Bisbe (una equivocació)» (Q II, 1918).244

238. El DCVB, reprodueix gairebé fil per randa l’exemple («Mira que el sapo te tirarà el viri!»),
però, situa aquest mot no a Castelló, sinó al Maestrat, a l’Urgell i a la Ribera d’Ebre.
239. No és inclosa entre els altres elements de comparació; cf. brut.
240. DCVB: Gallet: Beure a gallet: beure engolint un raig prim de líquid sense tocar amb els llavis
el recipient que el conté (Empordà, Costa de Llevant, Maestrat, Val.).
241. DCVB: Tos: Caure de tòs: caure d’esquena pegant amb la part posterior del cap. DCVB:
Memòria: Caure de memòria: caure d’esquena.
242. DCVB: Formatge: S’ha menjat el formatge del Retor: es diu d’un infant a qui manquen dents
(Vinaròs, Castelló, Val.).
243. Però al DCVB, Dimoni: Parèixer un dimoni condemnat: estar fortament excitat per una passió
d’ira.
244. DCVB, Becada: «Va tindre la becada del bisbe»: cometé una equivocació (Castelló).
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II. LES DADES FOLKLÒRIQUES
1. Dites, frases fetes i refranys
1. «Qui no cull, espigole» (Q XXIII, 1921).
2. «Quant la merita (aucell de rapinya) va per l’orta, fes foch i tanca la porta
(vol dir que fará mal temps)»245 (Q XXIII (1921).
3. «L’infant i l’orat diuen la veritat» (F. de B. Moll, L XXIII, 1921).
4. «Madastre en van fer una de sucre i encara amargava, ho diuen per aquí» (F.
de B. Moll i J. Sastre, L XVIII, 1921).
5. «Li ha tret es drapets al sol» (J. Sastre, L XIX, 1921).
6. «En febrer rega el sementer, ay[ʃγ]e o no de menester (Aquest sentit de «sementer» ja no s’usa mes que dins aqueix adagi)»246 (Q XXIII, 1921).
2. Cançons populars
1. «Escolta Juan, fill de Roc / per que te queixes de mi / i dius que soch mal
fayner / i que treballe tan poch? / Tira’m guano, tira’m fem / tira’m qualsevol
“percur” / i yo te done per segur / que jo’t pagaré el cent per cent. Cansons fetes de
D. Cayeta Uguet» (Q XXIII, 1921).
2. «Ratetes, ratetes, exiu del forat / que el Nostre Señòr ja resocitat (lo que canten cuant tocan a gloria els xiquets)» (J. Sastre, L XIX, 1921).
3. Jocs (L XXIII, 1921)
CONILLET A AMAGAR: «conillét a amagar: joch de xiquetes, com per tot arreu.
Diuen: “Conillet a amagá’t, que la llebre va a cassar de nit i de dia, que toca l’AveMaria. Conillets, ¿esteu ben amagaets?”. Lo demés segueix com per tot».
LES CARABASSES: «les carabasses: fan un rol·le, i una diu: «Tench una carabassera que fa... (un nombre) carabasses». «¿Com... (nombre)? -¿Què? ¿quantes? Es
com per tot arreu».
SABOQUÉDO A AMAGÁ’T: «saboquedo a amagá’t: joch de xiquetes. Una pare, i les
altres s’amaguen; aquella les busca, i quant n’agafa una, aquesta pare».
CARABASSETA: «carabasseta de paulí:247 joch de xiquetes. Hi ha l’ama, que té la
que pare ab lo cap demunt la falda. Posa noms a les altres, i diu: “Carabasseta de
245. DCVB: Merita: «Quan la merita va per l’horta, fes foc i tanca la porta»: es diu perquè la
presència de la merita és senyal de mal temps (Castelló).
246. DCVB: Sementer: «En febrer, rega el sementer, ho haja o no de menester» (Castelló).
247. DCVB: Carabasseta: A Castelló de la Plana hi ha un altre joc que es diu carabasseta de Paulí,
i s’hi juga d’aquesta manera: hi ha l’ama asseguda, que té agafada la que para, amb el cap damunt la
falda d’aquella; posa en secret noms a les altres i diu: «Carabasseta de Paulí». Elles diuen: «Aquí, aquí».
Ella replica: «Quatre de pa i quatre de vi». Elles contesten: «A Peret de la molí». Ella diu: «Que vingue
N... i peguelí». Ve la noia que ha estat cridada amb el nom postís, i pega a la que para, i després aquesta
ha d’endevinar quina és que li ha pegat.
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paulí”. Elles diuen: “Aquí, aquí”. Ella diu: “Quàtre de pà i quatre de vi”. Elles: “A
Peret de la molí”. Ella: “Que vingue... (nom) i pegueli”. Vé aquella, i pega a la que
para, i aquesta l’ha d’endevinar».
CAPITOLET: «capitulét: una pare i les altres s’amaguen; quant aquella’n veu una,
diu el nom, i si l’endevina, aquesta para».
LA GALLINETA CEGA : «joch de xiquetes. Fermen els ulls a una i li peguen, llavò
fugen i ella les encalsa. Vé a esser com per tot arreu».
ESPARDENYA VA: «fan rol·le sentades en terra, i una passa per derrera i posa l’espardenya derrera la que vol; aquella l’encalsa, fins que l’altra se senta».
PORRONETS: «porronéts: joch; se posen ajupides, i hi ha l’ama i una [ratllat: altra dretes] cacauera; aquesta demana a l’ama si vol cacau, i l’ama li diu que sí; llavò
la cacauera fa com qui posi cacau a la falda de cada una, en la cantidat que l’ama li
diu. La cacauera se’n va; l’ama la crida i li diu si li vol comprar un porronet; fan la
prova a vore quin ès més fort, sentantshi demunt; l’agafen p’els brassos i la porten».
L A MANGRANETA : «joch de xiquetes. L’ama vèn mangranes, i una va a
comprarles; diu que ha deixat la bossa, i quant torna han tornat culleres; llavò cassoles, olles, peres, etc. Fins que una vegada quant hi torna, l’ama li diu que una ha
caygut dins lo pou, l’altra ha quedat a la botiga, etc. I no crompa res».
LA BOLANXÉRA DEL TUPÍ: «la bolan[tʃ]éra del tupí: Fan rotllo, volten i canten: “La
bolanxera del tupí / sensa foch la fa bollir; / feuli foch i bollirá, / la bolanxera
dinará”».
EL CARAGOL:248 «fan rotlle i rodent, cantant: “Caragol, caragol, treu les banyes
que ix el sol; sobre brases la mort se presenta, en cassola o en [ratllat: perola] perol, i l’adoben en salsa coenta, i se la menje consevol! Caragol caragol, pera tú ya
no ix el sol”».
COQUETES: «kokétez de San Miki[ε]l: roden i caten: “Coquetes de San Miquièl,
/ totes plenetes de mel; / mel i madura, / que se gire la senyora... (nom) de recula».
Se gire, i segueixen fins que se son girades totes; llavò entre una i les altres diuen:
´
«¿Què fa la campana grossa? -N[ɔ]n g[ɔ]l[ɔ]nch.
-¿I la fineta? -Ninguilinch. -¿Qué
venen a la tenda? -Dozetes. -¿I a la plassa? -Carabassa. -¿I a les monges? -Pá i
teronges. -¿I a les monges caputxines? -Pá i olives». Llavò se peguen dient: «¡Pá i
olives, pà i olives!...”».
PUNYETS: «puñéts: joch de xiquetes. Se posen tots els punys, un demunt l’altre,
i una diu: “¿Què ès això?” Elles: “Un puny. -¿I això? -Dos punys. -¿I això? -Tres
punys...” etc. Quant ès al de dalt, diu: “Un gatet i una gateta rinyen per una molleta
248. DCVB: Caragol: «Un joc semblant es fa entre les xiquetes de Castelló de la Plana, que
s’anomena el caragol: fan rotle i roden cantant: “Caragol, caragol, treu les banyes que ix el sol; sobre
brases la Mort se presenta, en cassola o en perol, i l’adoben en salsa coenta, se la menja qualsevol!
Caragol, caragol, per a tu ja no ix el sol”».
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de pà; i el que riurà, pararà”. Llavò se posen boca closa i volten les mans, i, la que
riu, pare».
SANT PETIT QUANT BALLA: «joch de xiquetes. Fan rol·le, ab una en mitx, i canten:
“San petit quan balle, balle en el dit”, i mouen el dit; llavó “... balle en el peu”, i
mouen un peu; després “balle en la mà”, etc.».
AL CORRAL DE MA TIA SABANERA: «al corral de ma tia Sabanera: ès un joch d’endevinar una planta; com a Morella».
CORDETA A AMAGAR: «com el d’amagar el mocador».
SABADALL: «joch de xiquets, com el de k[ε]du de Menorca».249
BIRLES: «cast[ellà] bolos».250
TONYA: tóña: joch de xiquets. Lo principal ès que amaguen un palet dins un forat en terra, i l’altre l’han de treure.251
´
BOLI: b[ɔ]li:
joch, com a Morella.
JOGUETS: «[]o[γ]éts (juguetes)» (L XIX, 1921).
CAVALLETS: «kavallets (al tio vivo, com a Mallorca)» (L XIX, 1921).
Per contar (F. de B. Moll, L XXIII, 1921)
a) «Pom d’or; l’animeta del meu còr».
b) «La boleta del café, yo la sé contar molt bé, de color de xocolate; un, dos,
tres i quatre».
c) «Vellaneta torraeta, corfa d’ou, ventinou; erba seca per al bou. El bou i la
vaca rosega l’astaca; el pare vicari s’ha encontrat un relicari. De que sí, de que no;
de Vicèn el guitarró» [ratllat: Vicèn, Vicèn, que les vaques te se’n van a la fon].
d) «Carrilet de fil; trenta, coranta i mil».
e) «Confitet rotget, baix d’un baulet».
4. Cantarelles (Francesc de B. Moll (Llibreta XXIII (1921))
1. «La lluna, la pruna, vestida de dol; sa mare la quirde (cride), i son pare no
hu vol» (F. de B. Moll (L XXIII, 1921).
2. «Demà ès dumenge; el [ratllat: se penge] rey se penge; la mare talle, i el pare
menge. Vindrá l’escolá en la creu en la mà, que se’n durá tú i el teu germà».252

249. DCVB: Sabadall: Joc de xiquets, en el qual un tira la pilota a l’esquena dels altres mentre fugen
(Castelló)
250. La pronúncia de Castelló no consta al DCVB.
251. Però al DCVB, Tonya: Joc de bòlit, i el bastó al qual peguen cops en jugar-hi (Tortosa i País
Valencià).
252. Però, segons el DCVB, s. v. Diumenge: «Diumenge, la bota penja, la mare guisa i el pare penja»
(Castelló).

32

MARIA PILAR PEREA

3. CONCLUSIONS
Aquest conjunt de termes de Castelló d’àmbits semàntics ben diversos mostra
la importància que els quaderns de camp van tenir en el bastiment del Diccionari
català-valencià-balear, pel que fa a l’objectiu alcoverià de reflectir-hi la llengua
viva. En relació amb el vocabulari presentat, cal fer notar que una bona part s’utilitza en un àmbit geogràfic més o menys general, i pot ser present de manera simultània en diversos punts dels territoris de parla catalana. Es tracta d’eixamenar
(abelles), mandarí (arbres), garrofera, pallissa, sostre (edificis i parts de la casa),
cabessó, embotidor, lesna, ramal, tirants (corretgers), ferramental, forcó, gavilà,
maçó (eines), novençà (ésser humà), bordons (estels), tallant (ferrer), fumeral, gavell (forners), entreguard, garlopí, metxó, obrar, recalador (fusteria), corcó (insectes), desfeta, poll roig (malalties i remeis), canella, cassoleta, garró (parts del cos),
esclava, faldar, jupetí (peces de vestir) o cullereta (rèptils i amfibis).
Altres termes s’emmarquen preferentment en l’àrea valenciana i occidental en
general: àmec, baso, talladora (abelles), menjussa (aliments), herba, mamó, matissa
(arbres), almidonar (bugada), camí-rel, recolp (camins), cabeçals, camó, colleró,
entaulat (carro), barandat, pedra cantonera (construcció), colleró, corretjot,
encruseta, selló, traucador (corretgers), aixadella, corbellot, eixartell, estral, falç
canemera, lligona, picola (eines), destarifat, ert (ésser humà), clec, escurafoc (ferrer), fumeguera (forners), caixó de tirades (fusteria), estisores, panderola, pissaví (insectes), aliacrà, paperotes, roja (malalties i remeis), caputxina (objectes de la casa),
espinàs, garró, munyeca, si, tos (parts del cos), bolcada, pirri, toca (peces de vestir), canterella, marraixa (recipients i cistells) o sangrantana (rèptils i amfibis).
I, en una xifra no gens negligible, gairebé un 10 % de total examinat, es troben
mots exclusius de Castelló –rua (aliments), tancar un animal (animals), armeler
desmay, canyamís, bròfec, corpenta, despollar, mascle, rebrotís (arbres), caminàs
(camins), alerada, volada (construcció), almordasses, mòlec (corretgers), raedora
(eines), cabeçola (ésser humà), galera, pruneguejar (estels), calfó (forners),
barrotador, bollador, galereta (fusteria), acòlit, cabreot (insectes), granulla, negret
(malalties i remeis), estargim –amb la varietat astalzim– (objectes de la casa),
corronxet (parts del cos), alserp (rèptils i amfibis)–, la definició dels quals, en alguns casos, ha estat transferida literalment, o amb molt pocs canvis, a les pàgines
del DCVB. Vegeu, per exemple, les explicacions relatives a camó (carro), paradés,
desabellador (abelles), blanqueta (aliments), acapolar (arbres), caixa del carro,
embarcar (carro), artranca, topo (corretgers), eixinguer (eines), reculero (peces
de vestir) o samaruc (peixos). I en alguns casos es copia fins i tot l’exemple que
l’il·lustra: embarcar (carro). A aquests 42 termes propis de Castelló cal afegir algunes expressions (va tindre la becada del bisbe), dites o refranys (quan la merita
va per l’horta, fes foc i tanca la porta; en febrer rega el sementer, ay[ʃγ]e o no de
menester» i diversos jocs infantils: carabasseta de paulí, caragols o sabadall.
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En darrer terme, cal fer notar la inclusió dels mots utilitzats a Castelló i també
a altres comarques castellonenques, com ara esclopar-se (arbres), rentar, amb el
sentit d’esclarir la roba (bugada), soto (carro), tanyada (edificis), frontalet o vió
(peces de vestir).
En alguns casos, la definició del quadern és molt més extensa o inclou descripcions que el DCVB omet. En són exemples, els termes rua (aliments), les descripcions del cultiu del taronger, de la raedora, de les parts del corral, de l’aladre, de
les accions que es fan amb la rella o de l’expressió fer monges.
Molt sovint, la representació fònica és fidel a la que s’incorpora al DCVB. És
el cas de men[d]ussa, t[a]rró, t[e]ronger, carrilaes del carro, entreguardar
[entɾewaráɾ], guillá[w]me, b[a]rruga, cardandra, m[u]squereta, p[ajʃ]arell o
b[a]scoll; per bé que s’observen certes discrepàncies amb la pronúncia real a coneixement, estrel, encrusa o escarpre.
S’aprecien també notes escadusseres de caràcter sociolingüístic: «una p[ɔ]rga
(els vells), una purga (modern), que es traslladen al DCVB.
El conjunt de termes presentats té un notable valor lingüístic, com també antropològic i cultural. Com s’esdevenia amb el recull de la primera part d’aquest treball, moltes paraules han deixat d’utilitzar-se, especialment les que es refereixen a
oficis, i han esdevingut peces arqueològiques que paga la pena de documentar. En
definitiva, són una petita mostra de la ingent tasca alcoveriana de replega de mots,
que mereixeria ser complementada amb les dades obtingudes en les altres 62 localitats castellonenques que també foren visitades.253 S’obtindria així una mostra de
la llengua de Castelló de començament del segle XX, que facilitaria la comparació
amb les formes actuals i evidenciaria el procés imparable de canvi lingüístic que s’ha
esdevingut de manera sistemàtica al llarg de gairebé cent anys.
MARIA PILAR PEREA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

253. Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Costur, Figueroles, l’Alcora, les Useres, Llucena, Vistabella
del Maestrat, Xodos (l’Alcalatén); Albocàsser, Ares del Maestre, Benassal, Catí, Culla, la Serratella, la
Torre d’en Besora, Tírig (l’Alt Maestrat); Alcalà de Xivert, Benicarló, Càlig, Cervera del Maestre, la
Jana, Peníscola, Sant Jordi del Maestrat, Sant Mateu del Maestrat, Traiguera, Vinaròs, Xert (el Baix
Maestrat); Almassora, Bell-lloc del Pla, Benicàssim, Borriol, Cabanes, la Serra d’en Galceran, les Coves
de Vinromà, Oropesa del Mar, Torre Endoménech (la Torre des Domenges), Torreblanca, Vilafamés,
Vilanova d’Alcolea (la Plana Alta); Alfondeguilla, Almenara, Artana, Betxí, Borriana, la Vall d’Uixó,
la Vilavella, Mascarell, Nules, Onda, Suera, Tales, Vila-real, Xilxes (la Plana Baixa); Cinctorres, Forcall,
la Mata, Morella, Portell de Morella, Sorita de Morella, Vallibona i Vilafranca del Cid (els Ports).
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Comentari lingüístic de La brama dels
llauradors de l’Horta de València*
1. INTRODUCCIÓ
La brama dels llauradors de l’Horta de València de Jaume Gassull «és un poema que s’inscriu dins les produccions valencianes de tertúlies i debats. La brama
és una composició de 280 versos del darrer terç del segle XV, que s’inspira en el
model de l’art major de la poesia castellana: les seves estrofes, de deu versos, també s’hi ajusten pel que fa a la mètrica i a les rimes» (Badia 1999: 39). Els erudits
discrepen sobre la data del text, situen l’obra entre el 1475 i el 1490. No gaudim
del manuscrit original, només disposem del text imprès el 1561 per Onofre
Almudèver. Presenta greus dificultats de lectura i d’interpretació. Al 1901 aquest
text fou reproduït i estampat en paper de l’època per Roc Chabàs1. Ribelles va donar a conèixer un manuscrit de La brama que es troba a la Biblioteca de Catalunya
(Barcelona). Es tracta d’una còpia feta a mà de l’edició d’Almudèver (1561). Badia apunta que la lletra sembla del segle XVI, no hi consta el nom de qui l’ha transcrita ni la data (hi manca el darrer full).
En referència al contingut, com diu Badia (1999: 39-40), dins La brama es diferencien tres temàtiques:
* Vull expressar el meu agraïment a la Dra. Maria Pilar Perea, al Dr. Germà Colón i a la Dra. Àngels
Massip.
1. Miquel i Planas (1911: XXIX) opina que «després del text de 1561, hi ha una reproducció puntua
del meteix (Valencia, 1901), completada per una innecessaria tercera edició, ab la qual D. Roch Chabàs
hauría pogut fer un bon servey a les nostres lletres, si, en l’advertencia final, hagués volgut dir-nos tot
lo que hi sabía, qu’es infinitament més que lo que allà’ns declara. No’ns hauría estat pas de poca utilitat
ara, nosaltres, el poder coneixer lo que l’eruditissim editor opinava sobre alguns passatges que no acabèm
d’entendre prou! Per això creyèm que, en publicacions d’aquesta lley, interessa que circulin totes les
hipòtessis a que dongui lloch la interpretació de les obres reproduides: sovint una falça ruta reconeguda
sugereix als qui venen darrera una nova direcció a intentar. Y cal reclamar de la crítica tota la consideració
pera l’autor d’aytals treballs, lo qual no vol dir dissimular-li’l més petits dels falliments en que se’l vegi
incorrer.».
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1- Els llauradors de l’Horta de València protesten per la «sentença malvada»
que Bernat Fenollar ha dictat contra les formes col·loquials i vulgars que aquests
utilitzen (1-110).
2- Gassull descriu la vestimenta i les armes que porten els llauradors (111-160)
i posa en boca d’aquests alguns dels mots que empren i han estat condemnats per
Fenollar (186-240).
3- Gassull defensa el llenguatge popular, interpel·lant al detractor dels mots
(161-185 i 241-280). Gassull es fa valer de quatre arguments per convèncer i fer
rectificar Fenollar:
- No l’ha d’afectar per res la manera com parlin els pagesos: ¿a vos qui us hi
mescla en fer los tal guerra? (175).
- Si es miren els mots amb objectivitat, no s’hi pot oposar: puix no son
blasfemies tals mots, ni eretgies (183). Fenollar seria l’únic que veuria incorrecció
allà on no n’hi ha: car res no’s mal dit (165).
- El llenguatge que els llauradors empren són expressions antigues i arrelades:
puix los ho mostraren sos pares y avis, y hu han heretat de sos rebesavis (263-264).
- I, per acabar, Gassull elogia les expressions dels llauradors: puix son a la vista, y al toch agradables, y al gust y al ohir axi delitables (243-244).
La brama dels llauradors de Gassull és l’única peça que s’ha trobat sobre el
debat lingüístic valencià de finals del segle XV. No tenim la *Sentència de Fenollar que l’hauria provocada. Alguns erudits, com Badia (1999: 49, 73), creuen que
aquest text no existeix; i, d’altres, com Colón (Colón 2001: 95) i Riquer (Badia
1999: 77), pensen que el text s’ha perdut. També s’ha apuntat una altra possibilitat,
que la *Sentència de Fenollar fos oral, en forma d’un o dos sermons –com proposa
Miquel i Planas (1911: XXVIII)–, o bé en forma de discurs polèmic, segons Badia
(1999: 48) no seria inversemblant, tenint en compte que Gassull i Fenollar eren «dos
contertulians avesats a discutir, en un cenacle de lletraferits, sobre tot allò que els
passava pel cap... ...El tema devia inspirar a Gassull una mena de sàtira, en la qual
apostrofaria Bernat Fenollar, sense deixar de mofar-se dels mateixos llauradors»:
se’n riu de la indumentària que porten, quan parlen els fa quedar com a ximplets
(no se’n recorden del nom d’aquell qui els prohibeix els mots) i els tracta de cruels
i salvatges (267).
Cal destacar que tant Fenollar com Gassull eren puristes, analitzaven minuciosament les normes de la llengua comuna. Gassull escrivia amb molta correcció, com
es pot comprovar en les seves obres, en les quals empra un lèxic selecte: no hi ha
vulgarismes. En canvi, a La brama defensa aquests vulgarismes del valencià oral i
retreu a Fenollar d’haver-los volgut bandejar de la llengua escrita per mitjà de la
*Sentència. En resum, La brama és «simplement una joguina lexicogràfica, de la
qual se serveix son autor pera demostrar que’l seu fàcil enginy sabía treure partit
de la cosa més insignificant.» (Miquel i Planas 1911: XXVIII). Com diu també
Martínez (1995: 185), es tracta d’un joc literari i no pas d’una defensa aferrissada
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de la parla dels llauradors. Gassull se situa en la posició contrària, és a dir, fa a l’inrevés del seu interlocutor: assenyala els mots col·loquials que en ceda i en llibre se
deuen tots metre (110).
D’altra banda, val a dir que al 1950 quan Badia va editar Les regles d’esquivar
vocables o mots grossers o pagesívols durant un temps es cregué que aquesta obra
era la famosa i tan esperada *Sentència de Fenollar, la qual suscità la redacció de
La brama. Deixant de banda que la redacció és posterior al poema de Gassull, les
Regles no reuneixen els requisits d’una veritable polèmica. Més aviat tenen la matèria i el to d’un manual, assenyalant què és correcte i què no ho és. Els romanistes
han comparat les Regles amb l’Appendix Probi, atès que es contraposa les solucions incorrecta (A) i correcta (B) en cada cas. A més a més, hi ha un altre motiu
encara més sòlid per afirmar que la dependència d’aquests dos textos és inadmissible: els vocables condemnats a les Regles i alhora defensats a La brama, com diu
Badia «es poden comptar amb els dits de les mans» (1999: 64); del mig miler de
mots o expressions que, entre recomanats i reprovats apareixen a les Regles, tan sols
deu es troben a La brama. Per tant, la *Sentència de Fenollar, si existeix en paper,
encara resta perduda. Els més optimistes estan desitjant que sigui descoberta i els
més pessimistes assumeixen que ha estat destruïda pel pas del temps.
En definitiva, l’estudi lingüístic de La brama dels llauradors de l’Horta de
València parteix de l’anàlisi del text La brama d’els llauradors de l’Horta de
Valencia contra lo venerable Mossen Bernat Fenollar Preuere / ordenada per «lo
magnifich Mossen Jaume Gaçull caualler», Valencia, Impremta de Francesch Vives y Mora (1901), editada per Librerías Paris-Valencia, 1980 (3a edició).
L’objectiu d’aquest treball és analitzar i comentar detalladament els aspectes
gràfics, fonètics, morfològics, sintàctics i lèxics d’aquest text del darrer terç del
segle XV, amb la voluntat que, alhora, el buidatge lingüístic del document tingui
un abast més extensiu, és a dir, esdevingui una petita aportació a la caracterització
historicodialectal de la nostra llengua.
1.1 Bernat Fenollar i Jaume Gassull, dos poetes del cenacle valencià
1.2 Bernat Fenollar, el poeta multidisciplinari
És difícil establir la data de naixença de Mossèn Bernat Fenollar. Les dades
biogràfiques més antigues que s’han trobat d’aquest poeta valencià del segle XV són
de l’abril del 1467, quan el capítol de la Seu de València el nomenà sots-obrer. Al
setembre del 1479 fou inscrit com a «escrivà de ració» i «capellà e mestre de la
capella» del rei Ferran el Catòlic. El maig del 1510 els jurats de València van nomenar un tal Fenollar per ocupar la càtedra de matemàtiques de l’Estudi General,
se suposa que es tracta del nostre escriptor, però també podria ser un nebot seu.
Segons Rubió (1984-86: 453) és el poeta més enginyós del seu cenacle i el de producció més extensa i variada, conreà tant la poesia lliure i atrevida com la devota.
Va morir el 28 de febrer del 1516.
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Fenollar cultivà la poesia en forma de diàleg, discussió o col·laboració entre
amics. De fet, totes les obres que d’ell s’han trobat estan vinculades amb altres poetes o rimadors. Per entendre la seva obra és indispensable saber quins eren els seus
amics poetes i les relacions literàries que va mantenir, la qual cosa també permetrà
conèixer l’ambient dels escriptors valencians de la segona meitat del segle XV i
primers anys del XVI, conegut com a «cenacle valencià».
De ben jove Fenollar ja mantingué relacions literàries amb els grans poetes contemporanis. Primer adreçà una cobla, en una estrofa i una tornada, a Ausiàs March,
li demanà opinió sobre una qüestió d’amor, en un to que sembla humorístic. El poeta de «Veles e vents» respongué la demanda amb dues estrofes i una tornada. També hi digué la seva Roderic Dies, el qual anomenà Fenollar «discret e honest capellà». La cobla dirigida a Ausiàs March és la composició en vers més antiga que es
conserva d’aquest lletraferit. Després Fenollar sostingué almenys tres vegades relacions poètiques amb el seu amic Joan Roís de Corella, el qual elogiava els seus
versos. A partir de la pregunta quina cosa fa encendre més l’amor, la vista, el grat,
l’enteniment o la voluntat?, Fenollar creà un debat amb Joan Vidal, Joan Verdanxa
i Pere Vilaspinosa. Com que els poetes no es posaven d’acord, després de molt divagar, van decidir designar com a jutge de la qüestió Roís de Corella, el qual no
volgué desenvolupar aquesta funció i, aleshores, esculliren Miquel Estela. El jutge,
amb una llarga sentència, donà la raó a Fenollar i Joan Verdanxa la va apel·lar acusant Estela de suborn.
Cal destacar l’obra intitulada Scachs d’Amor, feta a tres mans per Francí de
Castellví, Narcís Vinyoles i Bernat Fenollar. Riquer qualifica el poema com a «autèntic prodigi d’habilitat versificadora». Es descriu, amb perfecció tècnica i de manera precisa, una partida d’escacs entre Francí de Castellví (peces vermelles) i Narcís Vinyoles (peces verdes). Un cop els contrincants han fet els respectius moviments, expressats en una estrofa de Castellví i en una altra de Vinyoles, Fenollar
replica amb una altra estrofa on explica una llei del joc d’escacs i fa un comentari
moral a la jugada. Així successivament fins arribar al final de la partida. Tot i que
es tracta d’un mer jor poètic, val a dir que les jugades es poden reproduir sobre un
tauler i, a més a més, sembla que la partida d’escacs descrita és la més antiga que
es coneix en la forma actual de jugar als escacs. A la segona edició del Cancionero
General (València, 1514), de nou hi ha dues col·laboracions literàries entre Bernat
Fenollar, Francí de Castellví i Narcís Vinyoles. La primera és una endevinalla («Del
nom gentil de una gentil dama») de Fenollar en la qual els altres dos poetes han de
resoldre l’enigma, és a dir, esbrinar el nom propi d’una dama. I la segona és una
cobla que porta la rúbrica de «feta per los tres damunt dits, cascú un verso», en lloança a una dona.
En Lo procés de les olives (1495 o 1496) Fenollar s’adreçà al seu amic Joan
Moreno. El tema de la discussió era un debat, entre dos homes de seixanta anys que
es consideraven vells, sobre les aptituds sexuals dels homes d’edat avançada. A par-
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tir del diàleg en vers, Moreno defensa els vells, en les estrofes parelles, i Fenollar
nega les seves possibilitats, en les estrofes senars. Aquesta temàtica eròtica no és transparent, apareix disfressada sota dos elements metafòrics: l’oliva i el caragol.
Pel que fa a la producció poètica religiosa d’aquest autor valencià, cal destacar
la participació en el certamen del 1474 –escriví el preàmbul, la sentència i dues
poesies: «Puix Déu jamés les gràcies nos dóna» i «Los qui.n desijau loar»– i Les
Cobles fetes per Mossèn Fenollar e per Mossèn Joan Escrivà, cavaller, contemplant
en Jesucrist crucificat, poema de cinquanta estrofes de deu versos, les senars escrites per Fenollar i les parelles per Escrivà. A diferència de les obres anteriors, l’autor no introdueix cap debat, sinó que s’esdevé una col·laboració ben compenetrada
on cada poeta continua el tema encetat per l’altre o bé n’inicia un de nou. Així mateix, Fenollar i Escrivà, amb Pere Martines i Roís de Corella, tenen poesies en el
llibre intitulat Lo Passi en cobles (imprès a València el 1493, però preparat amb
antelació, atès que està dedicat a Isabel de Villena, morta el 1490). Les Cobles fetes per Fenollar i Escrivà també van ser copiades al cançoner Jardinet d’Orats.
En referència a la temàtica amorosa, només s’han trobat les lletres en prosa entre
Fenollar i Isabel Suaris i una poesia amorosa de Fenollar al Jardinet d’Orats. Al
Cancionero General d’Hernando del Castillo (València, 1511) hi ha recollida la
producció en castellà que es coneix de Fenollar. També existeix una breu cançó
castellana de Fenollar glossada per Mossèn Crespí de Valldaura.
1.3 Jaume Gassull, el poeta del llenguatge popular
El cavaller Jaume Gassull, més o menys de l’edat de Bernat Fenollar, degué néixer cap al 1450 a València. Se suposa, amb bastant seguretat, que Gassull estudià la
carrera de Dret i exercí d’advocat. Era fill d’Andreu Gassull i de Joana Almenar, va
pertànyer a la petita noblesa, però les seves relacions socials i literàries l’aproparen
al nucli de lletraferits burgesos que s’agrupava a l’entorn de Fenollar. L’obra de
Gassull destaca sobretot pel dinamisme, el diàleg graciós i espontani i el llenguatge
viu i col·loquial. El 1474 participà, amb una poesia, al certamen en llaors de la Verge i el 1488 fou jutge del certamen poètic en honor a Sant Cristòfol. El 1487 i el 1507
s’encarregà de vigilar les portes de la ciutat de València, amenaçada pel contagi de
la pesta.
Jàfer (1988: 38) creu que entre l’any 1489 i el 1490 Gassull devia estar en una
mena d’alqueria que tenia a Museros; allà possiblement redactà La brama dels llauradors de l’Horta de València contra lo venerable mossèn Fenollar. Retirat al camp,
a «l’any de les morts», Gassull devia veure com els llauradors fugien de la pesta i
la fam. Aquesta imatge recent la plasmà, distorsionada, en el seu poema, on els llauradors de l’Horta van armats en comitiva a buscar a Fenollar, l’home que els ha
enfurismat amb la «sentença malvada». Gassull conversa amb els llauradors i els
persuadeix, serà ell qui anirà a trobar-se amb el prevere per fer rectificar-lo en aquesta batalla lingüística que ha endegat.
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Lo somni de Joan Joan (1496) és la continuació i cloenda de l’obra col·lectiva
Lo procés de les olives, que va promoure Bernat Fenollar. En aquest poema Gassull
hi fa intervenir Joan Moreno, Misser Artés (advocant la part de les dones) i Misser
Sabater (advocat per part dels vells). El poeta, molt destre en el llenguatge viu i
col·loquial, empra un ventall d’expressions vulgars i familiars, elegants i corteses
en el transcurs del poema. Gassull es llueix en la descripció d’una conversa entre
dones soles que murmuren i critiquen sense saber que un home les escolta des de
sota del llit. Una de les dones s’ha assabentat que a casa de Fenollar hi ha hagut
una polèmica sobre qui són mereixedors d’amor, els joves o els vells?, és a dir, el
debat mantingut a Lo procés de les olives. Les dones, indignades, partidàries dels
joves, decideixen nomenar un advocat i un procurador que les defensi, trien Misser
Artés i En Despí. En fi, Gassull fa un retrat burlesc i satíric d’un grup de dones que
no paren d’enraonar. També es mofa dels juristes, advocats i notaris, perquè utilitzen un estil forense i un llatí molt oposat a l’humanístic. El to de Gassull, però, no
és pas ofensiu, és ben entès pels burgesos i juristes, els quals en el cenacle el rebien amb simpatia; Gassull hi tenia bons amics.
El 1496 també escriví les cobles La vida de santa Magdalena, que s’imprimí a
València el 1505. També conreà la temàtica religiosa en estil profà quan glossà en
castellà, com ara el salm De profundis, però aplicat «a sus passiones de amor». Riquer (1984-88: 340) apunta que Gassull demostrà bon gust literari en glossar en
castellà, tot i així, el prestigi de Gassull es troba en les poesies en la seva llengua
materna.
1.4 Relacions poètiques entre Fenollar i Gassull
La fama de gran versificador de Fenollar no era vana. Aquest poeta era el que
més debats impulsava i animava. A Lo procés de les olives, però, el diàleg amb el
seu amic Moreno tingué una participació insospitada i desmesurada. Es formaren
dos bàndols, els poetes que defensaven la posició de Moreno (procurador dels vells):
Jaume Gassull i Narcís Vinyoles, i els poetes que donaven suport a Fenollar (procurador dels joves): Lo síndic del comú dels peixcadors i Baltasar Portell. Gassull
tingué un paper crucial en el debat, fou el primer que escrigué defensant a Moreno
i atacant a Fenollar. Lo síndic replicà a Gassull i, tot seguit, aquests dos poetes es
rebateren en dues composicions més, en les quals tornaren a repetir les seves opinions. Després Moreno adreçà a Gassull 170 versos «fent-li gràcies com ha pres la
part sua», i aquest li respongué amb 343 versos més. De nou Moreno escriví a
Gassull i aquest féu la darrera rèplica. Finalment, Lo procés de les olives es clou
amb una composició de Vinyoles, «loant les cobles fetes per En Joan Moreno a favor dels vells» i amb una altra de Baltasar Portell, «defenent la part dels jóvens».
Segons Riquer (1984-88: 336), els 323 versos de Portell, del qual no es coneix cap
altra producció, constitueixen la part més reeixida d’aquest procés, que acaba aparentment amb la victòria de la joventut.
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El cavaller Jaume Gassull no en tingué prou amb la polèmica (qui té més aptituds sexuals, si els joves o els vells) i les rèpliques a Lo procés de les olives que, en
el seu poema Lo somni de Joan Joan, obrí de nou el tema encetat per Fenollar. Segons Rubió (1984-86: 336) «El Somni de Johan Johan té molt més valor literari que
el Procés: rapidesa, afluència verbal que fa pensar en la de Jaume Roig, vis còmica, habilitat a manejar el diàleg i a tallar-lo amb naturalitat, s’hi conjuguen per donar-nos la realista representació d’una tertúlia femenina a la València de l’última
dècada del segle XV.». Gassull demostrà tenir molt de talent, fins i tot l’erudit bibliòfil Miquel i Planas apuntà que «Era un gran polemista [...] tanta rahó apar tenir
quan fa parlar el representant de les dònes com quan posa la paraula en boca del
dels vells» (1911: XX).
La brama d’els llauradors de l’Horta de Valencia contra lo venerable Mossen
Bernat Fenollar Preuere, com el nom indica, és una nova polèmica entre Bernat
Fenollar i Jaume Gassull. Aquesta vegada, però, la discussió té a veure amb el llenguatge popular. Fenollar, erigit en jutge de la llengua, havia bandejat de la llengua,
oral o escrita, determinats mots que empren els llauradors. Aquest bandeig o brama
de Fenollar, que no ha estat trobada, no fou la primera condemna al llenguatge rústec que féu el prevere. A Lo procés de les olives, Gassull deia «Sin vostre jovent
cercàveu revoltes, quan vós fes la Brama...». Fa referència a fets esdevinguts fa molt
de temps. En la seva brama Gassull es complau a escriure de manera popular i amb
paraules especialment escollides per molestar un purista com Fenollar. Al final del
poema, amb to satíric, Gassull demana a «vostra reverència» Mossèn Fenollar, que
no s’anguniegi si en les seves cobles «Algun mot hi troba que no és de paratge»
(noblesa).
Cal destacar que la Brama de Gassull, poema d’interès lingüístic i literari alhora, no tingué continuïtat, és a dir, Fenollar no redactà, o tampoc no s’ha trobat, cap
text que respongui al de Gassull o que insisteixi en la depuració de mots pagesívols
de la llengua.
1.5 Els cenacles valencians
A finals del segle XV, a València, hi havia dos models de tertúlies literàries,
les que es produïen entre els contertulians del Parlament de casa Mercader, grup
d’homes «d’estat», erudits i cerimoniosos, i les que protagonitzaven el grup d’amics
de Fenollar, poetes que amb l’enginy i la sàtira entretenien notaris, nobles joves i
buròcrates del seu entorn. Els primers eren classicistes mentre que els segons plasmaven l’ambient popular.
De la poesia de Joan Roís de Corella se’n destaca l’originalitat. Per raó dels seus
estudis i de la seva jerarquia social, la seva obra apareix vinculada al món literari
que es desenvolupà a casa de mossèn Mercader. Seguí un camí que l’apropà a Ausiàs
March i a Jordi de Sant Jordi, en comptes del virtuosisme satíric dels amics de Fenollar, tot i que en determinades ocasions participà de les tertúlies del grup de Fe-
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nollar, poeta més jove que Corella i possible deixeble seu. L’autor de la «Balada
de la garsa i l’esmerla» ha estat considerat per Rubió2 l’enllaç entre el grup literari
de la casa Berenguer i el cenacle de Bernat Fenollar. Mentre que Riquer3 pensa que
Fenollar és qui fa de pont entre aquests dos grups literaris. Ferrando4 apunta que el
grup Fenollar-Castellví-Vinyoles podria ser considerat com un cercle socioliterari
pont entre el grup aristocràtic i el burgès.
Potser seria més adequat no intentar cercar un poeta que faci la funció de pont
entre aquests dos ambients literaris valencians. És obvi que hi ha dos debats poètics diferenciats: les tertúlies literàries de components aristocràtics que tenen lloc a
casa de Mercader, on hi participen Roís de Corella, Castellví, Vinyoles, etc., i les
tertúlies literàries de caire burgès que es produeixen en el cenacle de Bernat Fenollar, on hi participa el mateix Fenollar, Gassull, Moreno, etc. Tanmateix, entre un
cenacle i l’altre no hi havia una línia contínua infraquejable que obligava cada grup
a mantenir-se en el seu carril, és a dir, una rivalitat que impedia la intercomunicació,
sinó una línia discontínua que permetia els poetes interrelacionar-se (com ara Fenollar i Corella, demanda-resposta), col·laborar (Lo procés de les olives, d’una banda
Vinyoles, Castellví i de l’altre Fenollar, Gassull, Moreno) o elaborar produccions
literàries conjuntes (Scachs d’amor, Fenollar, Castellví i Vinyoles) sense la necessitat d’un poeta mediador.
En conclusió, entre el 1458 i el 15145, aproximadament, a València hi hagué
grans poetes com Ausiàs March i Roís de Corella que marcaren un abans i un després en la literatura catalana i tot un conjunt de divertidíssims poetes i també conreadors esporàdics de les lletres que, si bé no se’ls pot atribuir que feren escola6 o
marcaren uns precedents en l’escena valenciana, no es pot negar que deixaren petjada. Aquest conjunt de poetes la majoria col·laboraren o tingueren algun tipus de
relació amb Fenollar o el seu cenacle: Jaume Gassull, Francí de Castellví, Narcís
Vinyoles, Joan Moreno, Baltasar Portell, Jeroni d’Artés, Joan Escrivà, Pere
Martines, Isabel de Villena, Isabel Suaris, Crespí de Valldaura, Roderic Dies, Joan
Vidal, Joan Verdanxa, Pere Vilaspinosa, Miquel Estela i Nicolás Núñez.
2. Vegeu Rubió (1984-86: 453).
3. Vegeu Riquer (1984-88: 364).
4. Vegeu Ferrando: Narcís Vinyoles i la seua obra, Institut de Filologia Valenciana, 1978 p. 27.
5. Vegeu Riquer (1984-88: 364).
6. «No podem, per tant, acceptar aquesta qualificació localista i reduccionista d’Escola Satírica
Valenciana, tot i que el funcionament literari dels grups podria induir-nos-hi. Cal tenir ben en compte
que els autors valencians tenien al seu darrere tot un complex cultura que no els devia ser aliè ni
lingüísticament ni literàriament. Si alguns valencians del segle XV eren capaços d’utilitzar procediments
lingüístics i deixar consignat el seu tarannà humorístic respecte el pas del temps i els seus efectes sobre
la sexualitat humana, no els devien venir gens de nou els precedents que un bon grup d’autors cultes i
anònims havien establert en els segles anteriors. Per tant, qualificar com a estrictament valenciana i com
a escola satírica aquest grup d’autors és usar una terminologia que desvirtua la progressió històrica que
s’esdevé en qualsevol acumulació cultural.» (1988: 69).
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2. TEXT DE LA BRAMA
1

Estant de repos, vetlava ma pensa, / 2 portant me recort de coses passades, /
d’els mals y d’els bens, que amor me dispensa; / 4 ab goig y tristor fent yo recompensa, / 5 sumava lo temps per anys y jornades: / 6 Quant sentint remor les mies orelles, / 7 dubtava si era cantar de cigales, / 8 u so de sancerros, tifells, o esquelles, /
9
o veu de persones, o exam d’abelles, / 10 o passa de grues, o corps, o cucales. /
11
Y estant en est dubte, quant mes s’acostaven, / 12 ixqui’n la finestra del meu
escriptori, / 13 y viu, pel barranch avall deuallaven / 14 d’armats tals esquadres, que
cert me semblaven / 15 algun gran roydo, o gran rebombori, / 16 Llançant les paraules a lliures y arroves, / 17 que’m sembla tenien entre’lls molt gran cisma, / 18 que’ls
uns ab los altres fent contres y proves, / 19 ab molt gran desodi venien a noves, /
20
que’m par que’n l’alfóndech ohis morisma. /
21
Y ab larch en la ma, cuyti tost defora / 22 vn pas dauant altre, mostrant
passejarme / 23 per veure y sentir, la tal viafora / 24 y sens molt trigar, tant sopti
quellora / 25 ves ells caminant, que vaig atançarme / 26 Mossenyer la vostra, los vns
me digueren / 27 y Deu vos mantinga, yus llargue la vida / 28 e yo Deu vos ayt,
dientlos don eren / 29 tantost respongui, y ells respongueren / 30 mossenyer dacens,
d’aquesta partida. /
31
Ohiume sius plau, vosaltres sus ara / 32 puix so arribat, aci de ventura / 33 quin
es lo perque, cab tanta gatzara / 34 anau remorats, yab tal gara gara / 35 quel cor de
quius hou, meteu en pressura? / 36 Haus algu fet sobres, molt demasiades / 37 o han
vos llevat, del aygua la tanda, / 38 o anau a trencar, açuts o parades? / 39 car no sens
gran causa, veig yo volotades / 40 a totes les gents, deça desta banda. /
41
Mossenyer senyor, si nous ho parlauem / 42 la vostra merce, tampoch nou
sabria / 43 mas puix que voleu, saber hon anauem / 44 ni tota la cosa, de que
rahonauem / 45 sens vot d’aquests altres yo nous hodiria: / 46 Y axi entrells parlant,
de mi allunyantse / 47 crech yo que pensauen, si dir mo deuien / 48 ya cap d’un poquet,
a mi acostantse / 49 puix yols viu tornar, ves ells yom atanse / 50 per veure ço quells,
a mi dir volien. /
51
Y dix hu dels promens, ab veu entonada. / 52 Sapiau mossenyer, qu’antany no
ha molta/ 53 encontra nosaltres, sens pus fodonada / 54 vna com li diuen, sentença
maluada / 55 puix vostra bondat: nos ou hins escolta: / 56 La qual fo d’inichs, y de
molts vltratges / 57 y en gran vituperi, de tots y gran gangle / 58 carellans bandeja,
los nostres lenguatges / 59 per hon s’an mogut, los nostres coratges / 60 a fer que duy
mes, de nos ningus jangle. /
61
E yols respongui, qui’s lo coronista / 62 queus a’nfellonits, ab exa sentencia? /
63
Mossenyer meu no, dix ell: no’s jorista/ 64 mas ans es preuere, y molt gran coblista / 65 y es desta Seu, d’aci de Valencia: / 66 Te nom tan reues, mal dogal l’estire /
67
que ben sertillar, me par quel poguera / 68 fenoll, o espigol, me par que retire /
69
dich yo, Fenollar, ho llamp quel regire / 70 que ver vos dieu, dix ell: carellera. /
3
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Al cap de la llengua, me par quel portaueu, / 72 que yo’stich pasmat, com nol
escopieu / 73 Mas puix se qui es, vejam hon anaueu / 74 ni que per aixo, fer
delliberaueu/ 76 De punta en blanch, tot dret a sa casa / 77 de volta volut, anam a
cercarlo / 78 y a damen y prenten, ya foch y a brasa / 79 y al bell tricotraco, ya bon
tall d’espasa / 80 fins nix quen exutes, molt be castigarlo. /
81
O val Deu germans, dich yo y nou fesseu / 82 ni’n tanta angoxa, per res nous
posasseu / 83 yab tot que raho, molt mes ne tinguesseu / 84 contra ningun clergue, nul
temps permetesseu / 85 de fer tal escandil, ni anch ho pensasseu: / 86 Mas sols vn
poquito, vullau reposaruos / 87 y vostra furor, vn poch ara cesse / 88 per que Deu
aydant, yo puch be aydaruos / 89 que mes nous caldra, daxo curruxaruos / 90 si tots
sou contents, que yo mi’ntrauesse. /
91
Plaer hi trobam, y plaunos mossenyer / 92 queus hi’ntrauesseu, yaurem ho a
gracia / 93 pero quens fassau, valer y atenyer / 94 quels nostres parlars, nons vullen
constrenyer / 95 y apres del restant, fareu lo queus placia: / 96 Y en tal delliber, puix
tots yassistiren / 97 partint se de mi, ab cants y grans grites / 98 de ça y della, tantost
sespargiren / 99 tornant a les viles, y llochs d’on partiren / 100 les quals son aquestes,
a ci sotascrites. /
– LOS LLOCHS DELS PAGESOS –
101

Torrent, Alaquas, y de Vistabella / 102 Picanya, Mislata, de Quart, y d’Aldaya /
y de Benetucer, Moncada, y Godella / 104 d’Albal, d’Alfafar, Patraix, y Giluella, /
105
y d’Almuçafes, tambe y d’Alboraya: / 106 Y de Catarroja, Ruçafa y Sollana, /
107
tambe d’Espioca, Carpesa y Payporta / 108 de Massamagrell, y de Meliana / 109 de
Benimaclet, y de Borriana, / 110 y per abreujar, de tota la horta. /
111
Venien armats, en tantes maneres / 112 que no puch estar, del tot nous escriga /
113
ab vns marraçans, yespases roperes / 114 y molt engaltades, les grans ceruelleres /
115
y en guarda del nas, cascu vna’spiga: / 116 Portant les cuyraces, damunt ben esteses / 117 sens cloure ni’strenyer, correjes ni baldes / 118 cuxots y sagnies, de calces
Flandeses / 119 cuyraces prou altes, de tall Genoueses / 120 que fins als genolls, los
pleguen les faldes. /
121
Y ab darts, y ses llances, y esgarradores, / 122 rodelles tambe, y prou taulagines, / 123 y ronques, y dalls, y bones fitores, / 124 y bons galandarts, basalarts, podadores, / 125 broquers de set rodes, y grans pavesines: / 126 Espases caçudes, y bons
maneresos, / 127 estochs, y grans aches, y bones visarmes, / 128 gorjals, y manyoples
del temps que’ls Francesos, / 129 usaven los muscles, y contra’ls Inglesos, / 130 molt
mes que no ara, exercien les armes. /
131
Veurieu punyals, y espases guarnides, / 132 crueres, y poms d’el temps de les
chapes, / 133 olent a resclum les dargues podrides, / 134 y de les ballestes les cordes
florides, / 135 y en los pavesins forats y grans trapes: / 136 Qui porta la llança ab l’hasta
corcada, / 137 y plena de polç y polls de gallina, / 138 qui porta cuyraça d’el tot
103
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desllandada, / 139 qui porta la spasa tan fort rovellada, / 140 que traure no’n pot per
res la bayna. /
141
Qui porta carcaix, no hi porta les tretes, / 142 qui porta tornet, no hi porta
tellola, / 143 qui porta cordells en lloch de tiretes, / 144 qui porta les calces tan justes
y estretes, / 145 que prest als garrons lo pes les assola: / 146 Ya tal lo peciga, la cota
de malla / 147 que fa personatges, torcent hi lo morro / 148 y tal ses armat, pera la
batalla / 149 que par embotit, vn home de palla / 150 questa per al bou, plantat en lo
corro. /
151
Y gent de tal forja, que sembla que fuja / 152 o que ja sen torne, del mont de
Caluari / 153 les armes vntades, per por de la pluja / 154 de calç y de cendra, de fum y
de suja / 155 mostrant que la cuyna, los era l’armari: / 156 La hu se afluxa, y laltre
flastoma / 157 al trist cuyracer, de culpa delliure / 158 per veure tals gestes, d’aci fins
en Roma / 159 yrieu a peu, car nos pot per ploma / 160 tal visio, pintar ni descriure. /
161
Donchs vos reuerent, puix veu qu’a mi toca / 162 la part d’aquestos, per ara
defendre / 163 puix dret y justicia, en tot los aduoca / 164 tallau del juhi, les rames y
çoca / 165 car res no’s mal dit, si mal nos vol pendre: / 166 Sou vos mustaçaf, d’aquestes mesures / 167 qu’enuentariau, d’aquestos los actes? / 168 o sou femater, plegant les
bassures / 169 o sobrejuntero, que ab grans desmesures / 170 rompeu les antigues,
vsances y pactes? /
171
«¿En que us perjudiquen aquests ni us offenen, / 172 que axi’ls voleu correr
mortalment la terra? / 173 puix ells los se parlen, y ells los s’entenen, / 174 y ells los
se crien, y ells se’n avenen, / 175 ¿a vos qui us hi mescla en fer los tal guerra? /
176
Teniu me aquest ase, metrem en lo bando, / 177 lo fet vostre’m sembla, mossenyer,
que sia, / 178 puix ab tal cautela, y calla callando, / 179 voleu usurparvos lo sceptre y
lo mando, / 180 y metre divorci a hon no us calia. /
181
»Si d’ells vos romanen grans malenconies / 182 d’el temps ja passat, no’ls deu
axo noure, / 183 puix no son blasfemies tals mots, ni eretgies, / 184 ni contra vos menys
son grans vilanies, / 185 que us deguen a ira mortal axi moure: / 186 Car ¿que us toca
a vos, si l’hu diu ja’l gaffa, / 187 y l’altre jaqueix me, puix veus a tu’m prostre, / 188 y
l’altre a la burla li posa no’m nyaffa, / 189 y ab un cudolas lo chafa y esclafa, / 190 y
ab axo meu reguem axo vostre? /
191
»Ni vull que’n passeu treball ni fatiga, / 192 mas que romangam al manco a la
mira, / 193 ni ell se trespon, ni ell me paltriga, / 194 ni cal que us ho faça, ni cal que
us ho diga; / 195 ni no hi cal coxi, ni si hi cal cadira: / 196 Ni no us cal capell, ni no us
cal coraces, / 197 ni no us cal cosir, que está a la revesa, / 198 ni no t’ho cal fer, ni cal
que m’ho faces, / 199 ni cal caragols, ni cal carabaces, / 200 ni encara llentilles, puix
tinch fava fresa. /
201
»Ni ja fo trames, ni fo tras l’aladre, / 202 ni fo tret del pou, ni calco taquesta,
203
/
ni ell fo triaga, ni cal que tant lladre, / 204 compare, ruxaulo ab cua d’aladre, /
205
y per no ni ha, collo no ni resta: / 206 Y fo travat l’ase, y encara maixcava, / 207 y
fo triat d’anques en molt gran rabera, / 208 y al trunfo te’l juga, que tot t’ho guanya-
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va, / 209 donchs si trunfo te, ¿perque no’l jugava? / 210 que ara perde, una, molt
be’stich encera. /
211
»Ni yo’l m’engolit, ni ell lo se traga, / 212 sorbiu ne un glop, ni senyer ja’m
colgue, / 213 dentera me’n ve, ni cala la braga, / 214 ni ara me’n dine, ni’l mot de baldraga, / 215 ni yo s’ho faria, compare, mas folgue: / 216 Ni lo reverent prou be ho recita, / 217 ni ja’m so escapat, y no’s impossible, / 218 ni cal que hi anem, d’axo non
fas fita, / 219 y no picotejes, que prou esta trita, / 220 mas encara axo, es cosa fatible. /
221
»Ni ja estich un gat, ni el ensopega, / 222 y’l dart ab gangalles, y bona viro223
lla /
s’es tret a mallol, la porta ensodega, / 224 y’l temps s’engurguça, y tot m’ho
sorrega, / 225 ab l’enmescuit, que res no hi afolla: / 226 Y l’empollastrit y tot
s’enllafarda, / 227 y’l met borra’n bast, que molt s’acostuma, / 228 y l’hu les hi percha,
y l’altre l’albarda, / 229 y de fit a fit la fita y aguarda, / 230 y met n’hi bon raig, que
tot se consuma. /
231
»Ni encara llamp te fira y soflime, / 232 y mal ayre’t toch, torço que t’estrenga, / 233 y alla mal traydor, sobtos te llastime, / 234 y fich que te fich, te bolque y
arrime, / 235 de males adives prech Deu te comprenga: / 236 Y gint y suau s’acacha y
s’aplata, / 237 y fo trista l’hora d’aquella jornada, / 238 que a mi encara llas, lo cor
me’n esclata, / 239 per que encara Lloth no fo tras la mata, / 240 quant ya la profembra
en sal fo tornada. /
241
»Aquests y molts altres tan lisos vocables, / 242 ¿qui pot defensar, no sien
d’admetre? / 243 puix son a la vista, y al toch agradables, / 244 y al gust y al ohir axi
delitables, / 245 que’n ceda y en llibre se deuen tots metre: / 246 Pero no’ls coneix,
qui be no’ls remuga, / 247 y axi la finor d’aquells tan pochs senten, / 248 mas qui’ls
escorcolla, y’ls tria y espluga, / 249 veura que no deuen, ab ma tan fexuga, / 250 esser
maltractats, puix tant representen. /
251
«Donchs puix que les coses d’el mon raho volen, / 252 y en res la raho per res
no vol força, / 253 y aquests de tal perdua se planyen y dolen, / 254 donau vos tal orde,
que prest se consolen, / 255 puix bon’equitat la part d’ells esforça: / 256 Llevau
los les traves, fluxau lo cabestre, / 257 jaquiu los anar, a regna ben solta, / 258 y de
tals dexebles james siau mestre, / 259 que per molt que fosseu subtil y mes destre, /
260
exir no’n porieu sens molta rebolta. /
261
«Y contra tals gents, prohomens y savis, / 262 aquestes empreses, mossenyer,
dexau les, / 263 puix los ho mostraren sos pares y avis, / 264 y hu han heretat de sos
rebesavis, / 265 dexau los usar tals mots y paraules: / 266 Y no tenteu Deu, y la
paciencia / 267 de gent tan enorme, cruel y salvatge, / 268 y no’ls llimiteu, mas dau
los llicencia, / 269 y prest revocau aquexa sentencia, / 270 y als mots bandejats donau
los guiatge. /
271
«Mas si en mes cobles vostra reverencia / 272 algun mot hi troba, que no’s de
paratge, / 273 yo us prech no hu prengau ab impaciencia, / 274 mas que hu reputeu a
ma negligencia, / 275 puix veu, que no ho dich, per fer vos ultratge.» /
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– TORNADA –
276

Car diu se que, mes que la pestilencia, / 277 s’agafa y apega lo mal de bocatper ço ara’n veig en mi esperiencia, / 279 que apres que a Valencia negui la
ge, /
presencia, / 280 aci m’han pegat tals mots y llenguatge. /
278

3. GRAFIES
3.1 Sons vocàlics tònics
El vocalisme tònic del valencià coincideix amb el del català central, nordoccidental i alguerès només en l’inventari (set fonemes)7, la distribució és diferent.
A continuació es poden veure exemples dels set sons vocàlics tònics:
[í]
i: mies 6, morisma 20, sentir 23, vida 27.
y: roydo 15.
[é]
e: dispensa 3, sens 24, merce 42, saber 43.
´
[ε]
e: cert 14, vituperi 57, Seu 65, cendra 154.
[á]
a: estant 1, armats 14, deça 40, coratges 59.
´
[ɔ]
o: coses 2, arroves 16, defora 21, desodi 19.
[ó] o: amor 3, remor 6, persona 9, alfóndech 20.
[ú] u: grues 10, açuts 38, punta 76, puch 112.
v: vn 22, vns 26, vna 54.
S’observa que només hi ha vacil·lació gràfica en els casos de [i]: i/y i de [u]: u/
v. Cal matisar, però, que en el text només hi ha un cas de y tònica, roydo 15. Pel
que fa a [u], predomina la grafia u, només apareix v en el determinant indefinit, però
no en tots els casos: vn 22, 86, 87, 149; un 48, 189, 212, 221; vna 54, 115; una 210;
vns 26, 113; uns 18.
3.2 Sons vocàlics àtons
El vocalisme àton del valencià coincideix amb el del nord-occidental en l’inventari (cinc fonemes) i en la distribució. Tot seguit es poden veure exemples dels
cinc sons vocàlics àtons:
[i]
i: trigar 24, tiretes 143, divorci 180, impossible 217.
y: yrieu 159.
[e]
e: noves 19, ventura 32, entonada 51, regire 69.
[a]
a: apres 95, tantost 98, horta 110, damunt 116.
7. Val a dir que en mallorquí, menorquí i eivissenc l’inventari consta de vuit fonemes excepte a
Binissalem, Alaró i Lloseta (Mallorca); Maó, Alaió i rodalies (Menorca); Sant Antoni i Sant Josep
(Eivissa). En aquests indrets l’inventari és de set fonemes perquè no es fa la neutra tònica (s’ha obert a
/ε/).
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[o]
[u]

o: nosaltres 53, coratges 59, cercarlo 77, maneresos 126.
u: justicia 164, mustaçaf 166, perjudiqueu 171, trunfo 208.
v: vltratges 56, vntades 153, vsances 170.
S’observa que només hi ha vacil·lació gràfica en els casos de [i]: i/y i de [u]: u/
v. Cal matisar, però, que en el text només hi ha un cas de y àtona i tres de v àtona.
Les grafies que s’empren majoritàriament per representar aquests respectius sons són
i i u.
3.3 Diftongs
- Decreixents amb [w] u: meu 12, paraules 16, veure 23, plau 31.
- Decreixents amb [j] i: aixo 74.
y: aygua 37, aydant 88, bayna 140, traydor 233.
- Creixent amb [w] u: quant 6, esquadres 14, qual 56, lenguages 58.
- Creixent amb [j] y: Aldaya 103, Alboraya 105.
El diftong [új] en valencià se sol articular [wí], per exemple, vuit [wít]. Però en
el text es troben tots els mots (excepte enmescuit 225) escrits amb y (grafia que representa el so semiconsonàntic): cuyti 21, cuyracer 116, 119, 157, cuyraça 138,
cuyna 151, la qual cosa fa pensar que la pronúncia [wí] encara no era generalitzada.
3.4 Sons consonàntics
3.4.1 Bilabials
[b] b: en posició inicial: bens 3, barranch 13, banda 40, bondat 55; en posició
intervocàlica: abelles 9, saber 43, trobam 91, delliber 96; precedint una líquida:
semblaven 14, sabria 42, sobres 36, coblista 64; després de líquida: Albal 104,
Alboraya 105, sorbiu 212, albarda 228; en posició preconsonàntica: dubtava 7,
dubte 11, sobtos 233, subtil 269; en posició postconsonàntica: rebombori 15, tambe
105, embotit 149, profembra 240; en posició final: ab 4.
[p] p: en posició inicial: passades 2, persones 9, par 20, partida 30; en posició
intervocàlica: repos 1, sapiau 52, vituperi 57, escopieu 72; precedint una líquida:
prenten 78, plaer 91, apres 95, placia 95; després de líquida: corps, 10, Carpesa
107, culpa 157, usurparvos 179; en posició preconsonàntica: escriptori 12, sopti 24,
sceptre 180; en posició postconsonàntica dispensa 3, recompensa 4, respongui 29,
tampoch 42; en posició interconsonàntica: temps 5; en posició final: cap 48, llamp
69, glop 212, en posició final + –s de plural: corps 10.
3.4.2 Labiodental
[v]
v: en posició inicial: vetlava 1, veu 9, viu 13, viafora 23; en posició intervocàlica: sumava 5, avall 13, arroves 16, llevat 37; després de líquida: usurparvos 179,
salvatge 267.
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u: deuallaven 13, dauant 22, parlauem 41, pensauen 47.
S’observa que hi ha vacil·lació gràfica entre v i u, però amb clar predomini d’ús
de v. D’altra banda, és rellevant destacar que en el text no hi ha cap cas de confusió
gràfica entre b i v, la qual cosa reflecteix que al segle XV a l’Horta de València era
ben viva la distinció fonètica entre el so bilabial oclusiu sonor i labiodental fricatiu
sonor.
3.4.3 Dentals
[t] t: en posició inicial: temps 5, tifells 8, tost 21, tanta 33; en posició intervocàlica: atançarme 25, meteu 35, volotades 39, retire 68; precedint una líquida:
vetlava 1, tristor 4, contres 18, dientlos 28; després de líquida: volta 77, engaltades 114, fort 139, mortal 185; en posició preconsonàntica: gatzara 33, lenguatges
58, coratges 59, eretgies 183; en posició postconsonàntica: cantar 7, dubte 11, bast
227, sobtos 233; en posició final: recort 3, fent 4, est 11, cert 14, en posició final +
–s de plural: darts 121, galandarts, 124, basalarts 124.
[d] d: en posició inicial: dispensa 3, dubtava 7, defora 21, dir 47; en posició
intervocàlica: passades 2, jornades 5, vida 27, parades 38; precedint una líquida:
esquadres 14, cendra 154, defendre 162, aladre 201; després de líquida: guarda 115,
baldes 117, faldes 120, cordes 134; en posició preconsonàntica: admetre 242; en
posició postconsonàntica: alfóndech 20, tanda 37, banda 40, bondat 55.
3.4.4 Alveolars
[s]
s: en posició inicial: sumava 5, so 8, sentir 23, senyor 41; en posició
preconsonàntica: tristor 4, esquelles 8, escolta 55, espigol 68; en posició
postconsonàntica: pensa 1, persones 9, atanse 49, pensasseu 85; en posició final:
mals 3, jornades 5, orelles 7, pas 22.
c: en posició inicial: cert 14, cisma 17, cesse 87, cervelleres 114; en posició
intervocàlica: aci 65, cuyraces 119, peciga 146, justicia 163; en posició
postconsonàntica: merce 42, sentencia 62, calces 118, paciencia 266.
ss: en posició intervocàlica: passa 10, Mossenyer 26, pressura 35, assola 145.
ç: en posició inicial: ço 50, ça 98, çoca 164; en posició intervocàlica: caçudes
126, mustaçaf 166, faça 194, engurguça 224; en posició postconsonàntica: sentença
54, llança 136, força 252, esforça 255; en posició final: polç 137, calç 154.
[z]
s: en posició intervocàlica: coses 2, desodi 19, vosaltres 31, demasiades 36,
causa 39.
z: en posició postconsonàntica: gatzara 33.
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3.4.5 Velars
[k]
c: en posició inicial: cantar 7, contres 18, cor 35, causa 39; en posició intervocàlica: recompensa 4, tricotraco 79, toca 186, vocables 241; precedint una líquida:
escriptori 12, sotascrites 100, Benimaclet 109, resclum 133; després de líquida:
cercarlo 77, corcada 136, carcaix 141, calco 202; en posició preconsonàntica: actes 167, pactes 170, maltractats 250; en posició postconsonàntica: trencar 38, escolta 55, escandil 85, maixcava 206.
ch: en el text s’utilitza sempre aquesta grafia en posició final de mot i seguida
de la –s de plural: barranch 13, tampoch 42, inichs 56, llochs 99.
qu: en posició inicial: que 3, quant 6, quellora 24, quin 33; en posició intervocàlica: aquesta 30, poquet 48, broquers 125, perjudiquen 171; després de líquida:
perque 33, bolque 234; en posició postconsonàntica: esquelles 8, ixqui’n 12, esquadres 14, ronques 123.
[g]
g: en posició inicial: gatzara 33, gara 34, Godella 103, garrons 145; en posició
intervocàlica: cigales 7, trigar 24, mogut 59, dogal 66; precedint una líquida: grites
97, Inglesos 129, agradable 243, negligencia 274; després de líquida: algun 15, dargues 133, colgue 212, folgue 215; en posició preconsonàntica: sagnies 118, regna
257; en posició postconsonàntica: mantinga 27, ningus 60, llengua 71, angoxa 82.
gu: en posició inicial: guerra 175, guiatge 270; en posició intervocàlica: digueren 26, poguera 67, pleguen 120, antigues 170; després de líquida: llargue 27, clergue 84; en posició postconsonàntica: respongui 29, respongueren 29, tinguesseu 83.
3.4.6 Palatals
[] ny: en posició inicial: nyaffa 188; en posició intervocàlica: Mossenyer 26,
atenyer 93, manyoples 128, guanyava 208; en posició final (i seguit de –s): anys 5,
antany 52, menys 184.
[ʎ]
ll: en posició inicial: lliures 16, llevat 37, llamp 69, llengua 71; en posició intervocàlica: orelles 6, allunyantse 46, rovellada 139, escorcolla 248; en posició
postconsonàntica: desllandada 138, enllafarda 226; en posició final: avall 13, ell
63, fenoll 68, bell 79; en posició final + –s plural: tifells 8, ells 25, polls 137, cordells 143.
l: en posició inicial: lenguatges 58 (però llenguatge 280), lisos 241; en posició
final el 221 (ell ensopega). Val a dir que en les grafies no hi ha cap mostra que palesi ieisme.
[ʃ] o [jʃ] x: en posició intervocàlica sempre apareix la grafia x: exam 9, angoxa
82, axo 190, dexebles 258, excepte en un cas: aixo 74. Només hi ha un cas de la
palatal en posició preconsònantica: maixcava 206. En posició final de mot sempre
apareix la grafia –ix: puix 32, carcaix 141, jaqueix 187, coneix 246.
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[]
j: en posició inicial: jornades 5, ja 152, justicia 163, james 258; en posició intervocàlica: bandeja 58, vejam 73, abreujar 110, pluja 153; després de líquida: gorjals 128, forja 151, perjudiquen 171.
La grafia j sempre apareix en el text davant de les vocals a, o i u. Només hi ha
un cas en tot el text en què j apareix davant la vocal e: picotejes 219. D’altra banda, si la grafia reflecteix la pronúncia, cal destacar un cas de despalatalització: [d]
> []: correjes 117. I, a més, l’autor empra per segona vegada la grafia j davant la
vocal e.
g: en posició inicial: gents 40, genolls 120, gestes 158, gint 236; en posició intervocàlica: regire 69, taulagines 122, negligencia 274; precedint una líquida:
negligencia 274; després de líquida: sespargiren 98.
En el pronom de primera persona sempre apareix la grafia y: yo 28, 39, 45, 47,
49, 61, 69, 72, 81, 88, 90, 211, 215, 268. En canvi, en l’adverbi ja hi ha vacil·lació
entre la grafia j i y: ja 152, 182, 186, 201, 212, 217, 221; ya 48, 78, 79, 156, 240; la
qual cosa pot reflectir que també hi hagi vacil·lació fonètica.
3.4.7 Nasals
[m] en posició inicial: malla 146, mont 151, mesures 166, mots 183; en posició
intervocàlica: home 149, ploma 159, rames 164, femater 168; després de líquida:
germans 81, permetesseu 84, armari 155, mortalment 172; en posició preconsonàntica: embotit 149, rompeu 170, empreses 262, impaciencia 273; en posició
postconsonàntica: cisma 17, pasmat 72, desmesures 169, admetre 242; en posició
final: com 54, nom 66, vejam 73, fum 154; en posició final + –s de plural: poms 132.
[n] en posició inicial: nous 41, ni 44, nosaltres 53, noure 182; en posició intervocàlica: fodonada 53, plena 137, finor 247, enorme 267; després de líquida: guarnides 131, tornet 142, jornada 237, tornada 240; en posició preconsonàntica: dispensa 3, sentir 23, tanda 37, enllafarda 226; en posició postconsonàntica: sagnies
118, regna 257; en posició final: gran 15, quin 33, crien 174, mon 251; en posició
final + –s de plural: bens 3, uns 18, gents 40, pavesins 135.
Cal destacar el mot trunfo 208, que apareix grafiat amb n en comptes de m, segurament per influència del castellà (triunfo).
3.4.8 Vibrants
[r]
r: en posició inicial: retire 68, res 82, rodelles 122, raig 135.
rr: en posició intervocàlica: arribat 32, Torrent 101, marraçans 113,
esgarradores 121.
[ɾ] en posició intervocàlica: viafora 23, estire 66, ara 87, cloure 117; precedint
a una altra líquida: parlant 46, cercarlo 77, castigarlo 80, burla 188; en posició
preconsonàntica: corps 10, cert 14, clergue 84, cordes 135, en posició

52

GEMMA BOADA I PÉREZ

postconsonàntica: grues 10, finestra 12, esquadres 14, sotascrites 100; en posició
final: senyor 41, ver 70, furor 87, valer 93. En posició final + –s de plural: parlars
94, broquers 125.
No es constaten confusions en la representació gràfica de [r] i [ɾ] en cap posició.
3.4.9 Grups consonàntics
ST–, SC–, SP–, SG–: En el text aquests grups inicials apareixen gairebé sempre amb la vocal protètica: estire 66, estochs 127, esquelles 8, escriptori 12, espigol
68, espases 131, esgarradores 121. Només hi ha quatre mots (de trenta-cinc) en què
no apareix la vocal inicial: yo’stich 72, ni’strenyer 117, una’spiga 115, la spasa 139.
Cal destacar que en el text hi ha vacil·lació, apareixen formes verbals d’estar i el
mot espasa amb la vocal protètica: estant 1, 11, estar 112, está 197, esta 219, estich
221, d’espasa 79, yespases 113, espases 126, y espases 131.
-MPT–: tenteu 266, del llatí TEMPTARE o TENTARE.
-GN–: sagnies 118, regna 257.
- –NT: manteniment d’aquest grup consonàntic final: fent 5, quant 6, dauant 22,
tant 24, mont 152...
3.4.10 La h
- etimològica: horta 110, hasta 136, home 149, hora 237.
- indicant un hiat: ohis 20, ohiume 31, raho 83 juhi 164.
- antietimològica: hon 43, hins (i ens) 55, hu (un) 51.
- absència: nou (no ho) 42, mo (m’ho) 47, s’an (s’han) 59, yaurem (y haurem) 92.
4. FONÈTICA
4.1 Vocalisme àton
En general, no hi ha confusió de e i a en posició àtona, només en un mot:
demasiades 36 (per demesiades). Ni tan sols en el grup inicial es–, em–, en– no es
troba cap cas de as–, am–, an–, pronúncia característica d’aquest dialecte i del nordoccidental. Per exemple, espigol 68, embotit 149, entrells 46.
La representació dels plurals dels mots acabats en –a és sistemàticament –es:
viles 99, llances 121, ballestes 134.
Pel que fa a la sèrie posterior, tampoc no hi ha confusió entre o i u en posició
àtona. Només hi ha un context en què la conjunció o apareix escrita en u: u so de
sancerros 8. El cas del pronom ho, però, és més significatiu, en cinc contextos de
quinze apareix grafiat en u, la qual cosa palesa la vacil·lació en la pronúncia: nou
42, 81, hu 264, 273, 2748. En l’actualitat, són pròpies del valencià estàndard les
8. En els casos que el pronom és grafiat en u, sempre es troba en posició preverbal. Dels cinc contextos, en tres el pronom va posposat a l’adverbi no, un després de la conjunció que i l’altre després de
la conjunció i.

COMENTARI

LINGÜÍSTIC DE

LA

BRAMA DELS LLAURADORS ...

53

pronunciacions [ew] i [u] / [w] quan el pronom està anteposat al verb9. D’altra banda, cal destacar un cas d’ultracorrecció vocàlica: *jorista 63 (en comptes de jurista).
• Coronista 61 (per cronista): la inserció de l’epèntesi vocàlica és conseqüència del contacte directe de la consonant líquida amb la consonant velar.
• Caragols 198, carabaces 198: en valencià, de la mateixa manera que en baleàric i alguerès, hi ha manteniment de la a pretònica que forma síl·laba amb la consonant líquida.
˘ ˘
• Fenoll 68: manteniment de la e etimològica (del llatí FENUCULU),
a diferència del català central i part del baleàric, on aquesta e ha esdevingut o ([u] / [o])
per assimilació a la vocal tònica.
4.1.1 Hiat
En el text hi ha un exemple de vacil·lació en vocals idèntiques: prohomens 261 /
promens 51. Es pot comprovar que Gassull es fa valer de la h per marcar els hiats,
tots els exemples són de vocals de timbres diferents: ohis 20, ohiume 31, raho 83
juhi 164. Només hi ha un cas de vacil·lació, és a dir, que no usa aquesta consonant
per marcar el hiat: enmescuit 225. Val a dir que sobta que en el mot roydo 15 no hi
hagi una h (que marqui el hiat) i una i llatina. Si la grafia reflecteix la pronúncia,
sembla ser que es devia produir un diftong, com en els mots cuyti 21, duy 60,
cuyraces 116, 119, cuyraça 138, cuyna 155, cuyracer 157.
4.2 Consonantisme
• Recort 2, darts 121, dart 222, reverent 161, 216: la grafia reflecteix l’ensordiment de l’oclusiva dental sonora en posició final o seguida de la –s de plural.
• Moncada 103 (per Montcada): simplificació fonètica del grup triconsonàntic
–ntc–.
• Corps 10: en valencià les b són molt oclusives, tant que a vegades es poden
confondre amb p. El fet que el so bilabial sonor oclusiu es trobi en posició final
seguida de la –s de plural (consonant sorda) provoca l’ensordiment de l’obstruent,
com bé reflecteix la grafia.
• Vetlava10 1: en valència no hi ha palatalització d’aquest grup consonàntic, es
pronúnica [ll], a diferència del català central i nord-occidental ([ʎʎ]).
• Ves 25, 49: sense r és una variació ortogràfica antiga de la preposició vers.
• Orde11 254: pèrdua de la segona ròtica (sol passar en determinats mots que
presenten un grup de dues líquides successives).
• Gilvella 104 (per Xilvella) i taulagines 122 (per taulatxines): ultracorrecció
de fals apitxament.
9. Vegeu la Gramàtica normativa valenciana (GNV), 2006: 24.
10. Segons la GNV (2006: 30) aquest tret es dóna en paraules de caràcter patrimonial.
11. Vegeu Recasens (1996: 333-334).
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• Suja 154 (per sutge): desafricació i pronunciació de a final en comptes de e.
• Yo: sempre apareix grafiat en y, la qual cosa reflecteix que no es pronunciava
la palatal sonora fricativa en el pronom de primera persona, com en l’actualitat12.
La pèrdua total de fricció de [] inicial ha promogut la realització [j] en algunes
formes lèxiques d’ús freqüent, com en l’adverbi ja13. No obstant això, en el text que
ens ocupa, de vuit contextos només en un l’adverbi ja es pronuncia amb iod (ya 240).
• Revesa 196: atès que en el text la s sorda en posició intervocàlica es grafia
sempre –s– o –ç–, s’ha de tractar d’un cas de sonorització de la sibilant.
• Lisos 241: atès que no hi ha cap altre cas en el text de ll inicial escrita amb la
grafia l, podria tractar-se d’un cas de despalatalització en posició inicial.
• Llimiteu 268: palatalització del so alveolar lateral en posició inicial. Aquesta
pronúnica col·loquial és produeix en algunes paraules cultes i és un fenomen freqüent a tot el domini lingüístic.
˘
• Fatible 220: reducció del grup –ct– a –t– (pres del llatí FACTIBILE).
• Esperiencia 278: Reducció del grup biconsonàntic [ks] a [s].
• trunfo 208, 209: pronúncia castellanitzant, [n] en comptes de [M] (grafia m)
del mot trumfo.

5. MORFOLOGIA
5.1.1 Nombre
La terminació pròpia del plural en els noms i adjectius és –s. Per formar el plural s’afegeix la terminació –s a la forma singular: content + s 90, forat + s 135.
Mentre que en la resta de dialectes la pronúncia del grup –rs es va reduir a –s, en el
valencià central i meridional no: parlars 94, broquers 125. Quan el mot femení acaba en –a, el plural pren la forma –es: abelles 9, viles 99. Els mots acabats en vocal
i procedents de paraules llatines que tenien N darrere la vocal tònica recuperen la
˘
consonant nasal en els plurals: bé-bens 3 (BENE),
germà-germans 81 (<
˘
GERMANU), bo-bons (< BONU) 124. El grup –ns reapareix en el plural dels an˘
tics proparoxítons: prohome-promens 51, prohomens 261, (< PRODE HOMINE).
5.1.2 Gènere
Distinció de les formes masculines i femenines a partir de dos mots de radical
˘
diferent: promens 51 i prohomens 261 del llatí tardà PRODE HOMINE,
«home bo,
important», i profembra 240, compost amb FEMBRA i PRO–, a imitació de prohom.
12. Segons Recasens (1996: 287) la variant ['jo] és pròpia del valencià, l’alguerès, eivissenc i les
comarques meridionals del Principat (amb inclusió del Camp de Tarragona, la Segarra i les Garrigues).
13. Segons Recasens (1996: 287) la variant ['ja] presenta una distribució geogràfica similar al pronom
personal tònic de primera persona del singular.
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5.2 Adjectius
5.2.1 Adjectius d’una terminació
˘
gran 15 < GRANDE, reues 66 < REVERSU,
mortal 185 < MORTALE, fatible
˘
˘
220 < FACTIBILE, agradables 243, delitables 244 < del llatí DELECTU
(delit),
subtil 259 < SUBTILE, enorme 267 < ENORME, cruel 267 < CRUDELE, salvatge
˘
˘
267 del llatí vulgar *SALVATICU,
variació de SILVATICUM,
‘bosquerol’, destre
˘
˘
259 < DEXTERU.
5.2.2 Adjectius de dues terminacions
Gènere
˘
Formes masculines: cert 14 < CERTU,
pasmat 72 de l’espanyol pasmado,
blanch 76 del germànic BLANK, dret 76 < DIRECTU, contents 90 < CONTENTU,
˘
bon 230 < BONU,
trist 157 < TRISTE.
Formes femenines (addició del morfema de femení –a): maluada 54 procedent
del llatí *MALIFATIU, roperes 113, esteses 116 < EXTENSUM, altes 119 <
˘
ALTU(M),
bones 123, corcada 136, rovellada 139, embotit 149, bona 222 < BONA,
˘
podrides 133 del llatí < PUTRIRE
(«podrir»), florides 134 < del llatí FLORERE
˘
(«florir»), justes 144 < IUSTUM, estretes 144 < STRICTU,
untades 153 < del llatí
vulgar *UNCTARE, derivat del supí unctum del verb UNGERE, trista 237 <
TRISTE, trita 219 < TRITUM, lisos 241 < d’una forma del llatí vulgar *LISIU,
probablement derivada del germànic LISI, fexuga 249 < derivat de feix (< FASCE)
amb el sufix –uc, solta 257 del llatí vulgar *SOLTUM, variació del clàssic
˘
˘
SOLUTUM,
supí de SOLVERE,
«deslligar».
5.3 Els demostratius
5.3.1 Els determinants demostratius
En valencià es diferencia tres graus de proximitat: immediata, mediata i llunyania:
- Primer grau: proximitat respecte a l’emissor: ISTE > este.
- Segon grau: proximitat respecte al receptor o distància intermèdia respecte a
l’emissor: IPSE > eixe.
- Tercer grau: llunyania respecte a l’emissor i al receptor: ILLE > aquell.
En el text Gassull empra els tres graus de proximitat. Cal destacar, però, que
en els demostratius de primer i segon grau es fa valer també de les formes reforçades amb el prefix llatí ECC(U):
˘
1- ECC(U) -ISTU>
aquest: aquest ase 176, aquesta partida 30, aquests altres
45, aquestes mesures 166. Sense el prefix llatí: est < ISTU: est dubte 11, desta banda
40, desta Seu 65.
Val a dir que en el text no s’empra el demostratiu masculí plural aquestos, però,
en canvi, s’usa com a pronom: (la part d’) aquestos 162, d’aquestos (los actes) 167.
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2- ECC(U) -IPSU> aqueix: aquexa sentença 269. Sense el prefix llatí: eix <
IPSU: exa sentencia 62.
3- ECC(U) -ILLU> aquell: quellora 24, aquella jornada 237.
En català antic, els demostratius simples, és a dir, sense el prefix ECC(U), no
tenien la e final: est i eix. Aquesta vocal es va inserir a partir del segle XVI, com a
vocal epentètica, per facilitar la pronúncia en aquells casos en què el demostratiu
anava seguit d’un mot començat en consonant14.
5.3.2 Els pronoms demostratius neutres
De la mateixa manera que els determinants demostratius, en els pronoms demostratius neutres també hi ha una triple distinció de proximitat:
˘ o IPSU HOC
˘ > açò.
- Primer grau: proximitat respecte a l’emissor: ECCE-HOC
- Segon grau: proximitat respecte al receptor o distància intermèdia respecte a
l’emissor: ˘IPSUM > això.
˘ > allò.
- Tercer grau: llunyania respecte a l’emissor i al receptor: ˘ILLUD
En el text que ens ocupa, només hi ha mostres del pronom demostratiu neutre
˘ o ECCE
en el primer i segon grau de proximitat. El pronom procedent de IPSU HOC
˘
HOC apareix únicament en la forma reduïda ço: per veure ço quells 50, per ço ara’n
veig en mi esperiencia 278. Tot seguit veurem exemples del pronom demostratiu
això precedint un altre mot: daxo curruxaruos 89, axo noure 182, axo meu 190,
d’axo no fas fita 218; i en posició de final de seqüència menor: ni que per aixo, fer
delliberaueu 74; mas encara axo, es cosa fatible 220.
5.3.3 Els adverbis demostratius
En català antic ECCE-HIC > ací indicava el primer grau de proximitat,
*ECCU’HIC > aquí el segon grau i ˘ILLAC > allà o allí el tercer grau. A La brama
només es troben mostres del primer i del tercer grau de proximitat. Ací: aci de ventura 32, d’aci de Valencia 65, a ci sotascrites 100, d’aci fins en Roma 158, aci
m’han pegat tals mots y llenguatge 280; mossenyer dacens, d’aquesta partida 30
(dacens < ECCE ˘INDE) deça desta banda 40 (deça < compost de DE i ÇA); allà: y
alla mal traydor 233.
5.3.4 Adjectius possessius
Gassull alterna les formes tòniques i àtones dels possessius.
- Possessius tònics
les mies orelles (< MEA) 6; del meu escriptori (< MEO) 12, Mossenyer meu
˘
63, axo meu 190; la vostra merce (< VOSTRA)
42; vostra bondat 55, vostra furor
˘
87, vostra reverencia 271; axo vostre (< VOSTROM) 190; los nostres lenguages
(< NOSTROS) 58, los nostres coratges 59, quels nostres parlars 94.
14. Vegeu la GNV (2006: 132).
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Es pot apreciar que Mossenyer meu és redundant, es troba aglutinat al nom el
possessiu àton mos i posposat al nom el possessiu tònic meu. El possessiu mies és d’ús
arcaic, en valencià actual s’usa meua/meues. Val a dir que, en el text, quan el possessiu acompanya un nom apareix sempre anteposat a aquest. En general, al possessiu
sempre el precedeix un article, excepte en el cas de vostra que hi ha vacil·lació (un
cas amb article i tres sense). Quan hi ha el demostratiu això, el possessiu apareix posposat: axo meu 190, axo vostre 190.
- Possessius àtons
ma pensa 1 (< MA), a ma negligencia 274; a sa casa 76 (< SA); ses llances
121 (< SAS); sos pares 263 (< SUS), sos rebesavis 264; pronom aglutinat a un nom:
˘
˘
Mossenyer 26, 30, 41, 52, 63, 91, 177, 262 (del llatí MEUS
SENIOR,
«senyor
meu»).
Com es pot comprovar, en la llengua antiga els possessius àtons no tenien un
ús limitat, és a dir, no s’empraven tan sols per a les formes de parentiu com s’usen
ara.
5.2.5 Adjectius indefinits
- d’afirmació: tot (< TOTTU) 76; tota 44, 110; totes 40; algun (< ALIC’UNO)
15, 272.
- de negació: ningun 84 (< NEC UNU); nul 84 (< NULLU).
˘
˘
- de quantitat: molta 52, 260; molts 56 (< MULTU),
241; prou 122 (< PRODE);
tant 203, tanta 33, 82; tantes 111 (< TAM).
- de manera: tal (< TALE) 23, 34, 85, 96, 146, 148, 160, 175, 178, 253, 254;
tals 14, 158, 183, 258, 261, 265.
5.4 Articles
5.4.1 Articles definits
Es pot observar que a La brama l’article masculí singular presenta la forma sil·làbica lo (< ILLU) davant de paraules començades en consonant: lo temps 5, lo perque
33, lo coronista 61, lo pes 145, lo morro 147, lo corro 150, lo bando 176, lo fet 177,
lo mando 179, lo reverent 215, lo cor 238, lo cabestre 256, lo mal de bocatge 277.
I adopta la forma asil·làbica l davant de paraules que comencen en vocal (o vocal
precedida de h muda): l’alfóndech 20, l’armari 155, l’hu 186, 228, l’altre 187, 188,
228, l’aladre 201, l’ase 206. I l darrere de les preposicions de, per, a i de la conjunció que, ni i i i ls darrere de les preposicions de, a, contra i de la conjunció que:
del meu 12, del aygua 37, del tot 112, del nas 115, del temps 128, del mont 152, del
juhi 164, del pou 202, dels promens 51, dels pagesos (títol entre 100-101), d’el
temps 132, d’el tot 138, d’el temps 182, d’el mon 251, d’els mals 3, d’els bens 3; al
cap 71, y al bell 79, al bou 150, al trist 155, al manco 192, y al trunfo 202, y al
toch 243, y al gust 244, y al ohir 244, als genolls 120, als garrons 145, y als mots
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270; pel barranch 13; contra’ls 129, quel cor 35, quels nostres 94, que’ls uns 18,
que’ls Francesos 128, ni’l mot 211, y’l dart 222, y’l temps 224.
La forma sil·làbica de l’article femení singular (la < ILLA) s’utilitza davant de
paraules femenines que comencen en consonant i en dos mots que s’inicien en h: la
finestra 12, la ma 21, la tal 23, la vostra 26, 42, la vida 27, la tanda 37, la casa 44,
la qual 56, la llengua 71, la llança 136, la spasa 139, la bayna 140, la cota 146, la
batalla 148, la pluja 153, la cuyna 155, la part 162, la terra 172, la burla 188, la
mira 192, la revesa 196, la braga 213, la porta 223, la fita 229, la mata 239, la
profembra 240, la vista 243, la finor 247, la raho 252, la part 255, la paciencia 266,
la pestilencia 276, la presencia 279; la horta 110, la hu 156. I en el text adopta la
forma asil·làbica (l) davant de paraules que comencen en vocal precedida de h muda:
l’hasta 136, l’hora 237.
Pel que fa al plural, s’empra l’article masculí los (< ILLOS): los altres 18, los
uns me digueren 26, los nostres 58, 59, los llochs (títol entre 100-101), los muscles
129, los pavesins 135, los actes 167. I per al femení l’article les (< ILLES): les mies
6, les paraules 16, les gents 40, les viles 99, les quals 100, les grans 114, les
cuyraces 116, les faldes 120, les armes 130, 153, les chapes 132, les dargues 133,
les ballestes 134, les cordes 134, les tretes 141, les calces 144, les rames 164, les
bassures 168, les antigues 170, les coses 251, les traves 256.
5.4.2 Article neutre
En el text només hi ha dos casos d’ús de l’article neutre, i tots dos es troben en
el mateix vers: y apres del restant, fareu lo queus placia 95.
En català antic s’emprava la forma lo com a article masculí i neutre, però es
reduïa a l formant un tot fonètic amb un mot acabat en vocal, en el cas del nostre
text, amb preposicions i una conjunció. Aquesta forma reduïda és la que posteriorment donà, per reforçar la consonant sola, la forma moderna el.
5.4.3 Article personal
No n’hi ha cap en el text.
5.4.4 Determinants indefinits
Per al masculí singular un 48, 189, 212, 221 / vn 22, 86, 87, 149; per al femení
singular vna 54, 115; i per al masculí plural uns 18 / vns 113. En el text no hi ha
cap forma de femení plural. Tampoc no hi ha alternança en les formes de masculí,
és a dir, sempre apareix un / uns, mai uno / unos.
5.5 Pronoms
5.5.1 Pronoms personals
yo (< EGO) 4, 28, 39, 45, 47, 69, 72, 81, 88, 90, 215, 273, yo’l 211, yols 49,
61, yom 49, preposició + pronom de primera persona del singular: de mi (< MIHI)
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46, 97, a mi 48, 50, 161, 238, en mi 278; tu (< TU) 187; vos (< VOS) 70, 161, 166,
175, 184, 186, 254; ell (< ILLU) 63, 70, 193, 203, 211; nosaltres (< NOS
ALTEROS) 53, nos (< NOS) 60; vosaltres (< VOS ALTEROS) 31; ells (< ILLOS)
25, 29, 49, 173, 174, 181, 255, entre’lls 17, entrells 46, quells 50.
5.5.2 Pronoms febles
• me dispensa 3, me semblaven 14, me digueren 26, me par 67, 68, 71, me paltriga 193, me’n ve 213, me’n dine 214, me’n esclata 238.
• yom atanse 49, ja’m colgue 212, ni ja’m so escapat 217, que’m sembla 17,
que’m par 20, vostre’m sembla 177, tu’m prostre 187.
• mo deuien 47, mi’ntrauesse 90, m’ho faces 197, m’engolit 211, m’ho sorrega
224, m’han pegat 280.
• portant me 2, passejarme 22, atançarme 25, Ohiume 31, teniu me 176, jaqueix
me 187.
S’observa que Gassull empra la forma plena del pronom me (< ME) abans d’una
forma verbal començada en consonant; però quan abans del pronom hi ha un mot
iniciat en vocal usa la forma reforçada em (s’elideix e i m esdevé consonant final
del mot que precedeix el pronom). Gassull usa la forma reduïda m abans d’un pronom començat en vocal (o h muda) i quan precedeix una forma verbal començada
en vocal, i me en posició postverbal en verbs acabats en consonant o semiconsonant.
• te’l juga 208, te fira 231, te llastime 233, te fich 234, te bolque 234, te
comprenga 235.
• no t’ho cal 197, t’ho guanyava 208, t’estrenga 232.
Hi ha poques ocurrències del pronom de segona persona del singular (TE). Només es pot matisar que l’autor usa la forma plena del pronom quan aquest precedeix un verb començat en consonant o bé un altre pronom que presenta la forma
reduïda. La forma t Gassull l’empra abans d’un pronom començat en h muda i quan
precedeix una forma verbal començada en vocal.
• sen torne 152, se afluxa 156, se parlen 173, se crien 174, se trespon 193, se
traga 211, se consuma 230, se deuen 245, se planyen 253, se consolen 254.
• nos pot 159.
• s’acostaven 11, sespargiren 98, ses armat 148, los s’entenen 173, s’ho faria
215, s’es tret 223, s’engurguça 224, s’enllafarda 226, s’acostuma 227, s’acacha
236, s’aplata 236, s’agafa 277.
• allunyantse 46, acostantse 48, partint se 97, diu se 276.
Es pot observar que Gassull empra se (< SE) abans d’una forma verbal començada en consonant, tant si el mot que precedeix el pronom acaba en consonant com
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en vocal: tot se consuma 230, llibre se deuen 245. Només hi ha un cas que abans
del pronom hi ha un mot començat en vocal i usa s < se: nos pot 159. Quan la forma verbal s’inicia en vocal, aleshores l’autor usa la forma reduïda del pronom
s’acostaven 11. Cal destacar, però, que hi ha un verb començat en vocal i usa se: se
afluxa 156. En posició postverbal en verbs acabats en consonant empra sempre se.
• dogal l’estire 66, ab l’enmescuit 225, y l’empollastrit 226, l’altre l’albarda
228.
• quel poguera 67, quel regire 69, quel portaueu 71, nol escopieu 72, ja’l gaffa
186, te’l juga 208, no’l jugava 209, ni yo’l m’engolit 211, y’l met 227.
• yols respongui 61, aixi’ls voleu 172, no’ls deu 182, no’ls coneix 246, no’ls
remuga 246, qui’ls escorcolla 248, y’ls tria 248, no’ls llimiteu 268.
• les assola 145, les hi 228.
• dexau les 262.
• tal lo peciga 146, cudolas lo chafa 189, ell lo se traga 211.
• cercarlo 77, castigarlo 80, ruxaulo 204.
• genolls, los pleguen 120, cuyna, los era 155, tot los aduoca 163, ells los se
parlen 173, los s’entenen 173, ells los se crien 174, puix los ho mostraren 263.
• fer los tal 175, llevau los 256, jaquiu los 257, dexau los 265, dau los 268,
donau los 270.
Gassull empra la forma reduïda l (< lo) i ls (< los) del pronom de tercera persona del singular i plural masculí en verbs començats en consonant només quan el mot
que precedeix el pronom acaba en vocal: quel regire 69, aixi’ls voleu 172. Hi ha
vacil·lació quan el verb comença en vocal i el mot que precedeix el pronom acaba
en vocal, a vegades el pronom s’aglutina al mot que el precedeix i d’altres s’apostrofa davant la forma verbal: nol escopieu 72, l’altre l’albarda 228. Es fa valer de
la forma plena lo quan el verb o el pronom següent comença en consonant i el mot
que precedeix lo acaba en consonant: tal lo peciga 146. I usa la forma plena de
masculí plural (los < ILLOS) quan el verb o pronom comença en consonant o vocal
i el mot que precedeix los acaba en consonant: tot los aduoca 163, ells los se parlen 173. En posició postverbal en verbs acabats en consonant o uau l’autor utilitza
los. En el text no hi ha cap cas del pronom de tercera persona singular femení, només hi ha tres ocurrències del pronom femení plural (les < ILLAS): abans d’un verb
començat en vocal, precedint un pronom amb h muda i en posició postverbal d’un
verb acabat en semiconsonant.
• hins escolta 55, quens fassau 93, nons vullen 94.
• bondat: nos ou 55, mal nos vol pendre 165.
• plaunos 91.
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Hi ha poques ocurrències del pronom de primera persona del plural, però segurament es pot determinar que Gassull empra la forma reduïda ns (< nos) quan el verb
comença en vocal o consonant i el mot que precedeix el pronom acaba en vocal: hins
escolta 55. Quan acaba en consonant, aleshores empra nos (< NOS): mal nos vol
pendre 165. En posició postverbal en verbs acabats en semiconsonant l’autor usa
nos.
• vos mantinga 28, vos ayt 28, vos llevat 37, vos romanen 181.
• reposaruos 86, aydaruos 88, curruxaruos 89, usurparvos 179, fer vos 275.
• yus llargue 28, sius plau 31, quius hou 35, nous ho parlauem 41, nous hodiria
45, que us a’nfellonits 62, no us posasseu 82, nous caldra 89, queus hi’ntrauesseu
92, queus placia 95, nous escriga 112, us perjudiquen 171, us offenen 171, us hi
mescla 175, us calia 180, us deguen 185, us toca 186, us ho faça 193, us ho diga
193, no us cal 195, no us cal 196, us prech 273.
Vacil·lació en posició inicial de vos (< VOS) i us, amb clar predomini de la
darrera forma. En posició postverbal, com és d’esperar, la forma usada és vos.
• mes ne tinguesseu 83.
• no’n pot 140, sen torne 152, que’n passeu 191, me’n ve 213, me’n dine 214,
non fas 218, me’n esclata 238, no’n porieu 260, ara’n veig 278.
• sorbiu ne 212, met n’hi 230.
Gassull empra el pronom ne (< NE) abans de verbs començats en consonant,
però només si el mot que precedeix el pronom acaba en consonant: mes ne
tinguesseu 83. Si acaba en vocal usa la forma reduïda: no’n pot 140, non fas 218. I
si el mot acaba en vocal i el verb comença en vocal, la forma reduïda del pronom
s’aglutina al mot que el precedeix: me’n esclata 238. En posició postverbal empra
ne: sorbiu ne 212 i n en combinació amb un altre pronom començat en h muda: met
n’hi 230.
• ho: ho parlauem 41, nou sabria 42, hodiria 45, mo deuien 47, nou fesseu 81,
ho pensasseu 85, us ho faça 193, us ho diga 193, no t’ho cal 197, m’ho faces 197,
t’ho guanyava 208, s’ho faria 215, ho recita 216, m’ho sorrega 224, los ho mostraren 263, hu han heretat 264, hu prengau 273, hu reputeu 274, ho dic 275.
• yaurem ho 92.
En el text el pronom neutre ho (< HOC) apareix sempre en posició preverbal
excepte en un cas: yaurem ho 92. Aquest pronom es troba representat majoritàriament per la grafia ho, però hi ha un cas que va sense h: mo deuien 47 i cinc
amb u, tres amb h: hu han heretat 264, hu prengau 273, hu reputeu 274 i dos sense: nou sabria 42 i nou fesseu 81.
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• hi: mi’ntrauesse 90, hi trobam 91, yassistiren 96, queus hi’ntrauesseu 92, no
hi porta 141, no hi porta 142, us hi mescla 175, no hi cal 194, ni si hi cal 194, hi
anem 218, les hi percha 228, hi afolla 225, y aguarda 229, hi troba 272.
• torcent hi 147, met n’hi 230.
El pronom adverbial hi (< IBI) en el text apareix gairebé sempre en posició
preverbal. Gassull empra majoritàriament la grafia hi, només hi ha un cas sense h:
mi’ntrauesse 90 i un amb la grafia y: y aguarda 229.
• li: li diuen 54, li posa 188.
El pronom li (< ILLI), que substitueix un complement indirecte singular, només és present en el text dues vegades, i totes dues en posició proclítica.
Dobles: mi’ntrauesse 90, queus hi’ntrauesseu 92, sen torne 152, los se parlen
173, los s’entenen 173, los se crien 174, se’n avenen 174, us hi mescla 175, us ho
faça 193, us ho diga 193, t’ho cal fer 197, m’ho faces 197, te’l juga 208, t’ho guanyava 208, yo’l m’engolit 211, lo se traga 211, me’n ve 213, me’n dine 214, s’ho
faria 215, m’ho sorrega 224, les hi percha 228, met n’hi 230, me’n esclata 238, los
ho mostraren 263.
5.6 Verbs
5.6.1 Mode indicatiu
Present: pel que fa a la primera conjugació, la marca de primera persona del singular [e], pròpia dels verbs regulars, encara no està generalitzada. S’observa que quan
el verb té un segment velar es conjuga com els verbs de la segona i tercera conjugació: prech 235, 273. Val a dir que les formes de tercera persona del singular
d’aquest temps són les que predominen al llarg de tot el text (cinquanta-set ocurrències conjugació I, dotze IIa, vint-i-tres IIb i cinc IIIb). En la primera persona del plural
dels verbs de la primera conjugació hi ha vacil·lació, en dos casos s’empra com a segment de mode/temps la vocal temàtica: anam 77, trobam 91 i en els altres dos e: reguem 190, anem 218. En la segona persona del plural també hi ha vacil·lació, tres
casos amb a: anau 34, 38, enuentariau 167 i un amb e: passeu 191.
Present impersonal: en un cas de tres s’usa el pronom impersonal posposat al
verb: diu se 276.
Pretèrit indefinit: en dos casos de sis es troba intercalat entre el verb auxiliar i
el verb principal un o dos pronoms: haus algu fet 36, han vos llevat 37.
Pretèrit perfet simple: només hi ha dos verbs en el text que presentin la tonicitat en el radical: viu 13, 49 i dix 51, 63, 70. Predominen les formes febles: cuyti 21,
sopti 24...
Pretèrit perfet compost: tan sols hi ha una forma en tot el document: vaig
atançarme 25. S’empra el perfet simple feble.
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Condicional: cal destacar la forma de segona persona del plural del verb poder:
porieu 260, sense la d.
Construccions en passiva: hi ha dues formes en primera persona del singular:
so arribat 32, so escapat 217; la resta de casos són en tercera persona del singular:
ses armat 148, fo travat…
5.6.2 Mode subjuntiu
Present: en valencià la primera i tercera persones del singular de la primera
conjugació tenen la terminació –e i en la segona i tercera conjugacions la terminació –a. Cal destacar tres formes fortes: ayt 28, toch 232 i fich 234 (3a sing. conj. I).
En la primera persona del singular de la conjugació IIa trobem la forma escriga i
en la IIIb diga 193; la desinència –iga és pròpia dels parlars occidentals. Val a dir
que en la conjugació II15 formaven una excepció saber, cabre i alguns altres verbs,
que feien el subjuntiu amb –ia– com a conseqüència de la iod etimològica
(SAPIAM). Aquesta desinència, en l’època medieval, s’havia estès en alguns verbs
com plaure i trobar. En el text que ens ocupa, trobem la forma placia 95 (actualment en valencià es fa plaga). Cal destacar la forma sia 177, sense el segment velar (siga), actualment aquesta forma arcaica només s’usa en frases lexicalitzades (al
cel sia, o sia...). I en la conjugació IIIb es troba la forma de tercera persona del singular fira 231 (ferir). En català antic es van produir dos canvis de radical del verb
ferir (no es mantenen en el parlar modern): un és el radical fir– (del llatí FERI–)
dels presents d’indicatiu i subjuntiu, i l’altre és ferr– per al futur i condicional.
˘ Pel
˘
que fa a la primera persona del plural, només hi ha formes de la conjugació IIa:
vejam 73, romangam 193 i en la segona persona del plural hi ha formes de la conjugació I: tenteu 266, IIa: prengau 273 i IIb: fassau 93. Es pot observar que no hi
ha hagut mutacions, en català antic és pròpia la terminació –EMUS i –ETIS en la
conjugació I i –AMUS i –ATIS en la conjugació II i III. Tan sols cal destacar l’absència del segment velar en els verbs de la conjugació IIb: sapiau 52, vullau 86 i
siau 258.
Pretèrit imperfet: només hi ha una forma de primera persona del singular,
poguera 67 (conjugació IIb), i la resta són formes de la segona persona del plural:
posasseu 82, pensasseu 85 (conjugació I, conservació de la vocal temàtica) i fesseu
81, fosseu 259 (conjugació IIb).
Imperatiu: s’observa que les formes de segona persona del plural conserven
majoritàriament (nou casos de deu), com en el present d’indicatiu, la desinència llatina –ATIS en comptes de les formes analògiques en –e: ruxaulo 204, fluxau 256...,
enfront de reputeu 274.

15. Vegeu Gulsoy (1993: 380).
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5.6.3 Formes no personals
Infinitiu: cal destacar un cas de vacil·lació, en el vers 162 s’empra l’infinitiu
defendre i en el 241 la forma defensar (hi ha canvi de conjugació). D’altra banda,
en la conjugació IIa trobem l’infinitiu pendre, amb pèrdua de la primera ròtica.
Gerundi: tots els gerundis del text acaben en –nt. L’evolució fonètica regular
del grup llatí ND va ser –n. Posteriorment adquireix una dental final per interferència amb el participi actiu que la posseïa etimològicament. Només cal mencionar un
castellanisme, la forma callando 178.
Participi: s’observa que hi ha flexió de gènere i nombre: passat 182, fita 218,
remorats 34, volotades 39. Les formes de participi que apareixen en el text desenvolupen diverses funcions:
- Verb principal: en temps simple: plantat 150; en temps compostos: anau
remorats 34.
- Construccions passives: ses armat 148.
- funció adjectival: podrides 133, florides 134.
5.6.4 Taula de formes verbals
Té l’objectiu de recollir totes les formes verbals que apareixen en el text i classificar-les segons el mode, temps, persona, nombre i conjugació a la qual pertanyen.

I
N
D
I
C
A
T
I
U

P
R
E
S
E
N
T

meteu 35, rompeu 170.

romanen 181, deuen 249.

anam 77, trobam 91,
reguem 190, anem 218.

anau 34, 38, enuentariau
167, passeu 191.

pleguen 120, perjudiquen
171, parlen 173,
representen 250.

2

3

son 100, 184, 243, volen
251.

voleu 43, 172, 179, sou 90,
166, 168.

sorbiu 212.

diuen 54, venien 111,
senten 247.

dieu 70, teniu me 176.

hou 35, ou, 55, te 66,
209, diu 186, ve 213.

dich 69, 81, tinch 199.

IIIb (sentir)

LA

1

3

es 33, 64, 65, 73, 220, no’s
63, 165, 217, 273, par 20,
67, 68, 71, 149, ha 52, 205,
val 81, pot 140, fa 147, vol
165, pot 242, coneix 246,
vol 252.

fas 218.

veus 187.

dispensa 3, sembla 17,
151, 177, escolta 55,
bandeja 58, toca 161, 186,
guarda 115, porta 136, 138,
139, 141, 142, 143, 144,
assola 40, peciga 146,
afluxa 156, blasfoma 156,
plaunos 91, veu 161, 275,
aduoca 163, mescla 175,
deu 182, cal 193, 194, 195,
calla 178, gaffa 186, posa
196, 197, 198, 203, 218.
188, chafa 189, esclafa
189, paltriga 192, está 196,
resta 205, juga 208, traga
211, cala 213, recita 216,
esta 219, ensopega 221,
ensodega 221, sorrega
224, afolla 225, percha 228,
alabarda 228, aguarda 229,
esclata 238, remuga 246,
escorcolla 248, tria 248,
espluga 248, esforça 255,
troba 272.

se 73, puch 88, vull 191.

veig 39, 278, crech 47.

IIIa (servir)

LINGÜÍSTIC DE

PLURAL

SINGULAR

2

1

IIb (témer)

atanse 49, stich 72, 210,
postre 187, dine 214, estich
221, prech 235, 273.

CONJUGACIONS
IIa (beure)

I (cantar)
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SINGULAR

˘

PLURAL

SINGULAR

PLURAL

SINGULAR

PLURAL

´

3

3

1

I (cantar)
s’enllafarda 226.

sumava 5, dubtava 7.

guanyava 208, jugava 209.

3 vetllava 1, maixcava 206,

parlauem 41.

1 anauem 43, rahonauem 44,

delliberaueu 75.

2 portaueu 71, anaueu 73,

pensauen 47, usaven 129.

3 deuallaven 13, semblaven 14,

IIa (beure)

se deuen 245.

eren 28.

era 7, 155, carellera 70,
calia 180.

IIb (témer)

CONJUGACIONS

deuien 47, volien 50.

haus algu fet 36.

1
3

s’han mogut 59.

han vos llevat 37, han

3 heretat 264, m’han pegat 280.

IIIa (servir)

IIIb (sentir)

diu se 276.

escopieu 72.

tenien 17, venien 19.

m’engolit 211.

a’nfellonits 62.

I
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I
C
A
T
I
U

C
O
M
P SINGULAR 1
O
S
T
vaig atanaçarme 25.

mostraren 263.

cuyti 21, sopti 24, negui
279.

respongueren 29.

perde 210.

respongui 29, 60.

viu, 13, 49.

ixqui’n 12.

IIIa (servir)

yassistiren 96, sespargiren
fo 56, 203, 237, 239. 98, partiren 99, exercien
130.

IIb (témer)

CONJUGACIONS

digueren 26.

dix 51, 63, 70.

IIIb (sentir)
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I
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V
E
R
B
S

R
E
F
L
E
X
I
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S

SINGULAR

IIa (beure)
caldra 89, veura 249.

I (cantar)
3

metrem 176.

CONJUGACIONS
IIb (témer)

yaurem 92.

fareu 95.

1

2

PLURAL

sabria 42, faria 215.

s’entenen 173.

se planyen 253, (se)
dolen 253.

porieu 260.

3

veurieu 131.

SINGULAR

yrieu 159.

2

s’acostaven 11, se crien

se trespon 193.

PLURAL

3 224, s’acostuma 227,

sen torne 152, s’engurguça

SINGULAR

3 174, se consolen 254.

s’acacha 236, s’aplata 236,
s’agafa 227, (s’)apega 227.

PLURAL

IIIa (servir)

se consuma 230.

IIIb (sentir)

hodiria 45.

se’n avenen 174.

P
R
E
T
È
R
I
T

P
R
E
S
E
N
T

I
M
P
E
R
F
E
T

I (cantar)

207, fo tornada 240, esser
maltractats 250.

3

2

PLURAL

3

2

1

3

2

posasseu 82, pensasseu 85.

hi’ntrauesseu 92, tenteu
266, llimiteu 268.

llargue 27, ayt 28, estire
66, retire 68, regire 69,
cesse 87, compare 204,
215, soflime 231, toch 232,
fich 234, llastime 233,
bolque 234, arrime 234.

picotejes 219.

212, folgue 215.

1 mi’ntrauesse 90, colgue

SINGULAR

PLURAL

fodonada 53, ses armat

3 148, fo travat 206, fo triat

deguen 185.

fesseu 81, fosseu 259.

poguera 67.

vullen 94, sien 242.

prengau 273.

poguera 67.

vejam 73, romangam 193.

sapiau 52, vullau 86,
fassau 93, siau 258.

sia 177,
estrenga 232.

faces 197.

faça 193.

IIb (témer)

CONJUGACIONS

placia 95,
comprenga 235.

escriga 212.

IIa (beure)

fo trames 201,
fo tret 202,
s’es tret 223.

IIb (témer)

CONJUGACIONS

nix quen 80.

IIIa (servir)

IIIa (servir)

ohis 20.

mantinga 27,
fuja 151, fira 231.

diga 193.

IIIb (sentir)

IIIb (sentir)

LA

SINGULAR

SINGULAR

217.

1 so arribat 32, so escapat

IIa (beure)
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PLURAL

SINGULAR

2

2

I (cantar)

ruxaulo 204, donau vos
254, llevau los 256, fluxau
256, dexau les 262, dexau
los 265, dau los 268,
revocau 269, donau los
270, reputeu 274.

I (cantar)

estant 1, 11, portant 2, 116,
llançant 16, mostrant 22,
caminant 25, parlant 46,
allunyantse 46, acostantse
48, aydant 88, restant 95,
tornant 99, mostrant 155,
plegant 168, callando 178
(cast.).

INFINITIU

GERUNDI

remorats 34, volotades 39,
engaltades 114, plantat
150, passat 182, fita 218.

cantar 7, passejarme 22,
trigar 24, trencar 38, tornar
49, sertillar 67, cercarlo 71,
castigarlo 80, reposaruos
86, aydaruos 88,
curruxaruos 89, abreujar
110, estar 112, pintar 160,
usurparvos 179, defensar
241, usar 265.

PARTICIPI

IIa (beure)

IIb (témer)

CONJUGACIONS

IIb (témer)

met n’hi 230.

IIa (beure)

saber 43, fer, 60, 75,
85, 175, 197, 275,
valer 93, atenyer 93,
constrenyer 94,
delliber 96,
strenyer 117,
correr 172, senyer 212.

CONJUGACIONS

veure 23, 50, 158, cloure
117, traure 140, delliure
157, descriure 160,
defendre 162, pendre 166,
metre 180, 245, noure 182,
moure 186, postre 187,
admetre 242.

fent 4, 18, torcent 147.

IIIa (servir)

IIIa (servir)

jaquiu 257.

sentir 23, dir 47, 50,
cosir 196, ohir 244.

IIIb (sentir)

ohiume 31.

IIIb (sentir)

exir 260.

sentint 6, dientlos 28.

jaqueix me 187.

partint 97.

enmescuit 225,
empollastrit 226.
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5.7 Adverbis
5.7.1 Adverbis de lloc16
• Damunt: compost de la preposició de i l’adverbi amunt (igual a d’amunt).
˘ MONTEM, «a la muntanya», «a la part alta». En el text
Amunt prové del llatí AD
només hi ha una ocurrència: portant les cuyraces, damunt ben esteses 116.
• TRANS > tras, «a través», partícula que en llatí vulgar prengué el sentit de
«darrera» (d’on ve el castellà tras i detrás). En el text hi ha dues ocurrències: ni ja
fo trames, ni fo tras l’aladre 201, per que encara Lloth no fo tras la mata 239.
• UNDE > on. En el text apareix majoritàriament amb h antietimològica: hon
anauem 43, hon anaueu 73 i reforçat per una preposició: per hon s’an mogut 59, a
hon no us calia 180. Hi ha dos contextos en què l’adverbi no porta h, i està reforçat
per la preposició de: dientlos don eren 28, d’on partiren 99.
• VALLE > avall. Tan sols hi ha una ocurrència en el text: barranch avall 13.
5.7.2 Adverbis de temps
• AD HANC HORAM («a aquesta hora») > encara. La conversió de la o en a
és deguda segurament a la influència de ara. Hi ha cinc ocurrències en el text: ni
encara llentilles 199, mas encara axo 220, ni encara llamp te fira y soflime 231,
que a mi encara llas 238, per que encara Lloth no fo tras la mata 239. S’observa
que en quatre ocurrències encara apareix després d’una conjunció i l’altra després
d’un pronom tònic.
˘ PRESSE
˘
• AD
> aprés «després». Només hi ha una ocurrència: y apres del restant, fareu lo queus placia 95.
˘
˘
• *ANIQUE
> anc, significa «mai», «cap vegada» i *ANIQUE
vol dir «enca˘
ra», format damunt el model de DENIQUE per substitució popular de la preposició
de per a. En el text només hi ha una ocurrència: de fer tal escandil, ni anch ho
pensasseu 85.
• ANTE ANNUM > antany («en temps passat», «l’any proppassat»). Tan sols
hi ha una ocurrència: sapiau mossenyer, qu’antany no ha molta 52.
˘
• DE FORIS
> defora. Només hi ha un context: cuyti tost defora 21.
˘
• HAC HORA
(«en aquesta hora») > ara. En el text hi ha cinc ocurrències: vn
poch ara cesse 87, molt mes que no ara 129, per ara defendre 162, que ara perde
210, ni ara me’n dine 214, per ço ara’n veig en mi esperiencia 278.
• IAM > ja. Hi ha vuit ocurrències, set amb la grafia j i una amb y: o que ja sen
torne 152, d’el temps ja passat 182, si l’hu diu ja’l gaffa 186, ni ja fo trames 201,
ni senyer ja’m colgue 212, ni ja’m so escapat 217, ni ja estich un gat 221, quant ya
la profembra en sal fo tornada 240.
• IAM MAGIS («ja més») > jamés. Equival a «mai». Només hi ha una ocurrència: y de tals dexebles james siau mestre 258.
16. Els adverbis de lloc ací, dacens, deçà i allà s’han comentat en l’apartat d’adverbis demostratius.
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• PRAESTO > prest. Equival a «aviat». Aquest adverbi només apareix en dos
versos: que prest als garrons lo pes les assola 145, y prest revocau aquexa sentencia 269.
˘
• TOSTUM
(«torrat») > tost. En llatí vulgar i en el romànic primitiu prengué el
significat de «massa cuit», «cuit massa de pressa», «fet de pressa», i d’aquí el significat «aviat»: y ab larch en la ma, cuyti tost defora 21.
• Sus (SURSUM) + ara > Sus ara. El significat originari era «sobre ara» («ara»);
per això susara o suara no té un valor fix de temps passat ni de temps futur, sinó
que el seu valor temporal depèn del temps del verb que l’acompanya. En el cas del
nostre text significa «ara mateix»: Ohiume sius plau, vosaltres sus ara 31.
5.7.3 Adverbis de mode
• *ACCU’SIC > així. Format amb el clàssic SIC «així» i la partícula demostrativa *ACCU–. En el text hi ha cinc ocurrències, en cap cas apareix la forma femenina aixina, pròpia del valencià actual: Y axi entrells parlant, de mi allunyantse 46,
que axi’ls voleu correr mortalment la terra? 172, que us deguen a ira mortal axi
moure 185, y al gust y al ohir axi delitables 244, y axi la finor d’aquells tan pochs
senten 247.
˘
• BENE
> bé. En el text hi ha cinc ocurrències: molt be castigarlo 80, yo puch
be aydaruos 88, molt be’stich encera 210, ni lo reverent prou be ho recita 216, pero
no’ls coneix, qui be no’ls remuga 246. I amb la variant ben, que s’usa només com a
proclític, tres ocurrències: que ben sertillar 67, damunt ben esteses 116, a regna ben
solta 257.
5.7.4 Adverbis de quantitat
• AL + MANCO > almanco. Equival a «almenys». Tan sols apareix en un vers:
mas que romangam al manco a la mira 192.
• MAGIS > més. En el text hi trobem set ocurrències: quant mes s’acostaven
11, molt mes ne tinguesseu 83, que mes nous caldra 89, molt mes que no ara 129, y
mes destre 259, mas si en mes cobles vostra reverencia 271, Car diu se que, mes
que la pestilencia 276.
˘
• MINUS
> menys: ni contra vos menys son grans vilanies 184.
˘
• MULTU
> molt. En el text hi ha dotze ocurrències17: y sens molt trigar 24,
molt mes ne tinguesseu 83...
˘
• PRODE
(«profit», «profitós») > prou. Hi ha quatre ocurrències en el text:
cuyraces prou altes 119, y prou taulagines 122, ni lo reverent prou be ho recita 216,
que prou esta trita 219.
• QUANTUM MAGIS > quant més. S’usa per introduir una frase indicadora
d’augment progressiu: y estant en est dubte, quant mes s’acostaven 11.
17. Vegeu totes les ocurrències de l’adverbi molt: 17, 19, 24, 36, 64, 80, 83, 114, 130, 207, 210, 227.
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• TANTUM > tant. Hi ha dues ocurrències en el text: tant sopti quellora 24,
puix tant representen 250.
• TAM > tan. Hi ha cinc ocurrències en el text: te nom tan reues 66, qui porta
les calces tan justes y estretes 144, aquests y molts altres tan lisos vocables 241, y
axi la finor d’aquells tan pochs senten 247, ab ma tan fexuga 249, de gent tan enorme 267.
• SOLUM («solament») > sol > sols. S’afegeix la –s adverbial que es troba en
altres mots com mentres. Només hi ha una ocurrència en el text: mas sols vn poquito
86.
5.7.5 Advervis d’afirmació
• SIC («així») > sí. Només hi ha una ocurrència: ni no hi cal coxi, ni si hi cal
cadira 195.
˘
• TAM BENE
> també. Provinent de la forma aglutinada de tan i bé. En el text
hi ha tres ocurrències: y d’Almuçafes, tambe y d’Alboraya 105, tambe d’Espioca,
Carpesa y Payporta 107, rodelles tambe, y prou taulagines 122.
5.7.6 Adverbis de negació
• NON > no. En el text hi ha quaranta-quatre ocurrències18 d’aquest adverbi
negatiu: car no sens gran causa, veig yo volotades 39, sapiau mossenyer, qu’antany
no ha molta 52…
• TAM PAUCU > tampoc. Provinent de la forma aglutinada de tan i poc: la
vostra merce, tampoch nou sabria 42.
5.7.7 Adverbi interrogatiu
˘
• QUOMODO
> com. En tot el text només hi ha un adverbi interrogatiu: vna
com li diuen, sentença maluada 54.
5.7.8 Locucions adverbials
˘˘
˘
• DE-ÇA
ET DE-ILLAC
> deçà i dellà. Locució que s’empra per indicar una
varietat de llocs indeterminats. En el text només hi ha una ocurrència: de ça y della,
tantost sespargiren 98.
˘ ˘ PLUS > d’avui més. Equival a «d’ara endavant». En el text no• DE˘ HODIE
més hi ha una ocurrència: a fer que duy mes, de nos ningus jangle 60.
˘
• NULLU TEMPUS
> nul temps. Equival a «mai». En el text només hi ha una
ocurrència: contra ningun clergue, nul temps permetesseu 84.
˘ > per ço. Aquesta locució té valor causal, equival a «per
• PER ECCE HOC
això», «per aquesta causa». En el text només hi ha una ocurrència: per ço ara’n veig
en mi esperiencia 278.
18. Vegeu totes les ocurrències d’aquest adverbi: no 63, 112, 129, 141, 140, 180, 183, 195, 196, 197,
205, 219, 225, 239, 242, 249, 252, 266, 273, 275; no’ 260; no’s 63, 165, 217, 272; nos 159; no’s 63;
nou 41, 81; nous 41, 45, 82, 89, 112; nol 72; no’l 209; no’ls 182, 246, 268; non 218; nons 94; no’n 140.
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• PER ˘IPSUM > per això. Expressa causalitat. En el text hi ha una ocurrència:
ni que per aixo, fer delliberaueu 74.
˘
• SINE
PLUS > sense pus. Equival a «sense més». Aquesta locució s’empra per
indicar que alguna cosa és feta «sense justificació» o «sense motius». En el text
només hi ha una ocurrència: encontra nosaltres, sens pus fodonada 53.
• Volta volut. Equival a «de sobte». Només hi ha una ocurrència: de volta volut,
anam a cercarlo 77.
5.8 Preposicions
Les preposicions es classifiquen en febles i fortes. Les primeres no tenen accent, són àtones, formen una sola unitat prosòdica amb el mot que regeixen, i les
segones són tòniques.
5.8.1 Preposicions febles
• AD > a. En el text hi ha vint-i-cinc ocurrències de la preposició a tota sola.
En la majoria de contextos acompanya un pronom tònic: ya cap d’un poquet, a mi
acostantse 48, ¿a vos qui us hi mescla en fer los tal guerra? 175; introdueix un
complement circumstancial de lloc: tornant a les viles 99, que apres que a Valencia
negui la presencia 279; introdueix un complement circumstancial de manera: olent
a resclum 133, yrieu a peu 159; o fa d’enllaç per introduir un infinitiu de moviment:
a fer que duy mes, ningus jangle 60, anam a cercarlo 77. Cal destacar que hi ha
tres casos en què la preposició a apareix aglutinada a la conjunció coordinada copulativa: ya foch y a brasa 78, y al bell tricotraco, ya bon tall d’espasa 79, ya tal
lo peciga, la cota de malla 146; un cas amb la preposició per: pera la batalla 148 i
un altre amb la conjunció que: qu’a mi toca 161. Hi ha contracció de la preposició
a i de l’article definit el i els sempre que el mot que segueix l’article comença en
consonant: y al bell 79, per al bou 150, prest als garrons 145.
• APUD > ab (variant d’amb). En el text hi ha divuit ocurrències de la preposició ab tota sola. S’usa per expressar les circumstàncies modals d’una acció, concretament introdueix complements circumstancials de manera: ab veu entonada 51,
no hu prengau ab impaciencia 273; i complements circumstancials d’instrument: y
ab larch en la ma 21, ruxaulo ab cua d’aladre 204. Només hi ha un cas en què el
complement circumstancial és de companyia: que’ls uns ab los altres 18. Cal destacar que la preposició ab apareix dues vegades aglutinada a la conjunció coordinada copulativa: yab tal gara gara 34, yab tot que raho 83, i un cop amb la conjunció que: quin es lo perque, cab tanta gatzara 33 (la conjunció que pren la grafia c
perquè s’ha elidit la vocal e i la consonant velar es troba en contacte directe amb la
vocal a).
Al llarg de la història de la llengua s’han produït a vegades modificacions o
confusions entre algunes preposicions, com a conseqüència del caràcter feble
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d’aquestes partícules. En valencià el cas més significatiu és el de la preposició amb,
que col·loquialment s’ha substituït per en (pronunciat [an]). En aquest text no es
constaten confusions en l’ús d’aquestes preposicions.
• DE > de. En el text hi ha vuitanta-dues ocurrències d’aquesta preposició. La
majoria de vegades apareix la forma simple de (quaranta cops) i, en segon lloc, la
forma apostrofada d’ (vint-i-quatre cops), quan el mot següent comença en vocal o
h muda, excepte en una ocasió: o han vos llevat, del aygua la tanda, 37. Hi ha quatre casos, però, en què d apareix aglutinada al mot següent: dientlos don eren 28. A
més a més, hi ha catorze contextos on es pot veure la contracció de la preposició de
amb l’article masculí singular i plural: y en guarda del nas, cascu vna’spiga: 115.
Cal destacar que, d’aquestes catorze ocurrències, Gassull apostrofa cinc vegades la
preposició davant l’article masculí: crueres, y poms d’el temps de les chapes, 135.
En general, a La brama, aquesta preposició s’empra sobretot per introduir complements de nom: o veu de persones, o exam d’abelles 9, gorjals, y manyoples del temps
que’ls inglesos 128; i complements de lloc: y es desta Seu, d’aci de Valencia 65,
de Benimaclet, y de Borriana, 109. S’observa en pocs contextos que de precedeix
un pronom relatiu: ni tota la cosa, de que rahonauem 44 i un pronom personal: Y
axi entrells parlant, de mi allunyantse 46.
• IN > en. En el text hi ha divuit ocurrències d’aquest pronom amb la forma en
i quatre amb la forma reduïda ’n. En la majoria de contextos introdueix un complement circumstancial de lloc: Y ab larch en la ma, cuyti tost defora 21, que’n ceda y
en llibre se deuen tots metre 245. Hi ha dos casos en què apareix darrere un verb
que expressa moviment: Y estant en est dubte, quan mes s’acostaven 11, quel cor
de quius hou, meteu en pressura? 35; i en dos casos darrere de pronom, un interrogatiu: en que us perjudiquen aquests ni us offenen 171; i l’altre pronom personal
tònic: per ço ara’n veig en mi esperiencia 278.
Val a dir que les preposicions a i en són dues de les partícules més gramaticalitzades de la llengua. A causa del seu significat poc definit, a i en s’usen en contextos semblants amb un valor equivalent o pròxim. En valencià es poden establir
les distincions següents19:
a) si el complement designa la destinació d’un moviment s’usa la preposició a:
jaquiu los anar, a regna ben solta 257.
b) si el complement indica la pura localització tant es pot emprar a com en. En
el text que ens ocupa, s’empra en: questa per al bou, plantat en lo corro 150.
- Davant de topònims a. Segons la gramàtica de l’AVL en la llengua antiga tant
a com en podien aparèixer davant dels topònims, però es considera que en era més
freqüent. A La brama hi ha un empat d’usos: fins en Roma 158, que a Valencia 279.
19. La GNV (2006: 199-202) explica detalladament els usos de les preposicions a i en.
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- davant de l’article definit es pot usar a o en. En el text predomina l’ús de a:
puix son a la vista, y al toch agradables 243.
- davant d’indefinits, quantitatius, demostratius..., s’usa en: y en tal delliber,
puix tots yassistiren 96, y fo triat d’anques en molt gran rabera 207, y estant en est
dubte 11.
• PER > per. En el text hi ha setze ocurrències de la preposició per tota sola.
En la majoria de contextos indica finalitat (davant d’infinitiu, quan el verb és d’acció voluntària, o sintagma nominal): per veure i sentir la tal viafora 23, y per abreujar, de tota la horta 110. Cal destacar que apareix tres cops davant del pronom res:
que traure no’n pot per res la bayna 140. Introdueix un complement circumstancial de temps: sumava lo temps per anys y jornades 5, la part d’aquestos, per ara
defendre 162; de lloc: per hon s’an mogut, los nostres coratges 59; i de causa: les
armes vntades, per por de la pluja 153. També apareix davant d’adverbi: y per no
ni ha, collo no ni resta 205; i formant una locució conjuntiva: que per molt que
fosseu subtil i mes destre 259. Només hi ha dos contextos de la preposició composta per a: y tal ses armat pera la batalla 148, questa per al bou, plantat en lo corro
150; i un context amb l’article masculí singular aglutinat: y viu, pel barranch avall
deuallaven 13 (introdueix un complement circumstancial de lloc).
5.7.2 Preposicions fortes
• CONTRA > contra. En el text hi ha tres ocurrències, dues expressen oposició
respecte a algú en el sentit d’ofendre’l: contra ningun clergue, nul temps permetesseu 84, ni contra vos menys son grans vilanies 184 i l’altre expressa oposició
respecte a algú en el sentit d’atacar-lo: usaven los muscles, y contra’ls Inglesos 129.
• *DE-AB-ANTE > davant. Tan sols hi ha una ocurrència: vn pas dauant altre,
mostrant passejarme 22.
• ˘INTRA o ˘INTER > entre. En el text hi ha dues ocurrències, en totes dues
aquesta preposició expressa l’espai que separa dues persones: que’m sembla tenien
entre’lls molt gran cisma 17, Y axi entrells parlant, de mi allunyantse 46.
˘ > sene > senes > sens > sense. En el text hi ha cinc ocurrències d’aquesta
• SINE
preposició; totes les mostres són del tercer estadi: y sens molt trigar 24, car no sens
gran causa 39, sens vot d’aquests altres yo nous hodiria 45, sens cloure ni’strenyer
117, exir no’n porieu sens molta rebolta 260.
˘
• VERSUS
< ves. En el text hi ha dues ocurrències, en totes dues la preposició
expressa direcció: ves ells caminant, que vaig atançarme 25, puix yols viu tornar,
ves ells yom atanse 49.
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5.7.3 Locucions preposicionals
• A + ˘ILLU CAPUM DE > al cap de. Aquesta locució aplicada al temps indica
el terme de certa duració. En el text hi ha dues ocurrències: ya cap d’un poquet, a
mi acostantse 48, al cap de la llengua, me par quel portaueu 71.
• FINE > fins. En el text apareix agrupada amb la preposició a i en. En totes
dues ocurrències constitueix una locució prepositiva que introdueix un complement
circumstancial que expressa lloc: que fins als genolls, los pleguen les faldes 120,
per veure tals gestes, d’aci fins en Roma 158. Només hi ha un cas en què aquesta
partícula apareix sola, però no és una preposició, sinó una conjunció: fins nix quen
exutes, molt be castigarlo 80.
5.9 Conjuncions
5.9.1 Conjuncions de coordinació
• Copulatives
Predomina la conjunció copulativa provinent de ET (que evolucionà a e fins a
tancar-se en i). En el text hi ha cent quaranta-vuit ocurrències d’aquesta conjunció
amb la grafia y: y a damen y prenten, ya foch y a brasa 78, y ronques, y dalls, y
bones fitores 123, etc.; una amb la grafia hi: nos ou hins escolta 55; i una altra amb
la grafia e, segurament perquè el mot següent es pronuncia amb iod: e yo Deu vos
ayt 28. La conjunció copulativa negativa ni < NEC no només s’usa per enllaçar dues
oracions negatives: ni’n tanta angoxa, per res nous posasseu 82, de fer tal escandil,
ni anch ho pensasseu 8520, sinó també en oracions afirmatives: ni tota la cosa, de
que rahonauem 44, en que us perjudiquen aquests ni us offenen 171.
• Disjuntives
La conjunció o < AUT apareix en el text quinze vegades, catorze amb la grafia
o: o passa de grues, o corps, o cucales 10, o anau a trencar, açuts o parades? 38; i
una amb la grafia u: u so de sancerros, tifells, o esquelles 8.
• Adversatives
˘ («per això») > però. Marca l’oposició entre dues oracions o memPER HOC
bres de proposició (allò que es diu en segon terme és contrari o bé és una restricció
del que es diu en primer lloc). Només hi ha dues ocurrències d’aquesta conjunció
adversativa: pero quens fassau, valer y atenyer 93 (combinada amb la conjunció
que), pero no’ls coneix, qui be no’ls remuga 246.
MAGIS > mas. En el text hi ha diferents usos d’aquest nexe, en alguns contextos equival a «però»21: mas sols vn poquito, vullau reposaruos 86, mas encara axo,
20. Ni en oracions negatives: 74, 82, 85, 117 (2), 160, 183, 184, 191 (2), 193, 194 (2), 198 (2n), 199
(2), 200, 201, 202, 203, 211 (2), 212, 213, 214 (2), 215, 216, 217, 218, 221 (2), 231.
Ni en oracions afirmatives: 44, 171, 195 (2), 196 (2), 197, 198 (1r).
21. Vegeu primer els tres contextos en què mas equival a però i apareix sol i després precedint una
conjunció. A continuació, el context en què mas equival a sinó i apareix sol i, després, els contextos en
què precedeix una conjunció.
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es cosa fatible 220, mas qui’ls escorcolla, y’ls tria y espluga 248, mas si en mes
cobles vostra reverencia 271, mas puix que voleu, saber hon anauem 43, mas puix
se qui es, vejam hon anaueu 73. I en d’altres contextos equival a «sinó»: y no’ls
llimiteu, mas dau los llicencia 268, mas que romangam al manco a la mira 192, mas
que hu reputeu a ma negligencia 274.
AB TOTTU > amb tot. Equival a «malgrat». Només hi ha una ocurrència: yab
tot que raho, molt mes ne tinguesseu 83.
• Il·latives
˘
*DUNQUE
> doncs. S’usa per indicar la conseqüència entre el que s’ha dit i
allò que es diu després. En el text només hi ha tres ocurrències: Donchs vos reuerent,
puix veu qu’a mi toca 161, donchs si trunfo te, ¿perque no’l jugava? 209, Donchs
puix que les coses d’el mon raho volen 251.
5.9.2 Conjuncions de subordinació
• Causals
˘ («per la qual cosa, pel qual») > perquè. Introdueix una proposició
˘ QUOD
PER
que indica la causa de l’acció expressada per l’oració principal. En el text només hi
ha tres ocurrències: per que Deu aydant, yo puch be aydaruos 88, perque no’l jugava? 209, per que encara Lloth no fo tras la mata 239.
˘ ˘ > puix. Sola o precedint la conjunció que introdueix una oració que
*POSTIUS
indica la causa de l’acció expressada per l’altra proposició. Equival a «ja que»,
«doncs». En el text hi ha 19 ocurrències22: puix so arribat, aci de ventura 32, mas
puix que voleu, saber hon anauem 43, donchs puix que les coses d’el mon raho volen 251.
QUARE > car. Aquesta conjunció s’empra per introduir una proposició en què
es dóna la causa d’allò que es diu en l’oració anterior o en la següent (equival a
«perquè»). En el text hi ha set ocurrències: car no sens gran causa 39, carellans
bandeja 58, carellera 70, car nos pot per ploma 159, car res no’s mal dit 165, car
¿que us toca a vos 186, car diu se que, mes que la pestilencia 276.
QUOMODO > com. Només hi ha una ocurrència en el text. Introdueix una oració causal: que yo’stich pasmat, com nol escopieu 72.
• Completives
QUIA-QUID > que. És una conjunció molt productiva en la llengua. En el text
hi ha trenta-cinc ocurrències 23: quin es lo perque, cab tanta gatzara 33, sapiau
mossenyer, qu’antany no ha molta 52.
22. Vegeu la resta d’ocurrències: 55, 161, 163, 173, 178, 183, 187, 200, 243, 250, 255, 263, 275,
73. En els versos 49 i 96 pot ser usat adverbialment, amb el significat de després.
23. Vegeu la resta d’ocurrències: que 25, 47, 60, 67, 68, 70, 72, 89, 152, 155, 172, 177, 194, 197,
198, 203, 208, 210, 218, 219, 225, 230, 234, 249, 275, 276, qu’ 20, 161, quel 35, 67, 71, quels 94, queus
92, 95.
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• Condicionals
SI > si. Hi ha sis ocurrències en el text: Mossenyer senyor, si nous ho parlauem
41, si tots sou contents, que yo mi’ntrauesse 90, car res no’s mal dit, si mal nos vol
pendre 165, si d’ells vos romanen grans malenconies 181, car ¿que us toca a vos,
si l’hu diu ja’l gaffa 186, donchs si trunfo te, ¿perque no’l jugava? 209. D’altra
banda, hi ha dues ocurrències en què la conjunció si té un valor dubitatiu, és a dir,
introdueix oracions que fan de complement d’un verb que expressa dubte: dubtava
si era cantar de cigales 7, crech yo que pensauen, si dir mo deuien 47.
• Temporals
QUANDO > quan. Equival «al temps en què», «al moment en què». Tan sols
hi ha dues ocurrències en el text: quant sentint remor les mies orelles 6, quant ya
la profembra en sal fo tornada 240.
La conjunció tantost és una aglutinació de tan i tost, significa «tot seguit», i
expressa una successió immediata. Només hi ha dues ocurrències: tantost respongui 29, tantost sespargiren 98.
5.9 Locucions conjuntives
˘ QUID > ço que. Introdueix una oració causal (si el verb està en
• ECCE HOC
indicatiu) o final (si està en subjuntiu). En el text només hi ha una ocurrència, i
expressa causa: per veure ço quells, a mi dir volien 50.
˘
• MAGIS *ANTIUS
(o ANTE) > mas ans. Equival a «sinó que». Introdueix una
oració adversativa. En el text només hi ha una ocurrència: mas ans es preuere, y
molt gran coblista 64.
˘
• IN LOCU
DE > en lloc de. Indica una acció que es fa en substitució d’una altra. En el text només hi ha una ocurrència: qui porta cordells en lloch de tiretes 143.
˘ PRESSE
˘
• AD
QUID > aprés que. Equival a «després que». Aquesta locució
indica el terme respecte del qual s’afirma la posterioritat d’una acció. En el text només hi ha una ocurrència: que apres que a Valencia negui la presencia 279.
5.10 Interjeccions
En La brama, com s’ha pogut comprovar, l’autor narra en estil directe i indirecte. Quan es fa valer del primer estil, empra tres interjeccions: Oh!: ho llamp quel
regire 69 (expressa sorpresa, per haver encertat el nom) i Oh! i val Déu: O val Deu
germans 81 (O expressa por i val Deu és una interjecció antiga que s’usa per demanar ajuda a algú).
5.11 Pronoms
5.11.1 Pronoms relatius.
QUID > que. En el text hi ha vint-i-una ocurrències24, i en totes el pronom designa una cosa. Val a dir que només en un vers hi ha una preposició que precedeixi
el pronom: ni tota la cosa, de que rahonauem 44.
24. Vegeu la resta de contextos: 3, 14, 112, 120, 145, 147, 149, 151, 169, 185, 238, 272; que’ 17,
18, 20, 245; qu’ 167, queus 62; quel 69, questa 150.
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QUI > qui. En el text hi ha onze ocurrències25 i tan sols en el primer vers hi ha
una preposició que precedeix el pronom. En tots els contextos qui designa una persona: quel cor de quius hou, meteu en pressura? 35, pero no’ls coneix, qui be no’ls
remuga 246, qui porta la llança ab l’hasta corcada 136.
QUALE > qual. Aquest pronom sempre va precedit de l’article definit. En el
text hi ha dues ocurrències; en totes dues el precedeix l’article femení i l’antecedent és una cosa: La qual fo d’inichs, y de molts vltratges 56, les quals son aquestes, a ci sotascrites 100.
5.11.2 Pronoms interrogatius
˘ > què. En el text només hi ha dues ocurrències, en una el pronom va
QUID
acompanyat d’una preposició i en l’altra sense, però en totes dues el referent que
designa és una cosa: ¿En que us perjudiquen aquests ni us offenen 171, ¿que us toca
a vos, si l’hu diu ja’l gaffa 186.
QUI > qui. En el text hi ha tres ocurrències i en totes tres el referent és una persona: E yols respongui, qui’s lo coronista 61, ¿a vos qui us hi mescla en fer los tal
guerra? 175, ¿qui pot defensar, no sien d’admetre? 242.
QUINAM > quin. Aquest pronom només apareix en un vers: quin es lo perque,
cab tanta gatzara 33.

6. SINTAXI
6.1 Substantius
Nom col·lectiu gent. Els noms col·lectius (singulars per la forma però amb el
significat referit a un conjunt) poden presentar concordança, si el parlant pren com
a referent l’entitat gramatical (singular), o discordança, si el parlant pren com a referent el significat (plural). En el text que ens ocupa, hi ha un cas de concordança:
Y gent de tal forja, que sembla que fuja 151 i dos casos en què s’ha afegit una –s de
plural a gent, mot que és invariable: (veig yo volotades 39) A totes les gents 40, Y
contra tals gents, prohomens y savis 261.
6.2 Verbs
6.2.1 Verb auxiliar i verb principal
Cal destacar que en el text hi ha alguns casos en què l’ordre dels verbs es troba
alterat, és a dir, el verb auxiliar posposat al verb principal: si dir mo deuien 47, a
mi dir volien 50, que traure no’n pot per res la bayna 140, exir no’n porieu sens
molta rebolta 260.
25. En la resta d’ocurrències el pronom sempre es troba a l’inici del vers i precedeix la forma verbal porta: 138, 139, 141, 142, 143, 144, 242, 246.
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6.3 Col·locació dels mots en la frase
En català és freqüent l’alteració de l’ordre «subjecte + verbs + complements»,
mentre no produeixi confusió o ambigüitat en el sentit de la frase. La brama presenta diferents permutacions en l’ordre dels components oracionals, algunes d’elles
divergeixen en l’ús actual de la llengua.
6.3.1 Col·locació del subjecte
Alteracions en la col·locació del subjecte, posposat al verb: vetlava ma pensa
1, fent yo recompensa 4, sentint remor les mies orelles 6 (posposat al verb i al complement directe), veig yo volotades 39, crech yo 47, dich yo 69, 81, dix ell 70, sou
vos mustaçaf 166, no son blasfemies tals mots 183 (posposat al verb i a l’atribut),
en que us perjudiquen aquests 171, se deuen tots metre 245.
6.3.2 Col·locació de l’adjectiu
En el text predomina l’adjectiu anteposat al nom, atès que sempre que apareix
l’adjectiu gran i bo s’usa aquest ordre: gran roydo 15, gran rebombori 15, gran
cisma 17, gran desodi 19, gran causa 40, gran vituperi 57, gran gangle 57, gran
coblista 64, grans grites 97, grans ceruelleres 114, bones fitores 123, bons
galandarts 124, grans pavesines 125, bons maneresos 126, grans aches 127, bones
visarmes 127, grans desmesures 169, grans malenconies 181, grans vilanies 184,
gran rabera 207, bona virolla 22. Només hi ha dos casos en què l’adjectiu és diferent: al trist cuyracer 157, tan lisos vocables 241. Aquesta col·locació reflecteix
l’estil formal i el matís subjectiu. En la resta d’adjectius s’empra l’ordre «nom +
adjectiu»: coses passades 3, veu entonada 51, sentença maluada 55, yespases
roperes 113, espases caçudes 126, espases guarnides 131, dargues podrides 133,
cordes florides 134, l’hasta corcada 136, les armes untades 153, ira mortal 185,
fava fresa 200, cosa fatible 220, mots bandejats 270.
6.3.3 Col·locació dels pronoms
Hi ha alguns casos, però pocs, en què el pronom tònic precedit de preposició es
troba anteposat al verb: de mi allunyantse 46, a mi acostantse 48, a mi dir volien
50. També hi ha un cas en què l’ordre dels pronoms és CD + CI: ni yo’l m’engolit
211. D’altra banda, cal destacar els versos en què s’usa incorrectament el pronom
se: Ells los se parlen 173, y ells los s’entenen 173, y ells los se crien 174 i el pronom hi: qui porta carcaix, no hi porta les tretes 141, qui porta tornet no hi porta
tellola 142. I l’ús de lo en comptes d’ho: ni ell lo se traga 211. Val a dir que els
pronoms febles només es troben posposats al verb quan aquest té la forma d’infinitiu: passejarme 22, atançarme 25; gerundi: portant me 2, dientlos 28; i imperatiu:
ohiume 31, met n’hi 230. Per això cal destacar l’únic cas en què el verb té forma
personal i el pronom es troba posposat: yhaurem ho a gracia 92.
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6.3.4 Col·locació dels adverbis
Tot i que els adverbis poden anar tant avantposats com posposats al verb, en
determinades construccions la tendència general és posposar-los. Cal citar en La
brama aquells casos atípics segons l’ús actual: sens molt trigar 24, molt be
castigarlo 80, molt mes ne tinguesseu 83, be aydaruos 88, prou be ho recita 216.
Ús emfàtic: tant sopti 24, tant representen 250, y prest revocau aquexa sentença
269.
6.3.5 Complements anteposats al verb
Sens vot d’aquests altres yo nous hodiria 45, de nos ningus jangle 60, que ver
vos dieu 70, yab tot que raho, molt mes ne tinguesseu 83, vn poch ara cesse 87, plaer
hi trobam 91, de culpa delliure 157, tal visio, pintar ni descriure 160, dentera me’n
ve 213, en sal fo tornada 240, raho volen 251, de tal perdua se planyen y dolen 253,
y de tals dexebles james siau mestre 258, y als mots bandejats donau los guiatge
270, algun mot hi troba, que no’s de paratge 272.
6.4 Altres peculiaritats sintàctiques
Concordança de gènere tot + nom: de tota la horta 110.
7. LÈXIC I SEMÀNTICA
7.1 Onomàstica
7.1.1 Antropònims
Fenollar 69: lloc on abunda el fonoll. Llinatge existent a Barcelona, València,
Oliva, Almudaina, Cocentaina, Alcoi, Benilloba, Xixona, Alacant, Mallorca, etc.
Llot 239: nom propi d’un personatge bíblic.
7.1.2 Topònims26
Alaquas 101: municipi valencià que es troba al Pla de Quart, a la comarca de
l’Horta del Sud, a uns 7 km. al sud-oest de la ciutat de València. Limita al nord i a
l’oest amb Aldaia, a l’est amb Xirivella, i al sud amb Picanya i Torrent. Per l’extrem oest del terme discorre el barranc de Torrent. Alaquàs és un topònim d’origen
àrab, al-’quas, que significa «els arcs». No se sap si «els arcs» fa referència a les
arcades de la sèquia (que rega el terme, provinent de Manises), o arcades d’algun
pont que haguessin fet els musulmans per assegurar el pas del Barranc al Torrent,
que és sec però amb grans avingudes; o bé si són arcades d’un antic castell.
Albal 104: municipi valencià que es troba entre el Torrent i l’Albufera, a uns 8
km. al sud de València. Es troba a la comarca de l’Horta del Sud. El seu terme li26. Per desenvolupar aquest apartat es parteix de les dades de Coromines (1989-1997) i del DCVB.
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mita amb Catarroja, Torrent, Alcàsser, Silla i Beniparrell. Aquest topònim ve de
l’àrab al-bacl «el secà», mot de l’àrab comú i antic, «terra elevada».
Alboraya 105: municipi valencià que es troba a la comarca de l’Horta del Sud.
Limita al nord amb els termes municipals d’Almàssera i Meliana, al sud amb la ciutat de València, a l’oest amb Tavernes Blanques i a l’est amb la Mar Mediterrània.
˘ «torreta», diminutiu de l’àrab burg˘ «torAquest topònim ve de l’àrab al-buráiga,
re».
Aldaya 102: poble del Pla de Quart, a 8 km. de la ciutat de València. El terme
limita al nord amb Quart de Poblet, al sud amb Torrent i Alaquàs, a l’est amb
Xirivella i a l’oest amb Xiva. És travessat de nord a sud pel barranc d’Aldaia. Aquest
topònim ve de l’àrab ad-dáica «aldea». Segons Coromines l’extensió a l’ús general
de l’apel·latiu aldea, prova que aquest arabisme entrà en l’ús comú hispànic des de
molt antic, i, per tant, amb la reducció romànica de AI > e; però en NLL en valencià i baleàric no passà a l’ús català fins després de la conquesta del s. XIII, i llavors
ja no sofrí aquesta evolució romànica.
Alfafar 104: situat a 5 km. de la ciutat de València, pertany a la comarca de
l’Horta Sud. Limita al nord amb València ciutat i Sedaví, a l’est de nou amb València i les seves pedanies, al sud amb Massanassa i el Parc Natural de l’Albufera i
a l’oest amb Paiporta i Benetússer. Segons el DCVB aquest topònim ve de l’àrab
al-fahhar, ‘la gerreria’ i segons Coromines de l’àrab al-fahha «l’oller, l’olleria», del
mateix origen que el castellà antic alfahar «obrador del alfarero».
Almuçafes 105: vila a prop de l’angle sud-oest de l’Albufera de València. Antigament funcionava com a una alqueria que estava de pas entre les localitats de
València, Alzira i Sueca. Aquest topònim ve de l’àrab al-mansaf «mig camí, la
meitat del camí». Es tracta d’un mot pan-aràbic, de l’arrel nsf «ser a la meitat, a mig
camí, partir en meitats, ser equitatiu». La vila rebé aquest nom perquè era l’indret
on es cobrava el tribut de peatge i almoixerifat a vianants, a les seves mercaderies,
cavalleries i vehicles.
Benetucer 103: vila situada a 5 km. al sud-oest de la ciutat de València, es troba a la comarca de l’Horta del Sud. Aquest topònim ve de l’àrab beni Tuser, que
apareix escrit Benituser com a nom d’alqueria valenciana a un document de l’any
1270. És una forma composta de Beni– (plural d’Ibn = «fill de») i Túzem (antic topònim de Tunis).
Benimaclet 109: és un barri i districte de la ciutat de València, es troba a la part
nord-est de la ciutat, limita amb el barri d’Orriols a l’oest, Alboraia al nord, la Uni-
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versitat Politècnica de València a l’est i la ronda de trànsits (Primat Reig) al sud.
Benimaclet va ser municipi, tenint alcaldia pròpia i autònoma, des dels inicis del
segle XVI fins al 1878, any en què va ser annexionat a la ciutat de València. Aquest
topònim ve de l’àrab, és el plural o nom tribal corresponent a Ibn Mahläd, format
amb Ibn «fill», bani– «fills» i Mahläd, nom propi molt conegut. Segons el DCVB
ve de l’àrab bani mahlad, nom de família.
Borriana 109: ciutat situada a 6 km. al sud-oest de Castelló de la Plana, capital de la Plana Baixa. Segons el DCVB l’etimologia és incerta. Sembla provenir de
Boriyana, que significa «població fortificada», probablement relacionable amb
l’àrab burj, ‘torre’. Segons Coromines prové del nom propi romà BURRUS/
BURRIUS. Afirma que és un fet regular que els femenins en el País Valencià restin amb el vocalisme –ana: fet d’harmonia vocàlica degut a la pronúncia de l’àrab
valencià-mallorquí.
Carpesa 108: poble valencià fins el 1898, moment en què fou annexionat a
València. Es troba a poca distància del centre, més enllà del Túria, en direcció
Montcada, entre el vessant de Carraixet i la carretera de Bna. Sembla que forma part
del grup dels NLL pre-romans en –ESA, propis del nostre territori (Manresa, Olesa,
Artesa…). D’altra banda, sembla impossible deslligar Carpesa de l’antic etnònim
Carpesii.
Catarroja 106: vila de la costa nord-oest de l’Albufera de València, es troba a
8 km. de la capital, a la comarca de l’Horta del Sud. Aquest topònim és un compost
híbrid de l’àrab iqta’ «parcel·la» i del català «roja».
Espioca 107: antiga població de la Ribera del Xúquer, prop de l’Albufera. Va
quedar despoblada després de l’expulsió dels moriscos, només roman una torre de
guaita. Concretament es troba a l’extrem sud-oest del valencià central (comarca Pla
de Quart i Torrent), entre Picassent i Alcàsser.
Giluella (Xilvella > Xirivella) 105: poble del Pla de Quart, prop de la ciutat
de València, situat a la comarca de l’Horta del Sud. Limita amb les poblacions de
Mislata, Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs, Picanya i València capital. Aquest topònim ve de SILVELLA «bosquet», diminutiu del llatí SILVA «bosc» transmès pel
mossàrab valencià precatalà. El metre exigeix clarament un topònim trisíl·lab
–Gilvella–, sense vocal intercalada i amb l en lloc de r moderna, per dissimilació.
La deformació de la síl·laba inicial, Gi– per Xi–, revela un dels més antics testimonis de pronúncia apitxada ultracorregida.
Godella 103: poble valencià a l’esquerra del Túria i al nord-oest de la capital.
Limita amb Bétera, Burjassot, Paterna, Rocafort i València. Situat a l’Horta de Va-
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lència. Aquest topònim és un diminutiu àrab, gudáyyira, del nom d’unitat de gadîr
«estanc». La pronunciació de la r com a l és pel fet de la pronúncia vulgar andalusí: amb articulació totalment neutralitzada de r = l: i és evident, segons Coromines,
el pas de gudäira a –éila i ela; si bé vacil·lant, de primer, entre això i –aira > ála.
˘
La Quart 102: l’etimologia d’aquest nom s’explica per la seva situació respecte
d’una població més coneguda, de la qual es trobava a una distància de 4 milles o
llegües. La Quart és la grafia moderna del topònim La Quar. Prové del llatí
QUARTUM. La Porta de Quart o Torres de Quart és un portal que formava part de
la muralla medieval que rodejava el nucli antic de la ciutat de València, la funció
que tenia era defensar la ciutat.
Massamagrell 108: poble a 10 km. al nord de València per la carretera de la
costa, a la comarca de l’Horta del Nord. Delimita al nord amb els termes municipals de Rafelbunyol i la Pobla de Farnals, pel sud-oest, amb Museros, per l’est, amb
la mar Mediterrània, i pel sud, amb Massalfassar i amb la propietat del terme de
València denominada Vistabella. Hi hagué un personatge ben conegut entre els sarraïns de València anomenat Ebn-Magräl. No es descarta que el topònim vingui
d’aquest antropònim. Quant a la A– de Amagrel resulta de l’assimilació en la combinació Abn-M-. Sembla que el topònim és un nom híbrid format amb un diminutiu
català en –ell de l’adjectiu magre i un nom comú aràbic, manzal-, però resulta xocant que un malnom mossàrab amb el sentit despectiu «magret», com ho seria Ebn–
.Magräl «fill del magristó», fos acceptat per un ric i culte personatge sarraí (i per
la seva família). Es pot admetre manzal-maglâl «hostal de la fertilitat», de l’abundor» com l’etimologia de Maça(l)magrél, –ell.
Meliana 108: poble valencià de l’Horta del Nord, situat a uns 8 km. al nord del
Túria, prop de la costa. Limita amb Alboraia, Almàssera, Foios i València. Segons
Coromines prové de l’àrab mäliâna «bon geni, caràcter suau». I segons el DCVB
sembla venir del llatí AEMILIANA, derivat del nom propi AEMILIUS.
Mislata 102: municipi a un parell de quilòmetres a l’oest del centre de la ciutat
de València i és la capital de la comarca de l’Horta Oest. La població es troba al
marge dret del riu Túria i limita amb Quart de Poblet, Xirivella i València. Coromines apunta que Manzil «hostal, alberg» és el mot que ha donat les dotzenes de
NLL en Massa– o Massal–. Diu que les múltiples temptatives que va fer per trobar
una etimologia aràbiga a Mislata van resultar vanes i descoratjadores. Pensa que
potser podria ser mossàrab, Mislata es va convertir en el nom d’una rica i extensa
alqueria, la forma mossàrab Mislata MISCULATA va quedar inalterada; amb la
reducció de SCL a sl: fet inevitable per la transmissió de l’àrab, que en el seu sistema fonètic no tolera els grups de tres consonants. Segons el DCVB aquest topònim
prové de l’àrab manzil Ata ‘hostal de Ata’ (nom propi de persona).
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Moncada 103: poble situat a l’Horta de València i que dóna nom a la més important de les sèquies del Túria. L’origen de Montcada roman obscur, segons el
DCVB. En canvi, per a Coromines és un dels casos segurs de NLL valencians imi˘
tat d’un del Principat: la forma etimològica és MONS CATANI
«la muntanya del
˘
càdec» (ll. CATANUS), arbust semblant al ginebre.
Mont de Caluari 152: Nom de diferents estacions o capelles commemoratives
dels passos de Jesucrist en la seva pujada al lloc de la crucifixió (Via-Crucis) situades damunt elevacions del terreny. Aquest topònim menor prové del llatí MONTE
«mont» i CALVARIUM «calvari».
Patraix 104: poble de l’Horta de València que va ser independent fins el 1870,
moment en què va ser annexionat a la capital. Aquest barri de València limita al nord
amb el districte de l’Olivereta, al sud amb els districtes de Jesús i Pobles del Sud, a
l’est amb Extramurs i a l’oest amb el municipi de Xirivella. Segons Coromines prové
de Pätrairs, reduït a patrais en la pronúncia morisca acabà amb el pas de –áis a
–ais. La forma romànica, mossàrab, partiria de la forma femenina del llatí clàssic
PETRARIA «pedrera». Segons el DCVB prové del llatí PETRARIOS, ‘pedreres’,
que entre els mossàrabs valencians es pronunciava Petrairs.
Payporta 107: poble de l’Horta de València, a uns 7 km. al sud-oest del centre
de la ciutat. Limita amb els termes de Catarroja, Picanya, València, Benetússer,
Alfafar i Massanassa. Prové de l’ètim PROPE HORTAM. Paiporta no és encara
l’horta pròpiament dita; sinó entrant-hi pel barranc de Torrent avall: PROPE
HORTAM «prop de l’Horta, ja arran d’Horta». L’evolució fonètica partint de
*propiórta fou *propiorta, i quan s’accentuà l’arabització del País la primera r ja
atacada per dissimilació davant l’altra R, desaparegué del tot perquè els arabòfons
eren incapaços de pronunciar un grup inicial de consonant + líquida. L’àrab, però,
també repudiava el diftong oi –només ai era diftong admès en el sistema fonètic– i
també causà el canvi de Poip– en Paiporta cooperant-hi arabisme i dissimilació (oó > a-ó).
Picanya 102: a 5 km. de València i a 2 km. de Torrent, situat a l’Horta del Sud.
Poble entre l’Horta de València i el Pla de Torrent. Aquest topònim sembla tenir
un passat romànic tardà, fins i tot, potser català en sentit merament lingüístic: «picar i rascar».
Roma 158: pres del llatí ROMA.
Ruçafa 106: antic poble valencià. Al 1877 es va annexionar a la ciutat de València. Aquest barri està inclòs en el districte de l’Eixample, limita amb els distric-
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tes de Ciutat Vella al nord, Pla del Real i Camins al Grau a l’est, Quatre Carreres al
sud i Extramurs a l’oest. Segons el DCVB aquest topònim prové de l’àrab rusafa,
‘jardí’. Per a Coromines no hi ha cap fonament seriós per afirmar que el mot aràbic
vagi significar en lloc pròpiament «jardí reial».
Sollana 106: poble valencià situat a la costa sud-oest de l’Albufera, a uns 20
km. al sud de València. Es troba a la comarca de la Ribera Baixa, enclavat dins del
Parc Natural de l’Albufera. Limita amb Albalat de la Ribera, Algemesí, Alginet,
Almussafes, Benifaió, Silla, Sueca i València. Com ja digué Meyer-Lübke és un nom
de vila romana, de la sèrie en –ANUM, –ANA, derivat d’un nom propi: SOLLIUS,
que era cap d’una nombrosa família antroponímica ben documentada. D’arrel itàlica o cèltica. Els sistema d’harmonia vocàlica propi del mossàrab i dels parlars
valencians de l’àrab, devia fer que els noms femenins en –ANA no cedien l’imela
aràbiga, com ho feien els en –ANUM.
Torrent 101: a 6 km. al sud-est de València, a la vall del riu Xest o barranc de
Torrent, es troba a la comarca de l’Horta Oest (és la segona ciutat més poblada de
la província de València). Aquest topònim prové del llatí TORRENTE. El nom li
ve del gros torrent que hi passa.
˘
Valencia 279: capital del País Valencià. Topònim que prové del llatí VALEN˘
TIA, que significa ‘força, fortalesa’.
Vistabella 101: propietat del terme de València o bé Vistabella del Maestrat,
municipi de l’Alcalatén situat a la dreta del riu Montlleó, a l’Horta de València. Ni
el DCVB ni Coromines expliquen l’etimologia d’aquest topònim. Segons Carme
Barceló (1982: 224) és un topònim d’època cristiana.
7.3 Gentilicis
Francesos 128, Inglesos 128, Flandeses 118 i Genoueses 119.
7.4 Vocabulari específic27
• A la primera estrofa Gassull cita diferents tipus d’ocells i de picarols: cigales
7, grues 10, corps 10, cucales 10, sancerros (cast.) 8, tifells 8, esquelles 8.
• Més endavant, Gassull descriu la vestimenta i armament que duen els llauradors: marraçans 113, espases roperes 113, ceruelleres 114, cuyraces 116, correjes
117, baldes 116, cuxots 118, sagnies 118, calces (Flandeses) 118, cuyraces (de tall
Genoueses) 119, faldes 120, darts 121, llances 121, esgarradores 121, rodelles 122,
27. Vegeu el significat al glossari.
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taulagines (taulatxines) 122, ronques 123, dalls 123, fitores 123, gualandards
(golondart) 124, basalarts 124, podadores 124, broquers de set rodes 125, pavesines 125, espases caçudes 126, maneresos 126, estocs 127, atxes 127, visarmes 127,
gorjals 128, manyoples 128, punyals 131, crueres 132, poms 132, dargues 133, ballestes 134, pavesins 135, llança 136, hasta 136, bayna 140, carcaix 141, tretes 141,
tornet 142, tellola 142, cordells 142, tiretes 142, calces 144, cota de malla 146, capell 196, coraces 196, (Dart ab) gangalles 222, virolla 222.
• Oficis: coblista 63, jorista 64, prevere 64, reuerent 161, 216, mustaçaf 166
(mostassaf), femater 168, sobrejuntero 169, mestre 258.
7.5 Castellanismes
roydo 15 (per soroll), (en)sertillar 67 (per encertar), poquito 86 (per poquet),
sobrejuntero 169 (per sobrejunter), bando 176, callando 178 (per callant), mando
179 (per comandament), bassures 168 (per fems).
GLOSSARI
acatxar (acacha 236): ajupir, inclinar doblegant el cos. (DCVB)
acens 30: Per ací. (DCVB)
anc (anch 85): Mai. (DCVB)
aplatar (aplata 236): refl. Ajupir-se (Val., Eiv.). (DCVB)
arrova (a lliures i arroves 16): unitat de pes. (DCVB)
atxa (aches 127): destral. (DCVB)
avalotar (volatades 39): avalotades. (DCVB)
baina (bayna 140): beina: estoig de la fulla d’una espasa, d’una daga, d’un punyal i d’altres armes i de certs instruments tallants o punxants, com ara tisores, punxons, etc. (DIEC)
balda (baldes 116): corretges de ferro. (Pitarch i Gimeno)
ballesta (ballestes 134): arma per a disparar fletxes, consistent en un arc d’acer,
amb la seva corda, muntat en angle recte a l’extrem d’una barra de fusta que té un
disparador a mitja llargària. (DIEC)
basalart (basalarts 124): espasa curta. (DCVB)
bocatge 277: inflamació de la mucosa de la boca (DCVB); lo mal de bocatge
«la dicció vulgar»; el terme de la comparació, la pestilència al·ludeix a la glànola
de «l’any de les morts» (1490?). (Pitarch i Gimeno)
broquers de set rodes 125: escut circular que sol ser de fusta encuirada i que
en el centre té una cassoleta o cavitat on es posa la mà del guerrer per aguantar l’ansa
i sostenir el dit escut. (DCVB)
cal cota questa 202 (or. calco taquesta): de ser correcta aquesta lectura, tindríem: cota «vestit que cobreix del coll fins a més avall del genoll»; questa o bé «de-
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manada», o bé vulg. «aquesta». Mitjançant la grafia calco…, Gassull hi buscava jocs
de paraules, on no seria absent el sentit figurat del calco llatí. (Pitarch i Gimeno)
calar (cala 213): baixar. (DCVB)
calça (calces 144, calces Flandeses 118): peça de vestit que cobreix el peu i la
cama, ajustant-se al contorn d’aquesta. (DCVB)
capell 196: peça que serveix per cobrir el cap i que es compon de cofa i de ventalla més o menys ampla. (DCVB)
carcaix 141: estoig per tenir les sagetes. (DCVB)
carellans 58: car ell ens.
carellera 70: car ell era.
ceda 245: cèdula, full escrit. (DCVB)
cervellera (ceruelleres 114): capell de ferro que cobreix el crani. (DCVB)
cigala (cigales 7): insecte henúpter que durant la calor fa sentir pels camps un
brogit monòton. (Faraudo)
coblista 63: qui compon o canta cobles. (DCVB)
corassa (coraces 196): cuirassa. (DCVB)
corb (corps 10): ocell de la família dels còrvids. És de color negre amb matisos blavosos; té el bec molt robust i amb la part superior corbada. (DCVB)
cordell (cordells 142): conjunt de fils de cànem retorçuts uns amb altres formant un cos, que serveix per a lligar, cosir i altres usos. (DCVB)
corretja (correjes 117): cinyell de cuiro. (DCVB)
cota de malla 146: vestit llarg folrat de làmines de metall o d’anelles de ferro
entrelligades, que els guerrers medievals porten per defensar-se dels cops de l’enemic. (DCVB)
croera (crueres 132): barreta transversal que forma creu amb el pom de l’espasa. (DCVB)
cucala (cucales 10): ocell de la família dels còrvids, d’uns 47 centímetres de
llargada, sedentari. (DIEC)
cuirassa (cuyraces 116, cuyraces de tall Genoueses 119): peça d’armadura que
protegeix el bust. (DCVB)
cuixot (cuxots 118): cuixal de calces o pantalons. (DCVB)
curruixar (curruxar) 85: anguniar-se, passar ànsia per una cosa. (DCVB)
d’hui més (d’uy mes 60): ant. d’ara endavant. (DCVB)
dall (dalls 123): arma blanca consistent en una fulla amb tall corbada en angle
recte i posada al cap d’un mànec llarg. (DCVB)
dard (darts 121): arma que es llança, a manera de llança curta, que es tira amb
la mà. (DCVB)
darga (dargues 133): escut petit de cuir. (DIEC)
dentera (cast) 213: esmussament de dents. Fig. Gran desig d’una cosa. (DCVB)
desllandat, ada (desllandada 138): desguarnit de llandes (làmina de metall) o
llaunes. (DCVB)
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emmescuir (emmescuit 225): mot de significat desconegut, que Jaume Gassull
en la Brama dels Llauradors posa entre les paraules usades pels pagesos de l’Horta
de València i blasmades per Fenollar. (DCVB)
empollastrir (empollastrit 226): Endiumenjar; vestir o adornar bé, més aviat
excessivament (occ., val., bal.) (DCVB).
encera 210: (estar en cera, potser equivaldria a trobar-se en estat tranquil?).
(Pitarch i Gimeno)
engargussar-se (s’engurguça 224): entravessar-se. (Pitarch i Gimeno)
enllafardar (enllafarda 226): embrutar de matèria greixosa. (DCVB)
ensertillar 67: encertar. (DCVB)
ensodegar (ensodega 223): fer moure amb violència; cast. sacudir. (DCVB)
entravessar (entravesse 90): intervenir. (DCVB)
escandil 85: ant. escàndol. (DCVB)
esgarradora (esgarradores 121): ganivet especial per a esgarrar (tallar el garró). (DCVB)
espasa cassuda (espases caçudes 126): amb esquena, és a dir, amb part plana
oposada al tall. (Pitarch i Gimeno)
espasa ropera (espases roperes 113): una mena d’espasa llarga i fina per ferir
d’estocada. (Faraudo)
esplugar (espluga 248): fig. mirar, observar atentament i minuciosament.
(DCVB)
esquella (esquelles 8): campana petita, cilíndrica o quasi cilíndrica, com les que
es posen al coll dels bous, moltons... que guien un ramat. (DIEC)
estoc (estocs 127): espasa prima, amb la qual sols es pot ferir de punta. (DCVB)
falda (faldes 120): part de l’armadura que cobreix des de la cinta fins a mitjan
cuixa. (DCVB)
femater 168: persona que arreplega fems. (DIEC)
fer fita (fas fita 218): ant. aturar-s’hi, entretenir-s’hi. (DCVB)
fitora (fitores 123): forca de dues, tres, cinc o més dents de ferro. (DCVB)
fresa (fresa 200): esmicolada, mòlta. (DCVB)
gangalla (Dart ab gangalles 222): peça de ferro que es posa a manera de tascó
dins l’ull d’una aixada, martell o altres eines de mànec, per subjectar fortament
aquest amb el ferro de l’eina. (DCVB)
gara gara 34: afalacs o compliments que es fan per guanyar-se la voluntat d’algú. (DCVB)
gint 236: bé, gentilment, delicadament, sense violència; en bon estat, de bona
manera; cast. bien. (DCVB)
golondart (gualandards 124): llança curta, un poc més llarga que la javalina.
(DCVB)
gorjal (gorjals 128): peça de l’armadura que envolta i cobreix el coll. (DCVB)
grita (grites 97): ant. cridòria. (DCVB)
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grua (grues 10): ocell camallarg de l’espècie Grus cinerea, de color gris amb
el cap de la cua i les plomes remeres negres, de més d’un metre de llargada, que ve
de passada al nostre país i viatja en grans esbarts els mesos de març i d’octubre.
(DCVB)
hasta 136: llança, arma composta d’un ferro punxegut posat al cap d’una perxa
o mànec llarg. (DCVB)
jangla (gangle 57): burla; acció o dita burlesca. (DCVB)
janglar (jangle 60): burlar. (DCVB)
jurista (jorista 64): qui professa la ciència del Dret. (DCVB)
llança 136, llances 121: arma ofensiva consistent en una peça de ferro aguda i
tallant, posada a l’extrem d’una perxa més o menys llarga. (DCVB)
maixcar (maixcava 206): Anar calent un animal. (DCVB)
manerès (maneresos 126): mandret: espasa d’una mà (?) (DCVB)
manyopla (manyoples 128): guant de ferro; peça d’armadura que cobreix la mà.
(DCVB)
marrassà (marraçans 113): destral de dos talls. (Faraudo)
mas ans 64: sinó que. (DCVB)
mendine 214 (me’n dine): ?
«met borra en bast» 227: «fer grossa una cosa, inflar-la» (?) (Pitarch i Gimeno)
mestre 258: aquell de qui hom és deixeble, de qui es pren norma o ensenyament. (DCVB)
morisma 20: gent mora; multitud de moros; cast. morisma. (DCVB)
mostassaf (mustaçaf 166): funcionari municipal encarregat de contrastar els
pesos i mesures. (DCVB)
paratge 272: prestigi. (Pitarch i Gimeno)
pavès (pavesines 125, pavesins 135): escut oblong, sol ser tan llarg que cobreix
bona part del cos. (DCVB)
percar (percha 228): actuar mitjançant perxa o bastó. (Pitarch i Gimeno)
plegar (pleguen 120): aplegar, arribar. (DCVB)
podadora (podadores 124): coltell corbat per a podar. (DCVB)
pom (poms 132): l’extrem rodonenc del mantí d’una espasa. (DCVB)
poquito 86: cast. Poquet.
prevere 64: clergue ordenat de missa. (DCVB)
profembra 240: dona honrada. (DCVB)
punyal (punyals 131): arma ofensiva, més curta que l’espasa i destinada a ferir
només de punta. (DCVB)
regirar (regire 69): commocionar, trasbalsar. (Faraudo)
retirar (retire 68): assemblar-se. (Faraudo)
reverend (reuerent 161, 216): títol que es dóna als sacerdots, i que antigament
es donava també a seglars de gran dignitat. (DCVB)
revesa 198: al revés. (DCVB)
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rodella (rodelles 122): escut circular que es porta amb el braç esquerre per protegir el pit del qui combat amb espasa. (DCVB)
roïdo (roydo 15): remor, soroll. (DCVB)
ronca (ronques 123): arma de tall, semblant a la partisana. (DCVB)
sagnia (sagnies 118): peça d’armadura. (DCVB)
sancerro (sancerros cast.) 8: esquella: campana petita, cilíndrica o quasi cilíndrica, com les que es posen al coll dels bous, moltons... que guien un ramat. (DIEC)
sobrejunter (sobrejuntero 169): funcionari aragonès, de nomenament reial, que
presideix la junta instituïda per a la persecució dels malfactors i execució de les
sentències del Rei i del Justícia; cast. sobrejuntero. (DCVB)
soflimar (soflime 231): socarrar; especialment, socarrar el pèl o el plomissol
d’un animal abans de coure’l (Pallars, Segarra, Plana de Vic, Tortosa, País Valencià). (DCVB)
sorregar (sorrega 224): regar per filtració terreny diferent d’aquell que es té la
intenció de regar (val.); cast. sorregar. (DCVB)
sus ara 31 (suara): ara mateix, ara fa poc. (DIEC)
taulatxina (taulagines 122): escut rodó de fusta. (DCVB)
tellola 142: corriola. (DCVB)
tifell (tifells 8): picarol? (DCVB)
tireta (tiretes 142): cadascuna de les peces de tela que van darrera els pantalons o el guardapits i es lliguen amb una sivella per a estrènyer o eixamplar aquelles peces de vestit. (DCVB)
tornet 142: torn petit. (DCVB)
trapa (trapes 135): forats o obertures. (DCVB)
trespondre o tresposar? (trespon 193): traslladar. (DCVB)
treta (tretes 141): sagetes de ballesta. (Faraudo)
tricotraco 79: soroll estrident i insistent. (DCVB)
viafora 23: crit o so d’alarma per a demanar auxili o per a reunir la gent en cas
de perill. (DCVB)
virolla 222: anella de metall que encercla l’extrem d’un bastó o objecte semblant. (DeCat)
visarma (visarmes 127): alabarda: arma de tall i punta. (DCVB)
vot 45: permís. (Pitarch i Gimeno)
xapa (del temps de les chapes 132): de temps passat, molt antic. (DCVB)

8. CONCLUSIONS
L’anàlisi exhaustiva i detallada de La brama dels llauradors de l’Horta de València constata el seu interès lingüístic, atès que Gassull empra més d’un registre,
el formal i el col·loquial. Aquest text presenta una part narrativa escrita en primera
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persona del singular en la qual l’autor de l’obra narra uns fets al lector i una part en
estil directe, on Gassull dialoga primer amb els llauradors de l’Horta de València i
cap al final de l’obra amb Bernat Fenollar (però només parla Gassull).
Quan Gassull narra, es fa valer d’una sintaxi artificiosa i d’un llenguatge acurat; propi del seu estament social. Pel que fa a aspectes sintàctics, s’observen diferents permutacions: altera l’ordre dels mots, és a dir, posposa el verb auxiliar al verb
principal: exir no’n porieu sens molta rebolta 260; posposa el subjecte al verb:
vetlava ma pensa 1; anteposa preposició + pronom tònic al verb: de mi allunyantse
46; anteposa complements al verb: plaer hi trobam 91, de tal perdua se planyen y
dolen 253, etc. Cal destacar que tots els castellanismes excepte sertillar són reproduïts pel poeta: sancerros, roydo, poquito, sobrejuntero, bando, callando, mando,
bassures; segurament per una voluntat de mostrar el coneixement d’una llengua
considerada prestigiosa. En canvi, quan Gassull fa parlar els llauradors el llenguatge és col·loquial –però no per això més comprensible, tot el contrari, en ocasions
es força complex– i viu, per tal de reflectir la llengua oral. La sintaxi és més senzilla.
Des del punt de vista lexical, el text és interessant, ja que hi ha molt lèxic específic, Gassull anomena un gran ventall de mots del camp de la vestimenta i l’armament en la descripció dels llauradors; i aquests empren un munt de vocabulari
propi de la seva classe social. D’altra banda, val a dir que en el document només hi
ha dos mots accentuats: alfóndech 20 i está 197.
Els trets dialectals d’aquesta varietat lingüística es perceben sobretot en la morfologia verbal i en els demostratius. S’observa que la marca de primera persona del
singular [e], pròpia dels verbs regulars, encara no està generalitzada, quan el verb
té un segment velar es conjuga com els verbs de la segona i tercera conjugació: prech
235, 273. En la primera persona del plural dels verbs de la primera conjugació hi
ha vacil·lació, en dos casos s’empra com a segment de mode/temps la vocal temàtica: anam 77, trobam 91 i en els altres dos e: reguem 190, anem 218. En la segona
persona del plural també hi ha vacil·lació, tres casos amb a: anau 34, 38, enuentariau
167 i un amb e: passeu 191. D’altra banda, hi ha dues formes verbals del pretèrit
perfet simple que presenten la tonicitat en el radical: viu 13, 49 i dix 51, 63, 70; en
el text predominen les formes febles: cuyti 21, sopti 24 –com és propi del valencià–, tan sols hi ha una forma del pretèrit perfet compost: vaig atançarme 25. En la
primera persona del singular del present de subjuntiu de la conjugació IIa s’empra
la forma escriga i en la IIIb diga 193; la desinència –iga és pròpia dels parlars occidentals; i en la primera persona del singular del pretèrit imperfet (conjugació IIb)
la terminació –era: poguera 67. En referència als demostratius, en valencià es diferencien tres graus de proximitat; en el text, Gassull empra els tres: primer grau: est
dubte 11, aquest ase 176; segon grau: exa sentencia 62, aquexa sentença 269; i tercer grau: aquella jornada 237.
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Breu recull de renoms de Moncofa
§0. Introducció
Els renoms representen una de les expressions més creatives del llenguatge i són
un clar reflex de la comunitat que els apadrina.1 En aqueixa comunitat, fonamentalment en els àmbits rurals, els malnoms sorgeixen per a exercir una funció designativa per a la qual els antropònims es mostren insuficients. Si bé en un origen els
cognoms tenien un component diferenciador, paulatinament aquest s’ha anat perdent i diluint per «l’augment vegetatiu en un grup i la multiplicació consegüent dels
mateixos cognoms».2 Per la seua banda els renoms apareixen dotats d’una motivació semàntica que els permet de designar els individus de forma pràcticament unívoca, facilitant així una comunicació més eficaç i econòmica malgrat que la seua
transparència primigènia també es veurà mitigada pel pas del temps.
Com a manifestació de la cultura popular, la malnominació és un procés caracteritzat per l’anarquia, ja que l’encunyació d’un malnom respon a una motivació aleatòria, 3 és d’autor desconegut,4 inestable i d’existència oral i extraoficial. De la
mateixa manera que altres expressions de la cultura popular, però, la pervivència
dels malnoms també està amenaçada per la implantació de noves formes de relacions socials d’inspiració urbana que s’aparten de les pràctiques tradicionals.5
1. Al llarg d’aquest treball emprarem indistintament els termes malnom i renom per a referir-nos al
«nom, el més sovint no reconegut oficialment, que s’afegeix a (o substitueix) el cognom. Pot ser
despectiu, però no pas sempre. Pot ser transmès i esdevenir nom de casa. -També dit mot, motiu, àlias»;
E. Moreu-Rey, Antroponímia: història dels nostres prenoms, cognoms i renoms (Barcelona: Publicacions
de la Universitat de Barcelona, 1991), p. 7.
2. E. Moreu-Rey, Renoms, motius, malnoms i noms de casa (Barcelona: Millà, 1991), p. 25.
3. Si bé compartim amb Moreu-Rey (Renoms, p. 27) que els renoms no són signes arbitraris en el
sentit saussureà del terme, pensem que hi ha una certa dosi d’arbitrarietat en l’adopció del significant
per part de la comunitat, malgrat la seua motivació.
4. Cal assenyalar, però, que algunes persones s’han caracteritzat per l’afecció a motejar, com ara un
veí de Morella conegut amb el renom de Vicari de Sant Miquel (Moreu-Rey, Renoms, p. 30).
5. Moreu-Rey (Renoms, p. 22) ja alertava d’aquest perill, si bé centrava les amenaces en l’escolarització universal i la castellanització. En l’actualitat, la situació es veu notablement agreujada per
l’impacte dels mitjans de comunicació de masses i la influència anglosaxona que els impregna.
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Si bé l’interés que l’estudi dels malnoms ha despertat entre els investigadors en
els darrers temps ha anat en augment,6 també és cert que seria desitjable que se’ls
dediqués una major atenció ja que, com hem apuntat, és una pràctica en clara decadència i amb la desaparició de les generacions grans correm el risc de perdre el coneixement de molts malnoms amb tota la seua riquesa. Fins a l’actualitat, tots els
estudis que se n’han fet han sigut d’un abast geogràfic molt limitat (veg. n. 6). L’únic
intent de realitzar una investigació general dels malnoms als territoris del domini
lingüístic català fou el de Moreu-Rey (Renoms), encara que presenta deficiències
considerables com reconeix el propi autor: no es cobreix tot el territori de forma
homogènia, ni hi ha unificació de criteris en la recollida dels materials per part dels
col·laboradors.
L’interés relativament tardà dels lingüistes pel fenomen de la malnominació
s’explica per l’aparent anatematisme social d’aquesta pràctica, per la qual cosa el
seu estudi no gaudeix de la bona consideració que els estudis antroponímics o toponímics tenen tant entre la comunitat científica com entre l’univers de potencials
col·laboradors. És cert que les connotacions difamants que impliquen molts dels
renoms poden ferir la sensibilitat dels al·ludits. La prova més clara ens la dóna un
episodi ocorregut a Sitges: tres sitgetans van fer imprimir a Barcelona la Relassió
dels apodos de la majoria dels habitants suburenses (1861), cosa que va provocar
la indignació dels seus conciutadans, que es van querellar contra els autors i l’impressor, els quals van haver de satisfer la quantitat de 500 rals.7 Però com es podrà
comprovar en el recull que ací es presenta, els renoms no necessàriament impliquen
connotacions ofensives o despectives.
Fins l’actualitat no s’ha fet cap aproximació a l’estudi dels renoms i malnoms
de Moncofa, poble costaner de la Plana Baixa. Si bé aquest treball té una delimitació geogràfica precisa, l’adopció dels criteris emprats en l’empresa dirigida per Moreu-Rey permeten que aquesta siga una contribució a una investigació més ampla.
A més, per mitjà de l’estudi de la malnominació, esperem afavorir un millor coneixement del caràcter dels moncofins, llur «sensibilitat i imaginació, [...] i llurs febleses i crueltats».8
6. A continuació presente una selecció representativa dels estudis sobre malnominació en català que
s’han publicat en els últims anys: Vicent Beltran Calvo, «Uns crien la fama i els altres carden la llana.
Els pobles de la Marina parlen els uns dels altres: gentilicis i renoms», XXIX Col·loqui de la Societat
d’Onomàstica, ed. Emili Casanova i Lluís R. Valero (Teulada: Denes, 2002), pp. 61–71; Emili Casanova, «Malnom i lèxic comú: el cas de la Vall d’Albaida», IV Col·loqui d’Onomàstica Valenciana. XXI
Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Ontinyent: Denes, 1997), pp. 255–60; Andreu Ramis Puig-gros,
Malnoms a Llorito. Segles XIV-XX. Àlies. Estratègies de nominació comunitària (Binissalem: Di7, 1997);
Alexandra Tarragona Pedrós, «Noms de casa, renoms i malnoms de la vila de Linyola», Aportacions a
l’onomàstica catalana: Actes del XXVI Col·loqui de la Societat d’Onomàstica, ed. Albert Turull (Lleida:
Universitat de Lleida, 2003), pp. 401–18.
7. Aquest incident fou donat a conéixer per Vinyet Panella, Recull de motius de la vila de Sitges
(segles XVI-XX), (Sitges: Grup d’Estudis Sitgetans, 1987), qui reprodueix en apèndix la Relassió d’apodos...
8. E. Moreu-Rey, «Reflexions sobre malnoms de Mallorca, Menorca i Eivissa», Randa, 10 (1980),
51-61 (p. 61).
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§1. Metodologia i classificació
Per a la recopilació del material que ací presentem, hem comptat amb la
col·laboració de cinc informants, tots ells ben arrelats a la localitat. Tots cinc han
estat requerits en diverses ocasions, tant per a indagar la motivació semàntica dels
sobrenoms9 recollits, com per a contrastar les dades proporcionades pels altres informadors. Com assenyala Joan Veny, «l’estudi de la motivació sempre resulta espinós i aventurat»,10 per això ací només recollim les interpretacions facilitades pels
nostres informants «que tant poden ser justificades, com plenament imaginades i
sense fonament, fruit de la fantasia del poble» (Moreu-Rey, Renoms, p. 13).
La selecció de renoms que ací oferim no és completa, sinó que reuneix aquells
malnoms vigents dels quals hem descobert la motivació. En conseqüència, es tracta d’una llista reduïda, si bé cal entendre aquest recull com una mostra representativa del fenomen de la malnominació al poble de Moncofa. Moreu-Rey (Renoms,
p. 97), ja hi refereix els «obstacles infranquejables» amb què topa l’enquestador a
l’hora de determinar la motivació dels renoms: quan ha transcorregut més d’una generació des de la seua encunyació es tendeix a oblidar la motivació, a més que el
propi hermetisme dels informadors en dificulta la tasca. Malgrat tot, hem decidit de
centrar-nos en aquests perquè permeten una apreciació més profunda de la
malnominació, ja que una llista que no proporcionés l’explicació semàntica dels malnoms resultaria insuficient.
Per a la classificació dels renoms recollits adoptem una tipologia semàntica segons la qual assignem els renoms a diferents categories en base a llur «significat
veritable».11 Cada malnom va acompanyat de la corresponent explicació semàntica
si aquesta no és evident, com en el cas dels sobrenoms basats en oficis o altres
veus.12
§2. Anàlisi dels renoms
Com assenyalàvem en el punt anterior, ens hem cenyit a l’esquema semàntic
proposat per Moreu-Rey. Tot seguit presentem els malnoms recollits amb la corresponent anàlisi.
9. «Nom afegit al nom oficial o corrent. És terme molt general» (Moreu-Rey, Antroponíma, p. 7).
10. «Sobre els motius de Sitges (Penedès)», Societat d’Onomàstica. Butlletí Interior, 32 (1988), p.
42 (ara en J. Veny, Onomàstica i Dialectologia (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1996), p. 163).
11. Moreu-Rey (Renoms, pp. 50-1) explica les raons que justifiquen l’adopció d’una classificació
semàntica. Les categories emprades en el nostre treball segueixen les establertes per Moreu-Rey.
12. No incloem cap referència als recursos retòrics emprats perquè aquests es limiten fonamentalment
a la metonímia i la metàfora. Per a una reflexió sobre les diferents figures retòriques i la seua creativitat,
veg. Moreu-Rey (Renoms, p. 84). Tampoc fem referència a les transformacions formals experimentades;
Moreu-Rey les delimita perfectament en el seu treball (Renoms, pp. 31-49).
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§2.1. Característiques físiques
— La Pell. El Color. El Moreno: 13 home de pell bruna; aquest malnom s’ha
transformat en nom de casa,14 si bé no tots els designats presenten aquest tret físic;
la Pansa: una dona amb el nas molt arrugat.
— El Cap i parts del cap. Boqueta: 15 home amb una boca menuda; Caprim:
home amb el «cap prim»;16 el Mellat:17 home mancat de part de les dents.
— El Cos i els Membres. La Manotes.18
— Invalideses, deformacions. La Geperuda;19 Pota: home que estava coix.
— Malalties i malalts. Mussol: home que sofria molt de l’aparició d’aquests
furóncols.
— Gestos, Actes i Posats. Borxaques: home que sempre ha tingut el costum
d’anar amb les mans a les butxaques.
— L’Edat. El Iaio: persona amb aspecte de vell; ha esdevingut un nom de casa.
— Bellesa i lletgesa. Mona:20 es referia a un home que, segons diuen, era bastant lleig. L’elecció del malnom també està propiciada per la forma de caminar.
§2.2. Singularitats del caràcter
— La Constel·lació de la vanitat. Les Ciertes: dues germanes caracteritzades
perquè tot el que deien era cert (entraria dintre el subgrup dels «savis»); el Xulo:
home molt presumit.
— Els Pobres. Perreta: home que necessitava diners i repetia constantment la
frase «perreta, perreta», al·ludint a una antiga moneda de cobre amb valor de 5 o
10 cèntims.
— Els Xerraires. Història: home prolix a contar històries de dubtosa veracitat.
§2.3. Els Oficis21
La majoria de les activitats designades pels renoms que presentem a continuació ja no formen part de l’estructura laboral actual, si bé aquests sobrenoms perviuen
13. Noteu l’ús d’aquest castellanisme també a Algemesí: Vicent Gustau Baldoví i Pujades, «Estudi
lingüístic dels malnoms d’Algemesí», IV Col·loqui d’Onomàstica Valenciana. XXI Col·loqui de la
Societat d’Onomàstica (Ontinyent: Denes, 1997), pp. 64 i 82.
14. «Es tracta, el més sovint, d’un renom individual esdevingut col·lectiu. D’altres vegades és l’antic
cognom dels propietaris de la casa, preservat al llarg dels segles» (Moreu-Rey, Antroponímia, p. 7).
15. Per a l’ús del diminutiu –eta, veg. Antoni Garcia i Osuna, «La sufixació en els malnoms», XXIX
Col·loqui de la Societat d’Onomàstica, ed. Emili Casanova i Lluís R. Valero (Teulada: Denes, 2003),
pp. 325–65, esp. p. 331.
16. Aquest renom també podria tenir el seu origen en el nom de casa «Ca Prim», si bé els informants
han donat tots la mateixa explicació.
17. Veg. Garcia i Osuna, p. 342, n. 38.
18. Per a l’ús d’aquest sufix augmentatiu per a la formació de malnoms, veg. Garcia i Osuna, p. 337.
19. Per a la presència del sufix adjectivador intensiu –uda i la seua aplicació a qualitats físiques,
veg. Garcia i Osuna, p. 341.
20. Cf. Baldoví i Pujades, p. 81.
21. Cf. Garcia i Osuna, pp. 344–55; Baldoví i Pujades, pp. 62–63.
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amb força i s’han transformat tots ells en noms de casa. El recurs retòric comú a
tots ells és la metonímia: els Cacaueros, les Caragoleres, els Castanyeros, el
Corretger, l’Estanquera, el Ferrer, el Garrofero, Manyà, el Morronguero*, els
Pesadors (es dedicaven a pesar taronges), el Rotllero (era venedor de rotllos), la
Taquillera (aquesta dona treballava en la taquilla del cinema local; en aquest cas
el renom deriva del lloc de treball).
§2.4. Dedicacions constants no professionals
— La Música. Tabalet: home aficionat a tocar aquest instrument.
— L’Esport. Merckx: designa un home a qui li agradava molt practicar el ciclisme. La referència a un esportista (Eddy Merckx, 1945—) ens permet d’esbrinar
la data aproximada de naixement d’aquest renom: aquest ciclista adquireix una gran
popularitat principalment per les seues victòries en el Tour de França (1969-72 i
1974); deu haver estat en aquest període que fou encunyat aquest malnom.
— Amor dels animals. El Pajarero: home amb gran afecció pels pardals.
— Fets de parla habituals.22 El Mamó:23 persona tartamuda que no pot pronunciar correctament la frase «vaig a la mar».
§2.5. Sobrenoms procedents de prenoms, cognoms
En aquest grup s’inclouen antropònims que funcionen com a malnoms.
— Prenoms. Casimiro: una família tenia molts fills i un d’ells es deia Casimiro;
aquest va assolir una certa popularitat al poble i tots els altres germans també van
ser designats amb aquest sobrenom (ara és un nom de casa); Esperança: ha esdevingut nom de casa d’una extensa família.
— Cognoms. Els trets que ens permeten d’incloure alguns cognoms entre els
malnoms són:
- s’aprecien formacions morfològiques pròpies del noms comuns: del cognom
Martell, hi ha derivacions feminitzades com Martelles,24
- es poden atribuir a gent que no té aquest cognom,
- en la majoria dels casos la gent desconeix que es tracta d’un antropònim; és a
dir, són percebuts com a malnoms.
Les raons que expliquen el pas d’un cognom a un renom individual o col·lectiu
ens les dóna Moreu-Rey (Renoms, p. 171). Caldria a més prendre en consideració
l’efecte que l’escolarització pot haver tingut sobre aquest fenomen, ja que en l’escola no resultava estrany que s’emprés el cognom per a designar algú, sobretot quan
es tracta d’un cognom peculiar.
22. La classificació de tots els malnoms resulta complicada. En aquest cas, som conscients de
l’arbitrarietat d’aquest subgrup; nogensmenys, com que el nostre estudi s’adapta al patró marcat per
Moreu-Rey (el propi autor reconeix les dificultats, Renoms, p. 156), hem decidit no alterar-ne l’esquema.
23. Per a l’ús del sufix –ó, veg. Garcia i Osuna, p. 333.
24. Cf. Baldoví i Pujades, p. 60.
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Establir la pertinença d’un cognom al grup dels renoms resulta complicat; és per
això que el llistat que incloem és molt reduït: Bort-s, Català-ns, Martell-es , Peixos, Ribera-eta, Torrat.25
§2.6. Sobrenoms procedents de corònims o topònims
— Originats per masies o partides. El Torrero (va nàixer a la partida del terme
de Moncofa anomenada «La Torre»; del Mas de Medem (sobrenom aplicat als qui
habiten aquest mas del terme de Moncofa).
— Sobrenoms corresponents a adjectius toponímics.26 Els Alemanys, la Borrianenca, les Castelloneres, Castellà-na, el Francès, els Holandesos, la Manya,27 la
Nulera, el Russo (aquest renom no implica cap relació de l’al·ludit amb Rússia, sinó
que el component semàntic es basa en la percepció que es tenia dels russos a principis de segle: es pensava que eren persones molt salvatges), els Xurros (referit a
gent procedent de la zona de l’interior de les comarques de Castelló on es produeix
la transició lingüística entre el castellà i el català).28 L’aparició dels sobrenoms
d’aquest subgrup, si exceptuem el cas dels Russos, té una explicació ben concreta:
les persones forasteres que s’incorporen a una comunitat nova van desprovistes d’un
sobrenom vàlid en aquesta; per tant, quasi automàticament, són motejades amb un
apel·latiu que en marca la procedència de forma entenedora.
§2.7. Sobrenoms relacionats amb un fet episòdic, amb una activitat no constant
Els renoms inclosos en aquest apartat tendeixen a destacar un esdeveniment
graciós en la vida de les persones al·ludides, però sempre incorporen algun grau
d’exageració. Entre els exemples inclosos no n’hi ha cap de creació recent, sinó tot
el contrari. La majoria són ja noms de casa i en el seu ús ja no es té en compte la
motivació primigènia. Això és un indicatiu de la decadència que afecta aquest fenomen onomàstic, mancat del dinamisme creatiu que el caracteritzava.
— Frases singulars. Bam-bam. Els més vells del poble recorden aquesta anècdota referida a un conciutadà que va participar a l’anomenada Guerra del Rif (19191926); en una ocasió va enviar una carta escrita en castellà a la família on els informava de la seua situació amb una frase que aproximadament podia dir el següent:
«toda la noche tiritando de frío y al mismo tiempo bam bam». Quan va regressar a
Moncofa aquest individu ja era conegut per tothom amb aquest renom. En l’actualitat, aquest renom onomatopeic ha esdevingut nom de casa amb formacions com
el Bam-bam o la Bam-bama. Toro Pueblo: en una ocasió es va enfugir un bou a les
festes patronals i es va topetar amb un home que estava treballant al camp, qui li va
25.
26.
27.
28.

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

Garcia i Osuna, p. 342, n. 38.
Tarragona Pedrós, p. 410.
Baldoví i Pujades, p. 80.
Baldoví i Pujades, p. 93.
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dir al bou: «Toro, pueblo», convençut que al parlar en castellà tindria més possibilitats de ser entés.
— Estrangeries. A la primera meitat del segle XX el castellà era una llengua
aliena a la majoria de la gent del poble i amb un impacte limitat a uns pocs àmbits.
Un d’aquests era l’escola, on abundaven les situacions còmiques pel desconeixement
d’aquesta llengua. Hem recollit dos casos il·lustratius: la Cabiró (la mestra va preguntar l’alumna: «¿cómo se llama la cosa dónde estás sentada?»; la resposta fou:
«un cabiró»); Conill (davant la pregunta «¿qué es un ave?», aquesta dona va contestar: «un conill»).
— Anecdotari divers. Meló:29 guarda rural que en una ocasió va perseguir uns
lladres que havien furtat melons; Monterilla: en Moncofa existia el costum pel qual
els alcaldes eren motejats amb el nom del bou que portaven a festes, d’aquí aquest
apel·latiu; el Pato: es referia a un home que en una ocasió va intentar volar amb unes
ales de canyís i es va llançar de dalt de sa casa; la Sierpe: segons conten, aquesta
dona es va trobar una serp sota el llit.

§3. Conclusió
El recull que ací es presenta, malgrat ser parcial, no deixa de ser testimoni d’una
realitat social que està clarament amenaçada avui dia a la població de Moncofa. A
banda de l’impacte negatiu que durant el passat segle van tenir l’escolarització obligatòria, la immigració d’origen castellà i la implantació dels mitjans de transport i
de comunicació, el segle XXI comença amb nous reptes que afecten el fràgil equilibri demogràfic d’aquesta localitat:
1. la transformació econòmica de la localitat: d’un poble eminentment agrícola, en l’actualitat Moncofa està abocada al turisme residencial amb un
fort desenvolupament urbanístic; a banda, les generacions més joves han
preferit professions relacionades amb la indústria o els serveis per a fugir de l’agricultura;
2. arribada d’immigrants procedents dels països del Magrib i de l’antiga
Europa de l’Est;
3. el creixement urbà de la zona marítima de Moncofa ha fet possible l’aparició d’una població no arrelada a la localitat, però que hi resideix de forma circumstancial.
Tots aquests factors estan modificant substancialment els tipus de relacions que
s’estableixen entre els diversos sectors d’aquesta comunitat no tant rural com fa vint
anys. El seu efecte sobre la malnominació confirma l’estat crític en què es troba
aquesta pràctica. En aquests moments s’aprecia una molt baixa i preocupant encu29. Cf. Baldoví i Pujades, p. 80.
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nyació de nous malnoms entre els segments més joves que, nogensmenys, segueixen emprant els noms de casa d’una manera principalment fossilitzada, és a dir,
sense conéixer-ne l’origen. Per tant, tot apunta no només a que la renovació de
malnoms està sofrint una recessió, sinó també a que la transmissió del coneixement
semàntic de les generacions majors a les joves s’ha interromput.
Probablement ens trobem en un punt de no retorn pel que fa al fenomen de la
malnominació a la localitat de Moncofa.30 Si bé no és fàcil introduir mesures que
reactiven la creació de nous renoms, cal al menys recuperar tot el coneixement etnogràfic que encara avui tenim al nostre abast i que ens permet entendre millor de
quina manera els individus d’aquest poble utilitzaven el llenguatge per a marcar les
relacions entre ells. Si tenim en compte que dos dels cinc informants consultats han
mort des que van ser entrevistats, resulta més obvi entendre la necessitat de preservar i difondre els coneixements ací compilats.
JORDI SÁNCHEZ MARTÍ
UNIVERSITAT D’ALACANT
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De obras públicas y maestros de obras en la
Valencia del siglo XV e inicios del XVI.
El entorno de la iglesia de San Bartolomé.
En la ciudad de Valencia, durante todo el siglo XV, una vez consolidada su actividad comercial y alcanzada una estabilidad financiera, se producen una serie de
modificaciones y mejoras urbanas como consecuencia de las nuevas necesidades y
exigencias que traen consigo esta prosperidad. Estas mejoras se habían iniciado a
principios de este siglo con el derribo de numerosos tramos de la vieja muralla
musulmana, y con la apertura y ampliación de nuevas calles y plazas, que no solo
mejoraran el tránsito por ellas de peatones y mercancías sino que habilitaran un espacio el que se va a desarrollar los numerosos actos lúdicos –sobre todo de carácter
religioso– que se celebran en la ciudad.
Este desarrollo del trazado urbano a iniciativas del Consell, va a ir acompañado de un desarrollo paralelo de la trama que va quedando tras el mismo, unas veces
a cargo del propio municipio con la construcción de nuevos edificios públicos, y
otras a cargo de la iniciativa privada, con la construcción, y sobre todo con la rehabilitación y ampliación, de sus casas.
La Casa de la Ciudad, que se había construido en el último tercio de la centuria
anterior, es en estos años de bonanza económica cuando adquiere un singular esplendor en sus acabados interiores, tras el acuerdo tomado por el Consell en el año 1418
de acabar la sala principal axí de bella e costosa com fer se puxa. Al año siguiente
se tomaba el acuerdo de mejorar su perspectiva urbana iniciando el derribo de unas
casas situadas frente a la plaza de San Bartolomé (actual de Manises) de manera que
lo carrer dels Cavallers sén puxa mils veure de les cases o sala de la cort1.
De las obras públicas se encargará la Junta de Murs e Valls, institución que a
partir de su creación en 1358 se encargará de ir realizando las numerosas obras de
infraestructura urbana, tanto de nueva planta como de mantenimiento, que irá de1. SERRA DESFILIS, Amadeo. El fasto inacabado. La Casa de la ciudad de Valencia en los siglos
XIV y XV. Historia de la Ciudad III. Arquitectura y transformación urbana de la ciudad de Valencia.
Valencia 2004.
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mandando la ciudad2. La diversidad de esta actuación que desarrolla la Junta queda
reflejada en las deliberaciones que tiene la misma en este mismo año de 14193.
En diversos días del mes de marzo de ese año, la junta se ha reunido en la sala y
archivo del Racional para tratar los fets e negocis concernientes a la misma. El día 4
se ordena que se construya la truja (el yugo) para la campana del seny nou fet
novellament per tocar les ores, mandando a Pere Morós carpintero, acompañado de un
mozo suyo, que fuese a el Toro, ha hon tallen o bosquen la fusta pera les galeres y
cogiese la necesaria. No deben encontrar la madera que buscan pues nuevamente el día
24 se determina que vaya a la serra den Guillem Galcerán a buscar dicha madera.
Entre los asuntos tratados por la Junta el viernes 24 estaba el de las obras del
pont qui es prop lo monestir e ecclesia de la Trinitat, damunt la cequia qui travessa
lo cami, asunto que ya había sido tratado por el Consell el 22 de octubre de 1417 y
por el que se acordaba que esta obra, al parecer unas obras de ampliación a ambos
lados del puente4, se hiciese con dineros de la Fabrica. El nuevo puente de la Trinidad, comenzado a construir a finales de 1401, se daba por finalizado en febrero de
1407, iniciándose a continuación las obras de urbanización de su entorno en la orilla izquierda, frente al antiguo hospital de San Guillem, entonces a cargo de la orden trinitaria, que en este mismo año estaban reedificando su iglesia.
A continuación se ordenó a Benet Mir, sotobrer de las obras de murs e valls,
que continuase obrando y acabase el tramo de la mare que se había reparado, que
comenzaba en lo carrer del governador, cerca de la casa de Pere Designe, notario,
y del carrer den Rull5.
Vemos también como se han iniciado los trabajos para construir el nuevo puente que facilitará el acceso por el noroeste de la ciudad, a la que se accederá por el
portal de la Santa Cruz, pues se acuerda que se pague todo lo reble que se había
llevado a la rambla de la ciudad6 per a obs del pont quis deu fer davant lo portal de
Senta Creu7, puerta que, iniciada en 1390, no se finalizaría hasta 1471.
2. MELIÓ, Vicente. La Junta de Murs i Valls. Historia de las Obras Públicas en la Valencia del
Antiguo Régimen, Siglos XIV-XVIII. Valencia 199.
3. APPV. Protocolo18447, not. Llorenç Çaragosa
4. Deben tratarse de obras de poca entidad ya que no se las encargan al sobrestante de la Junta Ramon
Revert, ni a Joan del Poyo, mestre de vila que son los que realiza los trabajos de cierta importancia. El
presbítero Roca les razona que la obra se haría con menos coste si no la ejecutaban ellos directamente y
la contrataban con otra persona, ofreciéndose a ejecutarla él mismo si le daban los pertrechos necesarios.
5. Se refieren al segundo brazo del vall vell que viniendo de Roteros pasaba por el Temple, Gobernador Viejo, plaza de las Comedias, calle de la Nave y plaza de las Barcas.
6. Se había descargado en la rambla 25.000 quintales de grava. El consell, en vista de la gran cantidad de material que está necesitando compra a Miquel Figueres una sorts o mola de reble que éste tenía
en la propia rambla. Esta piedra pequeña para relleno, empleada tanto para el firme como para las obras
de fábrica se descargaba en el río, desde el portal del Temple hasta el lugar llamado don tremen les dones. En 1428 el mercader Joan Navarro tiene contratado con la junta de murs e valls el suministro de
150.000 quintales de grava que irá depositando en ese lugar. ARV. Protocolos, 422, not. Joan Campos.
7. pont de Sant Joseph o pont de fusta.
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Así mismo se ordenaba a continuación, que el puente de madera que estaba
delante de la teraçana, (situado aproximadamente donde se encuentra hoy el puente de la «peineta» de Calatrava) se ampliase a ambas partes y se construyese de volta
de argamassa.
Otras de las obras públicas que se están realizando en la ciudad son las de la
prisión, que hacía tiempo que estaban comenzadas y no se acababan de terminar.
En la junta que celebran unos días después, el martes 29, dan prisa al sotsobrer para
que las continúe y las acabe de cubrir y emporchar, ya que el edificio se encontraba sin cubierta y corría peligro de arruinarse. También se preocupa la ciudad de tener arreglados los caminos que acceden a ella, ordenando que a costa de las obras
de murs e valls se rehiciese y compusiese el camino general llamado de Xativa, en
el tramo del mismo comprendido desde el puente que había cerca del lugar de
Catarroja hasta la ciudad de Valencia
Respecto al reloj nuevo, sabemos que el cabildo y los jurados habían firmado
una concordia el 21 de febrero de 1418 para la construcción del mismo con el fin
de colocarlo en la torre nueva de la Catedral8. En la Casa de la Ciudad existía otro
reloj9, colgado en la fachada oeste del edificio, debajo del cual existía un cuarto en
el que la Junta tenía depositadas diversas herramientas y utensilios, así como todo
el cobre, hierro y madera que le había sobrado del reloj nuevo10.
Mientras se terminaba la torre, el reloj había sido colocado en la parte más alta
de ella, sobre una plataforma de madera, de manera que no estorbase la continuación de los trabajos de elevación de la misma. El 9 de mayo de 1419, ya debe estar
terminada la obra gruesa de la torre, pues ese día la Junta firma capitulaciones con
Luis Amorós para lo pujament del sey nou en lo campanar nou. Se comprometía a
descolgarlo de donde estaba, embalarlo, y colocarlo a los pies del campanario y luego subirlo a lo alto del mismo y colgarlo de igual forma en que lo estaba el de la
plaza de las Cortes. Le pagarían, por su trabajo y el de los hombres que se necesitasen para ello, 230 florines de oro. El viernes 26 de mayo, subido el reloj ab
salvament, los jurados, obreros de la Fabrica y el racional, cancelaron la fianza que
Amorós tenía dada para dicha subida. Unas semanas después, el 6 de junio, el Cabildo firmaba capitulaciones con el mismo Amorós, maestro albañil, para el traslado de los relojes y campanas del campanario viejo al nuevo11. Según refiere Teixidor,
8. SANCHIS SIVERA, J..La Catedral de Valencia. Valencia 1909. pag. 112.
TEIXIDOR, J. Antigüedades de Valencia. Valencia 1895, pag.270. El primero que publica este documento es J. Llop en su tratado sobre la Fábrica de Murs e Valls, obra impresa en Valencia en 1675.
9. En la plaza de las Cortes, «delante del reloj vulgarmente llamado la spera» APPV. 13824. not.
Aguilar. Acto del 10/3/1515.
10. La junta tiene depositadas herramientas y materiales en diversos locales públicos de la ciudad.
Así se hace inventario de lo encontrado en la casa o archivo que se hace de nuevo para las Cortes; en la
barraca fuera del portal de Serranos; en la casa de la torre, debajo de la escalera del portal de Serranos,
y en la plaza de las Cortes, donde está el reloj.
11. SANCHIS SIVERA (1909) pg. 80.
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la campana que se construyó para este nuevo reloj se rompió en 1458, empezándose la fundición de la nueva en 1465 año en que fue subida a la torre. No indica el
día en que fue subida, quizá por desconocerlo. En la primera hoja del protocolo de
Bertomeu Matoses, en una nota suelta, tiene anotado el notario que «a 4 de diciembre de ese año 1465 fue subido el gran Miquelet al campanario, con el cual se tocan
las horas en Valencia»12.
Estas actuaciones urbanísticas, promovidas por el Consell, se realizan también
sobre la trama de la ciudad en un intento de ordenarla y «conferirle el debido decoro». El antiguo trazado árabe de sus calles, la mayoría de las veces estrecho y tortuoso, dificulta no sólo el transito por ellas de la creciente población, sino que restan perspectiva a algunos de sus edificios emblemáticos. Tal es el caso de los aledaños de la iglesia de San Bartolomé emplazada frente a la Casa de la ciudad, al
final de la calle de su nombre, que comprendía desde dicha iglesia hasta el portal
de Serranos. Esta situación junto a edificios tan singulares hace que se sucedan las
reformas urbanísticas en su entorno y así en 1419 el consell tomaba el acuerdo de
derribar unas casas situadas frente a la plaza de San Bartolomé, de manera que lo
carrer dels Cavallers s’en puxa mils veure de les cases o sala de la cort. Años más
tarde, en 1444, los numerosos entrantes y salientes que presentaba la calle, es motivo de queja, pues su trazado no se correspondía con la belleza de dicho portal de
Serranos13.
Sumándose a la actividad urbanística y constructiva llevada a cabo por el
consell, se desarrollan en paralelo otras muchas obras, ya de menos entidad, debidas a la iniciativa particular, que a medida que avanza el siglo XV van aumentado
en número y calidad, convirtiendo la ciudad en una lujosa y poblada urbe, como la
describe en 1484 Nicolás de Popielovo a su paso por ella14. En los primeros años
del siguiente siglo aparecen ya referencias a las nuevas tendencias decorativas –que
hoy consideramos cono renacentistas, pero que entonces designaban como «romanas»– que se van introduciendo en las decoraciones internas de las viviendas. De
las primeras manifestaciones en este sentido son las realizadas en casa del obispo
12. APPV. Protocolo 25336, not. Bertomeu Matoses.
13. SERRA DESFILIS, Amadeo. Nuevamente cristiana, bella y atractiva. La ciudad de Valencia
entre los siglos XIII al XV. Historia de la Ciudad. Valencia 2000.
14. Por toda la ciudad se están construyendo de nueva planta y sobre todo reformando innumerables casas. En 1480 el obrero March Munyos está reformando la casa de Bernat Portolés, carpintero, en
la calle del Mar. En 1489, es el obrero Martín Menor el que reforma la casa de Joan Ferrandis, en el
foro sive mercat. En 1491 el cantero Joan Virnescas, adornaba con un bello portal de piedra la casa de
Pere Maça de Liçana,» que habría de ser semejante al que había en la casa del conde de Oliva». En 1493
Damián de Cuenca reformaba la casa de Ferrando Sanchis en la calle den Usall, parroquia de San Joan,
y en 1500 la de Martin d´Arcos en el tossal, en la calle que va del tossal a la boçeria. En 1494 el obrero
Domingo Fort realizaba reformas para Joan Genoves, en el grao, cerca de su iglesia, y en 1497 para Joan
del Aredo en su casa en la calle del Vergell. En 1497, era el obrero Jaume Lop el que hacía unas obras
en casa de su compañero Domingo Fort, cerca de la vall de les moreres.
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de Tortosa15, decoración que siempre se ha considerado realizadas en las grandes
casas o palacios como ésta anterior, pero que constatamos que también muy tempranamente se realizan en otras construcciones más modestas, lo que denota la rápida aceptación del nuevo estilo, entendiéndolo en principio aplicado tan solo a la
pintura, sin prácticamente una utilización en la concepción general da la obra de arquitectura, en la que los nuevos modos se van introduciendo muy lentamente. Tal
es el caso de de las obras de pintura que en 1505 contrataba Catalina Castell con
Joan Pintor, para que le decorase el studi y retret y con Joan Oliver, para que le pintase los techos de la entrada de la sala y las dos habitaciones de su casa «en la plaza que da a la puerta menor de la iglesia de San Andrés». La obra importante de
albañilería la realizaría el maestro de obra Antoni Biulaygua y otra de menor importancia el también maestro Martín López16.
Parte importante de este proceso constructivo de renovación de la ciudad fue
tanto el clero como las órdenes regulares, que con el importante número de propiedades urbanas que poseían y con la, generalmente, gran extensión de ellas, condicionarán el desarrollo de la ciudad. En los primeros años del siglo XV la situación
de estos conventos, ya dentro de las murallas, propiciará numerosas renovaciones
urbanas en el entorno de los mismos. En 1410 los jurados de la ciudad impiden que
se edifiquen casas contra la cerca del convento de Predicadores, dando lugar a la
formación de la plaza delante del convento17. En 1407 se han iniciado obras de urbanización frente al primitivo convento de los trinitarios, en el Carmen se urbaniza
el Portal Nou, cuyo puente hemos visto que se inicia en 1419. Los conventos, que
en un principio se construyeron generalmente en terrenos rústicos, dada su gran
extensión, hace tiempo que han quedado dentro de los muros de la ciudad, y la en
un principio edificación de escasos recursos, había dado paso a construcciones más
solemnes y sólidas.
En 1495 las monjas de Santa Catalina de Siena habían empezado a recoger
dinero con el que poder edificar y obrar su convento18. En junio de 1524 ya tenían
edificada la nave de la nueva iglesia y comenzada la obra del presbiterio, contratándose en ese mes la terminación del mismo con el cantero Joan de Vidanya, que
habría de acabar y cerrar en piedra la cabecera del altar, ab tots los archs, repieses,
clau e finestres repicades,» lo cual ha de hacer según está la cabecera de la iglesia
del monasterio del Carmen, excepto que ha de hacer una sola clave y cuatro ventanas, y en cada respatle (contrafuerte) una canal de piedra para escurrir el agua»19.
15. GOMEZ-FERRER, M. y CORBALAN DE CELIS, J. La casa del obispo de Tortosa, Alfonso de
Aragón. Un palacio valenciano en la encrucijada entre dos siglos (XV-XVI). Ars Longa. Valencia 2005.
16. APPV. Protocolo 26363, not. Joan Alcanyis.
17. NOGUERA GIMENEZ, Juan F. El centro histórico de Valencia como modelo de ciudad conventual. Historia de la Ciudad. Valencia 2000.
18. APPV. Protocolo 10491, not. Ballester.
19. APPV. Protocolo 17464, not. Olzina. Comentan parte de este contrato los arquitectos Zaragozá
e Iborra en ZARAGOZA CATALÁN, A.-IBORRA BERNAD, F. «Otros Góticos: Bóvedas de crucería
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«Ha de subir las paredes de la cabecera del altar. Las que son de piedra picada,
según están comenzadas, así de dentro como los recolses (recodos) de fuera, tanto
como fuera menester y la obra requiera hasta las represes (cornisas) del arco y revés de dicha cabecera, y que en dicho arco deje principio y repisa para las otras arcadas de la iglesia. El arco principal de la cabecera ha de acabarlo en esta forma:
ha de poner en cada una de las repisas del arco principal, a la parte derecha la imagen de Santo Domingo, de piedra, bien formada, de medio cuerpo, y encima de la
imagen unos follajes como está en la pintura de los Santos de la orden de San Francisco, a la puerta de la iglesia del monasterio, y a la parte izquierda haya de poner
la imagen de San Vicente Ferrer, de la mitad hacia arriba, según se ha dicho de la
imagen de Santo Domingo, todo de piedra».
«Ha de hacer seis crues (arcos cruceros) y clave, grandes y proporcionadas, según la altura y anchura de dicha cabecera requiere. En cuya clave se ha de poner,
de la misma piedra, la imagen de Santa Catalina, con el crucifijo en la mano derecha y un libro en la izquierda, y sobre el libro un corazón, todo de piedra, y alrededor una moldura, bien hecha, de vona gracia e ayre, y en la repisas de las ventanas
ha de poner, de la misma piedra, algunos bestions (figuras de animales) bien proporcionados, a cuenta con los dichos arcos. Las ventanas han de estar, dos a la parte derecha, entre los cruceros y dos a la izquierda, una en cada paño, de la forma en
que están las de la cabecera del altar del Carmen. En cada una de los paños del crucero ha de hacer un formalet (arco rehundido donde arranca la bóveda) como es
costumbre de cantero». Le pagarán por todo ello 175 libras. Deberá hacer la obra
con la aprobación de mosén Miquel Dasio, canónigo, mosén Joan Guillén Catalá,
Miquel Ferrer y mestre Marti Caballero, obrer de vila.
En el monasterio de la Merced se habían realizado en febrero de 1506 una serie
de obras de reformas llevadas a cabo por el maestro albañil Luís Gascó20. Parte de
las obras consistieron en el cierre de la puerta que desde el claustro salía a la plaza
dels allys. Este cierre quizá estuviese motivado por cierta enemistad que existía en
el vecindario hacia los frailes del monasterio. En 1501 habían protestado por la apertura de unas ventanas por las que se asomaban los frailes «y no es necesario ni bien
visto que los frailes se asomen a estas ventanas, y si se quiere luz, que se abran en
alto, para que los frailes al hacer oración no puedan mirar las casas, pues hay jovencitas, y los frailes sean un poco sospechosos... y por eso se han de cerrar las
ventanas que están en la pared que da a la calle llamada la taverna dels frares de
manera que aquellas no estén tan bajas como están»21 El resto de la obra a realizar
con nervios de ladrillo aplantillado y de yeso, nervios curvos, claves de bayoneta, plementerías tabicadas,
cubiertas planas y cubiertas inclinadas» en Historia de la Ciudad IV. Memoria urbana. ICAROTAV,
Valencia 2005.
20. APPV. Protocolo 20507, not. Ayerve.
21. APPV. Protocolo 20505, not. Ayerve.
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consistía en la apertura de dos puertas en el refectorio, una que salía a la calle y otra
al claustro, el pavimentado del mismo, unas ventanas y un banco a todo lo largo. El
pago de estas obras en el refectorio corrieron a cargo de fray Diego de Loaysa a
cambio de ciertas prerrogativas que le habían concedido los frailes22.
Las manzanas que comprendían la pequeña parroquia de San Bartolomé es otra
de las zonas de este entorno situado al principio de la populosa e importante calle
de los Caballeros, donde a través del tiempo se van a producir cambios, no solo en
la toponímia de sus calles, sino también en su trama urbana, hechos que se repetirán paulatina y continuamente en toda la ciudad.
Junto al lateral derecho de la nave de la iglesia de San Bartolomé discurría una
pequeña calle que comprendía desde la calle Caballeros hasta el pequeño callejón
que comunicaba la plaza de San Bartolomé con la bajada que llevaba hacia la escuela de Valldigna, situada hacia mitad de esta calle, quizá en la esquina de la calle
que la cruzaba transversalmente y que llamaban de la mare vella23, escuela que había sido reabierta por el consell en 141924. Medianera con la escuela de Valldigna
tenía su casa Joan de Claramente, doncel, que en 1422 la tenía alquilada al notario
Pere de Anglesola25. Años más tarde, en una casa situada delante de esta escuela,
moría el presbítero Domingo Vilanova, quien quizá impartiría enseñanza en la misma, docencia que suponemos ejercería dado el considerable número de libros de
texto que tenía en el estudio de su casa26.
Otra escuela pública, la llamada escola de la avallada sive magistri Joan
Dordos, situada no muy lejos de ésta de la Valldigna, en la calle de la vallada de
Burguerins, estaba regentada por el antiguo maestro de la catedral27 Joan d’Ordós
quien en 1454, seguramente a causa de sus muchos años, tenía contratado al presbí22. Fray Diego de Loaysa se comprometía a residir de por vida en el monasterio de Valencia y a
cambio le concedían que no tuviese que levantarse a maitines, ni ir al coro a misa, ni a vísperas, ni asistir a ningún oficio divino. No tendría que comer en el refectorio y además podría hacerlo a la hora que
quisiese. Podría tener a su servicio un mozo o fraile que él eligiese. Todo esto se lo concedían de manera gratuita, pero debido a la necesidad que tenía el convento de un refectorio, se comprometía a hacer
uno nuevo. APPV. Protocolo 20507, not. Ayerve.
23. En el plano de Tosca esta calle que comentamos aparece rotulada como escoles de Valldigna.
24. CRUSELLES, José María. Historia de Valencia. El esplendor cultural y artístico del Siglo XV.
Maestros, escuelas y la fundación de la Universidad. Valencia 1999.
25. APPV. Protocolo 22150, not. Montalbá.
26. Dentro de un escritorio que había en el estudio de la casa se encontraron 21 libros, que trataban
sobre los fisichs, dos de philosofía, tres de lógica, un doctrinal, un Virgilio, un Tulio, uno de astrología,
un Boecio, las fabulas de Hisopo, un Catón con sus comentarios, un Catilirón, un Terencio, un Juvenal…
11/4/1495. APPV. Protocolo 6092.
27. Hasta 1428 dirigía esta escuela Gabriel Morales, quien debió fallecer a finales de este año, pues
en 12 de noviembre dictaba un segundo testamento. En el anterior, de fecha 18 de agosto de eses mismo
año, nombraba albacea a Bertomeu Morell, maestro de escuela, quien en esa fecha ejercía el cargo de
regente de las escuelas de la ciudad. APPV. Protocolo 25609, not. Joan Maso.
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tero Guillen Saura para que leyese en su lugar28. De este maestro aparecen reseñados en los inventarios de la época diversos libros que escribió para la enseñanza: huna
orthografía de mestre Joan Dordos que aparece reseñada en 1450 en el inventario
del notario Marco Pina, altre libre de gramatica apellat de maestre Dordos, que
aparece en 1470 en el del presbítero Jaume Avella, domer de la Seo. Este libro de
forma chica ab cubertes de aluda fue vendido en la almoneda posterior por 2 sueldos 6 dineros. En 1476 en la almoneda de los bienes del difunto mosén Antoni Soli,
presbítero, beneficiado en el hospital de en Bou, se vende por 23 sueldos una prosodia de mestre Joan Dordos, ab cubertes de fust29. La gramatica anterior, esta vez ab
cubertes de fust ab aluda vermella se vendía en 1477 por 3 sueldos 6 dineros.
En la calle que comentábamos, que discurría paralela al lateral de la iglesia de
San Bartolomé, donde se abría su puerta mayor30, que a finales del siglo XV se denominada dels Jofre y que pasará a denominarse calle de Sent Bertomeu cuando
pierda este nombre la actual de Serranos, se encontraban situadas frente a dicha
puerta y ocupando toda la fachada de la calle las siguientes viviendas: En la esquina, con su puerta y fachada principal recayentes a la calle caballeros la del obispo
de Tortosa don Alonso de Aragón, siguiendo las casas de Nicolau Jofre, señor de
Benifairó, la de Lop Ferrandis, caballero, la de Gaspar de Castellví, señor de Carlet,
que daría posteriormente nuevo nombre a la calle, y que habría fachada a un pequeño
azucat, ocupando la otra esquina de este callejón la casa Abadía, que lindaba con
casa de Guillen Ferrer, carbonero y casa de Gaspar de Vilaespinosa, ciudadano, que
era la última de la calle, haciendo esquina con la que bajaba al portal de Valldigna.
28. 1/2/1454. Joan Dordos, maestro en la escuela de la avallada pagaba ciertas cantidades a Guillen
Saura, presbítero, Pere Vell, Pere Gil y Joan Terres, estudiantes, por el alquiler de una casa o escuela y
por los trabajos de leer en su lugar en dicha escuela. APPV. Protocolo 25204, not. Joan Argent.
29. Dependiendo del tipo de encuadernación y sobre todo de si estaba ilustrado o no, el precio de
los libros«corrientes»sube muy lentamente durante todo el siglo y no alcanzan, como se ha creído hasta
ahora, unos precios muy elevados. Un tratado de gramática costaba en 1429 1 sueldo, un tratado de letras 1 sueldo 8 dineros, una retórica de Tulio 9 dineros. El Gamaliell, sobre la destrucción de Jerusalén,
costaba 3 sueldos en 1455. En 1465 un libro de Trobes se vendía por 2s (un mortero de piedra por 3s,
dos toallas usadas por 8s), dos años después vemos que un Uberti de vita Critsthi se vendía por 2s 7d,
un manipulus laycorum por 6s 9d. En 1470 un libre de bona ventura apellat stimulus amoris, en paper,
vale 15 sueldos; el verbum abreviatorum del beato Bernardo 10s, lo mismo que valen los diálogos de
San Gregorio; la lectura de mestre Gil 2s 2d; un libro pequeño de gramática, escrito en papel con cubiertas de pergamino 3s; En 1477 las obras de Ramón Llull valían lo siguiente: los proverbios 4s, una
metafísica 2s 6d, una lógica 1s 4d, un libro de predestinación 2s 1d, (una tabla de pino sotil se vende
por 4s 2d). Las tragedias de Senecha, en pergamino, se venden en 1479 por 12s; un Terenci por 15s;
unas epístolas de Pogi y otras de Tuli, por 10s cada una; las vidas de Plutharcho por 18s... BORJA, H. y
CORBALAN DE Celis, J. Las bibliotecas y la difusión del libro en la Valencia del siglo XV. II Jornadas Culturales en la Comunitat Valenciana. Generalidat Valenciana. Consell Valencià de Cultura. Valencia 1998.
30. En diciembre de 1543, habiendo fallecido Galcerán de Castellví, señor de Carlet, se realizaba el
inventario de los bienes encontrados en su casa «delante de la puerta mayor de la iglesia parroquial de
San Bartolomé». ADPV. Fondos duquesa de Almodovar, e.5.1, Protocolo 60.
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Estas últimas casas lindaban por su parte trasera con la casa de Franger Lladró, caballero.
En la otra acera de la calle, a continuación de la nave de la iglesia, se encontraban unas casas que pertenecían a dicho Lladró, y que tenían dos portales, uno a esta
calle apelada del senyor de Carlet y el otro encerrado en un azucat de la plaza llamada de San Bartolomé, lindante de una parte con la iglesia y de otro con la casa de Pere
Çabata de Mercader, señor de Argelita. En el plano de Fortea se reconoce la torre de
la casa del conde de Carlet, esquina al otro callejón existente frente a la iglesia.
Unos años después, en 1506, Nicolau Jofre, junto con su mujer Joana Stelles y
sus hijos Joan Luis y Arcís vendían a don Alonso de Aragón estas casas en la parroquia de San Bartolomé, en lo carrer de Sent Bertomeu, hoc est domos mayores
cum aliis domibus y otras casas derruidas contiguas, por precio de 10.000 sueldos31.
Otro de los Jofre, Diego, señor de Pardines, siguiendo la costumbre del agrupamiento familiar en torno a la Casa principal, tenia su casa en la calle dels serrans, lindante con la de na Almenara y la de Miquel Martí, especiero32.
En 1510 cuando la parroquia de San Bartolomé decide construir una nueva casa
Abadía, Franger Lladró, «caballero y noble», obrero y administrador en ese año de
la fábrica de la iglesia parroquial de San Bartolomé, acordaba con Joan Nadal, notario, síndico de dicha iglesia, permutarle la casa que tenía junto a la iglesia. La parroquia le cederá el solar donde estaba la antigua Abadía, lindante, como vimos, con
casa de don Gaspar de Castellví, señor de Carlet, azucat en medio, casa de Gaspar
Vilaespinosa, y por detrás con otra casa de dicho Franger.
En la mencionada permuta aparece reseñado que de la casa que él tiene y que
cede para la nueva abadía, le habrán de dejar que tome parte de ella para edificar
una capilla, que según se deduce no estaría dentro de la iglesia sino en todo caso
adosado a ella. Esta capilla dice que la pondrá bajo advocación de la Virgen María
del Santo Sepulcro. En principio parece referirse a lo que más tarde se denominaría
iglesia del Santo Sepulcro y que Agustín Sales, párroco que fue de San Bartolomé,
afirmaba que ya existía siglos antes de la conquista33. Por un documento de 1482,
se sabe que en esas fechas ya existía una Capilla llamada del Santo Sepulcro, siendo seguramente ésta última la que se denominaría más tarde como iglesia del Santo
Sepulcro34.
31. APPV. Protocolo 19276, not. Gaspar Martí.
32. ADPV e.5.1. Protocolo 60, not. Valeriola.
33. TEIXIDOR, José. Antigüedades de Valencia. Valencia 1895. Tº I, pag. 369. Roque Chabás ya
apuntaba en la nota puesta en la edición de esta obra, que esta afirmación estaba desprovista de fundamento. Pero era tanta la antigüedad a la que se quería remontar su construcción que incluso hubo cronistas que la daban fundada por el mismísimo Apóstol Santiago. ORELLANA, Marcos Antonio de. Valencia Antigua y Moderna. Tº I, pag. 203.
34. En julio de 1482 Miquel Serra, especiero, ciudadano, de la ciudad de Valencia, dictaba su testamento, pidiendo que lo enterrasen en la iglesia de San Bartolomé, delante del altar y retablo que había
hecho, en aquella parte de la iglesia que estaba entre el altar mayor y la Capilla llamada del Santo Sepulcro, cuyo altar y retablo estaba bajo invocación del Arcángel San Miquel. APPV, Protocolo 6415,
not. Barreda.
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La iglesia de San Bartolomé, erigida al tiempo de la conquista, debía ser todavía a finales del siglo XV de dimensiones similares a la primitiva, es decir angosta
y pequeña35. En febrero de 1479 se habían realizado en ella algunas obras, sin poder precisar el alcance de las mismas. El día 18 de ese año, el maestro Nicolau de
Galicia, confesaba recibir de Domingo Borrel, colector de la fábrica de San
Bartolomé, el pago de 37 libras 10 sueldos 3 dineros que le restaban de los jornales
que había hecho para la obra de dicha iglesia36. En 1489, cuando Domingo Borrel
redactaba su testamento, dejaba constancia en el mismo que se le debían más de 80
libras, que había puesto de su dinero para la obra que se estaba haciendo en la iglesia. Perdonaba la deuda con la condición de que en la misa de cualquier domingo,
se pusiese en la trona un cartel advirtiendo de dicha donación, para que nadie lo
ignorase37.
En esta iglesia, la familia d’Odena, tenía su Capilla bajo invocación de San
Pedro y San Nicolás, que había sido construida en 1420 por el notario Pere d’Odena.
Contaba la capilla con un retablo encargado en esa fecha al pintor Bernad Godall,
«bien pintado y dibujado con sus historias, y de bellos colores, a juicio de menestrales expertos en semejantes obras, y de tan bellas y mejores figuras que el retablo
de Civera, el cual está en una capilla en el claustro de Predicadores de Valencia bajo
invocación de Santa María de la Leche». Hijo de este notario fueron, el también
notario Pedro, Bernabé, beneficiado en la capilla de San Agustín de la Seo de Valencia, y Nicolau quien sería durante cerca de 25 años rector de la iglesia parroquial
de Torres Torres, de la cual dependían entonces las de Algimia, Alfara, Serra y Ria38.
Los Castellví, cuya rama principal tenía su sepulcro en Predicadores, poseían también en esta iglesia una capilla bajo advocación de Santa María, Santa Ana y Santa
Ursula.
En 1518 el maestro de obras Joan Bas, recibía cierto pago por la mano de obra
y materiales empleados en obrar una capilla, bajo invocación de Santa Ana, para el
zapatero Ramón Soler39. En 1594 se realiza la ampliación de la capilla de la Comunión, siendo en 1667 cuando se derriba la antigua fábrica para engrandecerla y
hacerla más capaz, quedando incluida dentro de ella la capilla del Sepulcro, presentando la manzana sobre la que se asentaba el aspecto que se aprecia en el plano
de Tosca.
Las obras de la gran casa o palacio que construiría el obispo Alonso de Aragón,
en la esquina de la calle de Caballeros con la de San Bartolomé, iniciadas en 1492
35. PINGARRÓN, Fernando. Arquitectura religiosa del siglo XVII en la ciudad de Valencia. Valencia 1998. pag. 162.
36. APPV, Protocolo 26963, not. Jaume Beneyto.
37. APPV, Protocolo 19260, not. Gaspar Martí.
38. CORBALAN DE CELIS DURAN, Juan. La antigua iglesia parroquial de Torres Torres y un
inventario de 1563. Actes 2n Congrés sobre Patrimoni Cultural Valencià. Sagunt. 2005.
39. APPV, Protocolo 26412, not. Guillén Ramón Tovia.
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y cuya obra gruesa o mayor debe encontrarse finalizada a últimos de agosto de 1502,
cuando se contratan las pinturas a «la romana» con el pintor Pedro del Rincón, no
finalizarían hasta finales de 1504, cuando se realiza la decoración de la sala principal, esta vez encargada al pintor García de Carcastillo. En estas obras participarán
los mejores maestros de obra y canteros que en ese momento trabajan en la ciudad.
El cantero Miguel Maganya realizará (1499) todo el encadenado de sillares de la
esquina además de unos arcos y ventanas de la casa, encargándose posteriormente
(1501) otras ventanas también de piedra a Joan Corbera. La escalera de la casa, una
de las piezas principales de la misma, se contrataría (1502) con el maestro Pere
Compte. La casa pasará por herencia a los duques de Villahermosa40, siendo visible
en uno de los dibujos preparativos de Wijngaerde, el borrador de Oxford, donde
aparece rotulada en este lugar como «Casa do Duc do Villearmosa» 41.
Al morir don Alonso la casa pasó a los condes de Ribagorza, y años más tarde,
en 1592, «las casas llamadas del conde de Ribagorza que están en la calle caballeros y delante de la iglesia de San Bartolomé», al morir la condesa doña Ana Sarmiento, y en virtud de los vínculos puestos en las capitulaciones matrimoniales que
se firmaron en Zaragoza, en mayo de 1523, entre don Fernando Gurrea de Aragón
y el vizconde de Evoli, pasaron a dicho don Fernando, duque de Villahermosa y
conde de Ribagorza42. Al parecer esta casa no fue nunca ocupada por los duques
quienes, con el fin de facilitar su alquiler, la debieron nuevamente dividir en varias
viviendas, manteniéndolas ya arrendadas hasta su derribo en el siglo XIX. En 1633
vemos como Jerónimo Vilanova, albañil, reconocía al duque, de manos del jurista
don Raimundo Sans de la Llosa, el pago de 35 libras correspondientes a las obras
que había realizado en la casa que éste tenía arrendada y en la que ocupaba el secretario Castillo. Se trata de pequeñas obras generales de mantenimiento realizadas
en dichas casas. Se arreglaron sobre todo las caballerizas de la «casa grande» que
ocupaba don Ramón, y las canales del terrado de la torre43. En 1695 «la casa gran»,
que abría su portal a la calle de Caballero, la tenía arrendada el jurista Mateo
Rodrigo y «la casa chica», que tenía puerta a la calle de la abadía de San Bartolomé,
estaba alquilada al vicario de esta iglesia. En ese mismo año se realizan también
obras de mantenimiento a cargo del maestro de obras Francisco Prat44.
Al tiempo en que el obispo Aragón había iniciado la construcción de su casa,
se estaban realizando una manzana más abajo, las obras de ampliación del edificio
40. En 1543, en el inventario ya mencionado del señor de Carlet, se dice que su casa linda de una
parte con casa del noble Ramón Ladró, que antes perteneció a don Francesc Ladró, y de otra con casa
del conde de Ribagorza.
41. GOMEZ-FERRER, M. y CORBALAN DE CELIS, J. (2005).
42. APPV Protocolo 10485, not. Abellá.
43. APPV Protocolo 14673, not. Murria.
44. GOMEZ-FERRER, M. y CORBALAN DE CELIS, J. (2005).
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de la Diputación del General45, en la que se encontraban trabajando el maestro de
obras Francesc Martínez alias Biulaygua y los picapedreros Joan Ivarra y Pere
Compte. También intervendría unos pocos años después Joan Corbera al que se le
encargarían diversos trabajos en piedra y algo más tarde la escalera de subida al piso
superior. Para la decoración de algunas de las salas encargaron los trabajos, de
mostres romanes, a los dos maestros que, como hemos visto, habían pintado los
interiores de la casa del obispo, Pere del Rincón y García de Carcastillo.
Francesc Martínez, hijo del también maestro de obras Jaume Martínez, alias
Biulaygua, y de su primera mujer Joana46, era ya en estos años un reconocido y experimentado maestro, conociéndose su intervención en numerosas obras que realiza durante el periodo comprendido entre 1435 y 1484, año de su defunción. Durante unos años, según relata Melchor Miralles47, debió trabajar fuera de Valencia, de
donde había salido huyendo a causa de haber dado muerte a un hombre, siendo quizás la fecha del suceso la de 1466, pues en septiembre de este año, cuando todavía
debe ser de mediana edad, hace el primero de sus testamentos48, suponemos que
preveyendo su salida de Valencia, aunque sabemos que de ser así, ésta no se realizaría antes del 16 de febrero de 1467, fecha en la que le vemos recibiendo el pago
de ciertas obras que había hecho para la sepultura de Castellana de Vilanova49.
En 1480 sabemos que había realizado unas obras en casa de Bertomeu Martí,
obispo de Segorbe quien, con la sede canonicament vuida, se encontraba residiendo en la ciudad de Valencia a causa de la oposición del Cabildo, quien a espaldas
de Roma había nombrado obispo a don Gonzalo Fernández de Heredia50. Esta casa
seguramente es la que cita Cock al referirse a los edificios galanes de fábrica que
existen en la ciudad51. En agosto de 1482, cuando el obispo contrata con el carpin45. En la cubierta del tomo 2435 de Gobernación, en ARV, está anotado lo siguiente: «Año 1512.
Comenzaron hacer el mortero para la obra de la Corte a 26 de julio de 1512. Comenzaron a mudar la
Corte de la gobernación a la Sala Dorada el 4 de agosto de 1512, y volvieron la Corte a su lugar donde
solía estar a 2 de diciembre de 1512».
46. 24 enero 1443. Jaume Martínez alias Biulaygua, obrer de vila, y Joana, su mujer, venden una
tierra campa en la huerta de Valencia. APPV 22175. not. Antoni Loiç. En 19 de abril de 1453 vendían
unas viñas situadas en el término de Beniferri, cerca de la fuente de Benimaclet. APPV. Protocolo 18544,
not. Jaume Ferrando.
47. MIRALLES, Melchor.Dietari del capellà d´Alfonsel Magnànim. Valencia 1988.
48. El 19 de septiembre de 1466, dictaba su testamento en el que nombraba por albaceas a Jaume
Martínez, obrer de vila, su padre, y a Joan Montesino, carpintero. Pedía licencia a Martina, mujer de
Pere Martí, boticario, para enterrarse en la sepultura que ésta tenía en San Juan.Dejaba 100 libras a su
mujer Damiata, 100 sueldos y una gramalla e un capo de dol a su padre, y a Antonia, mujer de éste, un
mantell de dol. Había prometido ir a la iglesia del Puig caminando descalzo con un cirio de tres libras
de peso, pero no lo había hecho. APPV. Protocolo 18552, not. Jaume Ferrando.
49. CORBALAN DE CELIS DURAN, Juan. La capilla de los Montagut en el convento de San Francisco de Valencia. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Castellón 2006.
50. CORBALAN DE CELIS DURAN. Juan. Un inventario de la Catedral de Segorbe de 1521 y unos
datos sobre los obispos Martí. Instituto de Cultura Alto Palancia. ICAP nº 17 Segorbe 2005.
51. GARCIA MERCADAL, J. Viajes de extranjeros por España y Portugal. Junta de Castilla y León, 1999.
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tero Antoni Pérez Terol la realización de la nueva sillería del coro de la Seo de
Segorbe, Martínez se encuentra en esta ciudad y sale como fiador suyo. ¿Está entonces trabajando en las obras de la cartuja de Valldecristi?.
El 15 de octubre de 1484 firmaba un albarán de pago a Joan Vidal, presbítero,
beneficiado en la Seo de Valencia, procurador del Cardenal y Obispo de Valencia,
por las obras que había hecho en el Palacio Episcopal durante el pasado mes de septiembre, siendo esta una de las últimas obras que debe realizar, pues fallecía el 29
de dicho mes de octubre.
Había dictado su testamento dos días antes, nombrando albaceas testamentarios
a su mujer Damiata y a su hijo Galcerán Martínez, carpintero. Deja de su matrimonio cinco hijos, Galcerán, el mayor, Nicolau, Francesc, Jaume y Ángela. Hacia diversos legados a sus sobrinos Joanot Martínez, (hijo de su hermano Pere, calcellerium), y Jaume Montesinos, y a su cuñado Luis Morell. Esta vez elegía sepultura
en el monasterio de Santa Magdalena, pidiendo que asistiese a su entierro la cofradía de San Jaime, de la que era cofrade. Legaba a este monasterio 30 libras para la
obra del dormidor. Quiere que sobre su sepultura se coloque una losa grande de
piedra azul en la cual sean esculpidas su señal y armas52.
Para la ejecución de la escalera de su casa, Alfonso de Aragón había elegido a
Pere Compte, quien había realizado hacía tan solo unos años la escalera de la vecina Diputación. La relación entre ambos personajes quizá se remonte a 1486 cuando
Pere Compte53 había sido encargado por los jurados de Villarreal de realizar el puente que se pensaba ejecutar en esa villa, habiendo recomendado el obispo para dicho
trabajo a Joan Portador54.
En este caso parece ser que la intervención de Compte se limitó a la redacción
de los planos y a la elección del sitio idóneo para el arranque de sus pilares. El trabajo de este maestro no se limitó tan solo a las obras de edificación, sino que intervino en diversos trabajos de tasaciones, arreglos de cruces de término, supervisiones
de puentes, y algunas obras hidráulicas55. Una de estas obras, hasta hoy desconocida, fue la que 1497 le encargan los síndicos de la acequia de Rascanya56. La obra
que debía realizar Compte consistía en un acueducto de piedra en sustitución de otro
52. APPV. Protocolo 18539, not. Jaume Ferrando.
53. Con respecto al la fecha de defunción de Pere Compte, que según Salvador Aldana.se produciría el 25 o 26 de julio de 1506, en base al dato de que el día 27 Joan Corbera entraba en posesión del
cargo de maestro de la Lonja per mort del mestre Pere Compte, (ALDANA FERNANDEZ, Salvador.
La lonja de Valencia Biblioteca Valenciana. Valencia 1988. p. 125) aportamos el siguiente dato que corrobora lo anterior: Sabemos que hizo testamento el 7 de julio de 1506 ante el notario de Valencia Joan
Fenollar, y se publicó el mismo tras su muerte el día 26 de julio de dicho mes y año. APPV. Protocolo
21485, not. Lleonard Almenar.
54. PI APARICI, Juan. La construcción de un puente en el camino real de Barcelona (Vila-real 14861509): aportación a la obra del mestre d´obres Pere Compte. BSCC. Castellón 2002.
55. ARCINIEGA GARCIA, Luis. El Palacio de los Borja Corts Valencianes. Valencia 2003, p. 85.
56. APPV. Protocolo 26404, not. Tovia.
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de argamasa que existía en aquel punto donde la acequia de Rascanya pasaba sobre
la de Mestalla, prop los arquillos.
Según Thomas Glick, el entrecruzamiento de las redes de caminos y acequias,
pasando unas sobre otras por medio de puentes acueductos y sifones, era un aspecto notable de la huerta medieval. Los puentes eran eslabones particularmente importantes en el sistema de comunicaciones de la huerta. En Valencia, los puentes
sobre los caminos reales eran responsabilidad de la Fábrica de Murs i Valls, que
también tenía a su cargo la construcción y reparación de los puentes de las marjales,
zonas cuyo desarrollo estaba especialmente a cargo de la ciudad57.
Con la nueva obra se pretendía eliminar el regolf que en este punto se producía
en la acequia de Mestalla, como consecuencia de encontrase dentro de ella los pilares que sostenían el acueducto o puente que la cruzaba, debiendo realizarse los nuevos pilares fuera de la acequia.
En junio de 1510, como habíamos visto anteriormente, Franger Lladró58 realizaba con el clero de San Bartolomé una permuta mediante la cual había obtenido
el solar de la antigua casa Abadía, y unas semanas después decidía iniciar en el
mismo las obras de nueva planta de la que sería su futura casa, contratando el destajo de la obra de sillería con el cantero Miquel Escolano, al que le encargará hacer
dos arcos nuevos de piedra, y desmontar la puerta, también de piedra, que tenía en
la casa donde al presente habitaba, situada en la calle que se encontraba a espaldas
de la Bailía, para que desde allí la trasladase y la colocase en su nueva casa. Le
pagaría por su trabajo 30 libras59.
A continuación contrataba las obras albañilería de su nueva casa con el maestro Mateu Pellicer por el precio de 132 libras, que deberá levantar la parte de obra
nueva sobre el pequeño solar que ocupaba la abadía, en la esquina de la calle de San
Bartolomé. De la lectura de las capitulaciones parece deducirse que esta obra nueva la adosará e incorporará a otra casa que tiene a continuación, toda ella recayente
ya a la calle del portal de Valldigna.
La escalera, elemento arquitectónico fundamental en el desarrollo de la casa,
no será en este caso de piedra, material caro y por tanto reservado para escaleras de
grandes casas o palacios de poderosos dueños, sino que se realizará abovedada con
dos o tres roscas de ladrillo. Se especifica en el contrato que se realizará siguiendo
el modelo de casa aragonesa o castellana, la que prefiera Frager, bien obrada y
acabada con su silla y aguja de yeso, con un rellano superior por el que se accederá
a la sala y al comedor. Esta escalera estará cubierta con una terraza plana sustentada por una serie de arcos, que arrancarán seguramente de la propia barandilla y con
57. GLICK, Thomas F. Regadío y Sociedad en la Valencia Medieval. Valencia 1988, p. 13.
58. Franger Lladró estaba casado con Isabel de Castellví, hermana de Gaspar de Castellví, señor de
Carlet. Tenía Franger dos hermanos con los épicos y caballerescos nombres de Lanzalus y Eneam.
59. APPV. Protocolo 21489, not. Leonard Almenar.
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altura suficiente sobre el rellano superior para que las salas a la que se accede por
el mismo tengan la necesaria altura. Sobre este rellano de acceso se levantará una
barandilla acabada con tres o cuatro ventanas que recaerán al patio interior, bien
acabadas con sus cornisas, basas y capiteles, como corresponde al núcleo de la vivienda en torno al cual girarán el resto de las dependencias, sin descontar que será
visible desde fuera, al pasar frente al portal de la vivienda.
A la casa se accederá a través de una portal recercado de piedra, el que ha de
montar el cantero Escolano, que dará paso a un vestíbulo con viguería de madera y
revoltones de yeso, creemos que tan solo pintados de blanco pues la decoración a
la romana de estos últimos la reservará como veremos para las estancias principales. Desde este vestíbulo y mediante dos puertas recercadas en yeso, se accederá por
una de ellas al rellano de la escalera y por la otra a una de las habitaciones situadas
en esta planta baja.
Encima de esta sala y ocupando toda la fachada recayente a la iglesia, ha de
hacer un porche cubierto con viguería de madera, con su cerramiento a base de una
serie de huecos formados por arcos de medio punto adornados con sus basas y capiteles, elementos que suponemos superpuestos en yeso, puesto que no figuran
encargados al maestro cantero, remate muy característico en toda la zona aragonesa, repetido en la arquitectura valenciano-catalana, y seguramente de influencia mudéjar como parece indicar la expresión una porchada de faixes e cabirons ab sa
exida morisca. La otra fachada recayente a la calle del portal de Valldigna, deves
los bayones, y que debía pertenecer a la casa ya existente, vemos que también estaba rematada por una galería similar, que manda reparar y asegurar levantando desde abajo un muro de ladrillo de un pie (de una ragola).
En el primer piso, ha de hacer una habitación nueva y reparar otras dos ya existentes. Los revoltones de esa habitación los decorará al roma, y deberá hacer una
pequeña escalera de caracol por donde suban las mujeres a dormir a una pequeña
estancia situada sobre estas habitaciones –el miga de les dones– con dos ventanas
que le den claridad. Junto a una de esta habitaciones se construiría una pequeña
capilla con una bonita puerta, toda ella obrada al estilo romano.
Desde el patio, o quizá desde este vestíbulo, se accederá a través de una escalera, con su aguja çelles e ramblador, al entresuelo en el que se dispondrán tres
estudios, que como estancias en las que se recogerán los miembros varones de la
familia para su ocio y atención a sus amigos, quiere que estén bien iluminadas, con
amplias ventanas a la calle, de dos bocells cada una, con los techos bellamente decorados con motivos de carácter renacentistas, con el suelo pavimentado con azulejos de Manises, y equipado uno de ellos con una chimenea, quizás el más amplio
y que disponía de ese retret o estancia algo más privada.
En la planta baja, que hace excavar para que por lo menos tenga unos 2,20m de
altura, estarán situados los establos, con sus correspondientes pesebres, que se iluminarán mediante unas aspilleras. Como elemento algo innovador y que denota un

120

JUAN CORBALÁN–DE CELIS

Y

DURÁN

nivel cultural de su propietario, mandará construir dos amprius, uno en esta zona
de los establos e altre per a dones alla hon la senyora muller del dit don Franger
vollra, y algún armario allá donde también diga ésta.
Otra residencia urbana, de una de tantas familias de la pequeña nobleza valenciana, es la casa de Gueraldo Ripoll, señor de Genovés60. Los Ripoll estaban asentados en la parroquia de San Nicolás desde por lo menos 1355, fecha en la que aparece una calle d’En Berenguer de Ripoll, que al parecer se corresponde con la actual de Cadirers61. Dada la costumbre de asentarse lo más cerca posible de sus parientes o del cap major, este Ripoll tenía su casa en la calle de Caballeros, lindante
con la de doña Ana Mercader y con la de mosén Flors, caballero. En febrero de 1519,
decide llevar a cabo una gran reforma en la misma contratando el destajo de las obras
con el maestro albañil Vicent Ximeno.
En esta obra aparecen reseñadas otras estancias que no aparecerían en la anterior casa y que nos completará la descripción de una típica vivienda de una familia
acomodada en los inicios del siglo XVI. La influencia del nuevo estilo estará presente en la «restauratio» llevada acabo con la transformación de sus fachadas, la
apertura de nuevos huecos, la ampliación y nueva distribución de sus espacios interiores, en los acabados de paredes y techos molt complicadament, y en la decoración de su interior. Para esta decoración sabemos que doña Beatriz encarga unos
cueros repujados, de pared, al maestro guadaximerio62.
La nueva distribución de la casa, en la que se puede apreciar el intento de que
toda ella esté volcada a ese patio central del que nos hablan, resulta enrevesada y
de difícil lectura como consecuencia de los distintos desniveles existentes, pues
además de la escalera principal, se habla de otras seis escaleras que comunican distintas estancias. Siguiendo la moda que ya se ha generalizado en esos años, manda
derribar la cubierta inclinada de los porches, que recaía a la calle de Caballeros, con
el fin de sustituirla por otra plana, que rodeará con una barandilla y pavimentará de
ladrillo. Al igual que la casa de Lladró, ésta también tenía su fachada rematada por
arquets, los cuales se han de arreglar y acabar con una cornisa por debajo de todos
ellos, remarcando de esta manera este cuerpo superior de la casa.
El comedor, que se encuentra situado en la primera planta, se ha de ampliar
medio metro desplazando el tabique –lo barandat– de cierre hacia el patio interior,
se le ha de abrir una ventana a dicho patio, así como repararlo y pavimentarlo de
60. Gueraldo Ripoll y Fenollet, heredero de Gueraldo de Castellvert, señor de Genovés, y de Isabel
Valles, estaba casado con Beatriz Valero, viuda de Manuel Diez, señor de Andilla, hermano del literato
Joan Fernandez de Heredia. En 1517 este último compraba una casa en la parroquia de San Bartolomé,
en un adzuquaquo, lindante con su casa y con casa de doña Magdalena de Proxida y de Centelles, condesa de Oliva. APPV Protocolo 20085 Artes.
61. SIMÓ, T. y TEIXIDOR DE OTTO, M.J. La vivienda y la calle. La calle de Cavallers de Valencia, Edicions Alfons el Magnanim, Valencia 1996, pp. 85.
62. APPV Protocolo 21505 not. Almenar.
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nuevo. Desde la escalera principal que accede a esta planta, en un extremo del comedor, se he de construir una escalera que suba al porche. Se han de alzar todas las
cubiertas de la sala, comedor y habitaciones, transformando una de éstas en pastador, junto al rebost.
Se ha de tomar parte de la habitación que está frente a la cocina para ampliarla
e fer una gentil cuyna ben acabada ab sos scudellers e ximenea e altres coses
necessaries, y se ha de construir un nuevo pozo junto a ella, ab son safareig,
tabicandolo hasta el patio, donde se dejará una puerta para poder acceder para su
limpieza. Es de destacar una jardinera (pastera) que manda construir bajo una de
las ventanas de la sala, per a tenir erbes, ¿para plantas de adorno o para uso de la
cocina?.
Con el fin de lograr espacios más diáfanos, manda derribar unos muros de carga existentes entre lo primer estudi y lo retret y entre la sala e recambra y sustituirlos por vigas de madera. Se ha de hacer de nuevo la escalera principal de la casa
ab tres planells ab ses selles e agulles, e cada planell e apitrador molt ben llavorat
...paimentada de taullels ...ab son cavalcador al peu de la scala.
La escalera en planta baja que sube a los estudios situados en el entresuelo, se
ha de derribar y hacer de nuevo, muy bien trabajada, con su barandilla, que podrá
ser de hierro. Aprovechará la puerta del estudio principal para ampliarla y convertirla en la principal de la casa y deberá ser de mollura doble molt ben llavorat. Asi
mismo, los techos y toda la zona de la entrada, se adornaran con motivos y plantillas rebuscadas.
Después de indicar las diversas modificaciones y nuevas distribuciones dels
estudis e retrets, la habilitación de un pastador por el que se bajará, mediante una
pequeña escalera de caracol, al rebost situado debajo de éste, la colocación de puertas de paso, de mollura doble, entre unas estancias y otras, las disposiciones relativas a la apertura de diversas ventanas –tan gran com sera menester–, en las estancias recayentes al patio interior, después de todo ello, dedica especial atención a la
zona privada dedicada a les dones.
Encima de la habitación destina para hacer el pan, se ha de hacer una cambra
para las mujeres, con una cubierta nueva, y sobre esta habitación se colocará esa
zona más resguardada dedicada al retrete –lo ampriu– adaptando la escalera existente para que se pueda acceder hasta ella. No se olvidará hacer un fumeral o
encadufada que acondicione esta estancia. Toda la obra la deberá tener acabada en
el plazo de cuatro meses y por todo ello le pagarán la suma de 105 libras.
Esta reducida manzana perteneciente a la parroquia de San Bartolomé por la que
hemos visto pasar a través de los años a todos estos personajes, mantendrá intacta
su trama urbana hasta que mediados del siglo XIX y una vez producido el derribo
de sus murallas, Valencia inicia, tímidamente y con numerosas dificultades, el proyecto de mejoras interiores. Con el derribo de algunos conventos y el lento pero
creciente incremento del tránsito rodado, se irán ensanchado algunas de sus calles
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y abriendo otras nuevas, actuándose casi siempre de una manera puntual, sin poder
llegar a desarrollarse estas mejoras de una forma global, según se preveía ya en el
Plan General de Reforma redactado en 1856 por el arquitecto Antonino Sancho.
En el plano de Ferrer de 1828 todavía apreciamos que no se ha roto la unidad
de la manzana, en la que destacan esos dos grandes jardines que aparecen arbolados. Seguramente el más cercano a la calle de caballeros sea el perteneciente a la
casa del duque de Villahermosa y el otro, que aparece a sus espaldas, pudiese ser el
perteneciente a la antigua casa del conde de Carlet.
Entre los años 1861 y 1867, quizá en 1864, cuando se rotula la calle Maravilla,
actual mare vella, se produce la apertura de la nueva calle, a la que se le dará el
nombre de Ausias March (actual obispo don Jerónimo), apareciendo representado
por primera vez su trazado en el plano de Valencia de 1869 y figurando ya con ese
nombre en el callejero de Carboneres de 187363.
Debió tomarse para su apertura parte del solar de la antigua casa que había pertenecido al conde de Carlet64, y todo el antiguo azucat que hemos visto que existía
frente a la misma. La reforma afectó también al huerto que se encontraba a espaldas de la calle de San Bartolomé, que pasaría a convertirse en una plaza, espacio
urbano que tan solo duraría unos pocos años, pues en 1910, ya había desaparecido
como tal plaza y aparecía un edificio ocupando su lugar, quedando configurada la
manzana tal como la vemos hoy en día.
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63. CARBONERES, Manuel. Nomenclátor de la Puertas, Calles y Plazas de Valencia. Valencia
1873.
64. ORELLANA, Marcos Antonio. Valencia Antigua y Moderna. Valencia 1923. Refiriéndose a la
calle de San Bartolomé dice: «...se llamó también calle del conde de Carlet, por ser suyas las casas que
existen frente a dicha iglesia, hoy nº 3 y 4, manzana 375... en 1655 vivía en ellas Felipe Castellví».
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L’escultura i el treball de la fusta a la Tortosa
del Renaixement: algunes notes documentals1
1.- INTRODUCCIÓ
Des de fa uns quants anys anem recollint notícies documentals al voltant de l’art
de l’època del Renaixement a la ciutat de Tortosa. Si bé sovint es tracta de breus
notes d’una importància històrica molt concreta, en d’altres casos ens trobem davant d’importants informacions que, o bé documenten la presència de destacats artistes a la ciutat, o bé aporten detallats contractes que permeten conèixer a fons les
característiques d’algunes obres d’art desaparegudes o molt transformades al llarg
del temps.
A partir d’aquestes troballes documentals ara pretenem donar a conèixer un
conjunt de dades que fan referència al treball de la fusta a la ciutat de Tortosa durant aquesta etapa, tant en casos d’obres d’imatgeria, com en feines de fusteria de
retaules o obres complementàries en edificis religiosos.
La nostra aportació s’estructurarà en cinc apartats, ordenats cronològicament,
a més d’un sisè punt format per un aplec de notes breus sobre aquest tema:
• La intervenció de l’escultor Pere Ostris en la decoració escultòrica de l’orgue
renaixentista de la Catedral de Tortosa.
• La construcció per part de Pere d’Orpa d’un tabernacle per a l’altar major de
la Catedral.
• L’escultor Agustí Pujol i el cadirat del cor de la Catedral de Tortosa.
• Dues feines relacionables amb la capella del Nom de Jesús: la construcció
d’uns arquibancs i unes balustres de fusta, i la talla de set figures per al retaule
d’aquesta capella.
1. Aquest treball s’inscriu dins de les activitats científiques del Grup de Recerca Consolidat de la
Universitat de Lleida «Art i Cultura d’Època Moderna», núm. 2005SGR00618 (dir. Dr. X. Company),
reconegut pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de
Catalunya. I compta, a més, amb el suport del Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la Universitat
de Lleida (dir. X. Company).
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• Una reforma al retaule de la capella de la confraria de santa Llúcia a l’església del convent de sant Domènec.
• I, finalment, un petit recull d’algunes notícies al voltant de l’escultura i fusteria a més d’un seguit de dades de les portes exteriors del cadirat del cor de la Catedral, recentment recuperades.

2.- L’ORGUE RENAIXENTISTA DE LA CATEDRAL DE TORTOSA I PERE
OSTRIS.
A finals de l’any 1548 el capítol de canonges va acordar iniciar les gestions
necessàries per obrar un nou orgue per a la Catedral de Tortosa, atès el mal estat en
que es trobava el llavors existent. D’aquesta manera, a finals del mes de novembre
d’aquell mateix any, se signava un acord entre els canonges i un mestre orguener
d’origen francès anomenat Pere Bordó per a la construcció del nou orgue.2
A finals de l’any 1550, quan els treballs de la part «musical» del nou instrument
devien estar prou avançats, el capítol va encarregar (no sabem si a través d’un acord
escrit o no) a un imaginaire les feines de decoració escultòrica exterior del nou orgue. L’artífex triat fou l’escultor d’origen francès Pere Ostris, documentat a diversos llocs de Catalunya entre els anys 1542 i 1575, l’activitat del qual se centra sobretot a la zona del Camp de Tarragona.3
Els dos documents localitzats relacionen Ostris amb l’orgue renaixentista de la
Catedral de Tortosa són molt breus i concisos, ja que es tracta de dos rebuts per valor
de 16 i 22 ducats d’or4 (reproduïts íntegrament a l’apèndix documental núms. 1 i
2). Mitjançant aquests documents sabem que a finals de l’any 1550 i principis del
següent Ostris treballava la ciutat de Tortosa i encara que els rebuts són molt breus
de continguts, són molt interessants perquè expliquen que Ostris s’encarregava de
la part de l’escultura5 del nou orgue, ja que textualment es diu que treballava en «les
ymages del orgi» d’aquest instrument, desaparegut a finals del segle XVII quan se’n

2. ACTo (=Arxiu de la Catedral de Tortosa). Protocols Notarials. Pere Perera, 14. Actes del dies
26 i 29 de novembre de 1548.
3. Vegeu una aproximació actualitzada a la seva biografia a: Joan BOSCH i Joaquim GARRIGA . El
retaule de la prioral de Sant Pere de Reus. Reus: Centre de Lectura de Reus 1997, 168 i a Joan YEGUAS.
L’escultura a Catalunya entre 1490 i 1575. De la tradició medieval a la difusió i consolidació de ls formes «a la romana». Barcelona: Universitat 2001 (Col·lecció de tesis doctorals microfitxades, núm.
3.892), 581-590.
4. ACTo. Protocols Notarials. Pere Perera, 16 i 17.
5. Una obra similar al seu treball a Tortosa és la decoració escultòrica de l’orgue de la Catedral de
Tarragona, sortosament conservat, on treballà entre els anys 1559 i 1567, Joan YEGUAS. L’escultura..,
584-585.
6. Joan BOSCH i Joaquim GARRIGA. El retaule..., doc. 1.
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va obrar un de nou. A més a més, permeten explicar (en part) el motiu de l’estada
d’aquest artista a la ciutat de l’Ebre, ja documentada pel que fa a l’any 1554 per
altres fonts.6
3.- PERE D’ORPA I EL TABERNACLE DE L’ALTAR MAJOR DE LA CATEDRAL DE TORTOSA.
El dia 15 de març de l’any 1559, els canonges de la Seu de Tortosa donaren l’enhorabona al bisbe Ferran de Lloaces pel fet que havia estat promogut a ocupar la
cadira d’arquebisbe de Tarragona. Durant el mes d’agost de l’any 1560, Lloaces (que
havia mantingut un dur enfrontament amb els canonges tortosins) marxava cap al
seu nou destí i la seu episcopal de Tortosa romania uns mesos vacant, fins que el
primer dia del mes de desembre d’aquell mateix any 1560, es presentaven davant
del capítol de la Seu de Tortosa unes lletres apostòliques en les quals se’ls comunicava el nom del nou bisbe: fra Martín de Córdoba y Mendoza, un dominic d’origen
andalús, fill del comte de Cabra.
Aquest nou prelat entrà per primer cop a la ciutat de Tortosa el dia primer de
maig de 1561, però marxà cap a Trento el dia 14 d’octubre d’aquell mateix any, per
no tornar a la seva diòcesi fins al mes de març de l’any 1564, un cop acabades les
sessions d’aquell Concili, on participà ben activament defensant els interessos del
rei Felip II.7 Precisament fou en aquesta reunió d’alt nivell on es potencià en gran
mesura el culte a l’Eucaristia (sobre aquest tema es dedicà bona part de la sessió
XIII del Concili), molt poc valorat per la reforma protestant.
D’aquesta manera menys d’un any després del seu retorn de Trento, el bisbe
Córdoba y Mendoza, juntament amb els canonges de la Catedral de Tortosa, signaren un contracte amb l’escultor Pere d’Orpa, d’origen valencià, però que llavors
residia a la vila de sant Mateu, on havia intervingut en la construcció del retaule
major de la seva església parroquial,8 per «...la fàbrica del tabernacle (...) per a treure lo sm. sagrament al altar major de la present yglésia de Tortosa...». Aquest document (reproduït íntegrament a l’apèndix documental número 3), la referència del
qual ja donarem en una publicació anterior,9 és molt interessant perquè descriu les
característiques d’una interessant peça escultòrica actualment desapareguda.
Per la seva descripció segurament es tractava d’un monumental moble destinat
a guardar de forma convenient l’Eucaristia que havia d’assolir uns dotze pams d’alt
(gairebé tres metres), amb cinc figures en relleu (el Salvador, sant Pere, sant Pau,
7. Ramon O’CALLAGHAN. Episcopologio..., 151-155.
8. Vegeu una interessant aportació a la seva biografia a: Ferran O LUCHA . «El retaule major de
l’església de Sant Mateu. Pere Dorpa i Jaume Galià», Sant Mateu en las actas de las 3as. Jornadas de
Historia, Arte y Tradiciones populares del Maestrazgo, (Sant Mateu, 5-7 diciembre 1992). Benicarló:
1993, 134-151.
9. Joan-Hilari MUÑOZ i Salvador-J. ROVIRA. Art i artistes a Tortosa durant l’època moderna. Tortosa:
Cooperativa Gràfica Dertosense, 68-70.
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sant Agustí i sant Tomàs) d’uns 75 centímetres d’alçada cadascuna.10 El lloc on estava situada aquesta peça era la part posterior del retaule major de la Catedral, possiblement a la zona de la girola.11
Sabem que aquesta obra fou lliurada efectivament a la Catedral, tant per una
anotació marginal inclosa en el lateral del text del contracte, que afirma que el contracte fou cancel·lat el dia 7 de gener de l’any 1575 (o sigui, gairebé deu anys després de la seva signatura), com per una carta del dia 17 de març del 1567 on l’escultor diu que l’obra ja estava enllestida al seu taller de sant Mateu i que passada la
Setmana Santa tenia de «...boscar azémilas para llevar la obra allà (o sigui, a
Tortosa)...»12 El que no podem dir de moment quan fou llevada del seu lloc, perquè
en l’actualitat no es conserva, ni coneixem notícia bibliogràfica que indiqui la seva
substitució.
4.- L’ESCULTOR AGUSTÍ PUJOL I EL CADIRAT DEL COR DE LA CATEDRAL DE TORTOSA.
L’escultor Agustí Pujol I, anomenat així per diferenciar-lo del seu fill homònim, és un artista actiu entre finals del segle XVI i principis del XVII. Nascut a
Tortosa l’any 1554, marxarà ben aviat de la seva ciutat nadiua i es mourà per diversos llocs de Catalunya, deixant mostres de la seva obra a diferents viles i ciutats
(Reus, Tarragona, Montblanc, Vilafranca del Penedès, Vilanova, Martorell...).13 Fins
ara la seva primera (i única) obra documentada a la seva ciutat de naixença era el
treball que féu amb el seu pare, el pedrapiquer Arnau Pujol, a la casa de la Generalitat de Tortosa, obrada entre els anys 1576 i 1578, on esculpí uns escuts de pedra,
malauradament repicats posteriorment.14
Una afortunada troballa documental, inèdita fins ara, ens permet relacionar
aquest escultor de nou amb Tortosa, ja que a través d’uns comptes transcrits pel
prevere i historiador mossèn Eduard Solé podem saber que Agustí Pujol (i altres
artesans, com ara el fuster Sit) treballà al cadirat del cor de la Catedral de Tortosa
entre els mesos de maig i desembre de l’any 1580.15

10. El tipus de pam vigent a Tortosa era el de Montpeller, equivalent a 24,85 cm. Claudi ALSINA,
Gaspar FELIU i Lluís MARQUET. Pesos, mides i mesures dels Països Catalans. Barcelona: Curial 1990,
188.
11. Voldríem agrair a mossèn Josep Alanyà, canonge de la Catedral i historiador el haver-nos fet
les oportunes indicacions sobre aquest punt.
12. Arxiu Històric Diocesà de Tortosa. Fons documental de la Catedral. Caixó 16, núm. 522.
13. Vegeu un interessant resum biogràfic seu a: Joan B OSCH i Joaquim G ARRIGA . El retaule...,
168-169.
14. Joan-Hilari MUÑOZ i Salvador-J. ROVIRA. Art..., 40 i 61.
15. AHCTE (=Arxiu Històric de les Terres de l’Ebre). Fons Mossèn Eduard Solé. Carpeta 18,
document 211.
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Si bé aquest document no deixa dubtes respecte a la relació d’aquest escultor
amb el cadirat del cor «... Despeses del cor: (...) mestre Agostí Pujol ymaginari per
sinch dies a raó de vuit sous jornal...», el problema rau en establir quina feina va
fer, ja que l’actual cadirat de la Catedral de Tortosa fou contractat l’any 1587 per
l’escultor Cristóbal de Salamanca. Tampoc no podem saber amb total seguretat si
Pujol intervingué d’alguna manera al cadirat antic ja que l’any 1578 s’havia comprat la fusta necessària per emprendre el nou cor i sembla una mica il·lògic esmerçar diners en treballs de fusteria que s’allargaren set mesos per unes feines de reforma en un cadirat que ja se sabia que se substituiria al cap de poc temps.
Encara que a hores d’ara no podem identificar el tipus de treball fet per Pujol
al cor de la Catedral de Tortosa, és interessant aportar aquesta notícia perquè permet situar l’artista a la seva ciutat nadiua fent un treball ben valorat econòmicament
als inicis de la seva carrera professional.
5.- EL MOBLATGE I EL RETAULE DE LA CAPELLA DEL NOM DE
JESÚS.
El nomenament del bisbe Martín de Córdoba y Mendoza a principis de la dècada dels seixanta del segle XVI suposà a més de l’arribada dels nous aires de la
Contrarreforma a la Diòcesi de Tortosa, tal com acabem de veure, una forta empenta
constructiva en l’edifici de la seva Catedral. La designació del mestre d’origen basc
Joan de Sobralde com a director de les obres de la Catedral de Tortosa el dia 30 de
gener de 1562, van suposar un canvi de rumb en el ritme de les obres de la Seu, que
havia tingut aturades importants des de finals de la segona dècada del segle XVI.
Fruit d’aquesta activitat fou la construcció d’una nova capella i el cobriment de la
nau lateral de la dreta i central en el tercer tram del nova Catedral, fet que suposava un pas endavant molt important per a enllestir unes obres que ja feia més de tres
segles que duraven.16
Aquesta capella fou pagada a mitges entre el bisbe i els canonges i aquests, com
a agraïment a la seva generositat, van fer esculpir l’escut d’aquest prelat als carcanyols de la part frontal d’aquesta capella. Una vegada enllestides les obres, el dia
17 d’abril de l’any 1573, aquesta fou cedida a una confraria sota l’advocació del
Nom de Jesús,17 formada per preveres i seglars. Un cop aconseguida aquesta, els
membres d’aquesta institució començaren un llarg programa decoratiu amb l’objectiu d’adequar aquest espai a les necessitats litúrgiques de la confraria.
En primer lloc, el dia 18 de maig de l’any 1575, els dirigents de la confraria
acordaren amb el pintor d’origen saragossà Antoni Soto la talla d’un Crist, seguint
16. Joan-Hilari MUÑOZ. «El testament i l’inventari de béns de Joan de Sobralde, mestre major de les
obres de la Seu de Tortosa», Quaderns d’Història Tarraconense núm. XIV (any 1996), 139-160.
17. ACTo. Macip. Notas antiguas de la Catedral, f. 56.
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com a model una figura més antiga.18 Tres anys després de l’encàrrec d’aquesta talla, els dirigents de la confraria signaren un acord amb el fuster tortosí Gabriel Escolà amb l’objectiu que aquest realitzés dues importants feines de moblatge en
aquesta capella del Nom de Jesús:19 la construcció d’uns arquibancs «...del cantó
de la paret de la capella de Na Justa fins al portal del Claustre que està en dita
capella...» i d’unes balustrades de fusta per tancar tota la banda dreta de la capella
per tal de separar aquesta del passadís que hi ha al seu interior i que permet el pas
des de la porta del claustre fins l’interior de la Catedral. El contingut d’aquesta concòrdia (reproduïda a l’apèndix documental número 4) no aporta gaire informació
respecte a les característiques que tindrien aquestes dues obres de fusteria, més enllà de les típiques dades econòmiques al voltant de la feina (terminis de lliurament,
preu i materials).
Si bé les balustrades actualment no es conserven, ja que sembla ser que foren
substituïdes durant el segle XIX per una reixa de ferro, no passa el mateix amb els
arquibancs que sí es troben en el mateix lloc on foren situats fa més de quatre-cents
anys. Aquest moble es una remarcable mostra de l’art de la fusteria d’època renaixentista a la ciutat de Tortosa (figura 2). Cal destacar, sobretot, el fris dòric que
corona els alts respatllers dels bancs, on es representen (tal com marcava la norma)
tríglifs i mètopes que de forma rítmica, repeteixen dos motius circulars, uns dels
quals recorda molt la forma d’una pàtera de sacrifici (figura 3), un motiu de clara
arrel clàssica.
Set anys després d’encarregar aquesta obra, els confrares concordaren amb un
altre fuster de la ciutat de Tortosa anomenat Gabriel Sit la realització de l’estructura d’un retaule de fusta de pi tallada (figura 4), destinat per aquesta capella, seguint
com a model una làmina de Sebastiano Serlio.20
Finalment, onze anys després de l’acord per tallar el Crist, els dirigents d’aquesta confraria decidiren completar la part escultòrica del retaule d’aquesta capella i
amb dos acords signats a principis de l’any 1586 i l’any 1587, establerts amb dos
escultors residents a Benicarló anomenats Vicent Rodorat i Baptista Vázquez, encarregaren la talla d’un total de vuit figures: els quatre evangelistes, Déu Pare, l’Esperit Sant, la Mare de Déu i sant Joan Evangelista (figures 5-12).
En el primer acord, signat entre ambdues parts el dia 13 de gener de l’any
1586,21 i que pel seu evident interès reproduïm a l’apèndix documental núm. 5, detalla les condicions en que havien de ser treballades les figures dels quatre evangelistes, el Déu Pare, acompanyat aquest darrer per un colom com a representació de
l’Esperit Sant. Abans de parlar de les condicions del contracte i de les característi18. Joan-Hilari MUÑOZ i Salvador-J. ROVIRA. Art i artistes..., 70.
19. AHCTE (=Arxiu Històric de les Terres de l’Ebre). Fons Notarial de Tortosa. Signatura 1452.
Joan Puigvert, protocol any 1578, s/f.
20. Joan-Hilari MUÑOZ i Salvador-J. ROVIRA. Art i artistes..., 93.
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ques que presenta l’obra, cal fer un esment, ni que sigui breu, a la personalitat
d’ambdós artistes.
Començant per Vicent Rodorat hem de dir que era gendre de l’escultor valencià Pere d’Orpa, que hem anomenat anteriorment, ja que es casà amb la filla
d’aquest. La seva activitat començà l’any 1566 i, precisament l’any en que contracta
la feina per al retaule del Nom de Jesús de la Catedral de Tortosa es va posar al
capdavant del taller escultòric del seu sogre, una vegada aquest havia mort.22 Amb
posterioritat a les seves feines a Tortosa (que sembla que són les úniques conservades de la seva producció artística) intervingué en la visura del cadirat de Tortosa
l’any 1593, 23 el 1584 contractava un retaule per la confraria dels teixidors de
Vinaròs, l’any següent un altre per a la confraria dels llauradors d’aquella mateixa
vila i també la clau de volta de l’església parroquial de la Mata, a la comarca dels
Ports i també se li atribueix el retaule major d’aquell temple, a més del major de la
parròquia de Borriana.24
Pel que fa a Baptista Vázquez sabem que era fill d’un argenter del mateix nom
aveïnat a sant Mateu i natural de Santillana del Mar. L’obra al retaule del Nom de
Jesús sembla el seu primer encàrrec documentat i a partir de llavors realitzarà diferents feines per tota la zona central i sud de la diòcesi de Tortosa, documentades o
atribuïdes (La Font de la Salut a Traiguera, Cabanes, Vilafamés, ermita de sant Pau
d’Albocàsser, Castelló i Benifassà, entre d’altres llocs). La seva obra, malgrat la
pèrdua de bona part d’ella, sembla correspondre a un dels millors escultors que treballen a la diòcesi de Tortosa a cavall dels segles XVI i XVII.25
Retornant a la seva feina al retaule del Nom de Jesús hem de dir que tal com
hem comentat anteriorment, fou contractada en dues fases: en la primera s’acordà
la realització de les quatre figures dels Evangelistes, a més del Déu Pare i un colom com a representació de l’Esperit Sant.26 El text d’aquest acord és breu i concís
com sol ser habitual en aquests casos, ja que a més de detallar quin feina s’havia de
fer (les figures esmentades anteriorment) i quines característiques havien de tenir.
Només es descrivia, quina alçada havien de tenir els evangelistes (cinc pams) i es
deixava a criteri dels escultors les dimensions del Déu Pare i l’Esperit Sant «...con21. AHCTE. Fons Notarial de Tortosa. Signatura 1460. Joan Puigvert, protocol any 1586, s/f.
22. Ferran OLUCHA. «El retaule major... 144.
23. José MATAMOROS. La Catedral de Tortosa. Trabajos monográficos acerca de su construcción y
de su contenido artístico y religioso. Tortosa: Editorial Católica 1932, 156.
24. Ferran OLUCHA. «El retaule major... 144.
25. Ferran O LUCHA . «Joan Baptista Vázquez. Salvador Eucarístic», La figura de Maria en la
religiositat popular. Castelló: V Jornades culturals de la Plana de l’Arc 2001, s/p.
26. El colom com a representació de l’Esperit Sant és la única figura que no es conserva, ja que la
que hi havia abans de la restauració del retaule a finals del segle XX sembla que era de principis d’aquell
segle. Carmina A DMELLA i Rosa S ENSERRICH . «Retaule del Nom de Jesús». Servei de Conservació i
Restauració de béns mobles. Memòria d’activitats 1989-1996. Barcelona: Generalitat de Catalunya 1997,
34.
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forme convé per a son lloch [en] dit frontispici y la paloma que de baix pareixerà
al natural...». Apart d’això poca cosa més aporta apart de les condicions econòmiques i els terminis de lliurament.
Poc més d’un any després de signat aquest acord, els canonges de la Catedral
de Tortosa decidiren completar el retaule, afegint a la base del Crist obrat per Soto
l’any 1575 dues figures de la Mare de Déu i sant Joan Evangelista per així crear al
cos central del retaule una representació del Calvari. Malgrat que fins ara no hem
localitzat el possible acord per fer aquestes dues noves peces, sabem que també foren encarregades als escultors Rodorat i Vázquez, ja que disposem d’un rebut signat per aquests dos artistes a favor dels canonges de la Catedral que especifica clarament que tant la figura de la Mare de Déu com la de sant Joan Evangelista també
els hi foren encarregats per un preu de 39 lliures de moneda barcelonesa. Així el
dia 19 de març de l’any 1587 per part de Martín Garcia àlias Mendoza, mestre major de les obres de la Catedral de Tortosa, actuant com a representant de Rodorat i
Vázquez, afirmava haver rebut de mans de Pere Rius, prevere i prior de la confraria del Nom de Jesús, 12 lliures de l’esmentada moneda a càrrec de les 39 estipulades per la feina d’esculpir «duas ymagines (...) Beata Marie et sanctis Joannis
predicta capella...».27

6.- LA REFORMA DEL RETAULE DEL GREMI DE SANTA LLÚCIA
La confraria de santa Llúcia de Tortosa aplegava en el seu si als forners, flequers i pastadors d’aquesta ciutat. No sabem quan fou fundada però tenim notícies
d’ella com a mínim des de l’any 1536 i tenia la seva seu a una capella de l’església
del convent de dominics de Tortosa.28 A finals d’aquell segle aquest gremi començà a créixer en nombre de membres i pels volts de l’any 1588 fins i tot sembla que
encarregaren un bust-reliquiari d’argent de la seva patrona, actualment conservat en
una col·lecció privada de Barcelona ja que mostra ben visible el punxó la ciutat de
Tortosa però no sabem la seva procedència original.29
El mes d’agost de l’any 1607 i possiblement amb la finalitat de millorar les
condicions de conservació i exposició d’aquest bust, que estava situat a sobre d’un
tabernacle processional, els membres d’aquesta confraria acordaren amb un fuster i
27. ACTo. Protocols Notarials. Joan Puigvert, 40.
28. Joan-Hilari MUÑOZ. «Les confraries de Tortosa al segle XVI». Programa oficial de Setmana Santa
Tortosa-2001, 17-19.
29. Segons parer de l’especialista en argenteria catalana, Núria de Dalmases, no està clar si el bust
fou obrat tot aquell any o fou refet a partir d’algunes parts d’un altre més antic. Núria DE DALMASES. «A
propósito de un busto-relicario de Santa Lucía», Estudios de Platería. San Eloy 2003. Murcia: Universidad 2003, 168. Voldríem agrair a Lourdes de Sanjosé el haver-nos facilitat còpia d’aquest interessant
article.
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un arquitecte de la ciutat de Tortosa una reforma en el retaule de la capella gremial
situada a l’església de sant Domènec.30 Els mestres triats per fer aquesta feina foren l’arquitecte Marc Tarrós i el mestre fuster Gabriel Paradís. Del primer no
disposem, de moment, de més dades biogràfiques que aquesta participació en l’obra
esmentada, però del segon sabem que realitzà diversos treballs per a la Catedral de
Tortosa ja que, per exemple, l’any 1581 se li va pagar una quantitat indeterminada
per adobs fets al llit de la Mare de Déu d’Agost,31 i el 15 de novembre de 1624 ell
mateix (o un fill homònim, no ho sabem del cert) va fer un model de fusta de la nova
custòdia del Corpus de la Catedral de Tortosa, dissenyada per Eloi Camanyes i
Agustí Roda.32
La feina a fer per aquests dos professionals venia molt detallada en l’acord signat entre ambdues parts (apèndix documental núm. 6), que bàsicament responia a
un engrandiment d’un antic retaule ja existent a la capella gremial de santa Llúcia,
amb l’objectiu de «...poder fer junt a ell una pastera quadrada per a posar y tancar lo tabernacle de dita confraria, restant lloch per a entrar y eyxir dit tabernacle
folgadament. La qual pastera (...) hagen de fer dits mestre Paradís y March Tarrós
uberta per la part [de] davant y hagen de fer una porta corredissa en mig del retaule perquè (...) se puga veure la figura de santa Llúcia y part del tabernacle...»
L’esmentada «figura», podia correspondre al bust-reliquiari comentat anteriorment.
Completava aquesta reforma, diverses feines de fusteria en el retaule, com ara fer
una mena d’armari amb calaixos per guardar-hi els ornaments tèxtils necessaris per
al culte de la capella, o construir una polsera la voltant del mateix «...per a que no
cayga pols sobre lo tabernacle...».
Concloïa el contracte establint, tal com era la norma en aquell moment, les condicions econòmiques de l’acord (35 lliures de moneda barcelonesa, a pagar en tres
terminis) i la data de lliurament de la feina acabada, entre d’altres qüestions menors.

7.- NOTÍCIES DIVERSES
Per acabar, només ens resta donar a conèixer tres breus notícies soltes que permeten documentar o bé algunes obres importades de tallers forans o bé la presència
a la ciutat d’alguns artífexs desconeguts fins ara, a més d’aportar dades a l’entorn
de l’estructura de fusta (els bastiments) de les portes que comunicaven el cadirat
del cor amb les naus laterals de la Catedral, recentment recuperades. Començant per
les notícies documentals, aquestes són les següents:
30. ACTo. Protocols Notarials. Narcís Vallès, 2.
31. ACTo. Sagristia, 12.
32. Joan-Hilari MUÑOZ. «La custòdia del Corpus de la Catedral de Tortosa. Dades documentals».
Nous Col.loquis V (2001), 133.
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• El dia 23 de gener de l’any 1570 el capítol de canonges va pagar 30 lliures
«...per lo port del bulto del Christo ressussitat de València...»33 Aquesta figura, no
conservada en l’actualitat, possiblement era emprada en les representacions teatrals
que es feien a la Catedral de Tortosa durant la Setmana Santa.34
• El dia 12 de gener de l’any 1593, el municipi de Tortosa va pagar 50 sous de
moneda barcelonesa a un escultor anomenat Francisco de Villalpando «...imaginayre
de la present ciutat (...) per les mans y manufactura de un lleonet de fusta ha fet
per a fer los redolins del racional...»35 Aquesta peça d’escultura decorativa servia,
tal com ben be descrivia el pagament, per fer el sorteig anual de les persones encarregades de les finances del municipi.
• Finalment, el dia 27 de gener de l’any 1606 el capítol de canonges acordava
extraure la quantitat de 24 lliures i 4 sous del dipòsit de fons de la sagristia «...et
illas dari honorabilis Dionisio Sanchez, negotiatiori civitas Barc. (...) pro
constructione de un Xpo. qui poni debet in Altari Maiori...»36
Pel que fa a les portes de comunicació entre el cadirat del cor i les naus laterals
ja era coneguda la seva existència a través de documentació gràfica prèvia al seu
desmuntatge després de finalitzada la Guerra Civil de 1936-39.37 I els recents treballs d’identificació de materials destinats al muntatge de l’exposició permanent
d’art sacre «Sancta Maria Dertosae» a la Catedral de Tortosa, han permès el seu
retrobament en els magatzems del Palau Episcopal i la incorporació d’una d’elles
en el discurs expositiu de la mostra, dintre de la Sala número 6, també anomenada
de la Pia Almoina (figures 13-14).
Aquestes peces de fusteria, que amiden 313 per 172 cm, presenten un treball
ben característic d’aquella època, caracteritzat per la sobrietat decorativa i el reforç
en la representació dels elements «arquitectònics» més purs, ja que es resolen mitjançant dues pilastres laterals que sostenen un frontó triangular amb motllures.
Aquest tipus de resolució decorativa, prové de l’arquitectura i s’hauria difós sobretot durant les dècades dels 80 i 90 del segle XVI. La cronologia proposada per a
aquestes portes del cor gira al voltant de l’any 1593, data de conclusió de la part de
fusta del cadirat.
Hi coneixem dos paral·lels molt propers: la porta lateral de l’església parroquial de Vilafamés, dissenyada per Martín García de Mendoza i construïda entre els
anys 1596 i 1600, i la portalada de l’església parroquial de la Pobla de Massaluca
33. ACTo. Índex d’Actes Capitulars 1326-1570.
34. Enric Q UEROL . Estudis sobre cultura literària a Tortosa a l’edat moderna. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2006, 321-323.
35. AHCTE. Fons Municipal de Tortosa. Taula de Canvi. Lliuraments, 66.
36. ACTo. Actes Capitulars 36.
37. Victòria ALMUNI i Josep LLUÍS. Sancta Maria Dertosae. Catedral de Tortosa. Guia històrica i
descriptiva. Tortosa: Capítol Catedral de Santa Maria- Bisbat de Tortosa 2000, 97.
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(Terra Alta), obrada segons una dada epigràfica l’any 1608,38 encara que en el cas
de Tortosa el capitell és jònic i, tant a Vilafamés com a la Pobla, és d’ordre toscà.
A més a més en dues d’aquestes obres (el tancament del cadirat del cor i Vilafamés)
hi intervingué la mateixa persona: l’arquitecte Martín Garcia de Mendoza, dada que
ens permet atribuir-li amb cert fonament a ell mateix el disseny d’ambdues obres.
Més complicat és parlar de l’autor material d’aquestes portes, ja que si bé disposem d’una dada que parla d’un pagament de 10 lliures a un fuster de Tortosa anomenat Miquel Soldrà el dia 27 d’agost de l’any 1604 per fer unes portes al cor de la
Catedral, aquestes semblen correspondre a les de la reixa de jaspi i no a les laterals
de la tanca.39
JOAN-HILARI MUÑOZ I SEBASTIÀ
CAEM-UNIVERSITAT DE LLEIDA

Apèndix Documental
1
1550, desembre, 20. Tortosa
L’escultor Pere Ostris signa àpoca als canonges de la Catedral de Tortosa per feines
fetes a l’orgue d’aquella Seu.
Arxiu de la Catedral de Tortosa. Protocols Notarials. Pere Perera, 16.
Ego Petrus Hosteri, ymaginarius Dertusae residens, confiteor vobis Rxdo. Capitulo Sedis
Dertusae dedistes mihi sex decim ducatis auri et sunt in partem salari mei de les ymages del
orgi (...).

2
1551, gener, 26. Tortosa
L’escultor Pere Ostris signa àpoca als canonges de la Catedral de Tortosa per feines
fetes a l’orgue d’aquella Seu.
Arxiu de la Catedral de Tortosa. Protocols Notarials. Pere Perera, 17.
Magister Perri Austri ymaginarius gratis firmavit apocham capitulo Dertusae de XXII
ducatis auri in partem solutionis sui salarii. Et ideo...

38. Joan-Hilari M UÑOZ i Joan Y EGUAS . Arquitectura religiosa i renaixentista a la Terra Alta:
Esglésies i Portalades. Calaceit: Patronat Pro-Batea 2007, 39-43.
39. ACTo. Actes Capitulars 34.
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1565, febrer, 6. Tortosa
Contracte establert entre el bisbe fra Martín de Córdoba y Mendoza, el capítol de la
Seu de Tortosa i l’escultor Pere d’Orpa per la construcció d’un tabernacle per guardar
el Santíssim en el retaule major de la Catedral de Tortosa.
Arxiu de la Catedral de Tortosa. Protocols Notarials. Pere Perera, 29. Doc. insert.
Die sexto mensis februarii anno a Nativitate Domini MDLX quinto.
(al marge:) Cancellata fuit huiusmodi capitulatio instrumento recepto per me Joanne
Puigvert notarius et scribe rxdi. capituli, die VII mensis januarii MLXXV.
Capitulació y concòrdia feta y firmada per y entre lo illmo. y rxmo. senyor don Martín de
Còrdova y de Mendoça per la gràcia de Nostre Senyor Déu, bisbe de Tortosa y los reverents.
senyor mossèn Nofre Jordà, ardiaca de Borriol y mossèn Pere Amich canonges de la Seu de
Tortosa, tenints comissió del reverent capítol de la Seu de Tortosa lo dia present a ell feta,
de una part y mestre Pedro de Orpa, ymaginayre habitant en la vila de St. Matheu de la diòcesi
de Tortosa de la part altra, sobre la fàbrica del tabernacle que los dits senyor bisbe y capítol
entenen fer y fabricar per a treure lo sm. sagrament al altar major de la present yglésia de
Tortosa.
E primerament és pactat y concordat entre dites parts que lo dit mestre Pere de Orpa sia
tengut e obligat a fabricar lo dit tabernacle de fusta de maçaneria y ymages, conforme a la
trassa que ha donat, les quals ymagens han de ésser cinch, çò és, la ymage de front del Salvador y als costats Sant Pere y Sant Pau y al altre costat Sent Agostí y Sent Thomàs, les quals
han de ésser de grandària de tres pams y un poch més. E lo dit tabernacle ha de ésser de altària
ab tota la diffinició de dotze pams y la amplària ab sa proporció.
Ítem ha de fer les portes facen apparencia al tabernacle y se’n pugen posar a dins quant
voldran posar lo sant sagrament.
Ítem, sia obligat dit mestre Pedro darrer lo altar fer portes en lo modo següent: ço és que
sia obligat a fer una porta ab son guarniment per poder posar y tancar lo sant sagrament en
lo altar de sant Salvador.
Ítem, dit mestre Pedro sia obligat fer dita obra de assí a la festa de Tots Sants que ve y
assentar-la a ses despeses y la fusta de les figures sia de noguer y la altra de pi o de àlber.
Ítem los dits reverents senyors bisbe y lo dit reverent capítol per la fàbrica de dit tabernacle
sien obligats a dar al dit mestre Pedro d’Orpa per sos treballs cent vuytanta liures moneda
barcelonesa d’esta manera pagadores, çò és, cinquanta liures ara de present al comensament
de la obra, altres cinquanta a miga obra y la altra restant quantitat feta y asentada dita obra.
Ítem, los dits reverents senyors bisbe y capítol sien obligats a dar-li al dit mestre Pedro lo
altar major alçat a ses despeses, tant alt com serà mester.
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Ítem, lo dits mestre Pere d’Orpa per fer dita obra y diners haurà rebut, dóna per fermanses
als dits reverents senyors bisbe y capítol, a mestre Joan Desi, pintor, y mestre Joan de Loydi
(sic), mestre de la obra de la Seu, presents y acceptants, los quals convenen y prometen que
ensemps ab dit mestre Pedro de Orpa y sens ells, seran tenguts y obligats a dita obra y diners.
Ítem, es pactat e concordats entre dites parts que si acàs, lo que Déu no vulla, lo dit Pedro
moria y la obra no fos acabada que les dites fermanses tinguen possat lo dit termini fins sis
mesos per acabar dita obra.
Et ideo nos dictes partes laudantes...
Testes firma ominum predictorum sunt venerabilis Jacobus Lop, presbiteri comensali et
Joannes Prima, presbiteri Dertusae.
4
1578, gener, 12. Tortosa.
Concòrdia signada entre el fuster Gabriel Escolà, major, i els membres de la
confraria del Nom de Jesús per obrar arquibancs i balustrades en la capella d’aquella
confraria, situada a la Catedral de Tortosa.
Arxiu Històric de les Terres de l’Ebre. Fons Notarial de Tortosa. Signatura 1452.
Joan Puigvert, protocol any 1578, s/f.
Capitulació super constructione dels artibanchs y balaustres de la capella del santísim Nom
de Jesús.
En nom de nostre senyor Déu Jesuchrist, ettc. Sobre la construcció o fabricació dels
artibanchs de la capella del Santíssim Nom de Jesús de la present Yglésia de Tortosa fahedora
p[..] honorable mestre Grabriel Scolà major, fuster de la present ciutat de Tortosa y entre los
reverents mossèn Francesch Fuster, prior, y los magnífichs mossèn Jordi Jordà, ciutadà, e
mossèn Jordi Oriol mercader, mossèn Joan Thomàs notari, en Andreu Salvador pagès y Bernat
Talarn pescador de la ciutat de Tortosa, majordoms de la confraria del Santíssim Nom de
Jesús [...] de una y lo dit mestre Grabriel Scolà major, fuster, de la part altra son estats fets,
fermats e jurats los capítols següents:
E primerament és estat pactat y concordat entre les dites parts que lo dit mestre Grabriel
Scolà fuster d’açí a per tot lo mes de mars primer vinent farà y construirà de [...] y donarà
fets y fabricats y construïts tots los artibanchs que en dita capella del Nom de Jesús al present
se poden fer, çò és, del cantó de la paret de la capella de Na Justa fins al portal del Claustre
que està en dita capella. Tota la qual obra donarà feta a ses despeses, tant de fusta, la qual
haja de ésser de pi melis bona e rebedora, com de claus y tot lo necessari en dita obra, de tal
manera que haya de ésser feta a tota perfectió, conforme estan los artibanchs de la capella
de na Justa de la dita yglésia. Exceptat emperò que no haja de pagar los panys ni frontisses
dels caixons que en dita capella se hauran de fer, los quals caixons se hajen de fer del número que los dits senyors majordoms li designaran.
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Ítem, haja de llavorar de mans de son offici y assentar en dita capella los balaustres que
seran menester del cantó del portal de la Claustra fins allà on se trenca la grada de dita ca[...]
dels quals balaustres haje de donar-li la fusta los senyors majordoms y fer de torner y lo demés
haja de fer lo dit Scolà a ses despeses. Y promet dit Scolà mudar lo altar si·l voldran mudar.
E açò promet y attendre dit mestre Scolà.
Ítem, és pactat y concordat entre dites parts que los dits senyors prior y majordoms per
tota la obra de artibanchs y balaustres pel dit mestre Scolà fahedora com dalt és dit, li donaran e pagaran, segons que ara de present donar y pagar prometen trenta lliures moneda barcelonesa d’esta manera: les X lliures, ara de present [y] les següents XX lliures de la [...]
manera, çò és les X lliures en començar de asentar los artibanchs y les restants X lliures [..]
asentada y acabada tota la dita obra y posada en sa perfectió en dita capella y rebuda per dits
senyors prior y majordoms. E açó prometen... (...)

5
1586, gener, 13. Tortosa.
Contracte establert entre els escultors Vicent Rodorat i Baptista Vázquez, escultors
de Benicarló, i els membres de la confraria del Nom de Jesús per obrar quatre figures
amb els quatre evangelistes, un Déu Pare i un Esperit Sant per al retaule de la capella
d’aquella confraria, situada a la Catedral de Tortosa.
Arxiu Històric de les Terres de l’Ebre. Fons Notarial de Tortosa. Signatura 1460.
Joan Puigvert, protocol any 1586, s/f.
Die XIII mensis januarii anno MDLXXXVI.
Sobre la sculptura de quatre figures de evangelistes y un Déu Pare y St. Sperit per al retaule
del Santíssim Nom de Jesús es tractat, avengut y concordat entre mossèn Pere Torner prevere
prior, mossèn Noffre Jordà, mossèn Monserrat Pasqual, Hieroni Moliner, Miquel Ginovart y
Jaume Cartes, majordoms de la confraria de dit Nom de Jesús, de part una, y Vicent Rodorat
y Baptista Vazques, esculptors de Benicarló, de part altra.
Primo, que dits Rodorat y Vazques tinguen de fer dits quatre evangelistes, Déu Pare y
Sperit Sant de cinch pams la figura en alt dels evangelistes y cada hu ab sa peanya de un palm,
abtes per a ses pasteres estan en dit retaule y lo Déu Pare, conforme convé per a son lloch
dit frontispici y la paloma que de baix pareixerà al natural.
Ítem, dits prior y majordoms prometen donar a dits Rodorat y Vazques per los treballs de
dita obra huytanta lliures, moneda barcelonesa y la fusta és menester per a fer dites figures,
posada en Vinaròs.
Ítem, prometen dits prior y majordoms donar de present al dits Rodorat y Vazques vint
lliures y la restant quantitat acabada y posada la obra en son lloch.
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Ítem, dits Rodorat y Vazques prometen complir lo susdit sots pena de vint lliures y per
major seguretat ne donen en fermanses per a fer lo susdit, çò és al termini y per lo diner auran
rebut a mestre Martí de Mendoça, present y acceptant.
Ítem, dits prior y majordoms prometen a dits Rodorat y Vazques donar-los al resta y
quantitat acabada la obra y per assó se obliguen a pena de vint lliures per dins vint dies donar la fusta. Et ideo...
Testes sunt omnium venerabilis Onophrium Andreu rector sancti Jacobi et Joannes Pinyol
presbiter beneficiatus in Sede.

6
1607, agost, 2. Tortosa
Acord signat entre el fuster Gabriel Paradís i l’arquitecte Marc Tarrós, d’una part,
i els membres de la confraria de Santa Llúcia dels forners de la ciutat de Tortosa, de
part altra, per fer reformes en el retaule de la capella d’aquest gremi.
Arxiu de la Catedral de Tortosa. Protocols Notarials. Narcís Vallès, 2.
Die [...] mensis augusti anno a Nativitate Domini MDCVIIº
Nos Nicholaus Porres et Andreas de la Mola furnerii, maiorales sive maiordomi anno
presenti laudabilis confratia Beata Luçia furneriorum presenti civitatis Dertusae, Andreas
Soch clavarius, Joannes Morales, Michael Solà, Petrus Tost, Joan Modoyx et Anthonius
Torres omnes furneri confrates et consiliarii dicta confratia ex una et Gabriel Paradís faber
lignarius et Marchus Tarrós architector cives Dertusae, ex altera partibus gratis, ettc.,
confitemus et recognocimus altera pars nostrum alteri et non ad invicem et vicissim que de
est super infros. fuerunt per et inter dictas partes facta, initia et concordata capitula infra
quorum tenor talis est:
E primerament és estat tractat, pactat, avingut y concordat per y entre dites parts que los
dits mestre Gabriel Paradís y mestre March Tarrós se hajen de obligar, segons que ab tenor
del present ab tot effecte se obliguen, a donar y lliurar a coneguda y judicatura de dos mestres
eligidors, un per quiscuna de dites parts quinse dies abans de la festa de la gloriosa sancta
Lluçia més prop venidora acabat, perfiçionat y ab tot effecte fet tot lo següent:
Primo, que hajen dits mestre Paradís y mestre Tarrós de traure lo altar vell que vui està
en la capella de sancta Llúçia de la iglesia collegial de sant Domingo y sant Jordi de la present
ciutat, [i] tot lo que serà mester per a poder fer junt a ell una pastera quadrada per a posar y
tancar lo tabernacle de dita confraria, restant lloch per a entrar y eyxir dit tabernacle
folgadament, çò és mig pam de ample per banda. La qual pastera ab sa porta y pany y clau
hagen de fer dits mestre Paradís y March Tarrós uberta per la part davant y hagen de fer una
porta corredissa en mig del retaule perquè tirada aquella, se puga veure la figura de santa
Llúcia y part del tabernacle.

138

JOAN-HILARI MUÑOZ I SEBASTIÀ

Ítem, que hajen dits Paradís y Tarrós de llevar tot lo aro del altar y ferne un de nou armat
ab quatre llistons als quatre cantons, dos dels quals hajen de arribar al alçada del altar vell
fins dalt de tot y per los costats y traveser posar les traveçes seran necessàries. Lo qual armari
haja de estar bastit com un aparador y cloure per los costats y trasser, dalt y baix tot de taules
ajuntades ab aigua cuyta y planejades per dins y defora. Y lo dit armari haja de estar repartit
en tres estançies iguals hont hajen de fer tres calaxos per a tenir los ornaments de dita
confraria y en los callaxos a la devantera hajen de fer una moldureta dalt y bayx. Y en los
terços, ho aont pareyxerà millor, hajen de fer unes fayxetes hont hajen de clavar les anelles,
conforme està en la traça que dits Paradís y Tarrós tenen Y que en lo devanter dels dits
calayxos hajen de fer dos portes guarnides al derredor y una fayxeta en lo mig per a tancar
los calayxos y hajen de posar en dites portetes sis frontises a cada una y que les claus de dits
panyns hajen de ésser de canyó y differents la una de l’altra. Los quals calayxos hajen de ser
de llargària de nou pams y mig de Monpeller poch més o menys, y de amplària tot lo que
podrà suffrir la capella que serà de tres pams poch més o menys. Y sobre dits calayxos hajen
de fer la faena y assentar-la conforme dita traça. Y lo tauló d’en mig ahont ha de estar lo
arquet és lo que se ha de tirar per part de detras y lo arquet y pilastrets han de estar en lo
mateyx lloch aont estan sens moure’s y l’alchitrau y fris y cornisa que sia faena eregida que
tinga la cloenda ordinària, sobre la qual cornisa assentaran lo retaule vell conforme està en
la dita traça y lo pedestralet de bayx de la obra nova ha de tenir un pam de Monpeller de
alçada y los pilastrets sinch palms de alçada poch més o menys y l’amplària del tauló del mig
lo faran de manera que·s puga descobrir bé lo tabernacle.
Ítem, que hajen dits Paradís y Tarrós de cloure tot lo retaule al derredor des de dalt y bayx.
Y damunt fer un taulat per a què no cayga pols sobre lo tabernacle, çò és tot allò que se
allunyarà de la paret que serà l’amplària del tabernacle ho hajen de cloure de taules a junta
de cadell ab aigua cuyta y a la part de la paret y a la part del retaule hajen de posar uns llistons
dalt a bayx per a que les taules encayxen allí y fassen fort y per que ha de servir de bastiment
y que hajen de fer una porta al costat dret per a posar lo tabernacle, la qual porta per la part
de defora serà tota llisa y per la part de dins guarnidas al deredor ab dos fayxes per mig y
per moldura un bosellet al rededor.
Ítem, que los dits Paradís y Tarrós hajen de posar en la porta corredissa d’en mig un pany
y clau de canyó y sobre la cornisa en endret de cada pilastra hajen de posar un pom o una
piràmide.
Totes les quals coses los dits mestres Paradís y Tarrós com de sobre estan continuades y
dites, prometen y se obliguen attendre y complir sens dilatió alguna y ab reffectió de tots
danys y despeses per lo qual attendre y complir ne obliguen dits mestre Paradís y Tarrós a la
dita confraria tots y sengles béns seus y de quiscú d’ells in solidum mobles e ymmobles aguts
y per haver ab totes renuntiations degudes y pertanyents, y ayxí ho prometen, firmen y juren
los dits mestre Paradís y Tarrós.
Ítem, és estat pactat, avengut y concordat per y entre dites parts que los dits majordoms y
confrares de santa Llúcia hajen de donar y pagar, segons que ab tenor del present, donar y
pagar prometen a dits mestre Paradís y Tarrós presents y stipulants per la satisfactió y paga
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de dita faena, trenta sinch lliures, deset sous moneda barcelonesa en lo modo següent, çò és
deset lliures, quinze sous de present després de firmat lo present acte, vuyt lliures, deset sous
[i] sis diners quant tindrà feta la mitat de dita faena y les restants vuyt lliures, deset sous [i]
sis diners acabada que sia, judicada y rebuda la dita faena. Tot lo qual prometen atendre y
complir los dits majordoms y confrares sens dilatió alguna y ab refectió de tots danys y
despeses perçò attendre y complir ne obliguen tots y sengles béns de dita confraria, mobles
e immobles, aguts y per haver ab totes renunçiations degudes y pertanyents y ayxí ·u prometen, firmen y juren los dits majordoms y confrares.
Et ideo nos dictas partes laudantes, ettc. (...)
Testes sunt Gaspar Mendoça clericus et Joannes Jacobus Mendoça scriptor frates
Dertusae.
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Figura 1: Carta autografa de l’escultor Pere d’Orpa adreçada al capítol de canonges de la Catedral de Tortosa (AHDTo).
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Figura 2: Arquibanc de la capella del Nom de Jesús de la Catedral de Tortosa.

Figura 3: Detall del fris de l’arquibanc.
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Figura 4: Retaule de la capella del Nom de Jesús de la Catedral de Tortosa.
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Figura 5: Figura de Déu Pare situada a la part superior del retaule d’aquesta capella.

Figura 6: Sant Mateu del retaule
del Nom de Jesús.
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Figura 7: Sant Joan Evangelista del retaule del Nom de Jesús.
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Figura 9: Sant Marc del retaule del Nom de Jesús.
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Figura 10: Figures de la Mare de Déu i sant Joan Evangelista.

Figura 11: Detall de la figura de la Mare de
Déu.
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Figura 12: Detall de la figura de sant Joan.
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Figura 13: Estructura de fusta de la porta d’accés al cadirat del cor de la Catedral de Tortosa.
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Figura 14: Detall del capitell jònic de la porta d’accés al cadirat del cor de la Catedral de
Tortosa.
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Noves dades sobre algunes ermites
de la ciutat de Castelló
Amb l’objectiu de completar la informació que fins ara tenim de les ermites
castellonenques de sant Roc del Pla, sant Joan Baptista, –aquestes dos ja desaparegudes–, sant Nicolau i sant Jaume de Fadrell, aportem tot seguit un enfilall de noticies i dades a elles referides, que ens permeten aclarir alguns interrogants que fins
ara es plantejaven i concretar fets i esdeveniments que els afectaren.
Sant Roc del Pla.
Sabem que va estar la pesta de 1647-501 la que va donar peu a què en les afores
de la vila, al raval de les Forques, el consell municipal habilitara, en novembre de
1647, «...en la casa que està en el Pla de la viuda Na Gallenta», un hospital d’infectats «...a hon poder portar-se los malalts...», denominat la Casa Blanca2.
Un hospital que és va anar ampliant en els moments àlgids de l’epidemia mitjançant el bastiment de barracons de fusta, i on ben a prop d’ell és va inaugurar, el
2 de juliol de 1648, un cementiri d’empestats3.
Amortida una mica la pesta durant l’any 1650, el 6 de juliol d’eixe any declara
la vila estar lliure de contagi «… el senyor nos ha fet la mercè de inviar-nos sanitat del contagi»4 i poc després, reunit el Consell el dia 26 de juliol, dia de santa Anna
1. Cfr. BALBAS CRUZ, J.A. El Libro de la Provincia de Castellón, Castelló, 1892. Reedició de la
Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Castelló, Castelló 1981, pp 237-267, on s’aporten gran quantitat de
dades i noticies sobre la pesta. Per a la demografia del moment vegeu ROSAS ARTOLA, M. «El
moviment demogràfic de la ciutat de Castelló de la Plana al segle XVII» B.S.C.C, Tom LV, (1979), pp
180-194.
2. A(rxiu) M(unicipal) de C(astelló). Judiciari 1646-49. Sessió de 5 de novembre de 1647.
3. Tot i que el cementiri s’inaugurà el 2 de juliol, no serà fins el 5 de novembre de 1648 quan el
consell autoritzarà a Vicenta Pasqual de Moreno a vendre una «...una tancada de parets dita la casa blanca eo hort d’en Codera (...) situada y posada en lo terme y secà de dita precent vila, en lo pla, affrontant
en lo camí real que va d’esta vila a la de Borriol y en la sènia de Rafael Sampol, peraire, dit camí real
enmig», per 27 lliures «per a sotarrar los morts de dit contagi». Vegeu Apèndix documental nº 1.
4. BALBAS, Op cit, pàg 264.
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i segons proposició del jurat en cap que «… en esta vila y ha molts particulars que
desitgen fer una hermita sots invocació del gloriós sant Roch advocat de la peste
de almoynes dels particulars...»5, s’acordà donar comissió als jurats per veure si és
farà l’esmentada ermita i en quin lloc. Decidint-se poc després que és faça al costat
de la Casa Blanca.
Ben aviat començarien a bastir-se els fonaments, essent el 13 de gener de l’any
següent quan mossèn Pere Peris, vicari perpetu, acompanyat pels beneficiats mossèn Jaume Ribera i mossèn Vicent Breva posaven i beneïen «la primera pedra del
fonament en lo lloch hon ha de estar lo cap de altar y capella» de l’ermita del gloriós sant Roc6.
Les obres degueren iniciar-se aviat, però sens dubte les diverses onades de pesta que afectaren a la vila farien que aquestes s’allargaren, puix el mateix any 1651
aquestes és paralitzen, reiniciant-les a l’any següent7, si be no serà fins 1653 i una
vegada donada per finalitzada la pesta i adquirit per la vila l’hospital del morbo8,
quan és reprendran amb força les obres, concertant-se llavors amb Antoni Porcar la
confecció i transport de tota la fusta necessària per a l’ermita9.
Tot i que a l’any següent l’1 de febrer Miquel Camilo, campaner de València,
com a cessionari del campaner Joan de Roca, signava àpoca als jurats de la vila de
40 lliures, a compliment de les 58 lliures i 16 sous que importava la fabricació d’una
campana per a l’ermita de sant Roc10, les obres no estaven en absolut finalitzades,
5. A.M.C. Judiciari 1650-53. Sessió de 26 de juliol de 1650.- «Fonch proposat per dit jurat en cap
que en esta vila y ha molts particulars que desigen fer una hermita sots invocació del gloriós sant Roch
advocat de la peste de almoynes dels particularts, que axí vejen si es farà y en quin puesto. Comissió
als jurats per a que fomenten se faça hermita de sant Roch a la casa blanca hon ben vist los serà y que
ab les persones que devotes que’ls parega facen un acapte general per a la obra y quant sía menester
que la universitat ajude en alguna quantitat ho puixen fer y en orde a la hermita que és tracta de construir en la partida de Canet, que mentres no y haja qui done renda per a conservar-la y selebrar misses
no es done lloch a que’s funde y que lo plat del gloriós sant Roch se aplique a la obra…».
6. Apèndix documental nº 2.
7. A.M.C. Judiciari 1650-53. Sessió de 7 de gener de 1652.- «Fonch proposat que la yglésia se ha
comensat y lo síndich ha gastat algunes quantitats de diner del syndicat, per no haver-se plegat basiner
de almoynes per ser lo any tan apestat y la obra està parada, que axí vejen si es pendrà en conte al dit
syndich lo gastat y si’s proseguirà dita obra y en quina forma. Que lo syndich prosegueixca dita obra y
gaste en ella cent lliures més del que fins huy ha gastat y tot se li prenga en comte y que en la Quaresma
és faça una manda per la vila per a cobrar-la en lo estiu, per a poder acabar la dita yglésia, demanant
assistència del reverent clero y comissió als jurats per a que ans de tractar de cubrir-la vejen si serà
més comoditat lo fer-la cubrir de bòveda que de fusta y ho reporten al consell per a deliberar.».- Sessió
de 30 de juny de 1652.- «Fonch propossat que vejen si es proseguirà la obra de la hermita de sant Roch
que està comensada a la casa Blanca. E fonch clos y determinat per tots, nemine discrepante, que
proseguixca y faça la yglésia de sant Roch a gastos de la vila, ab que los jurats ab altres persones facen
un acapte general per la vila per a ajuda de la obra».
8. Apèndix documental nº 3.
9. Apèndix documental nº 4.
10. A.M.C. Escriptures de la Vila. 1654 setembre 1.
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allargant-se aquestes encara quatre anys més11, puix no es donen per concloses fins
1657.
Segons sembla, va estar l’obrer de vila Pere Villave12 el mestre director de les
obres, puix a ell se li fan diversos pagaments fins un total de 200 lliures «… en que
fonc consertada la obra de sant Roch…»13.
Com hem dit, les obres finalitzarien a darreries de 1657, essent a l’any següent,
1658 quan és celebraria la primera festa a l’ermita14, el mateix any que el 27 de desembre, decideix el consell bastir al seu costat una casa per tal que allí puga sojornar l’ermità15.
Pels capítols per bastir l’ermita i la traça que aporta Roca Traver16, sabem que
aquesta es configurava d’acord a una planta de saló de 60 pams de llarg per 30 d’am11. A.M.C. Clavariat 1652-57. Sindicat de Josep Alberich 1655-56.- «Ítem he pagat a Jaume Roig,
bassiner del gloriós sant Roch, 200 sous per a les obres de la hermita fabrica la present vila a dit gloriós
sant, consta ab albarà y confessió de dit dia». Racionalat Església major.- Comptes del baciner de sant
Roc Jaume Roig. 1656-57.-« Ítem paguí per una arrova y trenta y dos liures de ferro per fer la reyxa a
dita yglésia de la ermita, 4 lliures 5 sous.- Ítem paguí a Roch Albiol, mañà, per fer la rreyxa tres liures,
3 lliures.- Ítem paguí a Juseph Tirado, carrater, setse sous per dur la pedra del brancal de la yglésia de
sant Roch, 16 sous.- Ítem pagui a Pedro Vilallave, obrer de vila, sinquanta y nou lliures, tres sous y
sinc dinés en diferents vegades…».
12. Sobre l’activitat d’aquest mestre d’obres a Castelló vegeu. OLUCHA MONTINS, F. Dos siglos
de actividad artística en la villa de Castellón de la Plana. 1500-1700. (Noticias documentales). Castelló,
1987, pp 85-86.
13. A.M.C. Clavariat 1652-57. Sindicat de Vicent Figuerola. 1657-58.- « Ítem paguí a Pere Vilallave,
obrer de vila, mil cent setse sous, set dinés a d’aquell deguts, de resta de aquelles dos centes lliures en
que fonch consertada la obra de sant Roch, consta ab albarà despachat en 26 de octubre 1657 del qual
fas fe «.- Judiciari 1656-58.- Ma d’albarans.- 1656 Juny 3.- « Dicto die dels jurats et cetera, tenint
comissió del consell celebrat en III de nohembre 1653 a dit síndich et cetera, pagarà a Jaume Roig,
baciner del gloriós sant Roch, cent lliures per a la obra del estall que dita vila ha donat a Pedro
Vilallave, arquitecto, per a la fàbrica de la casa y hermita de dit gloriós sant Roch».- Judiciari 165658. Sessió de 26 de juliol de 1657.- «Fonch proposat per lo dit jurat en cap que la ermita del gloriós
sant Roch està acabada de obrar, que vejen lo que gastar se faça. E fonch provehit, clos y determinat
per la major part del dit consell, que fan comisió als dits jurats per a que fasen parar lo altar y si no ja
llicència per a que la obtinguen del Señor Bisbe per a benehir la iglésia y és benehixca per a poder hi
dir missa...».- Sessió de 21 de setembre de 1657.- «Fonch proposat per lo dit jurat que la present vila
conserta a estall lo obrar la capella del gloriós sant Roch a la casa Blanca, fer una sacristia, altar,
finestres, púlpit y fer blanca aquella y altres coses, conforme una capitulació que ja han dit feta entre
aquell y la present vila y que havent estat instats los dits jurats per a anar a rebre la dita obra y visurar
aquella, segons la dita capitulació, se anà a dita casa y ermita de sant Roch y està aquella acabada ab
tota perfectió, conforme lo consert y que lo dit Pedro Vilallave demana se li pague la resta de les docentes lliures en que fonch concertada la dita obra, que per so vejen lo faedor «.
14. A.M.C. Clavariat 1658-60. Síndicat de Vicent Pasqual. 1658-59.- «Ítem he pagat eo vers mi em
retich sis cents trenta hun sou y dos dinés per tants ne pagat per fer la festa de sant Roch en la hermita
nova fundada al camí de Borriol, consta ab albarà y memorial de dit dia [21 gener] de 1659».
15. A.M.C. Judiciari 1658-61. Sessió de 27 de desembre de 1658.
16. ROCA TRAVER, F. A. «La peste de 1647-48 en Valencia y el Hospital de Sant Roch del Pla de
Castellón de la Plana» Anales de la Real Academia de Cultura Valenciana, Segunda época, nº 75,
València, 2000, pp 185-218. Aquest autor transcriu unes capitulacions així com aporta dos dibuixos, un
de la planta i l’altre del retaule major.
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ple; tenia quatre trams, tres marcats per dos arcs rebaixats «terciats» que recolzaven a sobre pilastres, més la capella major de capçalera recta més estreta que el cos
de la nau i a la qual s’accedía després de travessar arc de mig punt (punt redó) i
una sagristia en el tercer dels trams, al costat de l’esquerra. Les cobertes, a una altura de 32 pams, eren de volta de canó en la nau i en la sagristia.
En 165917 sabem que l’ermita de sant Roc fruïa ja de diversos ornaments, en la
seua majoria usats i vells, també d’un calze de plata que provenia de l’església parroquial de santa Maria; d’un plat per a acaptar que tenia gravada la figura de sant
Nicolau; d’un frontal de guadamassil platejat a la moderna amb la figura de sant Roc
i amb les armes de vila i d’una escultura de sant Roc amb la seua peanya, donada
per la viuda de Domènec Falcó i treballada per Miquel Simó18.
També ens apareix en aquest inventari «lo quadro gran de sant Roch» que «està
posat en dit altar guarnit y sobredorat», quadre aquest que per molt de temps va
estar considerat com a obra de Francesc Ribalta i que avui la critica adjudica al pintor Urbà Fos i que podem contemplar al Museu de Belles Arts de Castelló19.
Passats vint-i-dos anys, el 24 de maig de 1681, el doctor Pere Giner de Vilarroig
s’adreça al consell i ofereix donar diners per fer un retaule per a l’ermita20, cosa la
qual accepta el consell, el qual és compromet a fer-lo, i tot seguit, el 20 de Juny
d’eixe any es concerta amb l’escultor Llatzer Catani la realització de l’esmentat
retaule, pel preu de 100 lliures21.
Retaule o, «retaulet de fusta», com diu l’inventari de 168522, que estaria finalitzat ja abans del mes d’abril de 1682, puix el 25 d’eixe mateix mes acorda el con17. Apèndix documental nº 5.
18. Curiosament aquesta imatge ja no torna a aparèixer més en els inventaris següents, (Vegeu
Apèndix documental nº 7, 8, 9, 12, 15, 18, 20 i 25). Tal vegada facen referència a aquesta escultura uns
acords del consell dels mesos de maig i juny de 1654, mitjançant els quals ens assabentem que Miquel
Simó havia treballat una escultura de Sant Roc, la qual en un primer moment no va voler adquirir la vila.
A. M.C. Judiciari 1653-56. Sessió de 23 de maig de 1654 «Fonch proposat per dit jurat en cap que
Miquel Simó ha fet una figura de masoneria del Gloriós Sent Roch, que’s veja si la vila li satisfarà a dit
Simó lo treball ha tingut en fer-la. E fonch resolt y determinat per la major part del dit consell que no’s
faça lo proposat».- Judiciari 1653-56. Sessió de 31 de maig de 1654.- «Fonch proposat per dit jurat Giner
que en lo consell propasat se provehí que una image de Sant Roch que Miquel Simó havia fet no’l
prengués la vila y que dita image se havia fet per a dita vila, que vejen vostres mercès lo fahedor. E
fonch resolt y determinat per la major part del dit consell que dita figura de Sant Roch la prenga la vila
fent comissió als jurats per a consertar-la com millor podran concordar y que de lo que consertaran se
despache albarà al síndich».- Judiciari 1653-56. Mà d’Albarans 1654-55 .- « Die 26 juny 1654 dels jurats
et cetera, tenint comissió et cetera a dit Joan Andreu, notari, síndich de dita vila, donarà y pagarà a
Miquel Simó dihuit lliures reals de València a d’aquell degudes per haver fet y daurat una figura del
gloriós Sant Roch».
19. Sobre aquest llenç, vegeu BENITO DOMENECH, F i OLUCHA MONTINS F. Urbano Fos, pintor (h 1615-1658), Valencia, 2003, pàg 60.
20. Apèndix documental nº 13.
21. Cfr OLUCHA MONTINS. F. Dos siglos.., Op cit, pàg 32 i 124-25, on es transcriu el contracte.
Els pagaments per l’obra tenen efecte el 12 de setembre de 1681, el 27 d’octubre de 1681 y el 30 de
juny de 1682.
22. Apèndix documental nº 15.
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sell abonar-li al pintor Josep Esparsa 163 sous reals per la pintura de tres quadros,«lo hu de la Mare de Déu de contra la peste, lo altre de sant Cristòfol y lo altre de
sant Sebastià» que ell havia treballat per al retaule de sant Roc del Pla23. Aquests
tres quadres s’aplicaren al remat del retaule24, mentre al centre a dintre « d’un march
de nou pams de alt i sis de amplaria» es situaria el «quadro gran de la imatge del
glorios sant Roch», que fins llavors havia estat en l’altar cobert amb una cortina.
Uns anys després, en 1687, la dona del notari Pasqual Avinent donava una casulla, estola y maniple25 i nous anys més tard, la casa i ermita del gloriós sant Roc
esdevenia obrador d’escultura, puix allí hi treballava l’escultor peniscolà Josep
Puig26 el retaule major de l’església parroquial de santa Maria, el qual havia estat
concertat per Juli Lleonard Capuz27. Al segle següent, en 1751 l’ermita era objecte
d’uns adobs, els quals realitzava, per un total de 22 lliures, l’obrer de vila Josep
Dolz28.
En 1811 i fins 1814, amb motiu de l’ocupació francesa de la vila, aquests
«tomaron posesión del heremitorio de San Roque del Pla, el que profanaron,
arruinaron y destruyeron, por tener allí su quartel y custodiar el portal que
formaron, desde la pared de San Roque hasta la casa y senia de Ximénez», per la
qual raó, i una vegada alliberada la vila, «fue preciso que después de avernos dexado
libres, bolver a reponer, lucir y bendecir dichos heremitorios, lo que executó el
señor vicario mayor de la Parroquial de dicha Villa el dia 27 de febrero de este
año 1814, con assitencia de los clérigos de dicha Parroquia»29.
Però, tanmateix, poc de temps més durà el culte en la nostra ermita, puix en 1835
aquesta estarà desmantellada, passant els seus béns a ser dipositats uns a l’ajuntament i altres cedits a l’ecònom Ramon Sanahuja.30
23. OLUCHA MONTINS, F. Dos siglos..., Op cit, pàg 38.
24. En els inventaris de l’ermita però,- vegeu Apèndix documental nº 15, 18, 20, i 25 -, no és parla
de tres llenços sinó d’un «quadro mijanser en lo remat del dit retaule que és feu en dit any MDCLXXXII
pintura a l’oli ab la imatge de Nostra Señora contra la pesta y Sant Vicent Ferrer y diferents pintures».
25. Apèndix documental nº 18.
26. Vegeu Apèndix documental nº 22. Algunes dades sobre aquest escultor és poden veure a
CODINA ARMENGOT, E. Artistas y artesanos del siglo XVIII en la Villa de Castellón. Castelló. Sociedad Castellonense de Cultura, 1947, pàg 49.
27. Vegeu SANCHEZ GOZALBO, A. «Iglesia de Santa Maria de Castellón. El altar mayor»,
B.S.C.C. Tom LIV, 1978, pp 1-29, en concret pàg 7 i 8. També GIL SAURA, Y. «La polémica en torno
al retablo de Leonardo Julio Capuz para la iglesia de Santa Maria de Castellón», B.S.C.C. Tom LXXV,
2000, pp 189-205.
28. A.M.C. Actes Ajuntament. 1749-52. Sessió de 30 d’abril de 1751.
29. ROCAFORT. J, Libro de cosas notables de la Villa de Castellón. Edición y notas de E. Codina
Armengot, Castellón, Sociedad Castellonense de Cultura, 1945. pàg. 234.
30. A.M.C. Actes Ajuntament 1835. Sessió de 5 de setembre de 1835.- «El diputado Joaquín Andreu
presentó el inventario de los efectos del hermitorio de San Roque, constando en él quedar depositados
los hornamentos de misa en poder del Señor Ecónomo don Ramón Sanauja y los cuadros y maderas del
altar, en la azotea de la casa capitular...».
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Uns anys després, en 1849 i ja totalment desbastida l’ermita i construïda a sobre el seu solar l’anomenada bateria de Parthenophe o d’Isabel II, l’esmentat Ramón
Sanahuja demanarà la cessió del quadre de Sant Roc per ornar una de les capelles
de l’església de sant Agustí, a la qual cosa accedirà l’ajuntament31, com també acordarà cedir, en 1853 i en aquest cas a la Casa de Beneficència, el calze, missal i ornaments que de l’ermita de sant Roc estaven dipositats a l’ajuntament32.
L’ermita de Sant Joan.
Tot i que no tenim una data concreta per saber quan és bastiria l’ermita de sant
Joan Baptista, que s’aixecava al avui carrer de Colom, ben bé podem situar la seua
construcció en l’última dècada del segle XVI, puix si bé no apareix esmentada en
el llibre de peita de 1588, ja en el de 1599 la trobem documentada33.
Res sabem però de com era ni quina configuració tenia, encara que tot fa pensar que estaria una església prou petita i dolentament construïda, puix ja en 1645
«… dita iglésia se plou tota…» i «... lo altar és molt indecent per ésser una cortina
mal pintada…».34
31. A.M.C. Actes Ajuntament 1849. Sessió de 18 d’agost de 1849.- «El Sr. regidor Galvan dijo: Que
el Sr. Vicario mayor D. Ramón Sanahuja, le habia hecho el encargo de suplicar al Ayuntamiento se sirviese prestarle el cuadro de San Roque y su retablo, que antes de la guerra civil existia en el heremitorio
de dicha santa ymagen, hoy bateria llamada Isabel 2ª, antes Partenope y que en la actualidad se hallaba depositado en la casa capitular, como propiedad del ayuntamiento, cuyo retablo y cuadro deseaba
colocarle para su debida veneración en una de las capillas de la yglesia de San Agustin que se estaba
rehabilitando para el servicio del culto divino. Y el ayuntamiento acordó se prestase al Sr. Vicario mayor y para dicho objeto el referido cuadro y retablo, con la previa condición o sin perjuicio de retornarlo al Ayuntamiento en el caso que este lo necesitase para otros usos». No serà fins 1860 quan el llenç
de sant Roc retornarà a l’ajuntament. A.M.C. Actes Ajuntament 1860. Sessió de 22 de setembre de 1860.«Teniendo noticia el Ayuntamiento de que el cuadro de San Roque que se facilitó al señor Arcipreste en
diez y ocho de Agosto de mil ochocientos cuarenta y nueve para colocarle en uno de los altares de la
iglesia de San Agustín ya no era en estas necesario a causa de haber sido debuelto por la Comisión de
Monumentos Artísticos el propio de dicha iglesia y tomando en cuenta la corporación de que dicho cuadro fue regalo hecho a la ciudad por el celebre pintor de la misma Don Francisco Ribalta, acordó reclamarle de dicho Señor arciprest, para colocarle en una de las salas de la casa capitular como monumento de eterna memoria de tan celebre artista». A.M.C. Actes Ajuntament 1860. Sessió de 9 d’octubre
de 1860.- «El señor Arcipreste de esta iglesia parroquial remite al Ayuntamiento el cuadro de San Roque que se le prestó para colocarle interinamente en uno de los altares de la iglesia de San Agustin..».
A.M.C. Actes Ajuntament 1860. Sessió de 13 d’octubre de 1860.- « Asi mismo se acordó construir un
marco decente para colocar en el lienzo de la imagen de San Roque, patrón de esta ciudad, y que regaló al ayuntamiento el celebre pintor natural de la misma D. Francisco Ribalta, pagándose su importe
de la partida de imprevistos».
32. A.M.C. Actes Ajuntament 1853. Sessió de 18 de gener de 1853.
33. A.M.C. Vàlues de la Peyta 1599. fol 125 rº.- «Juan Veciano de Miquel.- Primo una casa en la
parròquia de Sant Juan, en lo carrer de la Fira, afronta ab la església del benaventurat sant Juan y ab
casa de Pere Martorell».
34. Cfr OLUCHA MONTINS, F. «Una panoràmica de l’art a la vila de Castelló entre 1500 i 1700».
B.S.C.C. Tom LXIV, 1998, pàg. 187.

NOVES

DADES SOBRE ALGUNES ERMITES DE LA CIUTAT DE

CASTELLÓ

157

Passats més de deu anys en 1657 l’ermita estava totalment derruïda, «…derroïda
que no si pot selebrar ni los ornaments se poden tancar, per que ja perill de furtarlos per estar derruïdes les parets…», determinant llavors el consell castellonenc
adobar el necessari per poder celebrar allí missa i intentar bastir-ne una nova35. Però,
tot i els esforços del consell, l’estat d’abandó i ruïna36, durà fins 1676 any en el qual,
el dia 16 de juny es signaven amb el mestre d’obres de València Jaume Esteller, les
capitulacions per bastir una nova ermita37.
Tanmateix però, si bé sembla que les obres principiaren, tot fa pensar que aquestes anirien molt lentament i es deturarien, –ignorem amb propietat quins serien els
motius–, quan estarien bastits sols els fonaments, essent deu anys després, el 1686,
quan amb un nou mestre, Josep Dols, i unes noves capitulacions38, es reprenen les
obres, que per fi conduirien a bastir una nova església39, la qual degué quedar finalitzada pels volts de 168840.
Per les capitulacions podem fer-nos una idea de com era aquesta església; d’una
sola nau, de tres trams més presbiteri, capelles laterals –dos per costat– puix les dels
peus eren aprofitades per al cor alt i dues capelles més al costat de la capella major; pilastres dòriques i voltes de canó en la nau travessades per llunetes i ornamentació en els arcs torals amb cinc florons i tot trepat amb esgrafiats, semblant tal vegada als que veiem en l’església de sant Miquel del carrer Enmig.
A darreries de segle i donat que segons sembla no hi havia un retaule decent,
és planteja la necessitat de fer-ne un aprofitant material del retaule major de la par35. A.M.C. Judiciari 1656-58. Sessió de 26 de juliol de 1657.- «Fonch proposat per lo dit jurat que
la iglésia de sant Juan, parròquia de la present vila, està cayguda y derroïda que no si pot selebrar, ni
los ornaments si poden tancar, per que ja perill de furtar-los per estar derruïdes les parets y que la viuda de Joan Roser dixà en son últim testament, sa casa a la present vila per a agregar-la y que se
ampliaria dita iglésia de sant Joan y pues dita iglésia se ha de obrar y redificar, que per ço vejen si se
agregarà la dita casa y si és faran les obres que tan necesaries són o lo que gustar se faça. E fonch
provehit, clos y determinat per la major part de dit consell, que fan comissió als dits jurats per a que al
present se adobe lo més necessari de la iglésia de sant Joan per a que se puga selebrar misa y en quant
al demés que los dits jurats facen fer visura de mestres y que fasen fer la planta de la dita iglésia de
sant Joan, agregant a d’aquella la dita caseta de la viuda de Joan Roser y se informen del cost que
portarà la dita planta y obres de aquella».
36. En 1666, l’ofici de corders, que tenia la seua seu a la nostra ermita, no pot celebrar allí els
exàmens pertinents als seus associats, «per estar derruhida la del gloriós sant Joan» i ho tenen que fer
a l’ermita de Sant Nicolau. A.M.C. Protocol de Vicent Ferrer, 16 desembre 1666.
37. OLUCHA MONTINS, F. Dos siglos .. Op cit, pp 38-39 i 119-121, on es transcriuen les
capitulacions. Sobre el mestre Jaume Esteller i la seua familia, vegeu GIL SAURA, Y. Arquitectura
barroca en Castellón. Castelló, 2004, pp. 230-232.
38. OLUCHA MONTINS, Dos siglos... , Op cit, pp 36 i 125-128, transcriu les capitulacions i aporta dades sobre la seua activitat a Castelló durant el segle XVII.
39. Apèndix documental nº 19.
40. GIMENO MICHAVILA, V Del Castellón viejo. Castelló, 1926, en la pàgina 50 diu que es va
beneir el 4 d’octubre de 1688.
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roquial de santa Maria41. Tanmateix, però, la cosa sembla és paralitzà, puix en 1704
sabem sols hi havia col·locat un llenç en l’altar major «… sens retaule, y pareixia
cosa indecent que estant renovada com està dita iglésia no es fera retaule per a el
altar major», acordant-se llavors, que per l’escultor Josep Cuevas, –el qual estava
treballant el retaule major de la parroquial–, i per un preu mòdic de 13 lliures, i aprofitant per a la feina els ja comentats materials de l’antic retaule major de santa Maria,
fer-ne un de nou per a l’ermita de sant Joan42.
Per un inventari de 1705, l’únic per ara que hem localitzat43, ens assabentem que
en l’església hi havia un total de 8 bancs; una trona de fusta; cinc llànties de plata,
una gran a la capella major i les altres quatre en les capelles laterals; que les capelles estaven una sota l’advocació de la Verge dels Desemparats i una altra de sant
Josep; que la capella del costat de l’evangeli, junt a l’altar major, estava dedicada a
les Ànimes del Purgatori i ornada amb un retaule en el que predominava la pintura,
a l’igual que ocorria en la capella del costat de l’espistola, sota l’advocació de la
Verge del Roser.
A sobre la mesa de l’altar major hi havia un armari on és custodiava una imatge de la Verge del Roser, tota ella ornada amb diferents joies, igual que el Nen que
portava en el braç. I en la sagristia és guardaven, junt a un llenç amb la imatge del
Patriarca Ribera, nombrosos i diversos ornaments i peces d’orfebreria, essent curiós que no s’esmenta en absolut cap calze.
Poques noticies més podem aportar sobre aquesta església, en la qual sabem
celebrava capítols l’ofici de corders, ja que el patró d’ells era sant Joan Baptista,
festejant allí també les seues festes el gremi d’oficials de sant Cristòfol.
41. A.M.C. Racionalat de l’Església Major. Comptes del baciner de sant Joan Pere Breva 1699-1700.«Per quant al present hi a necessitat de fer-se del retaule major de la parroquial yglésia de la present
vila un retaule per a la yglésia de dit gloriós sant Joan y per quant en lo present any se troba lo
infraescrit Pere Breva, baciner del mateix, sastre, per so los infraescrits concedeixen facultat al dit Breva
per a que es retinga dita cantitat de XXXXVIII lliures per a ajuda de costa del retaule que se ha de fer…».
42. A.M.C. Judiciari 1704-08. L.C.- Sessió de 17 de novembre de 1704.- «Fonch propossat per dit
jurat en cap de dita vila que en la iglésia del gloriós sant Joan, que se a renovat, tan solament estava
posat lo quadro de l’altar major de aquella, sens retaule, y pareixia cosa indecent que estant renovada
com està dita iglésia no es fera retaule a l’altar major, sens així que en los demés altars de dita iglésia
estant ja en molts de aquells posats retaules, majorment que del retaule que es lleva de l’altar major de
la iglésia parroquial, y havia algunes pesses que de aquelles que pogueren servir per a la formació de
dit retaule de sant Joan y de altres que novament ha fet Joseph Quevas, mestre de escultoria, per este
se a compost y posat un retaule molt desent y de poch cost, que ab les pesses noves que ha fet y les demés
que hi havia del dit retaule vell y mans de mestre se a ajustat de la cantitat de tretse lliures reals de
València per tot ab lo present mestre y sent una obra de tant poch preu y de molt lluyment y desència,
que vostres mercès se servixquen fer comisió per a que al dit Quevas se li pague de la caritat despachant
albarà al síndich de aquella». A.M.C. Judiciari 1704-08. Sessió de 20 de novembre de 1704.-» Die XX
dictorum (Novembre 1704) del jurat et cetera, tenint comisió del concell celebrat a XVIII dels presents
donarà y pagarà a Joseph Quevas, mestre de escultoria de la ciutat de València, a d’aquell degudes
per haver compost y fet lo retaule de la yglésia de sant Joan de dita vila de algunes que quedaven del
retaule que es lleva de la iglésia major y haver possat y fet altres pesses noves faltaven per a la compostura de dit retaule de sant Joan y haver plantat en lo altar del dit retaule...».
43. Apèndix documental nº 27.
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Cap a 1771 l’ermità sol.licita l’ajut a l’ajuntament per reparar uns adobs i en
1857 davant l’amenaça de ruïna, i una vegada aconseguida l’autorització del bisbat
de Tortosa, es procedí al seu enderrocament, acordant-se que els materials s’empraren per a la construcció de l’església que s’estava edificant al Grau44.
Sant Jaume de Fadrell.
Sabut és que des de 1322 ja comptava el lloc de Fadrell45, amb una menuda esglesiola de trets gòtics, encara conservada, que estarà objecte de diverses reformes
i millores entre 1558 i 156346, essent en 1545 quan el pintor Pere Pertus, aveïnat a
Onda, realitzarà el retaule de sant Jaume, que sortosament encara podem contemplar a la mateixa ermita47.
Al segle següent una nova ermita, la actual, serà construïda, a partir de 1696
pel mestre d’obres Ignaci Vilallave, reformant-se també els porxos i la coberta48. I
sols vuit anys després, en 1704, el mestre Miquel Queralt, reformarà totalment la
casa, sala i cuina annexes49. Una casa «de cal y arena y ladrillo», que ja en 1661 es
trobava en dolent estat, «muy derruida», com ens informa l’inventari d’eixe any.
Mercès a diversos inventaris que aportem50, podem assabentar-nos com, molt
poc a poc, anà augment el nombre de béns que custodiava l’ermità de Fadrell, i dels
quals alguns, sortosament, encara han perviscut, com és el cas, tot i que transformada, de la «capa de damasco carmesí labrado, guarnecida de terciopelo vareteado
azul, alrededor guarnecida con un parge de oro con siete pechinas brodadas y dos
44. Sobre l’enderroc de l’ermita vegeu GIMENO MICHAVILA, Op cit, pp 51 i 52 on se’ns informa
dels diversos altars i imatges que tenia. També podeu veure en l’A.M.C. les Actes d’ Ajuntament
corresponents a 1857 dels dies 18 d’abril, 12 de maig, 14 de juliol, 21 de juliol, 1’agost, 29 d’agost, 1
de setembre, 12 de setembre, 15 de setembre, 19 de setembre i també el 12 d’octubre de 1858.
45. Cfr. SÁNCHEZ ADELL, J. Castellón de la Plana en la baja Edad Media, Castellón, 1982 i del
mateix autor «Fadrell: un nombre mítico en la historia de Castellón» en Retazos de historia. Miscelanea
de articulos sobre Castellón. Sociedad Castellonense de Cultura, 2006, pp 149-154.
46. En 1559 se li abonen a l’obrer de vila Llorenç Pellicer 15 lliures, «... per hun stall de obra que
he pres y fet, així en los terrats de la sglésia de sent Jaume com del dit castell de Fadrell», mentre en
1562 és al també obrer de vila Jaume Nazar a qui se li paguen 27 lliures i 14 sous «.. per lo stall que yo
he pres a fer de cubertes, de portalada y altres obres en la casa e ho ermita del gloriós sent Jaume,
constrohida en lo dit terme de Fadrell». Vegeu al respecte OLUCHA MONTINS, F. Dos siglos ... Op
cit, pp 68 i 90 i del mateix autor «Una panoràmica ...» Art cit, pp 156 i 184. El 4 de febrer de 1563 és al
fuster Joan de la Puente a qui se li abonen 15 lliures, 7 sous i 6 diners, part de les « triginta duas lirarum
mehi debitas per lo stall que yo he pres a fer de portes y fusta que he fet en Fadrell per trasar y asentar
la loba y claus e posat en la porta prinsipal de la sglésia». A.M.C. Protocol d’Andreu Coll 1563.
47. OLUCHA MONTINS, F. «De pintura i pintors a Castelló», Butlletí del Centre d’Estudis de La
Plana, nº 4, Octubre-Desembre, 1985, pp 81-86.
48. OLUCHA MONTINS, F. Dos siglos... Op cit, pp 84-85 i 174-176, on es transcriuen les
capitulacions. Sobre la visura d’aquestes obres vegeu Apèndix documental nº 24.
49. CFR OLUCHA MONTINS, F. Dos siglos.. Op cit, pp, 71 i 182-185, on es transcriuen les
capitulacions. La visura d’aquestes obres en Apèndix documental nº 26.
50. Apèndix documental nº 6, 21, 23 i 28.
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cruces o hábitos de Santiago y una capilla de terciopelo azul vareteado con una
figura en medio brodada de Santiago con seis pechinas alderredor, guarnecida
también con parge de oro y franja», o de la «casulla y dalmáticas verdes de damasco
con la salefa de terciopelo carmesí guarnesida con randa de oro alrededor y un
parge de oro y las dalmáticas guarnesidas en la salefa con la figura de Santiago
brodado con parge verde y unas cruses o abitos de Santiago y una pechina delante
con sus cordones y flocaduras de seda amarillos, colorados, azules y blancos».
També hi és el «frontal de llens ab pintures y en lo mig una targeta ab la imatge de
sant Jaume en un cavall» que va manar fer Roc Llorens en 1680, com consta en
l’inscripció que es pot llegir al revers de l’esmentat frontal, i que apareix ja consignat en l’inventari de 1694.
Per l’inventari de 1769 sabem que ja aleshores estava el nou retaule major
«dorado el nicho y santo montado con su cavallo, y lo demás corolado,» el que ens
permet adjudicar-li una cronologia ante quem, així com concloure que les diverses
pintures que l’ornen deuen ser de cronologia posterior a eixe any.
Sant Nicolau.
Sabut és que fou en el segle XVI quan es basti l’ermita de sant Nicolau, a sobre els terrenys de l antiga mesquita51. I pensem que ho seria, molt possiblement,
pels volts de 1560-65, puix cap a 1566 allí hi sojornava ja un frare ermità per al qual
el consell adquiria llavors una màrfega52.
Evidentment, seria una ermita molt senzilla i prou dolenta de construcció, –on
segons sembla s’impartia la docència, puix així es desprèn de la lectura de alguns
acords del consell 53–, i que molts pocs anys després, cap a 1583 era ja objecte
d’adobs54.
51. Sobre aquesta ermita vegeu. TRAVER TOMAS, V. Antigüedades de Castellón. Castellón, 1956,
pp 388-89. OLUCHA MONTINS, F. «Una panoràmica..». art cit, pàg 156 i 181. FRANCES CAMUS,
J.M. La iglesia de San Nicolás de Castellón. Castelló, 1999.
52. A.M.C. L.C. 1566-67. Má d’albarans.- «Lo mateix dia (16 Octubre 1566) fonch provehit albarà
a Pere Elies, botiguer, menor de dies, de quatorse sous a ell deguts de preu de una màrfega a donat de
mans dels señors jurats al frare hermità estava en sent Nicolau».
53. A.M.C. L.C.1593-94. Sessió sense dia per estar trencat, d’agost de 1593 -«E axi mateix fonch
proposat que a Hieroni Peris, mestre d’escriure, lo qual està en la sglésia de sent Nicolau, se li ha donat
una ma dient-li que si no donava millor orde en dita scola y en ensenyar als chichs del que fins a d’aquell
dia havia donat, que la vila li llevaria lo salari y que fins a huy no ses esmenat sinó que no te compte ab
dita scola, que perço miren si’l despediran o no. Fonch provehit que los magnifichs jurats li paguen lo
que se li deu fins a huy, y que’l despedixquen de mestre e així en lo endemà fonch despedit y los
magnifichs jurats contaren ab aquell y li pagaren lo que se li devia per porrata y li’s feu albarà».- Sessió
de 28 de setembre de 1593.- «E axí matex fonch provehit que’s done la scola d’escriure a Berthomeu
Runa, menor, ab lo salari de quinze lliures, cum hoc que no vaia per les corts ni procure per ningú, sinó
que estiga en la scola en sent Nicolau y si anirà per corts y procurarà per ningú, los magnifichs jurats
lo despedixquen y li paguen lo que haurà guanyat per porrata (sic)».
54. A.M.C.- Dates i Rebudes del Síndic Miquel Flos. 1583-84.- «Ítem doní e paguí a mestre Johan
Tirado, obrer de vila, LX sous en principi de paga del stall de adobar la sglésia de sant Nicolau.- Ítem
done e paguí a mestre Johan Tirado, obrer de vila, LXXXXIII sous VI [diners] a compliment del stall ha
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Tanmateix però, molt poc de profit degueren fer eixos adobs, puix tot entrat el
segle XVII i davant l’estat de ruïna i «innominia» que mostrava l’ermita55, mamprèn el consell castellonenc obres de reedificació en 1608, finalitzant-les pels volts
de 161156, essent tot seguit consagrada57 i contractant-se la fabricació d’un retaule
major amb l’escultor Joan Baptista Vázquez, el qual estaria daurat en 1623 pel pintor Francesc Mercer Cabrera58.
Degut tal vegada a la rapidesa de la construcció i al precari del material, totes
aquestes obres no degueren ser prou consistents, donat que anys després es trobava
de bell nou l’església amenaçant ruïna, realitzant-se diverses obres i arribant-se en
1675 a canviar-se la coberta del temple i de la sagristia59, essent sols onze anys després quan, el 26 de setembre de 1686, es signaven capítols amb l’obrer de vila Pere
Vilallave Candau60, per bastir, per 75 lliures, una nova església61, que pam dal pam
baix, és la que avui coneixem, si be el tram del presbiteri, cobert actualment amb
cúpula, serà transformat a darreries del segle XVIII.
No molt abundant era el patrimoni que custodiava l’ermita entre 1680 i 1685.
Pels inventaris que hem pogut localitzar62 sabem que en 1680 hi havia, entre altres
coses sols tres bancs per als fidels, així com «un calis y patena de plata sobre daurat antich»; que en l’altar major es disposava «una imatge de Sant Nicolau de
masoneria daurada y pintada dins de una capelleta dins de la paret», molt possiblement perquè no hi hauria cap retaule; trobem també «una capelleta de fusta pintada de vert per a portar la dita imatge de Sant Nicolau per les cases dels malalts»
i de frontals n’hi havien tres. I a l’any següent veiem s’havia incorporat «un quafet en la sglésia de sant Nicolau.- Ítem més doní e paguí a Francés Tirado, obrer de vila, LXXXI sous
VI [diners] per les mans y pertret de fer huns banchs en la sglésia de sant Nicolau». Vegeu també
OLUCHA, «Una panoràmica...», Art cit, pàg 156.
55. A.M.C. Judiciarir 1604-07. Sessió de 27 de novembre de 1605.- « També fonch proposat que
sis tancaran les claraboyes de la església major de la present vila, per ço que les òlives danyen lo retaule
y les pintures de les portes de dit retaule, que per ço miren de ques tancaran, si serà de pedra de
alabastre o de que y també sis compraran catifes per al peu de altar y estores y si se obrarà la església
de sen Nicolau que és innominia de la vila tenir-la com la te».
56. A.M.C. Judiciari. 1611-12. Sessió de 12 de juny de 1611.- « E axí matex fonch proposat per
Baltazar Gombau, ciutadà, clavari qui és stat de la fàbrica de sant Nicolau, que dita obra és acabada,
que examinen los albarans y cauteles y que se acabe de pagar lo que resta. E fonch provehit, clos e
determinat que’s miren y examinen los dits albarans y cauteles hi’s pague tot lo que’s deu his et etiam
se paguen lo retaule, tot del clavariat del forment, segons stà provehit».
57. A.M.C. Dates i Rebudes del Síndic Antoni Fabregat. 1611-12.- « Ítem doní e paguí al dit mossèn
Hierony Gascó, deu sous per altres en pagà per la llicència per a poder benehyr la iglésia de sant
Nicolau y la capella de Nostra Señora dels Desamparats, conforme està en lo dessus dit albarà».
58. OLUCHA MONTINS. F. Noticias documentales. Op cit, pp 32-33 i 56-58.
59. A.M.C. Judiciari 1674-77. Sessió d’1 de juny de 1675.- El consell castellonenc dona 15 lliures
de caritat per canviar la coberta del temple i de la sagristia de sant Nicolau.
60. Sobre aquest mestre vegeu OLUCHA MONTINS, Noticias documentales, Op cit, pp 86-87.
61. Apèndix documental nº 17.
62. Apèndix documental nº 10, 11, 14 i 16.

162

F. OLUCHA MONTINS

dro de la mare de Dèu dels Àngels tot de fusta». En 1683 trobem en la «sacristia
un calaixos de fusta de pi chaspechats de vert y negre ab sa clau y panys ab ses
anelles y a les espalles un secret per als frontals», que sabem havia treballat el fuster
Blai Roig63, i els frontals havien augmentat, puix ja hi havia cinc. I en 1685 els bancs
ja eren 9, puix s’havien fet sis nous «sis banchs de fusta de pi nous los quals estan
als dos costats de dita iglésia inmediatament entrant la porta».
Sens dubte, a partir de 1687, i una vegada finalitzades les obres del nou temple, el patrimoni milloraria i ja en 1690 un pintor de nom desconegut treballava un
quadre de la Verge de la Soletat64, en 1691 s’adquiria un breviari65, i en 1692 l’escultor Llatzer Catani realitzava el retaulet per a l’ermita, el qual daurava el pintor
Francesc Mercer Mas66.
F. OLUCHA MONTINS

63. A.M.C. Racionalat. Església Major. Comptes del Baciner de sant Nicolau. Francesc Amiguet.
1681.- «Ítem paguí a Blay Roig, fuster, a conte de l’armari o caixa que a fet per a posar los ornaments
de la iglésia del gloriós sant Nicolau, sinch lliures sis sous huit dinés».
64. A.M.C.- Racionalat Església Major. Comptes del baciner de sant Nicolau Joan Museros. 1690.«Primo doní y paguí a Melchor Sancho, fuster, quatre lliures per la guarnició feu al quadro se possa en
la capella en feu en la dita yglésia…. 4 lliures.- Ítem paguí a Joseph Alonço, ço al pintor que tenia en
sa casa, tres lliures del quadro pintà de Nostra Señora de la Soledad…. 3 lliures».
65. A.M.C.- Racionalat Església Major. Comptes del baciner de sant Nicolau Francesc Amiguet, 1691
en 1692 «Ítem doní y paguí per lo preu de un breviari comprí per a dita iglésia, sis lliures».
66. A.M.C.- Racionalat Església Major. Comptes del baciner de sant Nicolau Francés Amiguet, 1692
en 1693 «Ítem paguí a Melchor Sancho, fuster, sis sous per un almariet feu per a tancar una gerreta
per a posar lo oli se acaptà per a dit iglésia».- «Ítem doní y paguí a Llaser, lo escultor, trenta quatre
sous per una línea feu per a el altar de dit sant, ... 1 lliura 14 sous».- «Ítem paguí a Franses Mercer,
pintor, quaranta reals per haver daurat la damunt dita línea… 4 lliures». Sobre aquest pintor vegeu,
OLUCHA MONTINS, F. Dos siglos.. Op cit.pp 58-59.
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APÈNDIX DOCUMENTAL
1
Venda de la casa Blanca.
A.M.C. Escriptures de la vila. 1646-50. 1648, Novembre, 5.
Die V novembris anno a Nativitate Domini MDCXXXXVIII.
Vicenta Pasqual y de Moreno, viuda del quondam Joseph Moreno, cirurja, tudriu y
curadriu de Vicenta Moreno y Miquel Moreno, menors, sos fills, hereus de la quondam
Esperança Seluci y de Roig y en son nom propri, attes que per rahó de les henfermetats del
contagi y pesta que Déu Nostre Señor ha estat servit castigar a esta vila, per a sotarrar los
morts de dit contagi, dita vila, propria autoritate, ha pres una tancada de parets dita la Casa
Blanca eo hort d’en Codera y ha fet foçar y per dita rahó lo justícia de la present vila, en lo
dia de hui, a consedit lliçència, facultat y permís a dita Vicenta Pasqual, en dit nom, per a
fer dita venda al peu de una escriptura de requesta. Per ço en dits noms y cascú de per si,
simul et cetera, in solidum, gratis et cetera, cum presenti et cetera, ven y transporta a Vicent
Museros, sindich y (il·legible) de dita vila, absent, y per obs de dita vila, dita tancada de la
Casa Blanca ab una hera a d’aquella contigua, franca y quitia, situada y posada en lo terme
y secà de dita present vila en lo pla affrontant en lo camí real que va d’esta vila a la de
Borriol y en la sènia de Rafael Sampol, peraire, dit camí real enmig, la qual venda fa ab
tots los drets instituhin-lo et cetera, per preu de vint y set lliures reals de València, les quals
és resta de execucio large et cetera, cum omnibus clausulis et cetera, renúncia a la lley de
dividir acció y al fur de València y a tot altre et cetera, proquibus et cetera, obliga simul et
in solidum tots sos béns et cetera y certificada de sos drets jura et cetera, contra predicta
non venire et cetera y renúncia etiam en virtut de dit jurament certificada de sos drets del
benifet de senat consul velleya y a tot altres et cetera. Quod est actum Castillione, et cetera.
Presents foren per testimonis a dites coses Joan Andreu, mercader y Joseph Portolés
espardeñer, de Castelló habitadors.

2
Primera pedra de l’ermita de sant Roc del Pla.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1651-53. 1651, Gener, 23.
Die XXIII mensis januarii anno a Nativitate Domini MDCLI.
(Al marge) Benedictió de la yglésia de sant Roch fora la vila y posesió de la primera
pedra.
Anno a Nativitate Domini MDC quinquagessimo primo, die vero intitulato XXIII mensis
januarii, mossèn Pere Peris, prevere, vicari perpetuo de la yglésia parrochial de la present
vila de Castelló de la Plana, ensemps ab mossèn Jaume Ribera y mossèn Vicent Breva,
prevere, benefficiats en la dita yglésia parrochial, constituïts fora los murs de la dita vila y
en la casa dita la Casa Blanca, afrontant en lo camí de Borriol, en la qual estan soterrades
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les persones que en la present vila moriren de mal contagiós y peste en los anys
MDCXXXXVIII, MDCXXXXVIIII y MDC cinquanta, en presència y assistència de micer
Vicent Castellet, doctor en drets, Jaume Andreu, notari, Matheu Sànchis, major de dies y
Vicent Marqués, lauradors, jurats en lo present y corrent any de dita vila de Castelló, y en
virtut de una llicència donada per lo señor official y vicari general de la present diòcesis de
Tortosa, donada y concedida a dita vila per a poder construir en dit lloch una casa y hermita
a honor y glòria de Nostre Señor Déu y del gloriós sant Roch, advocat de dita vila per al
mal de peste, en lo dia de huy registrada en los llibres de cort eclesiàstica de Tortosa en dit
calendari y havent attrobat ya fets y [il.legible] los fonaments per a haver de escomensar a
fundar y construir la dita casa y hermita, lo dit mosssèn Pere Peris, vicari perpetuo,
primerament digué y llisgué ab veu alta e intelligible les oracions que se acostumen recitar
en les benedictions per a fundar yglesies, segons la dispositió y orde del ritual romà y bene_
lo lloch y terra hon se ha de fer y fundar dita yglésia y de sa propria ma possà la primera
pedra del fonament en lo lloch hon ha de estar lo cap de altar y capella a honrra y glòria de
Nostre Señor Déu y del gloriós sanct Roch y posada la dita primera pedra lo dit vicari perpetuo proseguir la dita benedictió y acabada aquella, segons lo orde del dit ritual romà,
coadiuvant y responent a les horacions y rogatives que senta (sic) los dits mossèn Jaume
Ribera y mossèn Vicent Breva, preveres, y consumada la dita benedictió, encontinent se
proseguixen los fonaments estaven ya uberts per a fer dita yglésia los mestres de obra de
vila que estant allí presents. De totes les quals coses los dits vicari perpetuo y jurats requerien
a mi, Pere Giner, notari, scrivà de la sala, jurats y concell de dita vila, los rebés acte públich
per a haver-ne memòria en lo esdevenidor, lo qual per mi dit notari los fonch rebut fora los
murs de la dita vila de Castelló y en lo dit lloch de la benedictió de dita yglésia en los lloch,
dia, mes y any dessus dits, essent presents per testimonis a dites coses don Miquel Vallés,
don Nicolau de Casalduch, habitadors de dita vila de Castelló y moltes altres persones que
per devoció havien anat a veure y oyr dita benedictió.

3
Compra de l’hospital del morbo.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1651-53. 1653, Maig, 14.
Die XIIII mensis maii anno a Nativitate Domini MDCLIII.
Jaume Blasco, estudiant, habitador de la present vila de Castelló de la Plana, grattis et
cetera, cum presenti et cetera, ven, lliura, feu quasi et cetera, dóna y transporta als justícia,
jurats, syndich y universitat de la dita y present vila, pÌ~ exequció de una provisió consiliar
feta a XI dies del mes de febrer proppassat, presents y per la dita vila acceptants, Joseph
Alberich, mercader, Vicent Figuerola y Joan Navarro de Joan, llauradors, jurats de la dita
vila, los demés absents et cetera, no et cetera y per obs de la dita vila, uns patis de cases
descuberts continents en si dos navades, situats y posats fora los murs de la present vila, en
lo pla de les Forques, los quals affronten de un costat ab navades de Joseph Franch, notari
y de l’altre costat ab terra campa de Pere Castell, fill de Joan, laurador y davant ab hort de
la herència de Jaume Blasco, quondam, mercader, son pare, camí de Borriol enmig, los quals
patis estan rodats de parets de tàpia y la present vila en lo mes de juliol de l’any propassat
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MDCLII, de provisió dels elets de la Junta del Morbo y contagi, per sa propria auctoritat,
los prengué y ocupà y a gastos de la dita vila los feu cubrir y apañar y feu en aquells un
hospital per a tenir en aquell les persones malaltes y ferides de mal contagiós de peste, que
en lo dit any Nostre Señor fonch servit de inbiar (sic) a esta vila y los quals patis li han
pertanygut com a llegatari del dit Jaume Blasco, son pare, ab son últim testament rebut per
Pau Yvañes del Vado, notari de València, a vint y set de abril de l’any MDC quaranta y tres
y publicat per lo mateix notari a dos de maig del dit any, la qual venda y transportació dels
dits patis fa a la dita vila ab les entrades y eixides, parets y fonaments y ab tots los demés
drets que huy y ha en aquells et cetera. Instituint a la dita vila verdadera señora et cetera,
per a poder-los tenir y posseyr et cetera, exceptat als capellans et cetera, si sano (sic) és et
cetera, segons millor se pot dir et cetera, a tota utilitat de la dita vila y dels seus et cetera,
per preu de noranta lliures moneda reals de València, en lo qual preu són estat tachats y
estimats per Francés Pasqual, obrer de vila, y Nicolau Plazent, tapiador, preceynt comissió
a ells feta per lo syndich de la dita y present vila y ell dit Jaume Blasco, venedor, en XXXI
dies del mes de janer propassat del present any, registrada en lo llibre judiciari dels dits
jurats, sots dit chalendari; les quals dites noranta lliures del dit preu confessa haver hagut
y rebut en lo modo y forma que és dita en la àpoca que després fermarà e per que et cetera,
renúncia et cetera, donant y remetent et cetera, prometé fer, haver y tenir la dessus dita venda
et cetera, e volgué ésser tengut a la dita vila y universitat de aquella sempre de evictió ferma
y legal et cetera y de tots danys, gravàmens, et cetera, volent que la dita clàusula de evictió
sia expressa y pactionada y allargada ab totes y sengles clàusules de aquella, segons és us
y costum et cetera e per a attendre y cumplir les dessus dites coses et cetera obliga tots sos
béns mobles et cetera. Actum Castellione et cetera.
Testes Balthazar Gombau, ciutadà y Pere Albert, çabater, habittadors de la dita vila de
Castelló de la Plana.

4
Fusta per a l’ermita de Sant Roc del Pla.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1651-53. 1653, Maig, 24.
Die XXIIII mensis maii anno Nativitate Domini MDCLIII.
Antoni Porcar, laurador, habitador de la vila de Alcora, atrobat en Castelló, gratis et
cetera cum presenti et cetera promet y se obliga a Miquel de Mur, doctor en medicina,
habitador de la present vila, obrer y baciner en lo present any del gloriós Sant Roch, que
per tot lo mes de juny primer vinent del present any portarà y donarà possats a son gasto
propri en la present vila quaranta peçes eo cabirons de fusta de pí de bona lley de vint palms
de llargària ben otorgats ab los quatre cantells vius que tinguen set dits de llom eo gruixa y
un palm y un dit de taula eo montea, conforme la mida se li ha donat corresponent a altra
mida que resta en poder del dit Miquel Mur y donar-los posats en la present vila bons y
rebedors, a rahó de setse sous per cascuna peça eo cabiró, a hon no passat dit termini vol
ser exequtat per la cort y tribunal dels jurats de la present vila ab exequtio ordinària
largament ab totes les clàusules de summissió y renuntiatió de propri for, variació de juhi y
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demés clàusules exequtories et cetera, renúncia et cetera, proquibus et cetera, obliga et
cetera. Actum en Castelló et cetera.
Testes Batiste Llorens, llaurador y Batiste Gil, fuster, de dita vila de Castelló de la Plana habitadors.
5
Inventari de l’ermita de sant Roc del Pla.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1656-59. 1659, Juny, 1.
Die I junii anno anativitate Domini MDCLVIIII.
[al marge] Inventari de sant Roch.
Cum ob doli maculam evitandam omneque fraudis suspicionem tolendam seu amonendam
et cetera, per ço March Castell, baciner del plat del gloriós sent Roch de la present vila de
Castelló en lo corrent any, en presència de Pere Vilaroig, llaurador, altre dels jurats de la
dita vila y ab asistència de aquell, en lo nom de Nostre Senyor Déu Jesuchris, fa inventari,
memorial y reportori de tots los béns mobles recahens en la dita administració en la forma
següent.
Primo, fonch atrobat en la sechristia de la iglésia, casa y ermita del gloriós sent Roch,
construïda en lo terme de la dita vila, en la partida de la Casa Blanca junt al camí real de
Boriol (sic) y afrontant ab aquell, los béns següents.
Primerament una caixa gran de noguer ab son pany y clau nova.
Ítem un calis de plata sobredorat, lo qual estava en los inventaris de la plata de la iglésia
major fets per los tunch jurats de la dita vila en lo any propassat y rebuts per lo notari
infrascrit.
Ítem una patena de plata per a lo dit calis.
Ítem hun cobre calser de tafatà tenat ab una randilla y una creu de galó de plata.
Ítem una bosa y corporals.
Ítem una casulla de domàs blanch ab un galonet de or y plata.
Ítem una estola manipulo del mateix usat.
Ítem una alba ab randa de llens prim y ab una mançaneta de plata.
Ítem un camis usat.
Ítem dos cordons de fils usats.
Ítem altra alba plana usada.
Ítem unes estovalles de cordonet usades.
Ítem altres estovalles grans per a l’altar, primes, ab mostra adovada.
Ítem altres estovalles grans també de cordonet noves.
Ítem altres del mateix usades.
Ítem altres del mateix usades.
Ítem una línea ab randa de llens prim.
Ítem un torcamans de llens prim y un torcaboca usat.
Ítem en la dita sacristia se ha trobat una taula gran de fusta de pi ab dos petges.
Ítem un misal romà, un plateret y copa de lleutó ab son llantier.
Ítem un campaneta chiqueta per a quant alsen a Déu.
Ítem un plat per a accaptar agravat en aquell la figura del gloriós sant Nicolau.

NOVES

DADES SOBRE ALGUNES ERMITES DE LA CIUTAT DE

CASTELLÓ

167

Ítem una gerreta ab una arrova de oli per a les llànties.
Ítem en lo altar dos estovalles grans de cordonet.
Ítem un frontal de guadamasil platejat a la moderna ab la figura de Sant Roch y armes
de la dita vila.
Ítem una línea de llens prim ab randa gran usada.
Ítem quatre candeleros de lleutó, dos pitchers de terra per a tenir flos en lo altar ab dos
ramets chiquets de flos de mans.
Ítem dos reliquiaris redonets.
Ítem una creu de fusta ab vidres y moltes relíquies.
Ítem una llàntia servix en dit altar, mijansera de lleutó.
Ítem lo quadro gran de Sant Roch està posat en dit altar guarnit y sobredorat.
Ítem una estora per al peu de l’altar.
Ítem un faristol a l’uso per al dit altar.
Ítem en la casa de l’ermità de la dita ermita una gerra gran per a tenir aigua caben 35
litros.
Ítem una talla ab sa peana que ha presentat al sant la viuda de Domingo Falcó y està a
daurar en casa de Miquel Simó, ministril.
Ítem quatre canals grans de fusta per a regar lo ort y arboleda de dita ermita ab sos
petges.
Hoc autem són los béns y ornaments se an trobat recaure en la administració de la casa
y ermita de sant Roch, dels quals promet lo dit March Castell donar bon conte en son cas y
lloch y protesta que si altres en presentaran al dit Sant y a la noticia pervindran, los puxa
posar en los presents inventaris o fer-ne altres de nou, de totes les quals coses lo dit March
Castellet en requerí acte públich ad habindam memoriari in futurum, lo qual actum en la
dita ermita y casa de sant Roch dits dia, mes y any.
Testes Monserrat Febrer, subsindych y Vicent Blesa, llaurador, de Castelló habitadors.

6
Inventari de l’ermita de sant Jaume de Fadrell.
A.M.C. Protocol de Nicolau Beltran. 1661, Agost, 1.
Dictis die et anno
Cum ob doli maculam evitandam omneque fraudis suspicionem tolendam et removendam,
heredes, tutores, curatores, manumisores, bonorum detentores, administratoresque et omnes
si bona aliena administrare incipiunt inventarium memoriale capibrevium reportorium seu
scripturam publicam facere seu conficere voleant et teneantur tunc lapsu temporis bona ipsa
et jura valeant occultari de perdi seu amiti tum etiam ne vellis creditoribus ultra vires hereditarias teneantur et quia inventarium operatur separationem patrimoniorum utque de bonnis
et juribus administrandis bonum verum legitimum ac legale computum et rationem reddere
facillime possint et que ad id circo ego don Petrus Belvis, miles ordines et militis beati Jacobi
de la Spasa administrator comande sancti Jacobi in termino de Fadrell, turris de veles in
termino ville Burriane et santi Marci in civitatiis turolis pro ut de mea administracione
constat quadam cum regia litera datta en Aransuez XXIIII die mensis maii proxime lapsi
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referendata per Joannem Guitérrez et eo nomine administratorio personaliter constitutus in
ecclesia dicta sancti Jacobi constructa in termino de Fadrell ac in seguendo ordinem pro
sua magestate mihi in regia litera data facio inventarium memoriale capibrevium seu
reportorium de omnibus et singulis bonis in dicta ecclesia inventis in hunc qui seguitur
modum
Primeramente ha sido hallada una casa contigua a dicha yglesia de sant Jayme de Fadrell,
la qual es de cal y arena y ladrillo muy derruida, en la qual está y habita el ermi-taño.
Ítem en la dicha yglesia de sant Jayme fue hallado un retablo grande pintado al olio con
las figuras de sant Jayme, sant Christoval, sant Miguel y otros santos.
Ítem en un armario baxo el altar fue hallado un calis de plata con su patena viejo.
Ítem un misal para dezir misa muy viejo.
Ítem dos candeleros de cobre viejos.
Ítem una casulla para dezir missa de chamellote muy vieja.
Ítem un camis con su cordón, amito, estola y manyplo para dezir missa viejo.
Ítem un plato de cobre para pedir por la iglesia.
Ítem un plato de lámpara de cobre con su lámpara.
Ítem un insensario de cobre muy viejo.
Ítem una torre de cal y ladrillo apegada a la desus dicha casa, alto de la qual fue hallada una campana de metal mediana.
Ítem junto a la susodicha casa fue hallado un patio con dos asentadas de paret muy viejas y deruidas.
Hec sunt bona que ad presens invenio fore esse ac pertinera suppra dicte administrationi
dicte comande sancti Jacobi de Fadrell et que ad meam noticiam pervenerunt que quidem
omnia bona suppra dicta mobilia ego dictus don Petrus Bellvis in continenti in comandam
dedi ac tradidi Jacobo Claver heremitano sege dicta eremite sancti Jacobi qui dictus Claver
ad presentis adesset illa confessus fuit habuisse et recepisse voluntati sue omnimode protector tanem et protestando dico et declaro que si ab inde aliqua alia bona aparverint fore et
esse predicte administracioni illa possim et valeam huic addere inventario seu aliud de novo
facere et conficere inventarium sive caput breve in cuius confectionem non precurrat mihi
dicto nomine tempus aliquod imo illud et omnia jura et actiones semper remaneant mihi salica
et illesa in omnibus et per omnia in cuius rey testimonium facio dicto nomine fiere per
nottarium infrascriptum presentis publicum instrumentum ad habendam memoriam in futurum
quod est actum in dicta eremita sancti Jacobi de Fadrell primo die mensis augusti anno a
nativitate Domini MDCXI Sig-[creu]-num mei don Petrus Bellvis administratoris predicti qui
hec dicto nomine laudo concedo et firmo.
Testes huius rei sunt Onuphrius March, presbiter et Joachimus Aguilar, medicine doctor,
ville Castillionis planiciei habitatoris in dictam eremita personaliter reperti.
Postea vero die intitulata secunda menis augusti dicti anno millessimi sexcentessimi
undecimi suppra dictus don Petrus Bellvis, miles ordinis et militis Sancti Jacobi de la spasa
nomine administratorio quo suppra prosseguens ac continuans suppra dictum inventarium
de bonis infratis inventis in posse Petri Museros minori procuratoris comuni termini de
Fadrell sis melioribus via modo et forma quibus de jure possum et valeo facio inventarium
memoriale sive caput breve de bonis in fratis mobilibus predicte administrationis in hunc qui
sequitur modum.
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Primeramente ha sido hallada en casa del dicho Pedro Museros, menor, procurador del
común de Fadrell, una arca grande de talla de las que se hazen en Barcelona, dentro de la
qual fue hallado un libro de canto con las cubiertas de pergamino.
Ítem un delante altar de guadamasil viejo.
Ítem una capa de damasco carmesí labrado, guarnecida de terciopelo vareteado azul, alrededor guarnecida con un parge de oro con siete pechinas brodadas y dos cruces o hábitos
de santiago y una capilla de terciopelo azul vareteado con una figura en medio brodada de
Santiago con seis pechinas alderredor, guarnecida también con parge de oro y franja.
Ítem dos manteles de lienso labrados al derredor de seda colorada para el altar.
Ítem unos corporales entreabiertos guarnecidos de randa alrededor.
Ítem una tovallola para ensima el altar guarnecida a los dos lados y a la delantera de
muestras de seda colorada y franja.
Ítem una tovallola de chamelote colorado guarnecida con franja alrededor de blanco
amarillo y hazul (sic).
Ítem dos stolas (sic), la una de damasco carmesí labrado con cruses a los cabos de parges
y franja y la otra de terciopelo verde.
Ítem dos manípulos de damasco, el uno colorado y el otro de terciopelo verde.
Ítem dos collares de damasco labrado verdes para los diacas, guarnecido con parges alrededor.
Ítem una casulla y dalmáticas verdes de damasco con la salefa de terciopelo carmesí
guarnesida con randa de oro alrededor y un parge de oro y las dalmáticas guarnesidas en
la salefa con la figura de Santiago brodado con parge verde y unas cruses o abitos de Santiago y una pechina delante con sus cordones y flocaduras de seda amarillos, colorados,
azules y blancos.
Ítem un camis o alba con su amito y cordón, viejo todo.
Ítem una paz de plata con la figura de Santiago.
Ítem una tovalla de tafetán carmesí con randa de oro alrededor y bollateria de oro.
Ítem un cobre calis de tafetán colorado con randa de oro y seda azul y bollateria alrededor.
Ítem una cruz grande de madera dorada con un Christo a la una parte y a la otra la figura de Nuestra Señora de bulto.
Ítem dos báculos de madera colorados con los stremos (sic) dorados.
Ítem una custodia de cobre pequenya muy vieja, a modo de bola, hecha al antigor, para
custodia al Santíssimo sacramento.
Ítem dos vinajeras de stanyo muy viejas y agujereadas.
Hec sunt illa bona et jura que ad presents invenio fore esse ac pertinere suppra dicte
adminstrationi dicte comande sancti Jacobi de Fadrell. Et que ad meam noticiam pervenerunt
que quidem omnis bona suppra dicta mobilia ego dictus don Petrus Bellvis in continenti in
comandam dedi ac tradidi Petro Museros, minori, procuratori comuni de Fadrell, qui dictus
Museros ad presentis ad esset illa bona confessus fuit habuisse et recepisse voluntati sue
omnimode. Protestor tamen et protestando dico et declaro quod si ab inde aliqua alia bona
aparverint fore et esse predicte administracioni illa possim et valeam huic addere inventario sei aliud de novo facere et conficere inventarium sive caput breve in cuius confectionem
non precurrat mihi dicto nomine tempus aliquod imo illud et omnia jura et actiones semper
remaneant mihi salva et illesa inomnibus et per omnia in cuius rei testimonium facio dicto
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administratorio nomina fieri per notarium infrascriptum presentis publicum instrumentum
ad habendum memoriam in futurum. Quod est actum in villa Castillionis Planiciei, die secunda mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo undecimo, sig+num
mei don Petri Belvis, administratoris predictie, qui hec laudo, concedo et firmo.
Testes huius rei sunt Jacobus Molina et Michael Rubert, agricultores, dicte ville
Casteillionis habitatores.

7
Inventari de l’ermita de sant Roc del Pla.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1665-68. 1667, Octubre, 19.
Dictis die et anno.
[al marge] Inventari de sant Roch.
[al marge] Ya altra nominació de hermità per mort de Nicolau Sangola a Batiste Bonet
en 2 de octubre 1667 y entrego dels béns d’este inventari a dit Bonet en 13 de novembre 1667.
Com per llevar tot frau y dol tots los administradors deguen fer inventari dels béns de sa
administració, per ço Vicent Tosquella, notari, basiner del gloriós sent Roch del Pla de la
dita present vila en lo corrent any, en presència de Vicent Pasqual, notari y Joseph Avinent,
major de dies, llaurador, jurats de la dita vila de Castelló y de Frances Gil, hermità que era
de la hermita y casa del dit gloriós sent Roch, estant present Nicolau Sangola, hermità, nou
nomenat y elet per los jurats de la dita vila per a dita hermita, en presència dels notari y
testimonis infrascrits, en lo Santíssim y beneyt nom de Jesús y de la santa-[creu]-creu, feu
inventari de tots los béns de la dita hermita en la forma següent.
Primerament fonch atrobada en la sacristia de la dita hermita una caixa de noguer ab
son pany y clau y en ella foren atrobats los béns següents.
Ítem un calis y patena de plata sobredaurats.
Ítem un sobre calser de tafatà tenat ab una randeta y una creu de galó de plata.
Ítem una boça y corporals.
Ítem una casulla de domàs blanch ab un galonet de or y plata.
Ítem una estola manipulo del mateix usada.
Ítem una alba ab randa de llens de compra ab una manseneta (sic) de plata.
Ítem un camís usat.
Ítem dos cordons de fils usat.
Ítem una alba plana usada.
Ítem unes tovalles de cordonet usades.
Ítem unes tovalles grans a daus de llens de compra usades.
Ítem altres estovalles grans de cordonet usades.
Ítem altres estovalles de cordonet usades.
Ítem altres estovalles de cordonet usades.
Ítem altres estovalles de cordonet usades per a l’altar.
Ítem una línea ab randa de llens prima.
Ítem un torcamans de llens prim.
Ítem un misal usat.
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Ítem un plat per a llàntia y llentier.
Ítem un campaneta per a les mises chiqueta.
Ítem un plat de llautó gravada una figura de sant Nicolau.
Ítem en dita sacristia una taula de fusta gran ab petjes.
Ítem una gerreta oliera buida per a posar oli per a la llàntia.
Ítem en lo altar dos tovalles de cordonet.
Ítem en lo dit altar un frontal de guadamasil.
Ítem una línea gran de llens per a l’altar ussada.
Ítem quatre candeleros de llautó.
Ítem dos reliquiaris redonets que estan penjats en la frontera de l’altar.
Ítem una creu de fusta ab relíquies y vidres.
Ítem una llàntia de llautó davant lo altar.
Ítem lo quadro gran del gloriós sant Roch que és lo de l’altar, cubert de una cortina ab
una varilla de ferro per a cubrir-lo.
Ítem una estora per a davant lo altar per a quant se diu misa.
Ítem un faristol de fusta per a dir misa.
Ítem un Cristo crusificat ab sa peaña.
Ítem una figura de Nostra Señora de la Cova Santa de algeps, que està penjada en la frontera de l’altar.
Ítem dos presentalles de plata en dit altar y dos de sera blanca.
Ítem quatre rams de flors de mans damunt dits altars.
Ítem unes tovalles per a l’altar en vies blanques.
Ítem altres tovalles de cordonet usades.
Ítem una línea de llens brodada de vermells ab seda.
Ítem un roquet de llens prim.
Ítem altre roquet de llens de casa usat.
Ítem unes estovalles grans de mostra de torcaboques noves per a l’altar.
Ítem dos tovalles grans de cordonet per a l’altar noves.
Ítem unes estovalles de llens de casa usades.
Ítem una casulla de chamellot vert a aigües ab un galonet negre y daurat y estola y
maniple del mateix.
Ítem altra casulla de chamellot de llevant ab aigües encarnat ab galó de plata guarnida,
maniple y estola del mateix, guarnit de galó de plata fina y sobre calser del mateix.
Ítem un sobre calser de tafatà vert.
Ítem altre sobre calser de tafatà blanch.
Ítem altre sobre calser de filadís tenat ab randeta y creu de plata.
Ítem altre sobre calser de setí blau ab galonet blanch de seda.
Ítem altre sobre calser de tafatà encarnat ab galonet de plata.
Ítem altre sobre calser de tafetà (sic) blanch ab puntilla de or y una creu de galó de or.
Ítem una boça blanca de domàs a rams guarnida ab cordonet de seda y als caps botons
de seda ab sos corporals de llens de compra, prims ab randeta fina.
Ítem dos amits de llens prim, lo hu ab randeta y lo altre sense randa.
Ítem deu purificadors de llens usats.
Ítem dos cobrecalsers de llens ab randeta usats.
Ítem per a llavar les mans en les mises tres mocadorets de llens.
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Ítem un faristol gran de fusta per al cor.
Ítem dos canadelles de vidre.
Ítem un plat de terra de Manises.
Ítem en la casa de l’hermità dos gerres aiguaderes.
Ítem claus per a la iglésia, sacristia, porta de l’hermita, porta dels patis y corrals y per
al corral de les cavalcadures.
Tots estos són los béns que se an atrobat recaure en la dita hermita del gloriós sent Roch,
així dels inventariats per lo tunch sacrista eo basiner de dita hermita lo primer de juny
MDCLVIIII (sic), rebut per Vicent Porta, notari tunch escrivà, com des de dit inventari fins
hui se an multiplicat, protestant que sempre que apareixeran haver-i altres béns se inventariaran, los quals béns, de orde dels jurats de la dita vila, se an entregat en presència del
notari y testimonis a Nicolau Sangola, llaurador y a Maria Rubert, coniuges, hermitans
nomentas per dits jurats, los quals com fosen presents simul et in solidum, gratis et cetera,
cum presenti et cetera, prenen en comanda tots los dits béns de super refferits, contenguts
en lo dit inventari que en sa presència se an inventariat y se’ls an llegit dits béns y prometen restituhir aquells sempre que per dits jurats y basiner que hui són o seran los seran
demanats durant la mesa (sic) voluntat de aquells, prometen estar en dita hermita pro quibus
et cetera, ogliguen tots sos béns, simul et insolidum et cetera, renúnciaren a la lley de dividir les accions y al fur de València de principali prius conveniendo ab executoria large
comensan e a pendre (sic) per pacte, sostmeten-se al for y jurisdicció de dits jurats et cetera,
de quibus et cetera y la dita Maria Rubert, en vertut del jurament per aquella de super pactat,
promet contem (sic) dicta non venire et cetera y certificad de sos drets y del senat consult
velleyà renúncia et cetera y a tot altre dret en favor de les dones et cetera, pro quibus et
cetera. Actum en la dita hermita del gloriós sent Roch constrohïda en lo pla de la Alameda
del terme de la dita vila de Castelló de la Plana et cetera.
Presens foren per testimonis de dites coses Monserrat Febrer, botiguer y Jaume Fortuny,
macer, de Castelló habitadors.

8
Inventari de l’ermita de sant Roc del Pla.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1671-74. 1674, Febrer, 8.
Dicto die.
Com per llevar tot dol y frau et cetera, los tudors y curadors y administradors et cetera,
sien tenguts fer inventari et cetera, per ço Felip Sorrando, mercader y Miquel Català,
llaurador, jurats de la present vila de Castelló de la Plana, estan present Jaume Falcó,
llaurador, hermità nomenat en lo dia de huy de la casa y hermita del gloriós sant Roch del
Pla y dels notaris y testimonis infraescrits, precehint lo señal de la santa creu-[creu]- fan
inventari, memorial y reportori dels béns mobles y hornaments de dita hermita en la forma
següent.
Primerament en la sachristia de dita hermita fonch atrobada una caixa gran de nogal usada ab pany y clau dins la qual se troba lo següent, ço és un calis y patena de plata
sobredaurats.
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Ítem un sobrecalis de tafatà tenat ab una randeta y una creu de galó de plata.
Ítem una bossa per als corporals.
Ítem dos corporals de llens prim ab randa fina.
Ítem una casulla de domàs blanch ab un galonet de or y plata.
Ítem una estola y manipulo del mateix usats.
Ítem una alba de llens de compra ab randa ab una mansaneta de plata.
Ítem tres camits (sic) usats.
Ítem dos cordons de fils usats eo singulos.
Ítem altra alba plana usada.
Ítem dotze estovalles de cordonets per a l’altar de sant Roch, part noves y part usades.
Ítem tres estovalles mostrejades per al dit altar poch usades.
Ítem dos línees ab randa de llens prim usades.
Ítem dos torcamans eo tovalloles de clau de llens de compra.
Ítem altra tovallola de clau groseta. [al marge:] rompuda.
Ítem un llibre missal usat ab son faristolet de fusta.
Ítem una campaneta chiqueta per a les misses.
Ítem un plat de llautó per a acaptar ab una figura de sant Nicolau gravada.
Ítem una taula de fusta de pi gran ab sos petges usada.
Ítem una gerra aiguadera en la sachristia y altra en la entrada de la casa de l’hermità.
Ítem en lo altar de la hermita un frontal de guardamacil poch usat.
Ítem altre frontal de filadís de pardo y negre usat ab un galonet de plata falsa.
Ítem una línea en dit altar de llens usada.
Ítem quatre candeleros de llautó, los dos moderns ochavats y los dos antichs.
Ítem dos reliquiaris redons que estan en la frontera de l’altar.
Ítem una creu de fusta ab vidres y relíquies.
Ítem una capsa de fusta de llanda per a les osties.
Ítem una llàntia de llautó usada que està en la capella.
Ítem lo quadro gran del gloriós sant Roch que està en lo altar de dita hermita ab una cortina de tela y varilla de ferro.
Ítem una estoreta per a davant lo altar.
Ítem un Christo crucificat ab sa peaña que està en lo dit altar.
Ítem una figura de Nostra Señora de la Cova Santa de algeps que està en lo frontispici
de la capilla de dita hermita.
Ítem una presentalla de plata y deu de sera que estan en dit altar. [al marge:] de sera tres.
Ítem sis rams de flors de mans en lo dit altar [al marge i amb altra lletra:] són ara dos.
Ítem un roquet de llens prim usat.
Ítem altre roquet de llens groset usat. [al marge:] romput.
Ítem una casulla de chamellot vert a aigües ab un galonet de daurat y negre, estola y
maniple del mateix.
Ítem altra casulla de chamellot de llevant ab aigües encarnat ab galó de plata guarnida,
manipulo y estola del mateix y ab la mateixa guarnició y un sobre calser del mateix.
Ítem un sobre calser de tafatà vert.
Ítem altre sobre calser de tafatà blanch.
Ítem altre sobre calser de filadís tenat ab una randeta y una creu de galó de plata.
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Ítem altre sobre calis de setí blau ab un galonet de seda blanch.
Ítem altre sobre calis de tafatà encarnat ab galonet de plata.
Ítem altre sobre calser de tafatà blanch ab puntilla de or y una creu de galó de or.
Ítem una bossa per als corporals de domàsch blanch a rams guarnida ab cordonet de seda
y mansanetes de seda als caps.
Ítem dos amits de llens prim, lo hu ab randeta y lo altre sense randa.
Ítem nou purificadors de llens prim usats.
Ítem dos sobrecalsers de llens ab randeta usats.
Ítem tres mocadorets de llens prim per a torcamans en les misses.
Ítem un faristol de fusta per al cor.
Ítem un plateret de obra fina y dos canadelles de vidre.
Ítem en la casa de l’hermità una gerra aiguadera [al marge:] rompuda.
Ítem cinch claus per a les portes de la iglésia, sachristia, porta de l’hermità y dels corrals
[al marge:] són nou.
Ítem sis frontissetes noves de ferro.
Estos són los béns y hornaments que los dits jurats troben recaure en la dita hermita, (los
quals tenia a càrrech y en comanda Batiste Bonet, hermità), protestant que sempre que
apareguen altres béns de dita hermita los inventariran de nou, requerint et cetera, lo qual
et cetera. Actum en Castelló de la Plana en la dita hermita de Sant Roch et cetera.
Teste qui supra.

9
Inventari de l’ermita de sant Roc del Pla.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1677-80. 1678, Febrer, 6.
Die VI mensis februarii anno a Nativitate Domini MDCLXXVIII.
Com per llevar tot dol y frau et cetera, los tudors y curadors et cetera, administradors et
cetera, sien tenguts fer inventari et cetera, per ço Don Carlos Jover, Juan Timor, doctor en
drets y Macià Compte, notari, jurats de la present vila de Castelló de la Plana en lo present
y corrent any, estant present Jusep Ferrando, espardenyer, hermità nomenat de la casa y
hermita del gloriós sant Roch del Pla, per haver despedit a Jaume Falcó, hermità que era
de dita hermita y dels notaris y testimonis infraescrits, preceehint lo señal de la santa creu
-[creu]-fan inventari, memorial y reportori dels béns mobles y hornaments de dita hermita
en la forma següent.
Primerament en la sachristia de dita hermita fonch atrobada una caixa gran de nogal usada ab pany y clau dins la qual se troba lo següent, és a saber, un calis y patena de plata
sobredaurats.
Ítem un sobrecalis de tafatà tenat ab una randeta y una creu de galó de plata.
Ítem una bossa per als corporals.
Ítem dos corporals de llens prim ab randa fina.
Ítem una casulla de domàsch blanch ab un galonet de or y plata.
Ítem una estola y manipulo del mateix usats.
Ítem una alba de llens de compra ab randa ab una mansaneta de plata.
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Ítem tres amits usats.
Ítem dos cordons de fil usats eo singulos.
Ítem altra alba plana usada.
Ítem dotze estovalles de cordonets per a l’altar de sant Roch, part noves y part usades.
Ítem tres estovalles mostrejades de or per a dit altar poch usades.
Ítem dos línees ab randa de llens prim usades.
Ítem dos torcamans eo tovalloles de clau de llens de compra.
Ítem un llibre missal usat ab son faristolet de fusta.
Ítem una campaneta chiqueta per a les misses.
Ítem un plat de llautó per a acaptar ab una figura de sant Nicolau gravada.
Ítem una taula de fusta de pi gran usada ab sos petges.
Ítem una gerra aiguadera en dita sachristia y altra en la entrada de la casa de l’hermità.
Ítem en lo altar de la hermita un frontal de guadamacil usat.
Ítem altra caixa nova de pi ab pany y clau.
Ítem altre frontal de filadis de pardo y negre usat ab un galonet de plata falsa.
Ítem una línea en dit altar de llens usada.
Ítem quatre candeleros de llautó, los dos moderns ochavats y los dos antichs, el hu romput.
Ítem dos reliquiaris redons que estan en la frontera de l’altar.
Ítem una creu de fusta ab vidres y relíquies.
Ítem una capsa de fusta de llanda per a les osties.
Ítem una llàntia de llautó usada que està en la capella.
Ítem lo quadro gran del gloriós sant Roch que està en lo altar de dita hermita ab una cortina de tela y varilla de ferro.
Ítem una estoreta per a davant lo altar.
Ítem un Christo crucificat ab sa peaña que està en lo dit altar.
Ítem una figura de Nostra Señora de la Cova Santa de algeps que està en lo frontispici
de la capella de dita hermita.
Ítem una presentalla de plata y tres de sera que estan en dit altar.
Ítem dotse rams de flors de mans que part estan en lo dit altar.
Ítem un roquet de llens prim usat.
Ítem una casulla de chamellot vert a aigües ab un galonet de daurat y negre, estola y manipulo del mateix.
Ítem altra casulla de chamellot de llevant ab aigües encarnat ab galó de plata guarnida,
manipulo y estola del mateix y ab la mateixa guarnició y un sobre calser del mateix.
Ítem un sobre calser de tafatà vert.
Ítem altre sobre calser de tafatà blanch.
Ítem altre sobre calser de filadís tenat ab una randeta y una creu de galó de plata.
Ítem altre sobre calser de setí blau ab un galonet de seda blanch.
Ítem un sobre calis de tafatà encarnat ab galonet de plata.
Ítem una llàntia chiqueta de llautó y una corriola.
Ítem altre altre (sic) sobre calser de tafatà blanch ab puntilla de or y una creu de galó de
or.
Ítem una estola de tafatà naranjat vella.
Ítem una bossa per als corporals de domasch blanch a rams guarnida ab cordonet de seda
y mansanetes de seda als caps.
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Ítem dos amits de llens prim, lo hu ab randeta y lo altre sense randa.
Ítem nou purificadors de llens prim usats.
Ítem dos sobrecalsers de llens ab randeta usats.
Ítem tres mocadorets de llens prim per a torcamans en les misses.
Ítem un faristol de fusta per al cor.
Ítem un plateret de obra fina y dos canadelles de vidre.
Ítem nou claus per a les portes de la iglésia, sachristia, porta de l’hermità y dels corrals.
Ítem sis frontissetes noves de ferro.
Estos són los béns y hornaments que los dits jurats troben recaure en la dita hermita, (los
quals tenia a càrrech y en comanda Jaume Falcó, hermità), protestant que sempre que
apareguen altres béns de dita hermita los inventariaran de nou, requerint, et cetera, los quals
et cetera. Actum en Castelló de la Plana en la dita hermita de sant Roch del Pla et cetera.
Testes Jaume Fortuny y Baltasar Naturil, verguers de dits jurats, y de dita vila vehïns y
habitadors.
10
Inventari de l’ermita de sant Nicolau.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1677-79. 1680, Gener, 30.
Dicto die.
Com per a llevar tot frau y dol et cetera, los tudor y curador y qualsevol administradors
et cetera, sien tenguts fer inventari et cetera, per ço Juan Museros de Monserrat y Domingo
Vilarroig, llauradors, jurats de la present vila de Castelló de la Plana en lo present y corrent
any y en dit nom patrons de la iglésia de la parrochia de sant Nicolau, constituhïts en la dita
yglésia precehit lo señal de la santa creu-[creu]-fan inventari, memorial y reportori dels bens
mobles y ornaments de servici de dita yglésia en la forma següent.
Primo en lo altar de dita yglésia dos candeleros de fusta pintats de color de or vells
Ítem dos candeleros de llautó moderns usats.
Ítem dos tovalles de altar grans, les unes a dahuets molt usades y les altres de cordonats
usades.
Ítem dos llibres missals, lo hu usat y lo altre vella
Ítem un faristolet de fusta per al misal usat.
Ítem un plat de estany per a les canadelles y dos canadelles de vidre.
Ítem en front de dit altar una llàntia mijancera de llautó usada.
Ítem una campaneta per a les misses chiqueta
Ítem en lo àmbit de la iglésia tres banchs de pi usats ab son respalle
Ítem una imatge de sant Nicolau de masoneria daurada y pintada dins de una capelleta
dins de la paret.
Ítem una capelleta de fusta pintada de vert per a portar la dita imatge de sant Nicolau
per les cases dels malalts.
Ítem una sacra per a el altar molt usada.
Ítem en dit altar un Christo crucificat.
Ítem en la sachristia una caixa de pi mijansera ab pany y clau usada dins la qual se
trobaren les coses següents.
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Primo un frontal de domàsch blanch nou ab un galó de or y plata fals.
Ítem altre frontal de chamellot ab aigües vermell nou ab un galó de seda negra
Ítem altre frontal de alducar vermell usat ab una frangeta de blanch, vermell y pardo.
Ítem un frontalet vell de guardamacil que està en dit altar
Ítem un calis y patena de plata sobredaurat antich.
Ítem una bossa per a els corporals usada de tafetà vermell
Ítem set cobri calis los tres de tafetà blanch nous, los dos de morat vells y dos vermells
usats
Ítem una coixinera gran y dos de galteret de llens prim obrades de seda negra.
Ítem dos botanes de coixins, una gran y la altra chiqueta per a la semana santa, dijous y
divendres sant per a el llit de nostre Señor.
Ítem tres albes de llens prim, la una nova, la altra usada y la altra vella [al marge:] falta
la vella.
Ítem tres singulos eo cordons de fil usats.
Ítem una casulla de tafetà blanch nova ab un galó fals.
Ítem altra casulla de tafatà morat usada ab un galó de plata falsa.
Ítem tres casulles usades, la una de tafetà, la altra de chamellot y la altra de alducar
vermelles.
Ítem un plat de llautó mijancera per a acaptar.
Ítem una cortina de tela morada vella per a tapar lo altar en la semana santa.
Estos són los béns y hornaments que al present troben ser de dita yglésia de sant Nicolau,
protestant que sempre que pareixeran altres béns y hornaments los puguen afigir a dit
inventari y fer-ne altre de nou. requirint et cetera, lo qual et cetera. Actum en Castello et
cetera.
Testes mossèn Miquel Reboll, prevere y Jusep Ferrando, sastre, habitadors de Castelló
de la Plana.

11
Inventari de l’ermita de sant Nicolau.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1680-83. 1681, Gener, 10.
Die X mensis januarii anno a Nativitate Domini MDCLXXXI.
Com per a llevar tot frau y dol et cetera, los tudors y curadors y qualsevols administradors
et cetera, sien tenguts fer inventari et cetera, per ço Juseph Amposta, siruja y Andreu Ribalta,
llaurador, jurats de la present vila de Castelló en lo present y corrent any y en dit nom
patrons de la iglésia de la parrochial de sant Nicolau constituhïts en la dita yglésia precehit
lo senyal de la santa creu-[creu]-fan inventari, memorial y reportori dels béns mobles y
ornaments de servici de dita yglésia en la forma següent.
Primo en lo altar de dita yglésia dos candeleros de fusta pintats de color de or vells
Ítem dos candeleros de lleutó moderns ussats.
Ítem dos tovalles de altar grans, les unes a dahuets molt ussades y les altres de cordonats
ussades.
Ítem dos llibres missals, lo u ussat y lo altre vell.
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Ítem un faristolet de fusta per al misal ussat.
Ítem un plat de estany per a les canadelles y dos canadelles de vidre.
Ítem en front de dit altar una llàntia de llautó mijancera ussada.
Ítem una campaneta per a les misses chiqueta.
Ítem en lo àmbit de la yglésia tres banchs de pi ussats ab son respalle.
Ítem una imatge de Sant Nicolau de masoneria daurada y pintada dins de una capelleta
dins de la paret.
Ítem una capelleta de fusta pintada de vert per a portar la dita imatge de Sant Nicolau
per les casses dels malalts.
Ítem una sacra per a l’altar molt ussada.
Ítem en dit altar un Christo crucificat.
Ítem en la sachristia una caixa de pi mijansera ab pany y clau ussada dins la qual se
trobaren les coses següents.
Primo un frontal de domàsch blanch nou ab un galó de or y plata fals.
Ítem altre frontal de chamellot ab aygües vermell nou ab un galó de seda negra.
Ítem altre frontal de alducar vermell ussat ab una frangeta de blanch, vermell y pardo.
Ítem un frontalet vell de guadamasil que està en dit altar
Ítem un calis y patena de plata antich y sobredaurat.
Ítem una bossa per als corporals ussada de tafetà vermell.
Ítem huit cubri calis, los tres de tafetà blanch nous, los dos de morat vells y els dos de
morat vells (sic) y tres vermells ussats.
Ítem una coixinera gran y dos galterets de llens prim obrades de seda negra.
Ítem dos botanes de coixins, la una gran y l’altra chiqueta per a la semana santa, dijous
y divendres sant per al llit de nostre Señor.
Ítem tres albes de llens prim, la una nova, l’altra ussada y l’altra vella.
Ítem tres singulos eo cordons de fil ussats.
Ítem una casulla de tafetà blanch nova ab un galó fals.
Ítem altra casulla de tafatà morat ussada ab un galó de plata falsa.
Ítem tres casulles ussades, la una de tafatà, l’altra de chamellot y l’altra de alducar
vermelles y l’altra de brocadello [al marge:] 4.
Ítem un plat de llautó mijancer per a acaptar.
Ítem una cortina de tela morada vella per a tapar lo altar en la semana santa.
Ítem un frontal de seda que se ha donat aygües de blanch y vermell les caygudes vermelles
ab un galó de or fi ample nou.
Ítem un quadro de la mare de Déu dels Àngels tot de fusta.
Ítem dos bosses, la una de tafatà blanch ab un galó a la creu cayrellada de seda blanca y
noguerada ab dos corporals y l’altra de tafatà blanch ab un galonet de plata y franga de
vermell.
Ítem una línea per al frontal de llens brodada de seda de groch y blau.
Ítem un calaix de pi per a revestir-se los sacerdots vell.
Estos són los béns y hornaments que al present troben ser de dita yglésia de Sant Nicolau,
protestant que sempre que pareixeran altres béns y ornaments los puguen afigir a dit
inventari y fer-ne altre de nou, requirent et cetera, lo qual et cetera. Actum en Castelló et
cetera, dins dita iglésia de sant Nicolau.
Testes Fèlis Puig, sastre y Jaume Fortuny, verguer de dits jurats, de Castelló habitadors.
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Inventari de l’ermita de sant Roc del Pla.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1680-83. 1681, Abril, 9.
Dicto die.
Com per llevar tot dol y frau et cetera, los tudors y curadors y altres administradors et
cetera, sien tenguts fer inventari et cetera, per ço March Antoni Jordà, generós y Joseph
Amposta, ciruja, jurats de la present vila de Castelló de la Plana en lo present y corrent any,
estant present Jusep Ferrando, espardeñer, hermità de la casa y hermita del gloriós sant Roch
del Pla y dels notaris y testimonis davall escrits, precehint lo señal de la santa creu-[creu]fan inventari, memorial y reportori dels béns mobles y hornaments de dita hermita en la forma següent.
Primerament en la sacristia de dita hermita fonch atrobada una caixa gran de nogal
ussada ab pany y clau dins la qual se troba lo següent, és a saber, un calis y patena de plata
sobre daurats.
Ítem un sobre calis de tafetà tenat ab una randeta y una creu de galó de plata.
Ítem una bosa per a els corporals. [al marge:] 2.
Ítem dos corporals de llens prim ab randa fina. [al marge:] 3.
Ítem una casulla de domàsch blanch ab un galonet de or y plata.
Ítem una estola y manipulo del mateix ussats.
Ítem una alba de llens de compra ab rranda (sic) ab una mansaneta de plata.
Ítem tres amits ussats.
Ítem dos cordons de fil molt ussats eo singulos.
Ítem altra alba plana ussada.
Ítem dotse estovalles de cordonets per a el altar de sant Roch, part noves y part ussades.
[al marge:] 13.
Ítem tres estovalles mostrejades per a dit altar poch ussades.
Ítem dos línees ab rranda ab rranda (sic) de llens prim ussades.
Ítem dos torcamans eo tovalloles de clau de llens de compra. [al marge:] 1.
Ítem un llibre missal ussat ab son faristolet de fusta.
Ítem una campaneta chiqueta per a les misses.
Ítem un plat de lleutó per a acaptar ab una image de sant Nicolau gravada.
Ítem una taula de fusta de pi gran ussada ab sos petges.
Ítem una gerra ayguadera en dita sacristia y altra en la entrada de la casa de l’hermità.
[al marge:] 1.
Ítem en lo altar de la iglésia de dita hermita un frontal de guardamasil (sic) ussat.
Ítem altra caixa nova de pi ab pany y clau.
Ítem altre frontal de filadis de pardo y negre ussat ab un galonet de plata falsa.
Ítem una línea en dit altar de llens ussada.
Ítem quatre candeleros de lleutó, los dos moderns ochavats y los dos antichs y lo hu
rromput.
Ítem dos reliquiaris redons que estan en la frontera de l’altar.
Ítem una creu de fusta ab vidres y relíquies.
Ítem una capsa de fulla de llanda per a les osties.
Ítem una llàntia de lleutó ussada que està en la capella.
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Ítem lo quadro gran del gloriós sant Roch que està en lo altar de la dita hermita ab una
cortina de tela y varilla de ferro.
Ítem una estoreta per a davant lo altar.
Ítem un Christo crusificat ab sa peaña que està en dit altar.
Ítem una image de Nostra Señora de la Cova Santa de algeps que està en lo frontispisi de
la capella de la dita iglésia y hermita.
Ítem una presentalla de plata que està en dit altar.
Ítem dotse rams de flors de mans que part estan en lo dit altar. [al marge:] velles.
Ítem un roquet de llens prim ussat.
Ítem una casulla de chamellot vert a aygües ab un galonet daurat y negre, estola y manipulo del mateix.
Ítem altra casulla de chamellot de llevant ab aygues encarnat ab galó de plata guarnida,
manipulo y estola del mateix y ab la mateixa guarnició un sobre calis del mateix.
Ítem un sobre calser de tafatà vert.
Ítem altre sobre calser de tafatà blanch.
Ítem altre sobre calser de filadis tenat ab una randeta y una creu de galó de plata.
Ítem altre sobre sobre (sic) calser de setí blau ab un galonet de seda blanch.
Ítem altre sobrecalis de tafetà encarnat ab galonet de plata.
Ítem una llàntia chiqueta de lleutó ab una corriola
Ítem altre sobre calser de tafetà blanch ab puntilla de or ab una de creu de galó de or y
una estola de tafetà naranjat vella.
Ítem una bosa per a els corporals de domàs blanch a rrams guarnida ab cordonet de seda
y mansanetes de seda als caps.
Ítem dos amits de llens prim, la hu ab randeta y lo altre sens randa.
Ítem nou purificadors de llens prim ussats.
Ítem dos sobre calsers de llens ab randeta ussats.
Ítem tres mocadorets de llens prim per a torcamans en les misses.
Ítem un faristol de fusta per al cor.
Ítem un plateret de obra fina y dos canadelles de vidre.
Ítem nou claus per a les portes de la iglésia, sacristia, porta de l’hermità y dels corrals.
Ítem sis frontisetes noves de ferro.
Estos són los béns y ornaments que los dits jurats troben recaure en la dita hermita, los
quals tenia a càrrech y en comanda lo dit Ferrando, hermità, protestant que sempre que
apareguen altres béns de dita hermita los inventariaran de nou, requerint et cetera, lo qual
et cetera. Actum en Castelló de la Plana en la dita hermita et cetera.
Testes qui supra.
13
El doctor Pere Giner de Vilarroig ofereix diners per fer un retaule a sant Roc per a
la seua ermita.
A.M.C. LL.C. Judiciari. 1681-1683. Lletra cosida en la sessió de 24 de maig de 1681.
Molt Magnífichs Señors.
Pere Giner de Vilarroig, doctor en drets, suplicant diu, com millor pot, que esta illustre
vila después de aver pasat lo any de la pesta y mal contajós, en rretorn (sic) de aver en aque-
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lla cessat y també per a que tinguera un advocat y patró en lo cel per a que la patrosinàs y
amparàs en cas que Nostre Señor la amenasàs en algún càstich semejant a d’aquell, elixqué
per patró indubitat al gloriós sant Roch, fent-li y construhïnt-li un temple dit la hermita de
sant Roch del Pla, en honrra y glòria de dit sant y per entonses sols posà un rretrato (sic)
de dit sant en la capella de dita ermita y huy rresta (sic) sens ningún adorno y perfectió de
rretaule, y és sert que per a que aquella tinga tot lo lluïment y adorno degut sols rresta el
fer-se y cumplir-se un rretaule. Y desijant lo supplicant tinga son degut effecte en honrra y
gloria de dit sant, diu que a ocasió de aver estat jurat en cap del bras real de esta illustre
vila en lo any 1680 finint en lo de 1681 a persebut per sa part y porció de tases les penes,
càlonies y altres cosses que fins huy han acostumat persebre los jurats que han estat en son
temps, la cantitat y suma de 27 lliures 7 sous 6 [diners], de la qual cantitat y per altres fins
y effectes asi bén vists està promte y aparellat a fer-ne renunciació en poder de la present
vila y a favor de aquella, com també de totes y qualsevols penes y altres drets que al
supplicant li an pogut tocar com a jurat en dit son any y ultra de lo desus dit diu que donarà
per a ajuda de costa de dit retaule de caritat la cantitat de 22 lliures 12 sous 6 [diners] que
tot fa número cumplit de 50 lliures, ab tal emperò pacte y condició questa illustre vila
ressolga y determine donar-ne altres 50 lliures poch més o menys, que és lo que presumix y
te per sert serà menester per a fer-se un retaule segons lo àmbit de la capella de dita ermita, de tot lo qual lo suplicant de ques fasa y execute en dita conformitat ho tindrià a particular mersè y el sant en totes y qualsevols necessitats la tindrà ....

14
Inventari de l’ermita de sant Nicolau.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1680-83. 1683, Març, 17.
Die XVII mensis martii anno a Nativitate Domini MDCLXXXIII.
Com per a llevar tot frau y dol et cetera, los tudors, curadors y qualsevols administradors
et cetera, sien tenguts fer inventaris et cetera, per ço Miquel Catala de Pere y Joseph Albiol,
major de dies, llauradors, jurats de la present vila de Castelló de la Plana en lo present y
corrent any y en dit nom patrons de la yglésia de la parrochia de sant Nicolau, constituhïts
en la dita yglésia presehit lo senyal de la santa cr-[creu]-en fan inventaris, memorial y
reportori dels béns mobles y ornaments del servici de dita yglésia en la forma següent.
Primo en lo altar de dita iglésia dos candeleros de fusta pintats de color de or vells
Ítem altres dos candeleros de lleutó moderns ussats.
Ítem dos estovalles de altar grans, unes a dahuets molt ussades y les altres de cordonats
ussades.
Ítem dos llibres missals, lo hu ussat y lo altre vell
Ítem un faristolet de fusta per a el misal ussat.
Ítem un plat de estany per a les canadelles y dos canadelles de vidre.
Ítem davant de dit altar una llàntia de lleutó mijansera ussada.
Ítem una campaneta per a les misses chiqueta
Ítem en lo àmbit de la iglésia tres banchs de fusta de pi ab respalle molt ussats
Ítem una ymatge de sant Nicolau de masoneria daurada y pintada dins de una capelleta
dins de la paret.
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Ítem una capelleta de fusta pintada de vert per a portar la dita ymage als malts (sic) per
les casses.
Ítem una sacra per a el altar molt ussada.
Ítem en dit altar un Christo crusificat.
Ítem en la sacristia una caixa de pi mijansera ab pany y clau ussada.
Ítem en dita sacristia uns calaixos de fusta de pi chaspechats de vert y negre ab sa clau y
panys ab ses anelles y a les espalles un secret per als frontals dins lo qual se trobaren los
béns y ornaments següents
Primo un frontal de domàs blanch ab galó de or nou.
Ítem altre frontal de domàs poch ussat ab un galó de or y plata fals
Ítem altre frontal de chamellot a aygües vermell nou ab un galó de seda negra
Ítem altre frontal de alducar vermell ussat ab una franjeta de blanch, vermell y pardo.
Ítem altre frontal de seda que se a donat aygües de blanch y vermell, les caygudes
vermelles ab un galó de or fi nou.
Ítem un altre frontalet vell de guadamasil que està en lo altar
Ítem un calis y patena de plata antich y sobredaurat.
Ítem una bossa per a els corporals ussada de tafetà vermell
Ítem nou cubricalis, los tres de tafetà blanch nous, los dos de morat vells , tres vermells
ussats y hu de tafetà camusat nou.
Ítem una coixinera gran y dos galterets de llens prim obrades de seda negra.
Ítem dos botanes de coixins, la una gran y la altra chiqueta per a la semana santa, dijous
y divendres sant per a el llit de nostre Señor.
Ítem tres albes de llens prim, la una nova, l’altra ussada y la altra vella.
Ítem sis singulos eo cordons de fil, los tres vells y los altres tres de blanch y vermell nous
Ítem una casulla de tafetà blanch nova ab un galó fals.
Ítem altra casulla de tafatà morat ussada ab un galó de plata falsa.
Ítem quatre casulles ussades, la una de tafetà, l’altra de chamellot, l’altra de alducar y
l’altra de brocadello.
Ítem un plat de lleutó mijanser per a acaptar.
Ítem una cortina de tela morada vella per a tapar lo altar en la semana santa.
Ítem un quadro de la mare de Déu dels Àngels tot de fusta
Ítem dos boses, la una de tafetà blanch ab un galó a la creu cayrellada de seda blanca y
noguerada ab dos corporals, y la altra de tafetà blanch ab un galonet de plata y franja de
vermell.
Ítem una línea per a el frontal de llens brodada de seda de groch y blau.
Ítem un calaix de pi per a revestir-se los sacerdots molt vell.
Estos són los béns y hornaments que al present se troben ser de dita iglésia de sant
Nicolau, protestant que sempre que apareixeran altres béns y ornaments los puguen afigir a
dit inventari o fer-ne altre de nou, requirent et cetera, lo qual et cetera. Actum en Castelló
de la Plana dins dita iglésia de sant Nicolau.
Testes mossèn Miquel Reboll, prevere y Jaume Fortuny, verguer de dits jurats, de Castelló
habitadors.
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Inventari de l’ermita de sant Roc del Pla.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1683-86. 1685, Gener, 20.
Dicto die.
Com per a llevar tot dol y frau et cetera, los tudors y administradors et cetera, sien tenguts
fer inventaris et cetera, per ço Batiste Jover, ciutadà, Macià Compte, notari, Jaume Viciano
de Miquel y Pere Roig de Jaume, llauradors, jurats de la present vila de Castelló de la Plana en lo present y corrent any, estant present Juan Gargallo, major de dies, hermità de la
hermita y casa de sant Roch del Pla, precehint lo señal de la santa creu-[creu]-fan inventaris,
memorial y reportori dels béns mobles y hornaments de dita hermita en la forma següent.
Primerament en la sachristia de dita hermita fonch atrobada una caixa gran de nogal usada ab pany y clau dins la qual se troba lo següent, és a saber un calis y patena de plata sobre daurats.
Ítem un sobre calis de tafetà tenat ab una randeta y una creu de galó de plata.
Ítem dos boces per als corporals.
Ítem dos corporals de llens prim ab randa fina.
Ítem una casulla de domàsch blanch ab un galonet de or y plata.
Ítem una estola y manipulo del mateix usats.
Ítem una alba de llens de compra ab randa ab una mansaneta de plata.
Ítem tres amits usats.
Ítem dos cordons o singulos de fil molt usats.
Ítem altra alba plana usada.
Ítem tretse estovalles de cordonets per a el altar de sant Roch, part noves y part usades.
Ítem tres estovalles mostrejades per a el altar usades.
Ítem dos línees ab randa de llens prim usades.
Ítem una tovallola de clau eo eixuga mans de llens de compra.
Ítem un llibre missal usat ab son faristolet de fusta.
Ítem una campaneta chiqueta per a les misses.
Ítem un plat de llautó per a acaptar ab una imatge gravada de sant Nicolau.
Ítem una taula de fusta de pi gran usada ab sos petges.
Ítem una escaleta de fusta de dos escaletes pintada de blau y estrelles que està damunt
de la dita taula.
Ítem una gerra aiguadera que està en la entrada de la casa de l’hermità.
Ítem en lo altar de la iglésia de dita hermita un frontal de guardamacil (sic) usat.
Ítem altra caixa poch usada de pi ab pany y clau.
Ítem altre frontal de filadís de pardo y negre usat ab un galonet de plata falsa.
Ítem una línea de llens usada.
Ítem quatre candeleros de llautó, los dos moderns ochavats y los dos antichs, lo hu dels
quals està romput.
Ítem dos reliquiaris redons usats.
Ítem una creu de fusta ab vidres y relíquies.
Ítem una capsa de fulla de llanda per a les osties.
Ítem una llàntia de llautó usada que està en la capella.
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Ítem un retaulet de fusta que està en lo altar de la hermita que es feu nou en lo any
MDCLXXXII.
Ítem un quadro gran de la imatge del gloriós sant Roch que està en lo retaule del dit
altar.
Ítem altre quadro mijanser en lo remat del dit retaule que es feu en dit any MDCLXXXII,
pintura a l’oli ab la imatge de Nostra Señora contra la pesta y sant Vicent Ferrer y diferents
pintures.
Ítem una estoreta per a davant lo altar.
Ítem un Christo crusificat ab sa peaña que està en dit altar.
Ítem una imatge de Nostra Señora de la Cova Santa de algeps que està en la capella de
la dita hermita.
Ítem una presentalla de plata que està en dit altar.
Ítem dotse rams de flos de mans vells.
Ítem un roquet de llens prim usat.
Ítem una casulla de chamellot vert ab aigües ab un galonet de daurat y negre, estola y
manipulo del mateix.
Ítem altra casulla de chamellot de llevant ab aigües encarnat ab galó de plata guarnida,
estola y manipulo del mateix.
Ítem un sobre calis de tafetà vert.
Ítem altre sobre calis de tafetà blanch.
Ítem altre sobre calis de filadís tenat ab una randeta y una creu de galó de plata.
Ítem altre sobre calis de setí blau ab un galonet de seda blanch.
Ítem altre sobre calis de tafetà encarnat ab galonet de plata.
Ítem una llàntia chiqueta de llautó.
Ítem onse purificadors de llens prim usats.
Ítem tres mocadorets de llens prim per a torcamans a les misses.
Ítem un faristol de fusta per al cor.
Ítem un plateret de obra fina y dos canadelles de vidre.
Ítem set claus per a les portes de la iglésa, sachristia, porta de l’hermità y dels patis y
hort.
Ítem sis frontises noves de ferro.
Ítem altre frontal de roig y blanch ab un galonet de plata falsa ab sa guarnició de fusta
que està en lo altar.
Ítem altre frontal de tafetà blanch ab una randeta de gassa negra.
Ítem dos línees de llens prim ab randa prima.
Ítem una estola de tafetà groch ab francha vella per baix.
Ítem dos sobre calis de tafetà, el hu morat y lo altre carmesí ab puntilla de plata per la
vora.
Estos són los béns y hornaments que los dits jurats troben recaure en la dita hermita, los
quals tenia a càrrech y en comanda lo quondam Jusep Ferrando, hermità, protestant que
sempre que apareguen altres béns de dita hermita los inventariaran de nou, requerint et
cetera, lo qual et cetera. Actum en dita hermita de sant Roch construïda en lo terme de dita
vila de Castelló de la Plana et cetera.
Testes qui supra.
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Inventari de l’ermita de sant Nicolau.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1683-86. 1685, Abril, 6.
Die VI mensis aprillis anno a nativitate Domini MDCLXXXV.
Com per a llevar tot dol y frau et cetera, los hereus, tudors, curadors y qualsevols
administradors et cetera, sien tenguts fer inventaris et cetera, per ço Macià Compte, notari,
y Pere Roig de Jaume, llaurador, jurats de la present vila de Castelló de la Plana en lo
present y corrent any y en dit nom patrons de la iglésia del gloriós sant Nicolau Bisbe,
construïda en lo carrer de Amunt de dita villa, constituhïts en dita iglésia precehit lo señal
de la Santa Creu + fan inventaris, memorial y reportori dels béns mobles y ornaments de
dita iglésia en la forma següent, estant present Maria Domenech, muller de Jaume Repollés,
espardenyer, lo qual tenia a càrrech y en comanda los dits béns y hornaments.
Primerament en lo altar de dita iglésia foren atrobats dos candeleros de fusta vells pintats
de color de or.
Ítem dos candeleros de llautó moderns usats.
Ítem sis estovalles de altar grans, part de dahuets y part de cordonets usades.
Ítem dos llibres missals, lo hu ussat y lo altre vell.
Ítem un faristolet de fusta per al misal usat.
Ítem un plat de estany per a les canadelles y dos canadelles de vidre.
Ítem enfront de dit altar una llàntia de llautó mijansera usada.
Ítem una campaneta per a les misses chiqueta
Ítem en lo àmbit de la iglésia tres banchs de pi ussats ab son respalle.
Ítem una imatge de sant Nicolau de massoneria daurada y pintada dins de una capelleta
dins de la paret.
Ítem una capelleta de fusta pintada de vert per a portar la dita imatge de sant Nicolau
per les casses dels malalts.
Ítem una sacra per al altar molt usada.
Ítem en dit altar un Christo crucificat.
Ítem en la sachristia una caixa de pi mijansera ab pany y clau usada, dins la qual se
trobaren les coses següents.
Primo un frontal de domàs blanch nou ab un galó de or y plata fals.
Ítem altre frontal de chamellot ab aigües vermell nou ab un galó de seda negra
Ítem altre frontal de alducar vermell ussat ab una frangeta de blanch, vermell y pardo.
Ítem un frontalet vell de guadamasil que està en dit altar.
Ítem un calis y patena de plata antich y sobredaurat.
Ítem una bossa per als corporals ussada de tafetà vermell.
Ítem nou cubricalis de tafetà de diferents colors usats.
Ítem una coixinera gran y dos galterets de llens prim obrades de seda negra.
Ítem dos botanes de coixins, la una gran y la altra chiqueta per a la semana santa, dijous
y divendres sant per al llit a nostre Señor.
Ítem tres albes de llens prim, la una nova, l’altra ussada y l’altra vella.
Ítem sis singulos eo cordons de fil, tres nous y tres vells.
Ítem una casulla de tafetà blanch nova ab un galó fals.
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Ítem altra casulla de tafetà morat usada ab un galó de plata falsa.
Ítem quatre casulles ussades, la una de tafetà, l’altra de chamellot, l’altra de alducar
vermelles y l’altra de brocadello.
Ítem un plat de llautó mijanser per a acaptar.
Ítem una cortina de tela morada vella per a tapar lo altar en la semana santa.
Ítem un frontal de seda que se ha donat aigües de blanch y vermell, les caigudes vermelles
ab un galó de or fi ample nou.
Ítem un quadro de la mare de Déu dels Àngels tot de fusta
Ítem dos boses, la una de tafetà blanch ab un galó a la creu cairellada de seda blanca y
noguerada ab dos corporals, y l’altra de tafetà blanch ab un galonet de plata y franja de
vermell.
Ítem una línea per al frontal de llens brodada de seda de groch y blau.
Ítem un calaix de pi per a revestir-se los sacerdots vell.
Los quals béns y hornaments eo part de aquells estant expressats en lo últim acte de
inventaris que fonch rebut per Miquel Bonet, notari tunc escrivà de la sala, en X de janer
MDCLXXXI y ara es segueixen los que de entonces ensà se han augmentat y donat alguns
devots de sant Nicolau.
Primo sis banchs de fusta de pi nous, los quals estan als dos costats de dita iglésia
inmediatament entrant la porta
Ítem un frontal de domàsch blanch nou ab un galonet de plata falsa
Ítem un matalafet de llana ab la tela de vies de color honest per a possar a nostre Señor
dijous y divendres sant per a adorar.
Ítem un calaix ab cinch calaixos de fusta de pi ab panys y una clau que’ls obre, tots nou
y pintat ab colors de vert y escur.
Ítem un corte de domàsch blanch nou per a fer una casulla que dòna una devota.
Ítem una línea de llens prim ab randa usada.
Ítem dos línees del mateix ab randa antiga usades.
Ítem dos dotsenes de purificadors de llens prim.
Ítem sis amits de llens prim nous.
Ítem quatre estoles ab sos manipulos del color de les casulles usades.
Estos són los béns que al present troben ser de dita iglésia de Sant Nicolau, protestant
que sempre que ne apareixeran altres los puguen afigir a dits inventaris o fer-ne altre de
nou, requirent et cetera, lo qual et cetera. Actum en Castelló de la Plana, en la dita iglésia
de sant Nicolau et cetera.
Testes Vicent Navarro, laurador y Baltasar Naturil, verguer de dits jurats, de Castelló
habitadors.
17
Els majorals i clavari de la festa de sant Nicolau, concerten amb Pere Vilallave
Candau les obres per bastir l’església de sant Nicolau.
A.M.C. Protocol de Francesc Alonso. 1686, Setembre, 26.
Dicto die.
Pere Vilallave, menor de dies, obrer de vila de la present vila de Castelló de la Plana
habitador, grattis et cetera, cum presenti et cetera, promet y se obliga a Joseph Avinent de

NOVES

DADES SOBRE ALGUNES ERMITES DE LA CIUTAT DE

CASTELLÓ

187

Visent, Felip Oliver y Joseph Bellviure, maiorals y clavari que són de la festa del gloriós
Pare san Nicolau en lo present any MDC huitanta sis, a mossèn Miquel Reboll, prevere,
Jaume Gual, Salvador Peris, Visent Avinent de Joan, Thomàs Navarro, Francés Puig, Joseph
Benet, Joan Moragrega y Miquel Navarro de Miquel, administrador de la obra de inferius
specificadora, la qual se ha de fer en la hermita del gloriós Pare sant Nicolau, situada dins
los murs de la present vila en lo carrer de Amunt, segons los capítols inferius specificadors
y en lo modo y forma següent.
Primerament, se ha de fer en dita iglésia eo formar tres capelles a cada part de iglésia,
segons ho demostra la traça, de amplària segons darà lloch aquella, segons darà lloch el
puesto, guardant la proporció possible.
Ítem que a la alçada del arrancament dels arcs que al present y a se han de fer a cada
capella supra mencionada una bóveda de cloenda y doble, ben assegurada y damunt de aquella un arch de miga rajola del mateix punt que la bóveda, que serà punt redó, per a que la
bolta de entre arch y arch estribe.
Ítem que en cada una navada se ha de fer una bóveda de punt redó ab ses llunetes del
modo que ho demostra la traça, de cloenda y doble, ben assegurades, traent bé les aristes
de aquelles y estes han de estar reparades y trepades.
Ítem que forgades que estaran totes les bóvedes y capelles se proseguirà trepant aquelles,
així les del cos de dita iglésia com les de dites capelles, incluint-se en aquelles la del gloriós
Pare sant Nicolau, y de bona trepa.
Ítem que segons demostra y enseña la traça se han de córrer alrededor dels archs de les
capelles una bona imposta bén correguda y esta ha de còrrer per dins les capelles y als peus
dels archs a la frontera de la iglésia y al frontó de la capella del gloriós Pare sant Nicolau,
ab advertència que dins de dita capella se ha de córrer una capitellada ab son collarino o
friserol que fassa adquitrau, posant en dita capitellada unes targetes de relleu serafins de
tret a tret de algeps y lo demés que quedarà trepat de friso.
Ítem que al frontó de la capella del sant se ha de fer una imposta alrededor de l’arch de
la dita capella y damunt de aquella se ha de fer un targó del relleu de algeps a modo de armes y lo demés que quedarà trepat de bona trepa.
Ítem que els dos archs que huy estan en la yglésia se han de posar uns florons de tret a
tret de relleu y el demés trepat.
Ítem que en les pilastres de dits archs se han de córrer unes moldures recatades hasta la
basa y davall de dites pilastres se han de fer una baza.
Ítem que dita obra ha de estar eixecutada segons ús y costum de bon official y acabada
que estiga sia visurada per dos experts, so és u per cascuna de les parts respective.
Ítem que dit Pere Vilallave tinga obligació de possar aigua, fusta per a les bastides y los
demés pertrets els ha de dar dita administració.
Ítem ab pacte y condició, que per lo preu de dita obra tinguen obligació los desus dits
administradors de pagar al dit Pere Vilallave setanta sinch lliures, moneda et cetera, pagadores en tres yguals pagues, so és la primera per a els dies que començarà la dita obra, la
segona per a la mitat de aquella y la terçera eo última per tot lo mes de agost mil sis cents
huitanta set, finida que estarà aquella, promette et cetera, pro quibus et cetera, obliga et
cetera, mobilia et cetera, e com fosen presents los dits Joseph Avinent de Visent, Phelip
Oliver, Joseph Bellviure, mossèn Miquel Reboll, prevere, Jaume Gual, Salvador Peris, Visent
Avinent de Joan, Thomàs Navarro, Francés Puig, Joseph Benet, Joan Moragrega, Miquel
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Navarro de Miquel, acceptaren dita promessa del dit Pere Vilallave de fer la referida obra
en la hermita del gloriós pare sant Nicolau, segons que es conté y se especifica en los presents
capítols y per dit preu de setanta y sinch lliures y prometen pagar aquelles en lo modo y forma
que es conte en lo capítol últim, omnibus dilationibus et cetera, sub penna decem solidorum
dicte monete dandorum et cetera, qua penna et cetera, ratto pacto et cetera, a quorum
omnium et singulorum et cetera, fiat executoria incipiendo per pactum apignoribus cum juramento et aliis clausulis assuetis et juxta stillum et cetera, proquibus et cetera, obligaren
et cetera, mobilia et cetera, renúnciaren als benifets de cedir y dividir les actions a la nova
constitutió y al for de Valentia de principali prius conveniendo et cetera et omni alii et cetera,
fiat large cum omnibus clausulis assuetis et cetera. Actum Castillione et cetera.
Testes Emanuel Peris, çabater y Juseph Avinent de Juseph, llaurador, de la present vila
habitadors.

18
Inventari de l’ermita de sant Roc del Pla.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1687, Desembre, 11.
Die XI mensis decembris anno a Nativitate Domini MDCLXXXVII.
Com per a llevar tot dol y frau et cetera, los tudors y administradors et cetera, sien tenguts
de fer inventaris et cetera, per ço Vicent Figuerola, ciutadà, Pasqual Avinent, notari, Andreu
Castellet, jurats de la present vila de Castelló de la Plana en lo present y corrent any, estant
present Joan Gargallo, major de dies, hermità de dita hermita y casa de sant Roch del Pla,
precehint lo señal de la santa cr-[creu]-eu, fan inventaris, memorial, reportori dels béns
mobles y hornaments de dita hermita en la forma següent.
Primerament, en la sacristia de dita hermita fonch atrobada una caixa gran de nogal usada ab pany y clau dins la qual se atroba lo següent, és a saber un calis y patena de plata
sobre dorats.
Ítem un sobre calis de tafetà tenat ab una randa y una creu de galó de plata.
Ítem dos boses per a els corporals.
Ítem tres corporals de llens prim ab randa fina.
Ítem una casulla de domàsch blanch ab un galonet de or y plata.
Ítem una estola y manipulo del mateix usats.
Ítem una alba de llens de compra ab randa ab una mansaneta de plata.
Ítem tres amits usats.
Ítem dos cordons o singulos de fil molt usats.
Ítem altra alba plana usada.
Ítem tres estovalles de cordonets per a el altar de sant Roch, part noves y part usades.
Ítem tres estovalles mostrejades per a el altar usades.
Ítem dos línees ab randa de llens prim usades.
Ítem una tovallola de clau eo eixuga mans de llens de compra.
Ítem un llibre missal ab son faristolet de fusta.
Ítem una campaneta chiqueta per a les misses.
Ítem un plat de llautó per a acaptar ab la imatge de sant Roch gravada.
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Ítem una taula de fusta de pi gran usada ab sos petges.
Ítem una escaleta de fusta de dos escaletes pintada de blau y estrelles que està damunt la
dita taula.
Ítem una gerra aiguadera que està en la entrada de la casa del hermità.
Ítem en lo altar de la iglésia de dita hermita un frontal de guardamacil usat.
Ítem una altra caixa usada de pí ab pany y clau.
Ítem altre frontal de filadis de pardo y negre usat ab un galonet de plata falsa.
Ítem una línea de llens usada.
Ítem quatre candeleros de llautó ochavats.
Ítem dos reliquiaris redons usats.
Ítem una creu de fusta ab vidres y relíquies.
Ítem una capsa de fulla de llanda per a les osties.
Ítem una llàntia de llautó usada.
Ítem un retaule de fusta que està en lo altar de la hermita que es feu nou en lo any
MDCLXXXII.
Ítem un quadro gran de la imatge del gloriós sant Roch que està en lo retaule de dit altar.
Ítem altre quadro mijancer en lo remat de dit retaule que es feu en dit any huytanta dos,
pintura a l’oli ab la imatge de Nostra Señora contra la pesta y sant Vicent Ferrer.
Ítem una estoreta per a davant lo altar.
Ítem un Christo crusificat ab sa peaña que està en dit altar.
Ítem una ymatge de Nostra Señora de la Cova Santa ronpuda.
Ítem una presentalla de plata que està en dit altar.
Ítem dotse rams de flos de mans vells.
Ítem un roquet de llens prim usat.
Ítem una casulla de chamellot vert ab aigües ab un galonet de daurat y negre, estola y
manipulo del mateix.
Ítem altra casulla de chamellot de llevant ab aigües encarnat ab galó de plata guarnida,
estola y manipulo del mateix.
Ítem un sobre calis de tafetà vert.
Ítem altre sobre calis de tafetà blanch.
Ítem altre sobre calis de filadis tenat ab una randeta y una creu de galó de plata.
Ítem altre sobre calis de setí blau ab un galonet de ceda blanch.
Ítem altre sobre calis de tafetà encarnat ab galonet de plata.
Ítem una llàntia chiqueta de llautó.
Ítem onse purificadors de llens prim usats.
Ítem tres mocadorets de llens prim per a torcamans a les misses.
Ítem un faristol de fusta per al cor.
Ítem un plateret de obra fina y dos canadelles de vidre.
Ítem set claus per a les portes de la iglésia, sacristia, porta de la hermita y dels patis y
hort.
Ítem sis frontises noves de ferro.
Ítem altre frontal de roig y blanch ab un galonet de plata falsa ab sa guarnició de fusta
que està en lo altar.
Ítem altre frontal de tafetà blanch ab una randeta de gasa negra.
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Ítem dos línees de llens prim ab randa prima.
Ítem una estola de tafetà groch ab franja vella per baix.
Ítem dos sobre calis de tafetà, el hu morat y lo altre carmesí ab puntilla de plata per la
vora.
Ítem una casulla, estola y manipulo de alducar y seda de naranjat y negre, rodada de galó,
la qual dona Pasqual Avinent, notari, sent jurat en lo any MDCLXXXVII.
Estos són los béns y hornaments que los dits jurats troben recaure en la dita hermita,
protestant que sempre que apareguen altres béns de dita hermita los inventariaran, requerint
et cetera, lo qual et cetera. Actum en dita hermita de sant Roch construïda en lo terme de
dita vila de Castelló de la Plana et cetera.
Testes Antoni Amelia, llaurador, y Baltazar Natural, verguer, de dita vila habitadors.

19
Pagaments diversos per les obres fetes en l’ermita de sant Joan
A.M.C. Racionalat de l’església major. 1687. Comptes de Vicent Tosquella, administrador del plat del gloriós Sant Joan en 1687.
Racionalat de la Iglésia Major 1687. Compte de Rebuda e dates fetes per mi Vicent
Tosquella, notari, en nom de administrador que e estat del Plat del gloriós sant Joan Baptista
y de la reedificació de la yglésia de dit sant en lo any MDCLXXXVII.
Primo, doní y paguí a Joseph Dols, mestre de obra de vila, trenta lliures y dihuyt sous a
conte de les mans de la obra de la redificació de dita yglésia. Consta ab àpoca rebuda per
Pere Figuerola, notari, en 22 de juny 1687.... 30 lliures 18 sous.
Ítem paguí per lo gasto fiu als fadrins que serraren los llistons per amor de Déu, sis sous
y tres diners.... 6 sous 3 diners.
Ítem paguí a Miquel Tirado per un miller de rajola grosa, tres lliures quatre sous.... 3
lliures 4 sous.
Ítem paguí al Bort de Suastres per hun miller de rajoles primes, dos lliures sis sous.... 2
lliures 6 sous.
Ítem paguí a Joseph Dols y tres fills seus per aver garbellat arena vinti un sou.... 1 lliura
4 sous.
Ítem paguí a mossèn Vicent Vilar desat reals, ço és 1 lliura 10 sous que es [il·legible] dels
diners de la rifa per a fer lo gasto a la gent que anà arrancar algeps y quatre sous que después me demanà que havien faltat per al gasto..... 1 lliura 14 sous.
Ítem paguí a Gargori Bernabeu de Borriol una lliura y quinse sous per set càrregues de
algeps portà per a dar lletada al terra.... 1 lliures 15 sous.
Ítem paguí per al gasto de la gent que anà arrancar pedra per a la frontera de dita yglésia,
deu sous y tres diners.... 10 sous 3 diners.
Ítem paguí a Joseph Blasco de Juncosa tretse sous per aver passat cosa de tres almodins
de morter.... 13 sous.
Ítem paguí per deu cafissos y mig de algeps porta per a dita obra lo dit Gargori Bernabeu
de la vila de Borriol.... 4 lliures 4 sous.
Ítem paguí per quinse cabirons set sous a rrahó de cinch sous lo cabiró.... 3 lliures 15
sous.

NOVES

DADES SOBRE ALGUNES ERMITES DE LA CIUTAT DE

CASTELLÓ

191

Ítem paguí a Miquel Tirado cinch sous y sis diners per noranta rajoles groses.... 5 sous 6
diners.
Ítem lo últim dia que arrancaren pedra paguí per lo gasto.... 11 sous 6 diners
Ítem paguí setse sous per huyt lliures de claus de enllistornar me portaren de fira de
Cabanes eo retorn.... 16 sous.
Ítem paguí per sis cabirons catorsens a rrahó de 3 sous 3 diners per cabiró, denau sous y
sis diners.... 19 sous 6 diners.
Ítem paguí per sis cabirons setsens una lliura quatre sous.... 1 lliura 4 sous.
Ítem paguí per denau cabirons per a cubrir la última navada tres lliures denau sous.... 3
lliures 19 sous.
Ítem paguí per cafis y mig de algeps dotse sous.... 12 sous.
Ítem paguí vinti tres sous per una barra de ferro compri per a la campana.... 1 lliura 3
sous.
Ítem paguí a Joan Cardona per quatre centes rajoles dihuyt sous.... 18 sous.
Ítem paguí a Fray Joan Monterde per mig cafis de algeps li sobrare de la obra del sacrari
del convent de Sant Francés.... 3 sous.
Ítem paguí a Thomas Puig per dia y mig de carregar rajoles.... 6 sous.
Ítem paguí per lo gasto de la gent que anà arrancar algeps lo arraincordia (sic) que
corregué per mon conté, catorse sous sis diners y sis sous de dos papers de pólvora.... 1 lliura
6 diners.
Ítem per altre dia de arrancar algeps per lo gasto y la polvora.... 18 sous.
Ítem paguí als homens per carregar rajoles y algesp dotse reals.... 1 lliura 4 sous.
Ítem paguí a Pau Tirado, rajoler, set lliures catorse sous y deu diners part 1600 rajoles
groses y 1260 rajoles primes, set lliures catorse sous y deu diners.... 7 lliures 14 sous 10
diners.
Ítem paguí a Andreu Servera per sis dies treballà en coure y moldre algeps dotze reals....
1 lliura 4 sous.
Ítem paguí per marar lo forn de algeps als fills de Dols en differents vegades dotse sous....
12 sous.
Ítem paguí a Blay lo escultor sis lliures per una clau me vené per a la bóveda de dita
yglesia.... 6 lliures.
Ítem paguí a Victoriano Rius dotze sous per huyt frontisses per a les dos portelles de la
porta de dita yglésia.... 1 lliura 4 sous.
Ítem paguí a Pau Tirado, rajoler, dotse lliures a conte dels taulells me a de fer per a la
dita yglésia.... 12 lliures.
Ítem paguí a Macià Tirado, carreter, maior de dies, dos lliures y setse sous, ço és 2 lliures
per lo preu de un cafis de alabastre y setse sous per haver-lo portat de València.... 2 lliures
16 sous.
Ítem paguí a Jacinto Gomes y a Joseph Silvestre del lloch de Eslida huit lliures setse sous
y tres diners per seixanta sis arrobes de alabastre han portat per a lloïr la dita yglésia, consta
ab albarà de la ma de Joseph Caset fet a 29 de octubre 1684.... 8 lliures, 16 sous 3 diners.
Ítem paguí a Fèlix Fontanet tres sous per aver molt un forn de algeps.... 3 sous.
Ítem paguí a Joan Roig quatre sous per aver carregat un dia algeps.... 4 sous.
Ítem paguí a Joan Tirado, rajoler, per cin centes rajoles primes, una liura set sous.... 1
lliura 7 sous.
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Inventari de l’ermita de sant Roc del Pla.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1693-95. 1693, Març, 31.
Dicto die.
Com per a llevar tot dol y frau et cetera, los tudors y administradors et cetera, sien tenguts
fer inventari et cetera, per ço Ignacio Figuerola, doctor en drets, Domingo Vilarroig y Andreu
Castellet, llauradors, jurats de la present vila de Castelló de la Plana en lo present y corrent
any, estant present Juan Martí, llaurador, hermità de la hermita y cassa de sant Roch del
Pla, precehint lo señal de la santa creu -[creu]- fan inventari, memorial y reportori dels béns
mobles y ornaments de dita hermita en la forma següent.
Primerament, en la sachristia de dita hermita fonch atrobat una caixa de nogal ussada
ab pany y clau dins la qual se troba lo següent, és a saber un calis y patena de plata sobre
daurats.
Ítem un sobrecalis de tafetà tenat ab una randeta y una creu de galó de plata.
Ítem dos bosses per als corporals.
Ítem tres corporals de llens prim ab randa fina.
Ítem una casulla de domàsch blanch ab un galonet de or y plata.
Ítem una estola y manipulo del mateix ussats.
Ítem una alba de llens de compra ab randa ab una mansaneta de plata.
Ítem tres amits ussats.
Ítem dos cordons eo señidors de fil molt ussats.
Ítem altra alba plana molt ussada.
Ítem tretse estovalles de cordonets per a l’altar de sant Roch, part noves y part ussades.
Ítem tres estovalles mostrejades per a el altar ussades.
Ítem dos línees ab randa de llens prim ussades.
Ítem una tovallola de clau eo eixugamans de llens de compra.
Ítem un llibre missal ussat ab son faristolet de fusta.
Ítem una campaneta chiqueta per a les misses.
Ítem un plat de lleutó per a acaptar ab una imaje grava de sant Nicolau en dit plat.
Ítem una taula de fusta de pi gran ussada ab sos petjes.
Ítem una escaleta de fusta de dos escaletes pintada de blau y estrelles que està damunt
de la dita taula.
Ítem una cherra ayguadera que està en la entrada de la casa de l’hermità.
Ítem en lo altar de la yglésia de dita hermita un frontal de guardamasil ussat.
Ítem altra caixa de fusta de pi poch ussada ab pany y clau.
Ítem altre frontal de filadís de pardo y negre ussat ab un galonet de plata falsa.
Ítem una línia de llens ussada.
Ítem quatre candeleros de lleutó, los dos moderns ochavats y los dos del mateix modo.
Ítem dos reliquiaris redons ussats.
Ítem una creu de fusta ab vidres y reliquíes.
Ítem una capsa de fusta de llanda per a les osties.
Ítem una llàntia de lleutó ussada que està en la capella.
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Ítem un retaule de fusta que està en lo altar de la hermita que es feu en lo any
MDCLXXXII.
Ítem un quadro gran de la imatje de sant Roch que està en lo retaule del dit altar.
Ítem altre quadro mijanser que està en lo remat de dit retaule que es feu en dit any
MDCLXXXII, pintura a l’oli, ab la imaje de Nostra Señora contra la peste y sant Vicent
Ferrer y diferents pintures.
Ítem un Christo crusificat ab sa peaña que està en dit altar.
Ítem una imaje de Nostra Señora de la Cova Santa de aljeps que està en la capella de la
dita hermita.
Ítem una presentalla de plata que està en dit altar.
Ítem dotse rams de flors de mans vells.
Ítem un roquet de lens prim ussat.
Ítem una casulla de chamellot vert ab aygües ab un galonet de daurat y negre, estola y
manipulo del mateix.
Ítem altra casulla de chamellot de llevant ab aigües encarnat ab galonet de plata
guarnida, estola y manipulo del mateix.
Ítem un sobre calis de tafatà blanch.
Ítem altre sobre calis de tafatà vert.
Ítem altre sobre calis de filadís tenat.
Ítem una randeta ab una creu de galó de plata.
Ítem altre sobre calis de setí blau ab un galonet de seda blanch.
Ítem altre sobre calis de tafatà encarnat ab galonet de plata.
Ítem una llàntia chiqueta de lleutó.
Ítem un purificador de llens prim ussat.
Ítem tres mocadorets de llens prim per a torcar mans a les misses.
Ítem un faristol de fusta per al cor.
Ítem un plateret de obra fina y dos canadelles de vidre.
Ítem set claus per a les portes de la iglésia, sachristia, porta de la hermita y dels patis y
hort.
Ítem sis frontisses noves de ferro.
Ítem altre frontal de roig y blanch ab un galonet de plata falsa ab sa guarnició de fusta
que està en lo altar.
Ítem altre frontal de tafatà blanch ab una randeta de gassa negra.
Ítem dos línies de llens prim ab randa prima.
Ítem una estola de tafatà groch ab franja vella per baix.
Ítem dos sobre calis de tafatà, lo hu morat y lo altre carmesí ab puntilla de plata per la
vora.
Ítem quatre tovalles de cordonet ademés de les tretse damunt dites.
Ítem una casulla, estola y manipulo de seda y filadís ab un galonet fals color garrofat.
Ítem un davant de altar blanch y colorat ab galonet.
Ítem quatre mocadorets.
Ítem una cortina ab una varilla de ferro per a cobrir lo altar en la semana santa.
Ítem un quadro de sant Vicent Ferrer que està damunt la trona.
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Estos són los béns y hornaments que los dits jurats troben recaure en la dita hermita, los
quals tenia a càrrech y en comanda lo quondam Juan Gargallo, hermità, protestant que
sempre que apareguen altres béns de dita hermita los inventariaran de nou, requerint et
cetera, los quals et cetera. Actum en dita hermita de sant Roch construhïda en lo terme de
dita vila de Castelló de la Plana.
Testes qui supra.
21
Inventari de l’ermita de sant Jaume de Fadrell.
A.M.C. Protocol de Jaume Cases. 1694, Març, 20.
Die XX mensis martii anno a Nativitate Domini MDCLXXXXIIII.
Cum ob doli maculam evitandam omneque fraudis suspitionem tollendam et amovendam
heredes tutores et curatores ac bonorum defunctorum generales administratores tamen jure
quam a foro presentis regni Valencia teneantur et debeant facere inventarium, memoriale
repertorium sive caput breve de omnibus et singulis bonis rebus et juribus inventis seu
pertinentibus eorum hereditatibus tutellis et curis ac generalibus administrationibus ut ne
bona ipsa pereant aut lapsu temporis valeant aliqualiter ocultari et ut finitis eorum tutellis
et curis ac generalibus administrationibus bonum compotum et rationem ad libere valenat
tum etiam quia a jure perfectionem inventarii heredibus et generalibus adminisitratoribus
benefitium conceditur quod non teneantur creditoribus altra vires hereditarias id circo ego
Gaspar Amella agrícola ville Castellionis planitiei habitator tanquam procurador labente
anno communitatis hereteriorum (sic) sive terratinentium termini loci et comanda de Fadrell
que madmo(sic) diem de mea procuratione consta instrumento publico recepto per notarium
infrascriptum sub die XI mensis octobris proxime preteriti in sequendo seriem tenores
cuiusdam provisionis facta per consilium dicta communitatis celebratum die decimo quarto
labentium in presentia Josephi Vicent presbiteri prioris heremitorii Sancti Jacobi constructi
in termino dicti loci de Fadrell et Michaelis Estelles agricola cequiari dicta communitatis,
Roch Llorens heremita qui erat et Vinsenti Navarro agricola heremita qui nunc est dicti
heremitori nominati in dicto consilio decimi quarti die labentium personaliter constitutus in
presentia omnium supra dictorum in dicto heremitorio et domo illi annexa dicto nomine signo sancta ac venerande cru-[creu]-cis preeunte facio inventarium memoriale reportorium sive
caput breve de omnibus et singulis benis et ornamentis dicti heremitori et domus illi annexa
propriis dicta communitatis dictorum terratinentium in modum sequentem.
E primerament en la iglésia de dita hermita un banch ab son respalle de fusta de pí poch
usat en lo qual se acenten los procurador y demés oficials lo dia de la festa de sant Jaume.
Ítem un retaule ab pintures sobre fusta molt antich ab la imatge del gloriós sant Jaume
per titular y altres imatgens als costats y al remat y baix.
Ítem una creu de fusta ab un sant Christo y al remat de dalt una tarjeta de fusta sobre
daurada ab les lletres de I.N.R.I.
Ítem unes estovalles de cordonets en lo altar de dit retaule, usades
Ítem un atril de fusta per a el misal.
Ítem un frontal de llens ab pintures y en lo mig una targeta ab la imatge de sant Jaume
en un cavall.
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Ítem una llàntia de coure usada.
Ítem uns llistons per a barrades en lo sircuitu de la iglésia y cordes de cànem per a
empaliar.
Ítem en la sachristía de dita iglésia y hermita un banch ab son respalle de fusta ab sos
michans que servix enlloch de tres cadires per a els que celebren la missa.
Ítem un facistol de pi usat.
Ítem dos candeleros de llautó antichs de cosa de pam y mig cascú de alts.
Ítem un plat de llautó per a acaptar de echura de un plat de porcella.
Ítem una creu de fusta sobredaurada ab un sant Christo de masonería.
Ítem altre atril per a el missal poch usat.
Ítem dos bordons de fusta colorits.
Ítem un incencer de llautó usat.
Ítem un isopo per a el asperges.
Ítem altre frontal de llens ab pintures ab una targeta en mig com lo altre que està en lo
altar.
Ítem un plat de obra fina y dos canadelles de vidre.
Ítem una capseta de llanda per a tenir les osties.
Ítem una sacra per a el altar.
Ítem un armariet de fusta de pi, y dins de aquell una imatge de sant Jaume fet de masoneria
ab sa corona dorada en forma de peregrí.
Ítem una creu chiqueta de fusta dorada ab un sant Christo.
Ítem una caixa de fusta de pi vella ab pany y clau dins la qual se trobaren los hornaments
següents.
Primo un calis y patena de plata sobre daurats.
Ítem una funda de fusta forrada per dins de drap vermell y per fora de cuiro negre, altra
de llens prim per a tenir dits calis y patena.
Ítem una bolsa de cañamàs de carmesí blanch forrada de tafetà carmesí.
Ítem un sobre calis de tafetà carmesí ab una randeta de or.
Ítem uns corporals de llens prim.
Ítem altre sobre calis de tafetà vert ab una creu enmig feta de galó fals.
Ítem una salefa de fil de vermell y blanch per a el facistol ab franja blava.
Ítem una casulla, estola y manipulo de la mateixa tela.
Ítem una capa de domàsch carmesí ab un escut en la imatge de sant Jaume y sis pechines
forrada de tela verda.
Ítem dos dalmàtiques de domasch carmesí ab la imatge de sant Jaume y espaces, forrades
de tela morada y collarets de domasch vert.
Ítem altra casulla de pelfa verda ab la salefa de domàsch carmesí y pechines.
Ítem una estola y manipulo de pelfa verda.
Ítem un donapau de plata ab una imatge esculpida de sant Jaume.
Ítem una toalla de tafetà carmesí bordada de antejueles.
Ítem altra estola y dos manipulos de domasch carmesí per a les dalmàtiques.
Ítem un frontal de brocadello de roig y blanch ab un espasa de vellut carmesí.
Ítem una casulla, estola y manipulo de tafetà morat.
Ítem altres corporals de llens prim.
Ítem dos albes y dos amitos de llens de compra noves de rua.
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Ítem altra alba usada de llens de compra ab randa.
Ítem dos singulos de fil blanch.
Ítem un roquet usat de llens de compra.
Ítem unes estovalles de cordonets per a el altar.
Ítem una línea de llens per a el altar obrada de fil noguerat.
Ítem un globo usat de metall.
Ítem una campaneta per a les misses.
Ítem dos llibres missals, el hu gran y el altre chiquet usats y un llibre in folio de pergamí
ab sifres de solfa y cubertes del mateix del offici y reso de sant Jaume.
Ítem dos amitos de llens prim ussats.
Ítem en la sala que ix al camí y en la cuina de dalt dos taules ab sos banquets y dos banchs
sens respalle a hon dinen los officials.
Ítem una gerra per a aigua cabent vint cànters.
Ítem, altra gerra per a aigua de la mateixa granea.
Ítem en la torre de la casa de dita hermita una campana de metall.
Ítem un poal per a el pou sens corda y en lo pati del pou una barrera per a quant se còrren
toros, ab sis cabirons travecers y dos a la llarga y ab sa porta.
Ítem una corriola en lo pou.
Ítem huit claus per a les portes de la hermita, de la casa, torre, cuina, sala y aposento de
dins, la cuina de dalt, y de la sachristia.
Hoc autem sunt bona et ornamenta que ad presens invenio fore esse et pertinere dicta
communitatis et servicio et usui ecclesia dicti heremitorii et domini Sancti Jacobi qua erant
in posse dicti Roch Llorens heremita qui erat illius, qua confiteor habuisse et recepisse ab
illo mea omnimoda voluntati realiter et omni cum effectu et quia et cetera, renuncio et cetera,
protestando quod si en futurum aparuerint et ad mei notitiam pervenerint aliqua alia bona
et ornamenta in dicta communitate recadentia possim illa presenti inventario ad dere vel
aliud de novo conficere et quod ad predicta per agendum nullum mihi tempos sue dilatio pre
currat qua fuerunt acta in dicto heremitorio sancti Jacobi in dicto termino de Fadrell
constructo die vegesimo menses martii anno a nativitate Domini MDC nonagesimo cuarto
Signum mei Gasparis Amella agrícola procuratoris predicti dicta communitatis qui hoc laudo, concedo et firmo.
Testes Joseph Camañes, agrícola, filius Joannis villa Castillonis planitiei et Bartholomeus
Bou, sculponarius, in dicto termino de Fadrell respective habitatores.

22
Comanda dels béns de l’ermita de sant Roc del Pla a Josep Puig.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1695-98. 1696, Maig, 8.
Die VIII mensis maii anno a Nativitate Domini MDCLXXXXVI.
Juseph Puig, escultor de la vila de Paníscola, habitant al present en la present vila de
Castelló de la Plana, gratis et cetera, cum presenti et cetera, en presència y asistència,
voluntat y consentiment, de Juseph Castell de Romeu, generós y Pere Vidal, notari, jurats
de dita present vila en lo corrent any, pren en comanda, de poder de Juan Martí, llaurador
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de dita present vila, hermità de la casa y hermita del gloriós sent Roch nomenat del Pla, tots
los béns y hornaments de dita casa y hermita que foren encomanats al dit Juan Martí, en dit
nom, ab acte rebut per Pere Breva, notari y escrivà que fonch de la sala, jurat y consell de
dita present vila en XXXI de mars MDCLXXXXIII, contenguts e senyalats en lo inventari rebut
per dit Breva dit dia, la qual encomanda fa lo dit Puig per habitar al present en la dita casa
y hermita de sent Roch de orde dels jurats y junta de la fàbrica de la yglésia major y
parrochial de dita present vila, per fer y fabricar com fabrica en ella aquell lo retaule de
dita iglésia parrochial y en lo interim haver-se’n exit de aquella lo dit Juan Martí, hermità,
et quia et cetera, renúncia et cetera, promet tenir custodits y guardats los dits béns y
hornaments de dita hermita expresats en dits inventari [il·legible] com se li han llegit y
nomenat per lo escrivà infrascrit en presència de dit Juan Martí, hermità, y restituir-los y
entregar-los al dit Juan Martí en dit nom acabada la fàbrica de dit retaule y sempre que li
serà manat per dits jurats y successors en dret o fur, proquibus et cetera, obliga et cetera,
omnibus dilationibus et cetera, fiat et cetera, comensant per pacte a peñores ut infiscalibus
et cetera ab renunciació y submissió de fur, variació de juhí y renunciació de propi for y
demés clàusules necessàries et cetera, fiat large et cetera. Actum en Castelló et cetera.
Testes Andreu Castellet, llaurador y Baltasar Naturil, verguer, de Castelló habitadors.
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Inventari de l’ermita de sant Jaume de Fadrell.
A.M.C. Protocol de Jaume Cases. 1697, Juliol, 18.
Die XVIII mensis julii anno a Nativitate Domini MDCLXXXXVII.
Cum ob doli maculam evitandam et cetera, per ço Geroni Rubert, llaurador, habitador
de la vila de Castelló de la Plana, en nom de procurador en lo corrent any de la comonitat
dels terratinents del terme y comanda de Fradell (sic), segons que de la seua procura consta ab acte rebut per lo notari infraescrit a XVI de maig proppassat, inseguint ab tenor de
una provisió conciliar feta per lo concell celebrat a XIIII de mars 1694 en presència de
mossèn Jusep Avinent, prevere, prior de la casa y hermita de Sen (sic) Jaume de dit terme,
de Thomàs Navarro, llaurador, fiansa y principal obligat que era de Vicent Navarro, hermità
que fonch de dita hermita, de Vicenta Vilanova, viuda de dit Vicent Navarro y de Miquel
Museros, hermità nomenat per dit concell en XIIII dels corrents, constituhït en dita hermita
y casa a d’aquella anexa, feu inventari dels béns y ornaments de dita hermita y de la casa a
ella anexa, los quals són propris de dita comonitat, precehint lo señal de la-[creu]-creu en
la forma següent.
Primerament, en la dita hermita e iglésia foren trobats dos banchs de fusta de pi ab son
respalle de fusta usats en los quals se asenten los oficials lo dia de la festa de sen Jaume y
el sacerdots dihuen la misa.
Ítem un retaule ab pintures sobre fusta molt antich ab la imatge del gloriós sen Jaume
per titular y altres imatges als costats y al remat de dalt una tarcheta de fusta sobre daurada
ab les letres de I.N.R.I, en la qual y havia un sant Christo que per estar en estat de poca
reverència se a llevat.
Ítem unes estovalles de cordonets usades que estan en lo altar de dit retaule.
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Ítem un atril de fusta per a el misal.
Ítem un frontal de llens ab pintures y en lo mig una tarcheta ab la imatge de sen Jaume
en un cavall.
Ítem una llàntia de coure usada.
Ítem en la sachristía de dita hermita.
Ítem un faristol de fusta de pi usat
Ítem dos candeleros de llautó antichs de pam y mig alsada cascú.
Ítem un plat de llautó per a acaptar de echura de un plat de ponsella (sic).
Ítem una creu de fusta sobredaurada ab un sant Christo y la Verge Maria de masonería.
Ítem altre atril per a lo altar usat.
Ítem dos bordons de fusta de fusta (sic) colorits.
Ítem un ensenser de llautó usat.
Ítem un isopo per a el asperges.
Ítem altre frontal de llens ab pintures ab una targeta enmig, com lo altre que està a l’altar.
Ítem un plat de obra fina y dos canadelles de vidre.
Ítem una capseta de llanda per a tenir les osties.
Ítem una sacra per a el altar.
Ítem un armariet de fusta de pi, y dins de aquell una imatge de sen Jaume de masoneria
ab sa corona de tarima dorada en forma de peregrí.
Ítem una creu chiqueta dorada ab un sant Christo.
Ítem una caixa de fusta de pi vella ab pany y clau dins la qual se troba los hornaments
següents.
Primo un calis y patena de plata sobredaurats.
Ítem una funda de fusta forrada de drap roig per dins y per fora de cuiro negre, altra funda
de llens prim.
Ítem una bolsa de cañamàs carmesí blanch forrada de tafetà carmesí.
Ítem un sobrecalis de tafetà carmesí ab una randeta de or.
Ítem uns corporals de llens prim.
Ítem altre sobre calis de tafetà vert ab una creu enmig de galó fals.
Ítem una salefa de fil vermell y blanch per a el faristol ab franja blava.
Ítem una casulla, estola y manipulo de la mateixa tela,
Ítem una capa de domasch carmesí ab un escut en la imatge de sen Jaume y sis pichines
forrada de tela verda,
Ítem dos dalmàtiques de domasch carmesí ab la imatge de sen Jaume y espases, forrades
de tela morada y collarets de domasch vert.
Ítem una casulla de pelfa verda ab la salefa de domasch carmesí y pechines.
Ítem una estola y manipulo de pelfa verda.
Ítem una donapau de plata ab la imatge de sen Jaume esculpida.
Ítem una tovallola de tafetà carmesí rodada de antejueles.
Ítem altra estola y dos manipulos de domàsch carmesí per a les dalmàtiques.
Ítem un frontal de baratillo de roig y blanch ab un espasa de vellut carmesí.
Ítem una casulla, estola y manipulo de tafetà morat.
Ítem altres corporals de llens prim.
Ítem dos albes y dos amitos poch usades de rua.
Ítem altra alba ab randa de llens de compra.
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Ítem dos singulos de fil blanch.
Ítem un roquet de llens de compra usat.
Ítem unes estovalles de cordonets per a el altar.
Ítem una línea de llens brodada de fil noguerat per a el altar.
Ítem un globo de metall usat.
Ítem una campaneta per a les misses.
Ítem dos misals, el hu gran y lo altre chiquet usats y un llibre en folio de pergamí en solfa del ofici y reso de sen Jaume.
Ítem dos amitos de llens prim usats.
Ítem un plateret de llautó antich per a acaptar.
Ítem una tovallola de clan de llens prim nova.
Ítem en la sala que ix al camí y en la cuina, dos taules ab sos banquets y dos banchs sens
respalle y un banch ab son respalle de fusta de pi que se a fet ara nou.
Ítem una gerra per a aigua cabent vint cànters
Ítem en la torre de la casa de dita hermita una campana de bronse.
Ítem dos poals per a el pou ab sa corda.
Ítem en lo pati del pou una barrera ab sos cabirons travesers y dos a les llarges ab sa
porta per a còrrer toros.
Ítem una corriola en lo pou
Ítem huit claus per a obrir y tancar les portes de la hermita, de la casa, torre, cuina, sales y aposento de dins la cuina de dalt, y de la sacristia y caixa.
Estos són los béns y hornaments que troba ser de dita comonitat y servici de la iglésia de
la hermita y casa, los quals estaven en poder de dit quondam Vicent Navarro, hermità, y els
ha entregat Vicenta Villarroig, viuda de aquell, los quals confessa haver rebut de aquella a
tota sa voluntad, protestant que si trobarà altres béns y ornaments los puga afegir a dits
inventaris o fer-ne altre de nou, de quibus et ceter, requirens et cetera. Actum in dit terme
de Fradell en la hermita de sant Jaume et cetera.
Testes Pere Calduch, llaurador y Vicent Macip, fuster, habitadors de Castelló de la Plana y atrobats en Fradell.

24
Visura de les obres fetes per Ignaci Vilallave en l’ermita de Fadrell
A.M.C. Protocol de Josep Llorens de Clavell. 1698, Abril, 9.
Dicto die
Anno a nativitate Domini MDC nonagesimo octavo die vero intitulato nono mensis aprillis.
Comparegueren personalment davant la presència de mi Joseph Llorens de Clavell, notari
públich per tot lo regne de València y dels testimonis deius escrits, Jusep Dols, major de dies,
y Joan Pagés, obrers de vila, experts comisaris y visuradors verbalment nomenats, és a saber, per part de Geroni Rubert, llaurador, procurador en lo corrent any de la comunitat dels
terratinents del terme, loch y comanda de Fradell (sic) a dit Dols y per part de Ignacio
Vilallave, obrer de vila, a dit Pagés, per a efecte de visurar, regoneixer y tachar les millores
y pijores de les obres que a fet lo dit Ignacio Vilallave en la hermita y casa de dita comunitat,
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en execució de la planta, traça y capítols que es feren per a executar aquelles, segons lo acte
del concert, capítols y liurament que el rebé Jaume Cases, notari, en onse de abril del any
MDC noranta sis, los quals, en virtud del jurament que han prestat, ells relació fan haver
accedit en lo dia de setse de mars propassat, en presència de dites parts y del notari
infrascrit, a la dita hermita y casa, haver vist, regonegut y visurat dites obres y ses millores
y pijores que y podia haver en aquells y troben que dites obres estan fetes segons art y
executades segons y al respecte de la traça, capítols y concerts fets per dites parts, ultra de
lo que es conté en aquells. Y així mateix fan relació que no obstant han trobat haver hi
algunes millores, emperò se han trobat també pijores, que computades venen a quedar
igualades y per dita rahó ni se li a de augmentar cosa alguna ni disminuir, lo que dihuen
juxt a Déu y ses conciències y per lo jurament tenen prestat. De totes les quals coses
requiriren los ne rebés acte públich ad futuram rei memoriam, lo qual per mi, dit e infrascrit
notari, los fonch rebut en dita vila de Castelló de la Plana los dia, mes e any desus dits, essent
presents per testimonis a dites coses Cosme Jordà, generós y Jusep Amposta, cirugia, de dita
vila de Castelló habitadors.

25
Inventari de l’ermita de sant Roc del Pla.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1695-98. 1698, Maig, 16.
Dicto die.
Com per llevar tot dol y frau et cetera, los tudors y administradors et cetera, sien tenguts
fer inventari et cetera, per ço Christofol Vilar, doctor en drets, Jaume Cases, notari, Frances
Vilarroig y Jusep Pasqual, jurats de la present vila de Castelló de la Plana en lo present y
corrent any, estant present Joan Pastor, llaurador, hermità de la hermita y casa del gloriós
sant Roch del Pla, preceehint lo señal de la santa creu -[creu]- fan inventari, memorial y
cabreu dels béns mobles y ornaments de dita hermita en la forma següent.
Primerament, en la sachristia de dita hermita fonch atrobat una caixa de nogal gran
ussada ab pany y clau dins la qual se troba lo següent, és a saber, un calis, una patena de
plata sobre dorats.
Ítem un sobre calis de tafatà tenat ab una randeta y una creu de galó de plata.
Ítem dos bosses per a els corporals.
Ítem tres corporals de llens prim ab randa fina.
Ítem una casulla de domàs blanch ab un galonet de or y plata.
Ítem una estola y manipulo del mateix ussats.
Ítem una alba de llens de compra ab randa.
Ítem tres amits ussats.
Ítem dos cordons eo ceñidors de fil molt usats.
Ítem altra alba plana molt usada.
Ítem catorse tovalles de cordonets per a el altar de sant Roch, part noves y part usades.
Ítem dos línees ab randa de llens prim usades.
Ítem una tovallola de clau eo eixuga mans de llens de compra.
Ítem un llibre missal usat ab son faristolet de fusta.
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Ítem una campaneta chiqueta per a les misses.
Ítem un plat de lleutó per a acaptar ab una image gravada de sant Nicolau en dit plat.
Ítem una taula de fusta de pi gran usada ab sos petges.
Ítem una escaleta de fusta de dos escalons pintada de blau y estrelles que està damunt de
la dita taula.
Ítem una gerra ayguadera que està en la entrada de la casa de l’hermità.
Ítem en lo altar de la iglésia de dita ermita un frontal de guardamacil usat.
Ítem altra caixa de fusta de pi poch usada ab pany y clau.
Ítem altre frontal de filadís de pardo y negre usat ab un galonet de plata falsa.
Ítem quatre candeleros de lleutó, los dos moderns ochavats y los dos del mateix modo.
Ítem una creu de fusta ab vidres y relíquies.
Ítem una capsa de fusta de llanda per a les osties.
Ítem una llàntia de lleutó usada que està en la capella.
Ítem un retaule de fusta que està en lo altar de la hermita que es feu en lo any
MDCLXXXII.
Ítem un quadro gran de la image de sant Roch que està en lo retaule de dit altar.
Ítem altre quadro mijanser que està en lo remat de dit retaule que es feu en dit any
MDCLXXXII, pintura a l’oli, ab la imatge de Nostra Señora contra la peste y sant Visent
Ferrer y diferents pintures.
Ítem un sant Christo crucificat ab sa peaña que està en dit altar.
Ítem una imatje de Nostra Señora de la Cova Santa de algeps que està en la capilla de la
dita hermita.
Ítem un roquet de llens prim usat.
Ítem una casulla de jamellot (sic) vert ab aygües ab un galonet de daurat negre, estola y
manipulo del mateix.
Ítem altra casulla de jamellot de llevant ab aigües encarnat ab galonet de plata guarnida,
estola y manipulo del mateix.
Ítem un sobre calis de tafatà blanch.
Ítem altre sobre calis de tafatà vert.
Ítem altre sobre calis de filadís vert tenat ab una randeta ab una creu de galó de plata.
Ítem altre sobre calis de setí blau ab un galonet de seda blanch.
Ítem altre sobre calis de tafetà encarnat ab galonet de plata.
Ítem una llàntia chiqueta de lleutó.
Ítem tres mocadorets de llens prim per a torcar mans a les misses.
Ítem un faristol de fusta per a el cor.
Ítem un plateret de obra fina y dos canadelles de vidre.
Ítem sis frontisses noves de ferro.
Ítem altre frontal de roig y blanch ab un galonet de plata falsa ab sa guarnició de fusta
que està en lo altar.
Ítem altre frontal de tafetà blanch ab una randeta de gasa negra.
Ítem una estola de tafetà groch ab franja vella per baix.
Ítem dos sobre calis de tafetà, lo hu morat y lo altre carmesí ab puntilla per la vora.
Ítem una casulla, estola y maniple de seda y filadis ab un galonet fals color garrofat.
Ítem un davant de altar blanch y colorat ab galonet.
Ítem una cortina ab una varilla de ferro per a cobrir lo altar en la semana santa.
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Ítem un quadro de Sant Vicent Ferrer que està damunt la trona.
Estos són los béns y ornaments que los dits jurats troben recaure en la dita hermita, los
quals tenia a càrrech y en comanda Joan Martí, dit Belenguer, hermità, protestant que
sempre que apareguen altres béns de dita hermita los inventariaran de nou, requerint et
cetera, lo qual et cetera. Actum en dita ermita de sant Roch construhïda en lo terme de dita
vila de Castelló de la Plana et cetera. Testes qui supra.
26
Visura de les obres fetes per Miquel Queralt en la casa de Fadrell
A.M.C. Protocol de Josep Llorens de Clavell. 1704, Octubre, 26.
Die XXVI mensis octobris anno a Nativitate Domini MDCCIIII.
Anno a nativitate Domini Millessimo Septingentesimo quarto, die vero intitulado vigésimo sexto mensis octobris. Comparegueren personalment davant la presència de mi Joseph
Llorens de Clavell, notari públich per tot lo Regne de València y dels testimonis deius escrits,
Gabriel Marçà y Jaume Dols, obrers de vila, experts comisaris y vesuradors verbalment
nomenats, és a saber, per part de Joseph Pasqual, laurador, procurador en lo corrent any
de la comunitat dels terratinents dels terme, lloch y comanda de Fradell, a dit Dols y per
part de Miquel Queralt, obrer de vila, a dit Marçà, per a efecte de visurar, regoneixer y tachar les millores y pijores de les obres que a fet lo dit Miquel Queralt en la hermita y casa
de dita comunitat, en execució de la planta, traça y capítols que es feren per a eixecutar
aquelles, segons lo acte del concert, capítols y lliurament que el rebé lo notari infraescrit
en vint y set de maig propassat, los quals, en virtut del jurament que an prestat, ells relació
fan haver accedit en lo dia de vint y sinch de joliol propasat, en presència de dites parts y
del notari infraescrit, a la dita hermita y casa e haver vist, regonegut y visurat dites obres y
les millores o pijores que y podia haver en aquelles y troben que dites obres estan fetes segons
art y eixecutades segons al respecte de la traça, capítols y nous concerts fets per dites parts,
ultra de lo que és conté en aquelles y lo dit Dols digué te obligació lo obrer de reparar les
parets que falten per dins de les dos sales y dit Marçà diu que no se atreveix a dar son sentir y així mateix fan relació que no obstant an trobat haver algunes millores, emperò se an
trobat també pijores, que comptades són més les pijores que millores quatre lliures y deu
sous, les quals te obligació de pagar-les lo dit Miquel Queralt, obrer de vila, a dita comunitat,
lo que dihuen just a Déu y ses conciencies y per lo jurament tenen prestat, de totes les quals
coses requeriren los ne rebés acte públich ad futuram rei memoriam, lo qual per mi dit notari
los fonch rebut en dita vila de Castelló de la Plana los dia, mes e any desus dits, essent
presents per testimonis a dites coses Vicent Garcia, llaurador de la vila de Borriol, y Baltasar
Pujades, corder de la present vila, respective habitadors.

27
Inventari de l’ermita de sant Joan.
A.M.C. Escriptures de la Vila. 1704-1707.1705, Octubre, 14.
Die XIIII mensis octobris anno a Nativitate Domini MDCCV.
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Com per a evitar tota manera de dol, frau, engany y suspició, nos los tudors y curadors
regents béns e drets de difunts y administradors que a son encàrrech y obligació tenen los
béns de aquella, per a en son cas y lloch bon compte era ho puixen donar dels béns e cosses
que se’ls han encomanat y entregat, per so yo Pere Vidal, notari, baciner del plat del gloriós
sant Joan, de la iglésia, béns y ornaments de aquella que està construïda dins los murs de
dita present vila, en lo carrer que de la plasa munta al portal nou dit de la Fira y a càrrech
y obligació y administració de dit plat y béns està lo cuidado de sa conservació, elet y
nomenat per lo consell celebrat en XXVII de dehembre propassat, en dit nom en presència y
assistència de Joseph Ruys, teixidor de lli de dita vila, que era la persona que servia y ha
servit de sacrista y cuidava de les claus de dita iglésia del gloriós sant Joan, de les robes y
demés ornament, de aquella fins lo dia de huy, fas inventari, annotació y cabreu dels béns
que ya y es topen (sic) en dita iglésia de dit gloriós sant Joan, preceïnt lo señal de la Santa
y Venerable cr-[creu]-eu, en e per la forma següent.
Primo, inventaria y annota ab lo present una clau gran de la porta principal de dita iglésia
y altra clau de la sacristia de aquella usades.
Ítem dins dita iglésia de dit gloriós sant quatre banchs grans de fusta nous ha on se
asenten les persones que acudixen a oir misa.
Ítem dos banchs de fusta de pi michaners usats.
Ítem dos banquets de fusta de pi michansers, lo hu tirant sis pams y lo altre quatre usats.
Ítem una taula de pi de cinch y mig y tres y mig pams usada.
Ítem una trona de fusta ab moldures postises ab sos claus pintada de diferents colors.
Ítem cinch llànties ab sos llànties y cordes, la una gran que està enfront de l’altar machor
y les altres quatre michaneres, que està cadascuna en sa capella, de llautó usada.
Ítem a la part de l’evangeli, en la capella junt a l’altar major, un quadro ab sa guarnició
y polseres de talla ab lo remat de aquell de obra de escultura ab la image del Pare Etern
pintat en remat, de llargària dit quadro de deu pams y set de amplària ab la glòria y
purgatori pintats en aquell a l’oli usat.
Ítem altre quadro en la capella de la part de la epístola ab sa guarnició plana dorada ab
ses moldures de la image de Nostra Señora del Roser, pintura a l’oli de huit pams de llargària
y sis de amplària usat.
Ítem en lo cor de la dita iglésia se topa un faristol per a posar los llibres per a cantar de
fusta de pi usat.
Ítem sobre la mesa de l’altar major de dita iglésia se topa un armari pintat ab son remat
de talla y enmig un serafí dins lo qual està reservada y tancada la image de Nostra Señora
del Roser ab son círculo del rosari de madera pintat y altre sobre aquell de flor de mans, la
qual image de Nostra Señora del Roser és de maçoneria de quatre pams de alçada poch més
o menys ab sa corona de plata sobre el cap, engalsada dita corona ab diferents pedres ab
un niño en los brasos també de maçoneria y en lo cap de dit niño una diadema de plata, dos
àngels de plata alrededor junt a la corona de la Mare de Déu, y sobre el rosari de Nostra
Señora un reliquiari de plata a la una part ab una pasta de Agnus Dei y en la altra una estampa de Nostra Señora y Sant Joseph, tres rosaris, lo hu de grana, altre de grans de àmbar
y lo altre de terongetes, un rastret de granats contrafets, un collar de perles contrafetes y al
coll de Nostra Señora un collar de perles falses ab una estrella de plata sobre obrada ab
una pedra colorada enmig, y lo Niño ab un collar de perles falces en una medalla del Pilar
y tres cortinetes de tafetà, la una de color roig, la altra de color blanch y la altra verda,
guarnides les tres, ço és les dos de bovellet negre de seda y la verda de un bovellet de plata
usades.
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Ítem sobre la mesa de dit altar major una ara, dos tovalles de cordones, les dos a mostres
usades
Ítem un frontal de catalufa de blanch y colorat ab son march de fusta corlat.
Ítem un sant Christo sobre dit armari de ha on està colocada Nostra Señora del Roser de
tres pams de alçada poch més o menys.
Ítem al peu de dit altar una tarima de fusta.
Ítem en les messes dels quatre altars se troben en cascuna sa ara per a la celebració de
les misses, en los tres ses tovalles en cascú y en lo altar de la Verge Santíssima dels
Desamparats dos tovalles noves y en cascú dels demés quatre altars son frontal en cascú de
llens pintat menys en lo del sant Joseph que està sobre la fusta pintat.
Ítem sobre la mesa de dit altar major se troba un lavabo y el Evangeli de sant Joan y un
faristolet per a tenir el misal
Ítem en la sacristia de dita iglésia es troba un misal nou y altre vell y un quadern de
rèquiem.
Ítem un calis y patena de plata sobredorat, la copa y patena
Ítem una casulla blanca de domàs ab son sobrecalis de domàs, bolsa del mateix y manipulo y estola del mateix
Ítem altra casulla de catalufa, manipulo y estola del mateix usats
Ítem altra casulla de tela de casa verda ab son manipulo y estola guarnida de galó fals.
Ítem altra casulla de chamellot de color roig ab son manipulo y estola usats.
Ítem altra casulla de morat tela de riso a florea son pasama de groch guarnida y son manipulo y estola usats.
Ítem una casulla vella de raso llis ab son galó de plata fals y son manipulo usats.
Ítem una altra guarnida ab sa randa de petiflor nova ab son singulo y amits usats.
Ítem altra alba, amito y señidor nova ab sa randa de dos dits de amplària.
Ítem una altra alba ussada guarnida de randa chiqueta, amito y señidor.
Ítem una bolsa de corporals verda de tela de casa ab sobre calis, sis de tafatà de diferents
colors.
Ítem un frontal donat (sic) blanch ab son galó fi.
Ítem un frontal de tela de alducar color musco ab son galonet fals.
Ítem sis estovalles grans per a el altar major, les tres de cordonets y les altres tres a
postres.
Ítem tres eixugamans de llens de casa.
Ítem una línea de rua ab son bovillet de tres dits guarnida.
Ítem quatre corporals ab ses palies, los tres nous y lo altre vell
Ítem uns corporals ab sa palia nous.
Ítem una capsa per a tenir osties de llanda y una campaneta de bronse.
Ítem un plat de estany ab ses canadelles de vidre.
Ítem tretse purificadors de cambray y quatre mocadors per a llavamans en un paneret de
sarga usat.
Ítem quatre candeleros de fusta platechats, dos y dos colorats usats.
Ítem un sobrecalis de tela de casa de color naranchat y vert usat.
Ítem una caixa de fusta de pi ab son pany y clau usada de cinch pams de llargària.
Ítem una taula de pi llarga ab son calaix ab pany y clau sobre la qual ya un sant Christo
de maçoneria ab sa peaña de llargària de quatre pams y mig usada.
Ítem un quadro ab sa guarnició ab la figura del Señor Don Juan de Ribera, Patriarca y
Arçobispo de València, pintura a l’oli.
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Ítem una creu llarga gran per a fer les viacruxis.
Ítem dos grades de fusta de pi usades.
Ítem altre banch de fusta de pi de una taula de cinch pams de llargària.
Ítem un espill de cosa de mig pam de lluna ab sa guarnició a la moda, negra.
Ítem dos llanternes per a acompañar lo sant Christo quant se fan les vía crucis.
Ítem un apagador de llums de llanda ab sa caneta.
Estos són los béns, robes, ornaments y demés que lo dit Pere Vidal, notari, en dit nom de
baciner y administrador de la iglésia del gloriós sant Joan ha topat en aquella y que ha donat
conte y rahó lo sobre dit Joseph Lluis, teixidor, sacrista y a càrrech del qual han estat en
comanda, custòdia y conservació aquells y les claus de dita iglésia y sacristia fins lo dia de
huy, tots los quals supraindividuats béns, ornaments, robes y demés que en lo present
inventari queden especificats in fencio se entregaran y encomanaran y pendrà a son càrrech,
custòdia y obligació Melchor Serer, puñaler, per haver fet elecció y nominació de la persona de aquell los jurats de dita vila per haver-se apartat de dit càrrech lo dit Joseph Lluis
per sa ancianitat, com inferius se encarrega de aquells dit Melchor Serer en presència del
qual y ab sa asistència se ha escrit lo present inventari y vist tots los supradits béns estar en
dita iglésia permanents en aquella, protestant lo dit baciner y administrador que si in eventum
apareixeran altres béns ésser de dita iglésia y a sa noticia pervindrà el que y hacha altres
ultra dels mencionats ab lo present farà descripció de aquells e annotació y cabreu ab lo
present inventari eo no farà altra de nou, protestant sin aliter de tot ço y quant li sia y per
més protestar pro quibus obliga en lo sobredit nom et cetera, com se trobàs present a la dita
confessió y escripció lo dit Melchor Serer, elet y nomenat en sachrista y custòdia y conservador dels béns, ornaments y demés supramencionats, accepta haver agut y rebut de mans y
poder de dit Pere Vidal, notari, en lo suprareferit nom de administrador y baciner en lo
present any de dita iglésia del gloriós sant Joan, en presència del notari escrivà y testimonis
deius escrits, en primer lloch claus de dita iglésia y porta de aquella, de la sachristia y demés
y en segon tots los supra especificats béns y demés ornaments que en cascun ítem del present
inventari van annotats y pren a son càrrech y obligació la custòdia, guarda y conservació
de aquells y cascú de aquells, et sic similiter suis loco et casu promet y de fet se obliga al
dit Pere Vidal, notari, en lo dit nom de baciner eo administrador del plat de dit gloriós sant
eo a sos successors en dit ofici y als jurats de dita present vila, que per a huy són y per temps
seran, ausents et notario ac scriba infraescrito inpulanti ac pro illis recipienti et suis que
sempre y quant li seran demanats dits béns supra continuats restituirà y tornarà aquells a
dits jurats eo baciners eo a la persona que tindrà lo poder per a dit efecte de haver-se de
restitui, pro quibus et cetera, obliga sos béns et cetera, de quibus et cetera, requirentes respective. Quod est Actum Castellione intus dictam ecllesiam dicti sancti Joannes et cetera.
Testes mosèn Vicent Vilar, prevere, Andreu Pasqual del Vilar, llaurador y Josep Lavall,
calderer, de dita vila de Castello habitadors.
28
Inventari de l’ermita de sant Jaume de Fadrell.
Arxiu Històric Provincial. Protocol de Juan Perez. nº 178. 1769, Agost, 22.
En la Villa de Castellón de la Plana a los veinte y dos días de el mes de Agosto de mil
setecientos sesenta y nueve años, Antonio Rubert, labrador y vezino de esta dicha villa, me
requirió disiendo que como a Procurador, Síndico General que se allava de los terratenien-
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tes de el término y encomienda de Fradell y en seguida de aver fallesido Joseph Ortis, ermitaño eo sacristán que era de la Casa y Heremita e iglesia parroquial de el Señor san Jayme
de dicha Comunidad, y por muerte de este avia nombrado en Sacristán interino, y hasta formalmente se acuerde en la Junta General de los terratenientes, a Pasqual Ortis, labrador
vezino de esta dicha villa e hijo de dicho difunto, en cuia consideración se asia preciso pasar a dicha encomienda y a su iglesia parroquial a asser inventario formal de los ornamentos, libros, ropas y alajas que ay en dicha iglesia y heremita, para la legitima quenta y razón de ello, y me requirió a mí, el infraescrito escribano, pasase a asistirle, y desde luego
nos conferimos al término de dicha comunidad de Fradell, y aviendo llegado a la casa
heremita e iglesia parroquial de san Jayme, y encontrado en ella al dicho Pasqual Ortis, su
sacristán interino, (a quienes yo el infraescrito escribano doy fe que conosco) por ante mi,
el dicho Antonio Rubert, como a tal Procurador Síndico General y en presencia de los testigos abajo escritos, requirió a dicho Pasqual Ortis exibiese y pusiese de manifiesto e inventariara todos los ornamentos, ropas, alajas, libros y demás propio de dicha iglesia parroquial
y su casa y heremita de el Señor san Jayme, y desde luego el contenido sacristán Pasqual
Ortis puso de manifiesto e inventarió una iglesia con dos retablos de masonería de el Señor
san Jayme, el mayor dorado el nicho, y santo montado con su cavallo, y lo demás corolado,
y el otro de pintura fina antiguo; un púlpito con su escalera de madera corolada; una lámpara de latón; quatro bancos de madera de ciprés, y uno pequeño; seis candeleros de madera para ensima de la mesa de el altar; tres frontales viejos, el uno de ilo y seda y los dos de
lienzo; unos caxones de madera en la sacristía para cerrar en ellos los ornamentos; quatro
casullas y una capa; quatro albas con sus estolas y manípulos; dos dalmáticas ropa antigua; un espejo pequeño con marco negro; dos misales, el uno viejo y el otro nuevo; tres breviarios viejos; una campana ensima de la iglesia; otra pequeña para aser señal al levantar
la ostia consagrada en la misa; una cruz de madera corolada; un incensario y naveta de
bronze; una calderita de cobre para poner agua bendita; un isopo; un atril de madera; una
cruz pequeña de madera; dos bordones de madera; un plato de latón y vinajeras de vidrio.
Y en la casa una mesa de pino; dos mesas de campaña con sus banquillos para comer; una
arca rota y rompida, y quatro bancos de madera de ciprés y uno de pino. Y en la iglesia un
cális con su bolsa, cubricalis y purificadores y corporales. De todo lo qual se constituió depositario el dicho Pasqual Ortis y se obligó tener de prompto y manifiesto, teniéndolo de su
quenta y riesgo bien custodido, y dar buena quanta y rasón de todo ello siempre que se le
pida a ley de depositario y bajo la pena de tal, para lo qual obligó su persona y bienes avidos
y por aver, y dio poder a los justícias de su Majestad y con especial a las de la villa de
Castellón de la Plana, a cuia jurisdicción se sometió e a sus bienes, para que le apremien
como por sentencia pasada en su juzgado y por él consentida. En cuyo testimonio otorgo la
presente en la casa y eremita de san Jayme de este término de la encomienda de Fradell en
dicho día veinte y dos de el referido mes de Agosto de mil setesientos sesenta y nueve años.
Siendo presentes por testigos Bautista Breva, labrador y Familiar de el Tribunal de el Santo Officio de la Inquisición, Thomás Paches, albañil y Nicolás Juncosa, alpargatero, vecinos de la misma villa de Castellón de la Plana. Y el otorgante ni el dicho Antonio Rubert,
Procurador General (a quienes yo el infrascrito escribano doy fe que conosco) no lo firmaron porque dixeron no saber, fírmolo a sus ruegos uno de dichos testigos.
Ante mi
Juan Perez escribano.
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Planificación para la preservación de colecciones en el Museo de Bellas Artes de Castellón
Con el objetivo de aumentar las capacidades para la conservación y mantenimiento de sus colecciones, el Museo de Bellas Artes de Castellón trabaja en la redacción de un plan de preservación que permita establecer sus programas de conservación preventiva y de gestión de emergencias presentes y futuros e identificar
las acciones a emprender.
Este artículo pretende ser una síntesis de los motivos y la metodología desarrollada para determinar las necesidades, establecer prioridades e identificar los recursos para su implementación relativos al programa de conservación preventiva.
CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN
Es en los primeros años de la década de los noventa cuando a los criterios ya
asentados de conservación curativa y de restauración formal1 se adhiere el concepto
de conservación preventiva como estrategia destinada a evitar o minimizar el dete1. BALDINI, U (Istituto Centrale per il Restauro) y otros.»Carta de 1987 de la Conservación y Restauración».
Art. 2.- Las definiciones de los significados de los términos de uso más frecuente […] son las siguientes:
Conservación: el conjunto de actuaciones de prevención y salvaguardia encaminadas a asegurar una
duración, que pretende ser ilimitada, para la configuración material del objeto considerado.
Prevención: el conjunto de actuaciones de conservación, al más largo plazo posible, motivadas por conocimientos prospectivos, sobre el objeto considerado y sobre las condiciones de su contexto ambiental.
Salvaguardia: cualquier medida de conservación y prevención que no implique intervenciones directas sobre el objeto considerado.
Restauración: cualquier intervención que, respetando los principios de la conservación y sobre la
base de todo tipo de indagaciones cognoscitivas previas, se dirija a restituir al objeto, en los límites de
lo posible, una relativa legibilidad y, donde sea necesario, el uso.
Mantenimiento: el conjunto de acciones recurrentes en los programas de intervención, encaminadas
a mantener los objetos de interés cultural en condiciones óptimas de integridad y funcionalidad, especialmente después de que hayan sufrido intervenciones excepcionales de conservación y/o restauración.
Este documento sustituye a la «Carta del Restauro de 1972».
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rioro de un Bien o un conjunto de los Bienes frente a cualquier tipo de agresión
natural o humana, desde el seguimiento y su control. Si la conservación y restauración persigue la recuperación individualizada del objeto, la conservación preventiva atiende la protección de éste y de la colección; una misión que dado el volumen
y diversidad de estos Bienes inventariados solo resulta posible desde la prevención2.
La preservación se convierte así en el medio más eficiente y eficaz con el que puede contar un Museo para custodiar un legado a transmitir. Esto ha permitido su desarrollo e implantación hasta convertirse en elemento primordial de cualquier política en materia de conservación de colecciones en el ámbito internacional.
ÉTICA Y DERECHO
La protección del patrimonio cultural ha generado numerosas iniciativas éticas
y jurídicas encaminadas a reducir su pérdida en beneficio de la sociedad, y los museos como instrumentos de salvaguarda y preservación de estos Bienes han contribuido activamente en su definición.
La conservación de los Bienes Culturales se configura en derecho con la Constitución Española de 1978 al encomendar a los poderes públicos la tarea de garantizarla3. Este precepto es desarrollado por la vigente Ley del Patrimonio Histórico
Español de 25 de junio de 1985 (LPHE)4 que encomienda a los museos la tarea de
preservar y salvaguardar el conjunto de las colecciones que custodian5. Tras la distribución de competencias autonómicas, la cobertura jurídica se completa con un
gran entramado normativo destinado a articular esta materia que se inicia en el año
1986 y concluye en el 2007.
En el caso de la Comunidad Valenciana, el compromiso con el patrimonio y la
definición de las funciones del museo en cuanto a la conservación de sus coleccio2. MAYOR ZARAGOZA, F: «Memoria del Futuro» Discurso Inaugural Encuentro Europeo Patrimonio Histórico Artístico y Contaminación. Consorcio Madrid Capital Europea de la Cultura. Madrid,
19-21 de noviembre. 1992.
«La prevención es una exigencia que va más allá de las razones culturales, de las razonas económicas, o de las razones políticas, la prevención es una exigencia ética. [….] El respeto a las generaciones
venideras constituye hoy una exigencia ética.»
3. Constitución Española 1978, art. 46.: «los poderes públicos procurarán garantizar la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de
España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad»
4. Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, art.39.1. «Los poderes públicos
procurarán por todos los medios de la técnica de conservación, consolidación y mejora de los Bienes
declarados de interés Cultural, así como de los bienes muebles incluidos en el inventario general.»
5. Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, art. 59.3: « son los museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural».
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nes se ordena a través de la LEY 4/1998 de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano6.
Pero si los textos legislativos regulan la responsabilidad de conservación de los
Bienes Culturales por parte de los poderes públicos y en particular de las instituciones museísticas en relación a los depositados en ellas, igualmente en el plano
ético organizaciones profesionales de proyección internacional se reafirman en sus
compromisos con la conservación.
Impulsada por el ICCROM, en el año 2000 se adopta en la reunión de la ciudad
finlandesa de Vantaa la «Estrategia Europea sobre Conservación Preventiva» en la
que se establecen cinco puntos claves como marco en el que trabajar para preservar el patrimonio de cada nación y de Europa7. Años después, ICOM reconoce en
su Código Ético8 a la preservación como elemento integral de la misión de estas
instituciones culturales.

6. LEY 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.
[1998/5159] «Preámbulo: […] Los Bienes que lo integran constituyen un legado patrimonial de inapreciable valor, cuya conservación y enriquecimiento corresponde a todos los valencianos y especialmente
a las instituciones y los poderes públicos que lo representan.»
LEY 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.
[1998/5159]. Título IV, art. 68. Museos: Concepto y funciones. 1. «Son museos las instituciones sin finalidad de lucro, abiertas al público, cuyo objeto sea la adquisición, conservación, restauración, estudio, exposición y divulgación de conjuntos o colecciones de bienes de valor histórico, artístico, científico, técnico, etnológico o de cualquier otra naturaleza cultural con fines de investigación, disfrute y promoción científica y cultural.» 2.» Son funciones de los museos: a) Conservar, catalogar, restaurar y exhibir de forma ordenada sus colecciones, con arreglo a criterios científicos, estéticos y didácticos.»
7. EUROPEAN COMMISSION PC STRAT – RAPHAEL PROGRAMME. «European Preventive
Conservation Estrategy» ICCROM(International Centre for the Study of the Preservation of Cultural
Property) – EVTEK(Institute of Art and Design of Finland, Department of Conservation – Instituto
Português de Conservaçáo e Restauro – Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France –
Ministry of Cultural Heritage of Hungary . Vantaa 2000.
Liderazgo: Los gobiernos deben asumir el liderazgo en la preservación del patrimonio cultural y
facilitar el desarrollo de estrategias y planes nacionales.
Planificación institucional: Los museos deben incluir la conservación preventiva en la planificación
institucional a largo plazo y utilizar metodologías acordes a este concepto.
Formación: Todas las personas que tienen relación con las colecciones deben tener una formación
adecuada y actualizada en el campo de la conservación preventiva, de acuerdo con su función y su responsabilidad
Acceso a la información: Todas las personas que tienen relación con el cuidado de colecciones deben tener conocimiento y acceso, de acuerdo con sus necesidades, a la información internacional sobre
conservación preventiva.
El papel del público: El público debe conocer el concepto de conservación preventiva y participar
en él.
8. Código de deontología del ICOM para los museos, Revisión 2006.
2. Los museos que poseen colecciones las conservan en beneficio de la sociedad y de su desarrollo
Principio: La misión de un museo consiste en adquirir, preservar y poner el valor sus colecciones
para contribuir a la salvaguarda del patrimonio natural, cultural y científico.
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EL ESCENARIO: LA INSTITUCIÓN, EL EDIFICIO Y LAS COLECCIONES
La Institución
El Museo de Bellas Artes de Castellón cuenta con el soporte corporativo de la
Diputación de Castellón como administradora de la custodia de sus fondos desde el
siglo XIX y de la Generalitat Valenciana, que a través de la empresa pública Proyecto Cultural de Castellón S.A. construye este gran espacio y asume su gestión así
como todas las actividades y eventos promovidos desde esta institución museística.
El objetivo perseguido con la construcción del inmueble es el de conservar la
memoria artística, histórica y cultural de la cultura valenciana y específicamente la
de la Provincia, trasladando y reunificando en un gran edificio lo que antes constituía el Museo Provincial de Bellas Artes de Castellón con sus colecciones de arqueología, cerámica, pintura y escultura, y el Museo Etnológico Provincial.
Esta Institución tiene unas finalidades claramente delimitadas en consonancia
con la definición que ICOM ofrece de un museo: «institución permanente que conserva y expone colecciones de objetos con carácter cultural para fines de estudio,
educación y deleite», quedando en esta definición perfectamente acotadas las cuatro direcciones que atiende esta Institución: la conservación, la exposición, la educación y la investigación9.
La iniciativa persigue además influir en la vida local con su apoyo al desarrollo de la Capital como destino de turismo cultural que complemente una oferta del
litoral muy desarrollada, y proyectándose hacia todo el territorio provincial; para
ello el museo organiza regularmente actividades paralelas con las que completa su
papel de dinamizador cultural.
El impulso de esta Institución ha generado un nuevo escenario que es compartido por numerosos museos de ciudades medias y que se caracteriza por una variada programación, el aumento significativo de afluencia de público, la utilización de
los repertorios o de algunos de sus elementos más relevantes en nuevos montajes
de carácter temporal dentro de la propia sede o en circuitos expositivos itinerantes,
y el tránsito y manipulación de las obras. Las colecciones como recursos han pasado de un estado de quietud a otro de enorme dinamismo y gran movilidad convertidas en productos con un ciclo de vida corto que sintoniza con el perfil de sociedad
actual y sus gustos de consumo.
El edificio
La sede del Museo de Bellas Artes de Castellón es un edificio de los arquitectos Tuñón y Mansilla con una interesante arquitectura propia del siglo XXI.
Merecedora de diversos premios nacionales y menciones internacionales10, busca
9. OLUCHA MONTINS, F. y DIAZ MANTECA, E.: Proyecto Museológico Museo Bellas Artes de
Castellón. Castellón 2000.
10. 1º Premio del COACV, 1999-2000, 1º Premio FAD Arquitectura 2001, Finalista en la VII edición del premio Mies van der Rohe.
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desde el proyecto obtener un fuerte impacto sobre el entorno urbano inmediato, que
revaloriza, y sobre la ciudad en general al configurarse como una de las fábricas más
emblemáticas de su nueva identidad urbana.
Inaugurado en enero del 2001, posee una superficie de más de 8.500 m2 repartidos en varios espacios que albergan diferentes secciones: la colección permanente, exposiciones temporales, biblioteca, auditorio, talleres de restauración, almacenes, administración y cafetería.
El excelente proyecto del complejo se traslada a las salas de exposición permanente con propuestas innovadoras en cuanto a la ordenación de sus espacios. A partir
de plantas de análogas dimensiones se recurre al desplazamiento métrico de su doble altura y al juego de luminarias que alterna o yuxtapone luz natural y artificial,
para conseguir escenarios irrepetibles en todo el recorrido. En cuanto a los materiales utilizados en su construcción cohabitan de manera sistemática el hormigón
blanco visto con encofrado de tabla menuda para los paramentos perimetrales con
los panelados de madera de roble blanco americano, lacados o con terminaciones
naturales a la cera en los interiores, techos y pavimentos.
La iluminación natural se convierte en un recurso presente en todas las plantas.
Grandes ventanales y lucernarios, matizados mediante un sistema exterior de lamas
en aluminio moldeado o con cortinillas interiores de madera que atenúan esta fuente de luz, la recogen y disminuye con la altura, localizándose su mayor afluencia
en la tercera y última planta del edificio.
El proyecto inicial prioriza la iluminación uniforme de los espacios y combina
la luz natural con diversas luminarias artificiales; por ello, el neón adquiere gran
protagonismo en salas y vitrinas y se complementa con lámparas halógenas
regulables para iluminación individualizada y directa de los Bienes. El modelo se
modifica para la sala de arqueología y etnología en la que únicamente se recurre a
la iluminación acentuada de los Bienes mediante proyectores.
El espacio y las colecciones
Una gran variedad de repertorios conforman la colección permanente del Museo. En exposición permanente o custodiados en sus almacenes, se agrupan en áreas
temáticas que abarcan desde las bellas artes y la cerámica a la etnología y la arqueología.
El diseño expositivo, resuelto desde el proyecto arquitectónico, destina las plantas tercera y segunda a la exposición permanente de pintura y escultura. Con un recorrido por las artes que se inicia en el siglo XIV y concluye en el XX recoge una
muestra de la creación artística en la que conviven diferentes técnicas y soportes:
Temple, óleo, tinta o acuarela sobre tabla, cobre, lienzo, cartón o papel; talla en
madera policromada o no; escultura en bronce o mármol; orfebrería. Las obras se
disponen a izquierda y derecha huyendo del abigarramiento y deja los ensanchamientos para la escultura.
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Cabe mencionar que para la segunda planta se proyectan y disponen dos vitrinas cerradas de gran formato, una de ellas recoge la colección de escudos procedentes de Vall d´Crist policromados sobre pergamino y madera y otra para la muestra de las cruces procesionales.
Las salas primera, baja y sótano destinadas a cerámica I y cerámica II, etnología y arqueología respectivamente, se ordenan mediante hileras de vitrinas en gran
formato, a modo de grandes expositores, que distribuyen el espacio en cuatro amplios corredores, permiten el ordenamiento de los contenidos y arbitran la circulación.
Las dos primeras ofrecen una importante colección de cerámica de entre los siglos XIII y XX principalmente vidriada con especial presencia de cerámica de reflejo metálico, azulejería y esmaltes policromos.
Para la planta sótano destinada a la etnología y arqueología, un proyecto
expositivo alternativo propone la ruptura de la continuidad impuesta por los
expositores dando protagonismo a los objetos e incrementa la presencia de recursos museográficos con paneles y elementos multimedia. Compartiendo espacio, las
muestras arqueológica y etnológica hacen un recorrido por la historia de las culturas y sociedades que han poblado Castellón a través de sus testimonios materiales
de índole diversa: metales, cerámica, vidrio, piedra, hueso y marfil, madera, tejidos, fibra vegetal, etc.
Los almacenes situados en el sótano, se distribuyen en dos amplias naves acogiendo uno los fondos de arqueología y el otro los etnológicos y escultóricos, con
un almacén estanco para la obra pictórica.

OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN
En este contexto, con un escenario más que adecuado en cuanto a las exigencias que una organización museística requiere para el desarrollo de sus funciones,
concluido el traslado de las colecciones museográficas propiedad de la Diputación
de su antigua sede en el palacio de la calle Caballeros al actual emplazamiento, desde la dirección del Museo de Bellas Artes de Castellón, conocedora de los riesgos
y consecuente al compromiso de la Institución con sus colecciones y depósitos, se
hace un esfuerzo por integrar en la gestión del museo un espacio destinado a la conservación preventiva mediante el desarrollo de un plan de actuación que permita
conocer las condiciones reales de las obras y su contexto para en caso de detectar
deficiencias poder establecer mecanismos eficaces que permitan subsanarlas.
El objetivo principal es por tanto el desarrollo de una estrategia que permita
aumentar las capacidades para mejorar la conservación y salvaguarda de colecciones en el Museo de Bellas Artes de Castellón mediante la redacción de un Plan para
la Preservación de Colecciones que incluya los programas de conservación preventiva y de emergencias.
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El programa de conservación preventiva incluye además tres líneas estratégicas sobre las que trabajar:
– Evaluación del entorno museo: estudio de las colecciones en cuanto a sus
materiales constitutivos y técnicas de factura, de su respuesta al contexto
medioambiental y arquitectónico, en relación con su uso y manipulación.
– Plan de prioridades de actuación: Diseño de estrategias sostenibles para control, adopción de soluciones e intervención sobre las condiciones.
– Desarrollo de herramienta TIC que permita la planificación de medidas
correctivas/preventivas para las colecciones y una visión general de su estado (nivel I), así como obtener un diagnóstico y prescribir acciones de intervención (nivel II).
Con la Implantación de la gestión del cuidado de las colecciones en los planes
generales del Museo, es objetivo también del plan imbricar esta función con todas
aquellas actividades abordadas por la Institución en que las colecciones se vean
implicadas.
Las claves que justifican la necesidad de afrontar un plan de preservación de
colecciones se encuentran en la diversidad de los entornos conseguidos desde el
proyecto arquitectónico y en definitiva de las condiciones que rodean a las obras;
en la heterogeneidad de los bienes, con materiales constitutivos y técnicas de factura dispares que tendrán una respuesta al entorno también diferenciada; y en la
movilidad y manipulación de algunos de ellos. Todo esto conlleva barajar un importante número de variables en la búsqueda de soluciones para su correcta conservación que comporta optimizar los recursos del museo.

REALIZACIÓN

– Evaluación de las necesidades del entorno museístico y sus colecciones para identificar, valorar y ordenar por orden de prioridad problemáticas y necesidades
– Redacción del plan de conservación preventiva.
– Establecimiento de protocolos.
– Desarrollo de un programa de software para la administración de la conservación preventiva de colecciones con diferentes aplicaciones.

IMPAC- REALIZACIÓN
TO

IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS

– Implicar a todos los departamentos del Museo en el desarrollo de planes de
Conservación preventiva.
– Mejorar las capacidades para la preservación de colecciones en el Museo de
Bellas Artes de Castellón: en cuanto a su conservación preventiva.
– Incorporar el concepto de preservación o custodia compartida a los materiales
didácticos como apoyo de las actividades de formación propias del museo.
– Alcanzar la excelencia de la calidad en el cuidado de las colecciones para el
Museo de Bellas Artes de Castellón
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se plantea un modelo de seguimiento y autoevaluación orientado hacia los resultados de la actividad, y la implantación del objetivo estratégico principal del proyecto. Así mismo se evalúa el desarrollo y la implicación de las personas, el establecimiento de relaciones de colaboración externa y la mejora permanente del sistema que se propone.

DE RESULTADO

DE REALIZACIÓN

INDICADORES
–
–
–
–
–
–
–
–

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

–
–
–
–
–

Nº de departamentos implicados
Nº de estrategias desarrolladas a partir del plan
Nº de mejoras previstas a partir del plan
Nº de mejoras realizadas a partir del plan
Nº de programas de medidas correctivas/preventivas desarrollados a partir del
plan
Nº de diagnósticos y prescripción de acciones sobre las obras que se han
realizado a partir del plan.
Nº de material didáctico en que se hace referencia a la conservación

–

DE IMPACTO A
LARGO PLAZO

–
–
–
–
–
–

de encuestas
de ámbitos estudiados
de protocolos
software
de aplicaciones
de Recursos catalogados en el tiempo previsto
de artículos publicados en revistas especializadas.
de artículos publicados en revistas de divulgación institucional

Nº de protocolos anuales de control aplicados
Nº de actividades en las que el plan ha supuesto una contribución o mejora
Periodo de tiempo transcurrido entre una autoevaluación y la siguiente (anual,
bianual, trienal)
Periodo de tiempo transcurrido en la modificación de los objetivos a partir de
los resultados.
Nº de mejoras en innovación implementadas (anual, trienal, quinquenal)

ESTRATEGIA DEL PROYECTO
El diseño de la estrategia prevé la consecución de los objetivos específicos previstos a través de sus líneas estratégicas y de las actividades requeridas para tal fin.
Cada una de las actividades programadas se encuentra vinculada a sus inmediatas
y conlleva un objetivo operativo establecido con un resultado también previsto que

PLANIFICACIÓN

PARA LA PRESERVACIÓN DE COLECCIONES EN EL MUSEO ...

215

deberá alcanzarse a través de unas acciones. Una planificación tan medida permitirá advertir y resolver desde el proyecto incoherencias en la programación y facilitará el seguimiento y evaluación del mismo durante las fases de desarrollo e implantación a través de los indicadores seleccionados para tal fin.
La estrategia del proyecto, en definitiva, parte de una pluralidad de casuísticas
y encuentra en la planificación de acciones encadenadas un método adecuado para
resolver el conflicto planteado.

ACTIVIDADES Y MEDIOS:
Inspección y evaluación de las necesidades de control del entorno museístico
Actividad 1

Título

Recopilación previa de información

Objetivo

Detección de áreas claves

Resultados
previstos

Caracterización de la Institución a partir de datos sobre
la misión, el edificio, colecciones, personal, actividades, etc.

Medios

RRHH

Descripción de la actividad y acciones:
Recopilación de información relativa a la situación de la Institución, Entidades administradoras, misión, planos del edificio y posibles reformas de la estructura, ubicación urbana, climatología de la zona, normativas internas sobre administración de colecciones, préstamos, tránsito y manipulación de colecciones, almacenamiento y exposición, limpieza, seguridad y mantenimiento, etc.
Acciones:
– Redacción de encuesta
– Entrevistas con el personal implicado
– Recopilación y clasificación de documentos
– Compilación de pautas de actuación preventiva realizada por la Institución hasta el momento
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Título

Estudio del medio

Objetivo

Estudio de factores que condicionen la estabilidad
de las colecciones

Resultados
previstos

Caracterización de ítems determinantes para un museo.
Recopilación de datos que permitan establecer relaciones
causa-efecto entre el entorno y las colecciones.
Valoración previa de niveles de riesgo.

Medios

RRHH, instrumental medición y control.

Descripción de la actividad y acciones:
Estudio de los diferentes factores que pueden afectar a la conservación y cuidados de las colecciones:
– MACROAMBIENTE DEL MUSEO. Estadística meteorológica local. Estudio de la calidad
del aire outdoor/indoor; Estadística de temperatura y humedad relativa museo.
– EDIFICIO DEL MUSEO: Respuesta a la temperatura. Características térmicas de la construcción; Control de humedad en fuentes exteriores e interiores; Tipo de ventilación y filtración. Iluminación: luz natural/artificial, luz visible/invisible. Protección contra el biodeterioro
(plagas). Resistencia y protección contra incendios. Seguridad física.
– ENTORNO DE LA COLECCIÓN: Normas y sistemas expositivos y de almacenamiento.
Acciones:
– Redacción de encuesta
– Entrevistas con el personal implicado
– Compilación de estadísticas, gráficas y realización de mediciones.
– Valoración previa, interrelación con agentes de deterioro y representación matricial de
niveles de riesgo.

Actividad 3

Título

Estudio de las colecciones

Objetivo

Conocer el uso y administración de las colecciones así
como su sensibilidad a los agentes de deterioro.

Resultados
previstos

Caracterización de repertorios en cuanto a su respuesta
al medio

Medios

RRHH,

Descripción de la actividad y acciones:
IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES COLECCIONES (materiales constitutivos, técnicas de ejecución, estado conservación) Y USO (exposición, investigación, educación); NORMAS de mantenimiento y manipulación; de préstamo y motivos; sobre los sistemas expositivos;
sobre sistemas de almacenamiento, etc.
Acciones:
– Ponderación de la sensibilidad de las colecciones a los agentes de deterioro (Humedad
Relativa/temperatura; radiación; contaminantes, infestaciones, biodeterioro .
– Valoración previa, interrelación con agentes de deterioro y representación matricial.
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Título

Conclusiones

Objetivo

Registrar y relacionar por orden de prioridad contextos
problemáticos.

Resultados
previstos

Documento de síntesis.

Medios

RRHH
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Descripción de la actividad y acciones:
Redacción de un documento que describa y ordene por prioridad las condiciones, factores
patógenos y riesgos para los repertorios estudiados.
Acciones:
– Análisis DAFO para determinar fortalezas, debilidades, amenazas, y oportunidades.
– Evaluación de resultados y actualización de información respecto a materiales seguros
para la construcción de mobiliario y aislamientos en almacenes y exposiciones.

Desarrollo de un plan de acción que establezca prioridades de actuación
Actividad 5. Título

Protocolos de actuación

Objetivo

Diseño de estrategias sostenibles para control del entorno
dentro del contexto de la institución.

Resultados
previstos

Redacción de un documento que
contemple aquellas medidas que garanticen la correcta
conservación de las obras.

Medios

RRHH

Descripción de la actividad y acciones:
Marcar ámbitos de actuación y objetivos así como planificar las líneas de actuación.
Acciones:
– Diseño de estrategias para el edificio: redacción de protocolos de inspección, de mejoras
y renovación en su caso.
– Diseño de estrategias para las colecciones: redacción de protocolos de inspección, mejoras
y de renovación en su caso.
– Diseño de protocolo en caso de préstamo: requisitos y valoración del caso.
– Intervención sobre las condiciones ambientales generales.
– Intervención sobre las condiciones particulares.
– Intervención sobre la iluminación.
– Intervención en las salas de reserva.
– Control individual de estado de conservación de las piezas.
– Actuación sobre el control de movimientos, de las obras en la institución y en caso de
préstamos temporales.
– Revisión del Plan y acciones correctoras.
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Creación de una herramienta TIC para control de colecciones

Actividad 6

Título

Elaboración de un sistema informático

Objetivo

Disponer de una herramienta de trabajo homogénea
para la gestión de las colecciones.

Resultados
previstos

Programa de software que permita optimizar la administración
de los recursos culturales del museo mediante el uso de las
nuevas tecnologías.

Medios

RRHH, Servicio informática-programación
Diputación de Castellón.
Descripción de la actividad y acciones:
Elaboración de un sistema integrado informático a partir de los medios que aportan las nuevas
tecnologías para la administración de la conservación de colecciones. El programa de software
será diseñado para ser utilizado por personas de experiencia y aptitud variada y presentará dos
niveles:
– Un primer nivel de evaluación inicial destinado a todo el personal del museo y producirá informes sobre propuestas de conservación preventiva. Esta opción ayudará a centrarse en prioridades con el fin de hacer el mejor uso posible de los recursos, aportará pruebas a la planificación
de colecciones en un programa de medidas correctivas/ preventivas de conservación que pueden
ser muy útiles en la búsqueda de financiación. Ayudará a planificar eficazmente los presupuestos
y recursos así como actividades relacionadas con las colecciones del museo: exhibiciones, programas pedagógicos, préstamos o de investigación. Proporcionará medios para la consecución de
la coherencia entre los diferentes estudios realizados. Habilitará a personal del museo sin gran
experiencia en este ámbito para evaluar las colecciones cuantificables con el objetivo de obtener
una visión general del estado.
– Nivel 2, de evaluación de la conservación, destinado al uso de los profesionales de la conservación que pueden requerir más detalle y una gama más amplia, completa y profunda de datos en
el informe, cubriendo esa parte del estudio en la que la interpretación de datos y el análisis detallado de las condiciones son necesarios para obtener un diagnóstico y prescribir acciones de intervención.
Acciones:
– Diseño del programa de gestión
– Elaboración de un programa de recogida y procesamiento de datos procedentes de las
diferentes áreas del edificio que contiene las colecciones.
– Puesta a punto del sistema para su funcionamiento.
Actividad 7. Título

Inventariado de las colecciones desde la perspectiva
de su conservación preventiva.
Objetivo
Caracterización de cada uno de las obras y objetos que
componen los repertorios del museo.
Resultados
Diagnostico del estado real de las colecciones para establecer
previstos
pautas de actuación.
Medios
RRHH
Descripción de la actividad y acciones:
Acciones:
– Catalogación de cada recurso utilizando la base de datos prevista para este fin.
– Validación de estas herramientas.
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ACTUACIONES DE MEJORA LLEVADAS A CABO EN EL MUSEO DE
BELLAS ARTES DE CASTELLÓN
CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Factores deterioro /
tipo de daño

Seguimiento

Actuación

Iluminación /
fotodegradación

Medición periódica de niveles y
composición espectral de la luz

– Corrección mediante filtrado de
radiación ultravioleta en luminarias
de las salas.
– Aporte de barreras que protejan las
obras de la radiación solar directa.
– Sustitución e incremento de
luminarias en salas para mejor
lectura y regulación.

Hongos y bacterias /
plagas

Recuento ambiental y de superficie

– Recuento e identificación de
bacterias y hongos en salas y
almacenes / resultado: no existe
amenaza.

Insectos xilófagos /
plagas

Revisión periódica de obras
e instalaciones.

– Desinsectación curativa por anoxia,
en atmósfera controlada de nitrógeno
y posterior tratamiento preventivo
para obras de arte con soporte de
madera.
– Desinsectación curativa y preventiva
por impregnación para Bienes
Etnológicos.
– Desinsectaciones periódicas de salas
y almacenes (insectos reptantes).

Contaminantes
Estudio calidad del aire
ambientales / corrosión autdoor/indoor

– Ponderación contaminantes
inorgánicos / resultado calidad aire:
no existe amenaza.
– Ponderación contaminantes
orgánicos: investigación en proceso.

Fluctuaciones
ambientales
(Humedad relativa
y temperatura) /
alteraciones
fisicoquímicas diversas

– Mejora del sistema actual de
climatización con aporte de nuevos
equipos/ resultado: estabilización de
HR y Tª de acuerdo a los valores
establecidos.

Medición diaria / estacional /
anual autdoor / indoor para
establecer patrón
de comportamiento

Sistemas de almacenaje Revisión de Bienes en depósito
obsoletos/ degradación
química y mecánica.

– Sustitución por nuevos de calidad
museo.
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José Climent Avinent, humanista del siglo XVIII
y su colaboración en las publicaciones
de Andrés Piquer Arrufat1
1. Introducción
El obispo Climent fue uno de los oradores sagrados más importantes de su tiempo. Una figura excepcional de especial relevancia en la España del siglo XVIII y
de la ilustración católica. El Dr. Piquer fue notabilísimo científico-filósofo, eminente
médico y emblemático novator del siglo XVIII.
La influencia que tuvo Climent (1706-1781) en las publicaciones de Piquer
(1711-1772) es reflejo de la singular amistad que se estableció entre estos dos prestigiosos humanistas del siglo XVIII.
Climent y Piquer fueron catedráticos de la Universidad de Valencia. Vivieron
durante el siglo XVIII los reinados de Felipe V y, especialmente, los de Fernando
VI y Carlos III, que suscitaron un cambio radical en la política y sociedad de España con los consiguientes problemas Iglesia-Estado. Climent, a propuesta de la
Santa Sede, fue nombrado por Carlos III obispo de Barcelona. Piquer ocupó, en Madrid, el cargo de Médico de Cámara de los monarcas: Fernando VI y Carlos III.
Todas estas premisas son suficientes para tener que recordar, aunque sea sólo de
forma sucinta, las biografías de ambas personalidades ya relatadas en otros, y no
pocos, escritos.
2. Climent y su época
Climent nació en Castellón el 11 de marzo de 1706. Realizó los estudios primarios en su ciudad natal, en las Aulas de Gramática. En 1722, con dieciséis años,
se gradúa en Artes en la Universidad de Valencia. Posteriormente obtuvo el grado
1. Este trabajo complementa otro nuestro: La enseñanza de la física en el siglo XVIII. La física
moderna, racional y experimental (1745) de Andrés Piquer Arrufat publicado en la revista del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentale y Sociales, de la Universidad de Valencia, 2007, (21),
169-196.
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de Doctor y fue catedrático de Filosofía de la citada universidad en 1728, cuando
tenía veintidós años. En 1731 fue ordenado sacerdote. El Arzobispo de Valencia,
D. Andrés Mayoral, le confiere el cargo de Rector parroquial de la iglesia de San
Bartolomé en 1940. Transcurridos ocho años es nombrado Canónigo Penitenciario
de la Catedral de Valencia. Poco tiempo después obtuvo el Canonicato Magistral.
En 1766 establece su domicilio en Barcelona como obispo de la diócesis, a cuya
categoría eclesiástica había sido promovido por el rey Carlos III, previa propuesta
de la Santa Sede. En este nombramiento intervino su amigo personal y Ministro de
Gracia y Justicia D. Manuel Roda. Transcurridos nueve años, por razones que más
adelante explicaremos, se creyó conveniente trasladarle como obispo a Málaga. Tras
renunciar a este cargo determinó recluirse en Castellón, donde terminaría los últimos años de su vida.
En el siglo XVIII y en el periodo que abarca desde 1706 a 1781 (nacimiento y
fallecimiento de Climent), España va a ser un «hervidero» de acontecimientos históricamente trascendentales. En 1700 se acababa de estrenar el acceso de los
Borbones al trono de España. De acuerdo con lo dispuesto en el testamento de Carlos II, fallecido sin descendencia, se nombraba rey de España a Felipe de Anjou,
nieto del rey de Francia Luis XIV. Esta decisión no fue aceptada por el emperador
Leopoldo I porque frustraba la opción a la corona de España a su segundo hijo el
archiduque Carlos, con lo que a comprometió a Alemania en la denominada Guerra
de Sucesión. La batalla que tuvo lugar el 25 de Abril de 1707 en las cercanías de
Almansa, entre partidarios del archiduque por un bando y de Felipe de Anjou por
otro, terminó con la victoria de éste. Años después, con el título de Felipe V, fue
universalmente reconocido y confirmado rey de España por el Tratado de Utrech
celebrado en 1713. No deben olvidarse los logros institucionales de los primeros
Borbones. Felipe V fue el creador de la Real Academia Española (1713), la Biblioteca Real (1712) y la Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744). Al abdicar su padre en febrero de 1724, Luís I de Borbón heredó el trono. Su reinado fue
efímero, murió en octubre del mismo año. Felipe V, nuevamente rey, mantendría el
reinado hasta su fallecimiento en 1746. Le sucede su hermanastro Fernando VI, y a
éste su tercer hijo Carlos III (fruto del matrimonio con su segunda esposa, Isabel
de Farnesio) quien reinaría desde 1759 hasta 1788. No pocos historiadores coinciden en que fue uno de los mejores reyes de España.
Durante el reinado de Calos III tuvieron lugar dos eventos muy singulares: el
motín de Esquilache y la expulsión de los jesuitas de España y sus colonias, en abril
de 1767. En esta decisión, calificada de radical, se alegaba la participación de los
jesuitas en los levantamientos populares que sucedieron durante ese año y que en
Madrid se reflejaron en el citado motín. La expulsión de los jesuitas fue considerada por muchos reformistas como indispensable para la renovación del pensamiento
y ciencia española, opinión no compartida por todos los historiadores a tenor de la
preparación cultural y científica de muchos religiosos de la orden.
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Instalada la dinastía borbónica en España cabe pensar que, durante todo el siglo XVIII, el influjo francés se haría notorio en la vida política y cultural, tanto
personal como institucional. A ello contribuyeron reformadores como el P. Feijoo,
o renovadores como el humanista y erudito valenciano Gregorio Mayans y Siscar.
Durante esta transición de los Austrias a los Borbones se establecería un notable
incremento de las comunicaciones con la Europa católica y la Europa protestante.
La expulsión de los jesuitas en 1767 marcó un punto de inflexión para que las nuevas corrientes filosóficas europeas traspasaran las fronteras entre España y Francia
y presionaran para conseguir reformas eclesiásticas.
Climent publica el 26 de Marzo de 1769 una controvertida pastoral dirigida
específicamente a la ciudad de Barcelona, «en ella, Climent criticaba el lujo y la
relajación de la disciplina moral de la Iglesia empleando un lenguaje de oposición,
y una retórica de austeridad (…)»2. Allí mismo exhorta a la práctica por parte del
clero de la disciplina de la iglesia primitiva en cuanto al cumplimiento de las normas que tenían vigencia en la administración de sacramentos.
Climent en su escrito diagnostica: el desorden de la Iglesia de su tiempo; el
anticatolicismo de una sociedad que se autocalificaba de progresista, en la que imperaba el lujo como seña de identidad; y una relajación de la disciplina moral. Todo
ello resulta acuciante en el entorno de un siglo XVIII caracterizado por el bienestar
y el progreso. Climent va a aconsejar en su discurso como medios para combatir la
desorganización reinante admirar y emular la austeridad y la caridad cristiana, virtudes que se encontraban en la Iglesia primitiva. Postula los concilios eclesiásticos
y la invulnerable jurisdicción espiritual de los obispos como actuaciones necesarias
para llevar a cabo una profunda reforma. Abogaba por una mayor autoridad
episcopal, por el restablecimiento de los concilios provinciales y por una fundamental dedicación a la caridad cristiana. La citada pastoral, como se temía, no resultó
ser del agrado del Papa Clemente XIV. La virtual libertad de los obispos podía establecer dudas sobre la autoridad de Roma: «Rey y Papa solicitaron una investigación de la pastoral clementina. Ahora bien, la comisión designada al efecto no
halló nada de sedicioso ni de naturaleza antipapal en las palabras de Climent y el
obispo no fue penalizado en aquel momento»3.
El asunto se dejó al juicio del Consejo de Castilla y de una comisión especial.
El 22 de noviembre de 1769 los regalistas4 que integraban la comisión entregaron
al rey las siguientes conclusiones: «antes bien, hemos observado, con mucha edificación nuestra, que estos escritos promueven notablemente la sólida instrucción y
piedad y manifiestan en su autor un sacerdote en cuyos labios está custodiada la
2. Smitd, J. (2002). Piedad e Ilustración en relación armónica. José Climent i Avinent, obispo de
Barcelona (1766-1775). Trad. de Monserrat Jiménez Suresa. Manuscritos, 20, p. 95.
3. Ibidem, p. 97.
4. Defensor de las regalías de la corona, privilegio que la Santa Sede concede a los reyes en algún
punto relacionado con la disciplina de la Iglesia.
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ciencia, un pastor vigilante para fortalecer su grey contra los contagios del siglo y
un celo episcopal digno del tiempo de los Basilios y Chrysóstomos (...)»5.
Agregado a todo lo anterior surgieron problemas específicamente catalanes: la
intervención de Climent a favor de los amotinados quintos de 1771, que se oponían
al reclutamiento de jóvenes para una reorganización del ejército, y de los cuatro
diputados detenidos por los mismos motivos.
En Febrero de 1775 Climent fue urgido a que presentara su dimisión como obispo de Barcelona y aceptar el nuevo nombramiento como obispo de la diócesis de
Málaga.
A pesar del favorable informe, en el que se demostraba que su honor quedaba
lejos de toda tibieza, no sólo dentro de la Iglesia sino también en España y en el
lugar que él consideraba más importante, los fieles de su diócesis. Climent consciente de sus conflictos con las autoridades, de que sus esfuerzos por consolidar una
amplia reforma eclesiástica y moral habían fracasado, de no haber conseguido sus
objetivos por falta de apoyos institucionales y de que las reformas por él promovidas no habían sido implementadas, sin interés alguno por la sede episcopal de Málaga, por razones obvias, se vio obligado a renunciar a este honor, y traslada su definitiva residencia a Castellón.
A consecuencia de la repetición de una hemiplejia que padeció en Barcelona,
falleció el 28 de noviembre de 1781. Está enterrado, tal como tenía dispuesto, en la
iglesia donde había sido bautizado, hoy concatedral de Santa María.
3. Andrés Piquer Arrufat. Las Academias
Andrés Piquer Arrufat (n. 1711 Fórnoles6, Teruel; f. 1772 Madrid7), se ha tenido como valenciano por vivir muchos años como médico y profesor de la Universidad de Valencia. En alguna biografía suya se escribe nacido en Zaragoza8.
Después de realizar estudios primarios en su pueblo natal, pasó a otro Fresneda
(también aragonés), para completar su formación y aprender Gramática, Retórica y
Poética.
5. Smitd, J. (2002). Op.. cit., n.1, p. 106.
6. Fórnoles es un pequeño pueblo del partido judicial de Valderrobres, provincia de Teruel, diócesis de Zaragoza. En el siglo XVIII, como consecuencia de las guerras de sucesión, Fórnoles se convirtió
en centro de refugiados, entre ellos la familia Piquer, procedente de Cerollera. Andrés Piquer y Arrufat,
hijo de Fórnoles, filósofo y médico de cámara de Fernando VI y la reina Bárbara de Braganza, logró y
obtuvo de SS.MM. la financiación para realizar importantes mejoras en su pueblo. A pesar de ser uno
de los menos poblados de la comarca de Matarranya, hoy es uno de los que mejor han conservado el
tipismo de estas tierras adquiriendo cierto valor turístico como ocio y tranquilidad, con sus centenarias
calles y el encanto de los paisajes donde está ubicado, (www.penyapork.com/historia.aspx).
7. Está enterrado en el Convento de los Agustinos descalzos, llamados Recoletos de Madrid.
8. El pueblo de Fórnoles pertenece a la diócesis de Zaragoza, de donde dista menos que de Teruel.
Ello explicaría, quizás, la confusión de algún bibliófilo, como la de Fr. Miguel de San José que cita a
Piquer como nacido en Zaragoza.
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En el año 1727, con dieciséis años, y bajo los auspicios de su hermano Cosme
que ejercía la medicina en Valencia, comenzó en la Universidad de esta ciudad los
estudios de Filosofía9. Tres años más tarde se dedicó al estudio de la medicina.
Obtuvo, previamente, el grado de bachiller en artes y seis días después, el 9 de febrero de 1734, el de bachiller en Medicina. En mayo del mismo año bajo el mecenazgo del canónigo José Castellvi, obtuvo el grado de doctor.
Durante dos años (1734-1736), fue académico público o catedrático extraordinario, situación especial del profesorado que no era, en terminología actual, catedrático numerario. Los horarios y fechas de impartir las clases tenían una reglamentación muy particular10.
Durante el siglo XVII, en Europa habían surgido las primeras reacciones contra la mentalidad tradicionalista de las universidades. Eruditos, principalmente científicos, se reunían en tertulias que se celebraban en casas de particulares de renombre. En ellas se discutían temas relacionados fundamentalmente con las ciencias y
la filosofía. Estas tertulias, con el tiempo, serían la levadura de las Sociedades Científicas tales como: la Royal Society de Londres, la Academia de Ciencias de Paris
y la Academia de Ciencias de Berlín.
En España el precedente habría que buscarlo en la Regia Sociedad de Medicina
y otras Ciencias de Sevilla11 fundada en 1700. Esta institución se puede considerar
como la primera sociedad científica española con arraigo innovador.
A la Regia Sociedad de Sevilla siguió la fundación de la Academia Médica
Matritense con la esperanza de su utilidad en el adelanto de la medicina en España.
Sus estatutos fueron aprobados por el Real y Supremo Consejo de Castilla, después
de haber obtenido el Privilegio de su Majestad expedido el día 13 de septiembre de
1734. Los académicos eran de tres categorías: numerarios, de ejercicio y de honor,
divididos en varias Facultades pertenecientes o conducentes a la medicina. El número de académicos se fijó en noventa y seis que excedía, según Feijoo12, en veinte
y seis a la Academia Real Parisiense de las Ciencias, fundada en 1699, que sumaban como máximo y entre todas las clases, setenta.
El destino de la Academia queda especificado en el artículo cincuenta de sus
estatutos que dice: «El fin primario, e idea general de la Academia, será manifestar
las verdaderas, y provechosas máximas de la Medicina y Cirugía, por el camino de
la observación, y experiencia; proponer las utilidades de la Física mecánica; ade9. Para matricularse en la Facultad de Medicina era condición necesaria haber aprobado tres cursos
de Filosofía en la Facultad de Artes. El grado de bachiller en medicina se obtenía después de haber aprobado cuatro cursos de estudios y estar en posesión del bachillerato en artes.
10. Mindan, M. (1991). Andres Piquer (Filosofía y Medicina en la España del siglo XVIII). Librería General, Zaragoza, p. 17.
11. La Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla, tuvo su origen en unas reuniones
periódicas de la conocida como: Venerada tertulia hispalense médica-chimica, anatómica y matemática, que tenían lugar en casa del doctor Juan Muñoz y Peralta.
12. Feijoo, B. J. (1676). Discurso decimocuarto. De lo que sobra y falta en la enseñanza de la Medicina. Teatro Crítico Universal .Madrid, t.7, párrafos 22 y 23.
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lantar los descubrimientos de la Anatomía; distinguir sin confusión los Experimentos Químicos; y finalmente averiguar cuanto pueda ser útil, y conveniente de la
variedad admirable de la Historia Natural, en cuya consecuencia propondrá con claridad lo verdadero como seguro, lo provechoso como útil, lo verosímil como admirable, y lo experimental como demostrable».
Jorge Mª Ayala escribe: «Las Universidades representaban la actitud más conservadora, mientras que las Tertulias y las Academias eran partidarias de introducir las novedades filosóficas-científicas que iban llegando. De ahí deriva el nombre de Novatores con que fueron motejados por los conservadores»13.
Andrés Piquer en algunos de sus escritos figura como socio de la Real Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla. Este médico aragonés destacó por su
labor como renovador y actualizador en casi todas las esferas del saber, representando en su época lo más sobresaliente dentro del campo científico-filosófico.
Otra institución de aquella época fue la Academia Valenciana, fundada en 1742,
por iniciativa del erudito D. Gregorio Mayans y Siscar, persona clave en la recuperación cultural de la España del siglo XVIII. La Academia estaba «integrada por
personalidades presentes y ausentes, es decir, nacionales y extranjeras, y teniendo
como fines principalmente los de conservar las memorias de autores antiguos, recogiéndolas e ilustrándolas, para bien de las artes y las ciencias en España; entre
sus objetos inmediatos figuraban, entre otros, el estudio de la Historia Natural de
España y también de la Medicina Española»14. Los miembros que a ella pertenecían
se llamaban académicos valencianos. Tuvo una existencia efímera, pues duró hasta
1751. En la actualidad está reinaugurada y en potencial funcionamiento.
Piquer publica su primera obra en el año 1735, a sus veintitrés años, Medicina
vetus et nova. La trascendencia de esta publicación fue tan sobresaliente que, unida
a otras en 1739, la Real Academia Medica-Matritense remitió al Dr. Piquer el título de Socio Honorario, sin que hubiese realizado ninguna petición previa. Tres años
después, en 1742, tras la reglamentada oposición fue nombrado Catedrático de Anatomía de la Universidad de Valencia. En 1749, en reconocimiento a sus méritos profesionales la Academia Médica de Oporto lo nombra socio honorario.
Andrés Piquer figura como Socio Honorario de la Real Academia MédicoMatritense y Académico Valenciano, en las sucesivas ediciones de sus libros: Física Moderna, Racional y Experimental (1745) y Tratado de las calenturas (1751).
En 1751 el Rey Fernando VI le nombra Médico de Cámara15 supernumerario y
Andrés Piquer se ve obligado a trasladar su residencia a Madrid. Al año siguiente
13. Ayala, Jorge J.(1996). Andrés Piquer (1711-1772). Colección Filósofos y Textos, Orto, Madrid, p. 18.
14. Sanvisens Marfull, A. (1953). Un médico filósofo español del siglo XVIII: el doctor Andrés
Piquer. CSIC. Instituto Luis Vives de Filosofía, Barcelona, p. 23.
15. Como Médico de Cámara asistió a la Reina Dª María Bárbara de Braganza, que falleció 27 de
agosto de 1758 y al Rey D. Fernando VI que murió, un año después, el 10 de Agosto de 1759. Al año
siguiente el Rey Carlos III, que había sucedido a su hermanastro Fernando VI, ordena a Andrés Piquer
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le designa Protomédico16 y en la misma orden se le nombraba Vicepresidente Vitalicio de la Academia Médico-Matritense. En el Tribunal del Real Protomedicato se
distinguirá en todas sus actuaciones como juez y censor.
En 1766, a sus cincuenta y cinco años, su quebrantada salud le obliga a solicitar la jubilación al rey. El Dr. Andrés Piquer había sido confirmado en todos sus
cargos por el monarca Carlos III.
El 3 de febrero de 1772, tras larga enfermedad, falleció cuando tenía sesenta y
un años de edad.

4. Piquer y la primera Física en español
En 1745 escribió su Física Moderna, Racional y Experimental. Es una obra de
tipo científico-filosófico que ha contado tres ediciones. La primera publicada en
Valencia el año 1745, en la Oficina de Pascual García, MDCCXXXXV (sic). Su
autor: EL DOCTOR ANDRÉS PIQUER, MEDICO TITULAR DE LA CIUDAD DE
VALENCIA, Catedrático de Anatomía y Examinador de la Facultad de Medicina de
su Universidad, Socio Honorario de la Real Academia Médica-Matritense, y Académico Valenciano (Véase portada, documento 1).
De esta obra hay otra edición de 178017. En la Biblioteca Nacional (posiblemente
en otras), existe una 3ª impresión que no lleva año. Está realizada por el impresor
de la Secretaria de la Junta General de Comercio y Moneda, Blas Román «pero desde luego es posterior a 1790»18. La última es una edición facsímil19 de la física de
1745, publicada recientemente en Valladolid. Con el título Física moderna, racional y experimental, sólo se conoce el primer tomo. Promete Piquer en el prólogo, y
varias veces en el texto de este primer tomo, escribir un segundo libro donde se proponía tratar: los minerales y metales, las plantas, los animales y los cielos. Esta segunda parte no fue realizada porque la muerte le sorprendió.
Consta este libro de cinco tratados: I, De la física, su utilidad y modo de tratarla. II, De los principios del ente natural. III, Del movimiento. IV, De los elementos. V, De las piedras.
que asista, junto con otros médicos de la Corte, a su esposa S. M. la Reina Dª Mª Amalia de Sajonia,
con quien el rey había contraído matrimonio cuando ella contaba con sólo trece años de edad, se encontraba gravemente enferma, había tenido trece hijos que desgastaron su vigor personal. Falleció el día 27
de septiembre de 1760, al año de ser coronada Reina de España.
16. El Protomedicato era una institución que tenía encomendadas las siguientes funciones principales: consultiva, examinadora e inspectora en asuntos de higiene y salud. Su constitución se remonta a la
época de Felipe II (1588).
17. Piquer Arrufat, A. (1748). Física moderna, racional y experimental. Imp. D. Joaquín Ibarra.
Madrid.
18. Mindan M. (1991). Op. cit, n. 10, p. 63.
19. Edición facsímil. Editorial Maxtor, 2001, Valladolid.
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Para explicar el contenido de su Piquer, al principio del tratado I, escribe: Física es la ciencia de la Naturaleza. Concreta a continuación el significado filosófico
de aquello que debemos entender por este vocablo: naturaleza. En primer lugar,
como concurso y agregado de las cuerpos que componen este mundo visible, en
cuanto mutuamente concurren a producir los maravillosos efectos que en él se
observan. En segundo lugar, significa el concurso de aquellas causas, que juntas
componen un ente corpóreo de especial combinación o forma apto para producir
acciones propias.
Hasta bien entrado el siglo XVIII las obras, fundamentalmente de carácter científico, estaban escritas en latín. La primera Física escrita en español20 es ésta a la
que nos estamos refiriendo y que Piquer confirma con las siguientes palabras del
prólogo:
«La he escrito en lengua Española, porque deseo que la entiendan todos, y porque juzgo
que nuestra lengua a ninguna otra cede en limpieza, abundancia y fuerza de expresión».

Para justificar el nombre de «Moderna» dice:
«por seguir el común uso de los hombres de letras, que suelen llamar Nueva aquella Física que se ha introducido o innovado de algunos años a esta parte, y sus máximas no suelen conformarse con la Física Aristotélica de las Escuelas, la cual justamente puede decirse Antigua»21.

El eclecticismo fue la doctrina filosófica dominante en los escritos de Piquer.
Selecciona, en las diversas doctrinas, aquellos elementos que considera más aceptables, busca una verdad que permita armonizar tendencias aparentemente contradictorias. Estas premisas las justifica Piquer en su libro donde muestra su predisposición para aceptar los nuevos derroteros de la Ciencia, respetando, cuidadosamente los aspectos religiosos.
Sobre Andrés Piquer escribe Azorín:
«…Porque todo el espíritu tradicional valenciano que viene desde Vives está en su obra.
(...). Ante las cosas, ante la Naturaleza, un gesto de atención y un silencio cauto, tienen
en guardia a ese hombre medio (...). No es esto sólo: a la cauta espera, ladina muchas veces, se une la dubitación crítica, (...) no afirma ni niega jamás. Y admite siempre una po-

20. Este punto es discutible, si se tiene presente que el Compendium Mathematico, 9 volúmenes,
publicados entre 1707-1715 y el Compendium philosophicum, 5 volúmenes, editados seis años después,
todos ellos del autor Tomás V. Tosca (1651-1723) contienen extensos capítulos dedicados a distintas partes de la Física en español. Véase: López Piñero, Glick, Navarro Brotons y Portela Marco (1983), Diccionario histórico de la ciencia moderna en España, Península, v. II, p. 368.
21. En el texto original muchos acentos no están. En la mayoría de los casos hemos respetado las
mayúsculas del texto. Otras posibles correcciones están advertidas. Los entrecomillados de los párrafos
anteriores son nuestros.
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sibilidad en lo extraordinario. La diferencia entre el dogmático y el dubitativo prudente
es esencial»22.

Piquer utiliza y demuestra conocer las teorías, experimentos y otros trabajos de
Copérnico, Francisco Bacon, Galeno, Galileo, Torricelli, Pascal, Descartes, Paracelso, Newton, Boyle, Mariotte, Picard, Bernouille, Boerhaave, Brown, Gravesande,
Halley, Helmont, Ramazzini, Scheuchzer, llamado Plinio el suizo, Georgius Agrícola, Hoffman, Gilles de Roberval, Otto von de Guericke, y otros más.
A esta obra se le deben hacer dos objeciones: la primera, el tratamiento negativo que da a la teoría de Copérnico, cuando en España, comenzaba a ser aceptada
por científicos de aquella época (aunque con las cautelas propias de la doctrina católica); la segunda, la escasa importancia que da a las matemáticas como lenguaje
universal y su aplicación a la formulación de las leyes de la física.
5. Climent y los libros de Piquer
Desde 1705 la censura inquisitorial estaba a cargo del Consejo de Castilla, institución que tenía la potestad de autorizar la publicación de libros en España. La
concesión de estas licencias se lograba después de una revisión basada en dos objetivos: un control de los libros que llegaban del extranjero y una persecución a toda
publicación que fuera sospechosa de atacar a la religión católica.
Además del prólogo, en el citado libro de Física se incluyen los textos literales
de dos documentos donde se razona la reglamentada y necesaria aprobación del
mismo para su publicación: uno de Don Joséf Climent, párroco de la iglesia de San
Bartolomé y otro del Dr. Josef Nebot i Sans, abogado de los Reales Consejos y
Académico Valenciano.
En la autorización se pueden leer los cargos eclesiásticos y docentes (véase
documento 2) de Climent:
APROBACION DE DON JOSEF CLIMENT, Presbytero, dos veces Catedrático de Filosofía y Doctor Theologo en la Universidad de Valencia, y Retor (sic) de la Iglesia
Parroquial de San Bartolomé de la misma Ciudad: Por comision D. Juan de Medina y
Rosillo, Abogado de los Reales Consejos. Oficial y Vicario General de este Arzobispado.

En el texto de esta aprobación sobre el contenido del libro, Climent expone,
entre otras, las siguientes opiniones:
1. «(…) solamente por el título que lleva en su frente de Física Moderna, me parece que
ha de disgustar a muchos españoles, que no quieren que se introduzcan novedades (…)»
22. Azorín vive en Valencia desde el otoño de 1888 hasta el de 1896, cuando se traslada definitivamente a Madrid. Bajo el patrocinio de la Generalitat Valenciana, en 1997, la editorial Biblioteca Nueva, publica el libro Valencia, escrito por Azorín en 1940. El capitulo LI se dedica a Andrés Piquer,
pp. 178-180.
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2. «(…) siendo esta la primera Física Moderna completa, que se ha trabajado en nuestra
España. Y entiendo que, una vez vencido aquel mal paso, todos entrarán a leerla con gusto, y saldrán dándola mil elogios».

A instancias del Canónigo Magistral de Valencia Climent, el Dr. Piquer publicó uno de sus libros más importantes: Institutiones Medicae, (Madrid, 1762) en el
que incluye una carta laudatoria23 dirigida al prestigioso sacerdote y teólogo. Esta
obra sirvió de texto a los estudiantes de medicina de las Universidades de Valencia, Sevilla y Salamanca.
De los elogios que hace a Climent, y que contiene esta carta laudatoria, destacamos los siguientes párrafos traducidos del latín (véase documento 3):
«Más usted, hombre destacadísimo, por su gran pasión a la patria y especialmente a la
escuela valenciana, puso la primera piedra para que elaborará estas Enseñanzas Médicas
para uso de la juventud (…)».
«A nadie pasa inadvertido, pues, que usted, desde el mismísimo comienzo de su carrera,
se ha preocupado del plan de estudios de tal manera que unía el cuidado de la expresión a
la investigación de los hechos (…)».
«Pero lo que más destaca de usted y aplaudo de corazón, es su íntegra e inmutable pasión
por la condición humana. No le abrasa la sed de vanos méritos ni de efímeras obras (..) le
interesa de forma excepcional velar por la salud de los hombres, e instruir a la juventud
en las buenas costumbres por medio de los estudios de letras (…)».
«(…) Usted hombre doctísimo, con su juicio, gracias a la fuerza de su talento, comprenderá todo lo que en esta obra se muestra. Si es aprobado por usted, no estaré descontento
de mi esfuerzo, ya que nada puede ser más agradable que ser elogiado por un hombre de
gran prestigio».

Las relaciones de amistad entre el futuro obispo de Barcelona y el Dr. Piquer
se ven reforzadas cuando «(...) dio a luz su primer tomo de Práctica Médica, en
1764, también para uso de la facultad valenciana. Con el mismo objeto y finalidad
publicó el segundo y último volumen de esta obra en 1766, viniendo a dar término,
en cierta forma, a su curso completo que había prometido al mencionado José
Climent»24, quien estaba convencido de la necesidad en que se hallaba la medicina
española de ser renovada con unos textos que fueran modernos y actuales en sus
contenidos.
El Tratado de las calenturas (Valencia, 1751), último de los libros publicados
durante su estancia en Valencia, la Instutiones Medicae (Madrid, 1762) y los dos
23. En la carta laudatoria decía: «Neque ulli unquan labori peperci, ut veteres Artis scriptores, et
Neotericos, qua potui diligentia percurrerem. Suppetebat librorum copia, discendi cupido et in patriam
amor». Gómez Izquierdo, A, (1912). Andres Piquer, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid,
p. 3. «Jamás escatimé esfuerzo alguno para releer a los antiguos escritores de la materia, incluso a los
nuevos, con la escrupulosidad de la que fui capaz. Tenía suficiente cantidad de libros, deseo de aprender y amor a mi patria». (Traducción de Mercedes García Ferrer, véase documento 3).
24. Sanvisens Marfull, A (1953). O. cit, n.13, p. 40.
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tomos de Práctica Medica (1764 y 1766) completan y constituyen un curso íntegro
de medicina.
La religiosidad de Piquer se pone de manifiesto en sus escritos, particularmente en su Física Moderna, Racional y Experimental se hace muy notoria en aquellos
puntos en los que pueden surgir discusiones sobre interpretaciones teóricas. En todos los casos demuestra un conocimiento profundo de la religión católica y de las
sagradas escrituras. Así lo argumentamos con algunos párrafos de la Física citada:
«Sirve también la Física a los Theologos para juzgar sanamente de la conformidad, u oposición de las opiniones nuevas con los sagrados dogmas» (p. 6).
«(…) la prudencia, la sinceridad, el amor a la verdad, que tanto se requieren en los que
estudian Física y Medicina, se pueden conseguir con el estudio de la Filosofía moral» (p.
18.).
«Así, si algunas verdades de la Física son evidentes, y notoriamente ciertas, y se quiere
oponer algún lugar de la Escritura contra ellas, se debe interpretar, acomodando a su sentido lo cierto, porque no pueden ser opuestas dos verdades de una cosa misma; y la Escritura entonces no se opone a la Física, opónese la mala inteligencia del que la trae por prueba contra ella» (p. 23).
«La existencia del alma racional, no solo consta por la Fe, sino por la demostración de
modo que el concilio Lateranente Quinto, celebrado bajo Julio II y León X, excitó a los
Filósofos que aplicaran la fuerza de su ingenio en demostrar tan importante verdad» (p.
81).
«Los Theologos con las luces de la Física decidirán lo más conforme a la verdad» (p. 176).
«También es de notar, que este sistema de la gravedad se funda sobre el movimiento diurno
de la tierra alrededor del Sol, conformándose con el sentimiento de Copérnico, y siendo
el sistema Copernicano inadmisible entre los Católicos, y opuesto a la verdadera Física
como después veremos, explicar por él la gravedad de los cuerpos, es explicar una cosa
verdaderamente real, por otra puramente imaginaria» (p. 181).
«El movimiento de la tierra (se refiere al sistema de Cartesio) le funda en el sistema
Copernicano prohibido en Roma en 1633» (p. 298).

Piquer en esta Física se apoya, consulta y asesora (unas veces para afirmar. otras
para discutir), en escritos de religiosos teólogos, doctores católicos y pensadores
críticos, entre ellos: San Agustín; Santo Tomás; San Juan Chrisóstomo; el citado
Climent; el benedictino Feijoó, de quien utiliza en muchas ocasiones, los discursos
de su Teatro Crítico Universal o discursos varios, en todo género de materias, para
desengaño de errores comunes, (compendio de conocimientos principalmente científicos publicados entre 1726 y 1740), y las Cartas Eruditas (publicadas entre 1726
y 1742), ambas se vendieron por millares y mostraron la influencia que Feijoo tuvo
en la segunda mitad del siglo XVIII. También consulta al jesuita francés Regnault;
Dr. Francisco Vallés, médico de Cámara de Felipe II; Pierre Gassendi, canónigo de
la Iglesia de Diñe de París; Luís Vives; Dr. Thomas V. Tosca, ilustre profesor de la
Universidad de Valencia; J. V. del Olmo, secretario del Tribunal de la Inquisición
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de Valencia; Fernández de Navarrete, que destacó como historiador de la ciencia;
Dr. Martínez Martín, que fue Presidente de la Real Sociedad de Medicina de Sevilla; Antonio de Nebrija, Covarrubias y Orozco; y a Gómez Pereira.
Cita en su libro de Física las doctrinas de los concilios Lateranenses (cinco concilios ecuménicos que tuvieron lugar en San Juan de Letrán en 1123, 1139, 1179,
1215 y 1512-1557), celebrados durante los pontificados de Julio II (Papa entre 1503
y 1513, bajo cuyos auspicios se comenzaron las obras de la basílica de San Pedro)
y León X, (sucesor del anterior) Papa desde 1513 hasta 1521; al Papa Alejandro VII,
que ocupó la sede papal desde 1655 hasta 1667, que se opuso al jansenismo; las
encíclicas del Papa Benedicto XIV, que rigió la Iglesia Católica de 1740 a 1758; y
Clemente XIV, que ocupó el solio pontificio desde 1769 hasta 1774, quien instigado por gobiernos europeos disolvió la Compañía de Jesús.
De entre los filósofos antiguos destaca a: Plutarco, Séneca, Hipócrates, Aristóteles, Epicuro, Leucipo, Demócrito, Lucrecio, Diógenes y Arquímedes.
Además de las obras citadas anteriormente, Piquer escribió estas otras: Cartas
apologéticas por la Física Moderna (Valencia, 1745); Noticias del Parnaso (Valencia, 1748); Hidalguía de Sangre (Madrid, 1767); Las obras más selectas de
Hipócrates, traducidas al castellano, (Madrid,1770); Obras póstumas del Doctor D.
Andrés Piquer (Madrid, 1785), esta obra la publica, con la vida del autor, su hijo
Juan Crisóstomo Piquer, Presbítero y Capellán de S. M. en el Real Monasterio de
Sta. María de Madrid; Theses medico-anatomicae (Valencia,1742) y Theses theorico
medicas (Valencia,1734). Estas dos publicaciones son impresos de pocas páginas,
y «son las tesis que presentó a discusión a la cátedra de Anatomía que ganó y encontré (especifica Mindán) en la Facultad de Medicina en Madrid»25.
6. La biblioteca de Climent
En la biblioteca personal de Climent26, se encontraban los siguientes libros de
Piquer: Sobre el sistema del mecanismo (Madrid, 1768); Sobre la aplicación de la
filosofía a los asuntos de religión (Madrid, 1757); Filosofía Moral (Madrid, 1755);
Instituciones médicas (Madrid, 1762); Praxis médica (Madrid, 1764); Lógica Moderna o arte de hallar la verdad y perfeccionar la razón (Valencia, 1747). Lógica
(Madrid, 1771). Esta última obra citada (que es la segunda edición de la anterior
puesta al día), tardó en publicarse 27 años y fue el último escrito de Piquer.
En la biblioteca del Seminario de Segorbe y en el Archivo Municipal de
Castellón se encuentran casi todas las obras de Piquer hasta aquí citadas.
25. Mindan, M. (1991). O. cit. n. 10, p. 81.
26. Beltrán J. (2005). D. José Climent en Castellón. Actuaciones a favor de la enseñanza y beneficencia local. Documentos Notariales. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Julio-Diceimbre,
t. LXXXI, p. 604.
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Documento 2
APROBACION DE DON JOSEF CLIMENT, Presbytero, dos veces Catedrático de Filosofía y Doctor Theologo en la Universidad de Valencia, y Retor (sic) de la Iglesia Parroquial
de San Bartolomé de la misma Ciudad: Por comision D. Juan de Medina y Rosillo, Abogado de los Reales Consejos. Oficial y Vicario General de este Arzobispado.
M. I. S.
Esta Libro que ha escrito el Doctor Andrés Piquer, y me ha mandado leer V.S. «solamente por el título. que lleva en su frente de Física Moderna, me parece que ha de disgustar a
muchos Españoles, que no quieren que se introduzcan novedades». Y no puedo negar, que
hazen muy bien en reprobarlas, como sean en materia de Religión: porque estableciendola
Christo Señor nuestro, no dejò añadir a los venideros. Saliò de sus manos, o de su boca obra
perfectísima, aviendo enseñando a sus Dícípulos todo lo que debían saber, toda y aquella
misma Dotrina, que se ha conservado, y permanece, en su fiel Depositaria la Iglesia nuestra
Madre, sin averle variado en el transcurso de tantos siglos. Hasta el modo de explicar los
misterios de nuestra Fe prefijó Jesu Christo, según nos lo dio a entender San Pablo, prohibiendo a su Discípulo Timotheo, que usàra de nuevas profanas voces.
Pero el ser desde su principio perfecta la ciencia sagrada es privilegio, y especial prerrogativa suya, de que no gozan las demàs. Y tengo por deplorable trastorno el que los mismos,
que. tal vez por grangearle el credito de ingeniosos, o de benignos, discurren, y hablan con
novedad en materias de Fe, y de costumbres, sean los más severos en oponerse a las novedades en otras materias puramente profanas. Acaso asi como Dios reveló todo lo que debemos
creer, y hazer para salvarnos reveló tambien todo lo que podemios saber de Mathematica,
Fisica y Medicina? No ha de tener lugar la invención? Han de ser reprehensibles los que
inventan los reloges, la brujula nautica, la Imprenta, y otras inumerables cosas?
Es pues certísimo. que la novedad solo por ser novedad no debe reprobarse. Y se convence ser este dictamen conforme al espíritu de la Iglesia con el juego que hizo la Sagrada Congregación del Indice de las Obras de Cartesio; pues siendo asi que todas sus opiniones eran
nuevas, no las prohibió absolutamente, sino hasta que se expurgaran las que parecian contrarias a las verdades cathólicas. Por la misma razon el Angelico Doctos Santo Thòmàs, aunque tan venerador de la antigüedad en materias theologicas, que sin su apoyo nada resuelve,
en la preciosa Suma que hizo de la Theología de los Padres, quando trata del numero de los
Cielos y de su movimiento, sigue las opiniones de los Astrionomos, que en su tiempo dieron
a luz sus obsevaciones. Y es de creer, que lo mismo hiziera ahora en los asuntos fisicos, que
han esclarecido los Modernos con sus experiencias. Porque, hemos de decir, que los Antiguos tuvieron la facultad privativa de descubrir las verdades naturales, y la autoridad de fijar una epoca, después de la cual se hicieran imposibles los descubrimientos? Esto fuera
querer, que nos desmientan, como desmintió Colon a los Geografos, que pusieron el Non
plus ultra en las colunas de Hercules.
No en vano me he detenido en el empeño de quitar el horror a las novedades verdaderamente inocentes: porque me ha parecido preciso para cumplir con mi encargo, «siendo esta
la primera Física Moderna completa, que se ha trabajado en nuestra España. Y entiendo, que,
una vez vencido aquel mal paso, todos entraran a leerla con gusto, y saldrán dándola mil
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elogios». Pues veràn que el asunto es util, y deleitable: el método natural, y admirablemente
enlazado: el estilo conciso, claro, y puramente Español, y, lo que es mas apreciable y mas
propio de mi inspeccion, veràn, que en nada se opone a los dogmas de nuestra Fè, y a las
buenas costumbres, y que es singular la modestia con que su autor propone, y prueva sus
opiniones. Ciertamente ha sabido librarse dell escollo de los dicterios contra los Antiguos,
en que comúnmente fracazan los Físicos Modernos. Con què desprecio tratan a la Persona,
y Escritos de Aristóteles! Con què furia declaman! Y que logran con esto? Nada mas, que
imitar a Lucero, fiero enemigo de aquel gran Filosofo, y de sus Dicípulos; los quales podràn
gloriarse de que lo fuese, como se gloriaronn los Christianos por boca de Tertuliano, de que
Neron los uviese perseguido, diciendo, que no podia dejar de ser bueno lo que un hombre
tan malo avia aborrecido.
El Autor de esta Física no ha aprehendido de semejantes Modernos la jactancia ni la satisfacción. Confiesa abiertamente, que son muy pocas las evidencias: y para encontrarlas se
vale del costoso seguro medio de las experiencias. Mas no se fia de todas, Procura dicernir
las verdaderas de las supuestas; y reparando que los Fisicos mas doctos estàn casi siempre
discordes en señalar las causas, aun de las reconocen incontestables, discurre con madurèz,
y infiere lo que parece mas verosimil. No hicieron mas los laboriosos sabios Varones, que
estos ultimos siglos registraron las librerias: hallaron muchos manuscritos; y separando los
espureos de los genuinos, se aprovecharon de estos, para componer, o corregir entrambas
Historias, Eclesiasticas, y Secular, con inmortal gloria suya, y inmenso beneficio del Orbe
literario. Pues así mismo nuestro erudito diligente autor ha registrado los senos de de la naturaleza con sus propias experiencias: ha hecho crisis de las agenas; y sobre estos sólidos
cimientos con sumo trabajo ha erigido el hermoso excelente edificio de esta Física, que desea exponer a la pública luz, con el recto fin que expresa en su Prólogo. Y con esto creo aver
explicado bastantemente el juicio que he formado de esta Obra, y los motivos que pueden
determinar, a V,S, a que conceda su licencia para imprimirla. Valencia a 10 de Julio de 1745.27
Josef Climent
Imprimatur,
Dr: Medina, Vic. Gen.

Documento 3
(Carta laudatoria del Dr. Piquer dirigida al Climent). Traducción de Mercedes García
Ferrer).
Enseñanzas Médicas
Del Protomédico Andrés Piquer
Para uso de la escuela de Valencia
Tercera edición

27. Los entrecomillados son nuestros, véase pp. 11-12.
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En Madrid a 1790
Derechos de autor de la viuda de Joaquín Ibarra
A los muy doctos profesores de la venerable estirpe de Asclepio
D. José Ballester, Luis Nicolau, José Gascó Mañes, Rafael Llombart, José Albertos, Pedro Liñana, Mariano Durá, profesores de la Academia Valenciana de medicina pública, muy
versados en su materia, en la enseñanza y en la investigación, estas Institutiones como testimonio imborrable de mi afecto y admiración.
Andrés Piquer, Protomédico
A D. José Climent,
Canónico magistral de la Iglesia de Valencia
Andrés Piquer Protomédico
S.D. [ consagrado a Dios]
Aunque en ocasiones le he denegado otras cartas, amable Climent, para que no perdiera
inútilmente el tiempo, la más valiosa de todas las cosas, no obstante la importancia del asunto y la razón de su necesidad urge a que le ponga al corriente de la obra empezada por su
consejo y solicitación y que ha llegado felizmente a su fin.
Treinta y dos años hace ya, incluso más, que me dedico al ejercicio de la medicina, y jamás escatimé esfuerzo alguno en releer a los antiguos escritores de la materia, incluso a los
nuevos, con la escrupulosidad de la que fui capaz. Tenía suficiente cantidad de libros, deseo
de aprender y amor a mi patria: viendo que la juventud progresaba poco en la formación del
campo de la salud por la apatía de los docentes o por su inexperiencia, consciente de que la
vasija conserva por mucho tiempo el olor, de aquello con lo que ha sido llenada la última
vez, empecé a meditar en escribir las Enseñanzas Médicas, para que sirvieran a los principiantes de guía, para conocer la medicina a fondo. No obstante me hacía desistir y me apartaba de este propósito, la casi infinita cantidad de opiniones y métodos de nuestro tiempo
sobre medicina, y consideraba bastante difícil poner de acuerdo a autores tan discordantes, y
no sabía qué debía proponerse a la juventud de una variedad tan grande de opiniones.
Por eso, sopesando la magnitud de la empresa, evitaba ciertamente asumir el trabajo de
una carga tan pesada, y comprendía que no sólo no tenía tanta fuerza ni autoridad, sino que
se requería llevar a cabo esto que recibía con agrado y que deseaba con todas mis fuerzas; y,
consciente de mi insignificancia, le daba muchas vueltas a qué aguantarían mis hombros y
qué evitarían soportar. Así pues, cambiada la idea, me dediqué al ejercicio de la práctica, y
rápidamente siguiendo como guía a la naturaleza en todo, acepté la teoría de la medicina que
se enseña en las escuelas, pues no es más útil para sanar a los enfermos que, aquellos que
ejercen la medicina, hagan investigaciones en la salud de los hombres.
Y nada es más difícil para la juventud, tras los primeros rudimentos de la materia médica,
que adecuar correctamente lo que se aprendió en la escuela con las enfermedades que trata
asistiendo a los enfermos. Y la medicina no se ve perjudicada por la cantidad de tratados que
se suceden entre antiguos y modernos por la variedad de teorías; al contrario, el espíritu de
esta época, al que ni los más valientes parecen resistirse fácilmente, parece aconsejar que
nadie se acerque a los secretos de la medicina a no ser que estuviera antes iniciado en los
nuevos descubrimientos, como les llaman; por ello sucede que los médicos admiradores de
los maestros antiguos y no muy versados en los conocimientos de los más jóvenes convierten a la medicina en algo confuso, voluble y que se deja llevar a cualquier parte por cual-
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quier corriente de opinión, y que, si un aldeano pusiera en un mismo montón la cebada, el
trigo, los guisantes, y las legumbres, yo no consideraría más desordenado el montón de aquel
que la medicina de hoy.
Por estas razones decidí explicar a Hipócrates, verdadero maestro de la materia, reconocido por la opinión de todos, y enseñar a la juventud lo que explica tan claramente para, de
esta manera, reconducir a la medicina alejada de su senda inicial.
Este propósito no ha carecido de éxito, pues muchos médicos en España, seducidos por la
riqueza y la simplicidad de la doctrina hipocrática, la recibieron con los brazos abiertos, y es
sorprendente, por sus mismas afirmaciones, cuánto avanzaron en la curación de los enfermos,
en tanto que se alejaban de toda variedad de sistemas y opiniones dudosas.
«Mas Usted, hombre destacadísimo, por su gran pasión a la patria y especialmente a la
escuela valenciana, puso la primera piedra para que elaborara estas Enseñanzas Médicas para
uso de la juventud», para las cuales, rechazadas todas aquellas opiniones que los autores
antiguos y modernos adoptaron incorrectamente, pudiera escoger sólo aquellas que se descubren por la práctica, la experiencia y que han sido comprobadas por las obras de la naturaleza.
Así pues su aprecio hacia mi persona, que tengo más que comprobado, su pasión por las
letras, pero especialmente por la medicina, sus opiniones me tienen tan atado a sus consejos
que no es fácil que me aparte de ellos, pues los granujas difaman con calumnias a los que
hablan de medicina a la manera de los malos oradores, e incluso a la materia médica, la más
saludable de todas, para Usted nada más importante que la disciplina médica, la más noble
de las ciencias de la naturaleza, y que debe ser ejecutada con toda la dedicación posible, con
los máximos esfuerzos, para que no pueda decir que cedo a las recomendaciones de llegar a
ser cada día más prudente, más riguroso y más fiel a la norma del gran Hipócrates.
Mas no sólo le interesa esto, sino que alienta los más altos grados de la elocuencia, de
manera que no sólo se trabajen constantemente los estudios de medicina, sino también de
filosofía, teología, de lenguas y de las demás ciencias al más alto nivel, y que sean llevadas
en las escuelas valencianas a tan alta cima como la condición humana sea capaz de soportar.
«A nadie le pasa inadvertido pues que Usted, desde el mismísimo comienzo de su carrera, se ha preocupado del plan de estudios de tal manera que unía el cuidado de la expresión a
la investigación de los hechos», y una y otra vez le proclamarán afortunado aquellos cuyo
espíritu ha quedado tan impresionado que jamás reposará más agradablemente que en los estudios de letras y de todas las nobles materias mezclados con la verdadera elocuencia.
«Pero lo que más destaca de Usted y aplaudo de corazón, es su íntegra e inmutable pasión por la condición humana. No le abrasa la sed de vanos méritos ni de efímeras obras, ni
le doblegan las tentaciones de los deseos, ni le seducen los pequeños placeres; al contrario
le interesa de forma excepcional velar por la salud de los hombres, e instruir a la juventud
en las buenas costumbres por medio de los estudios de letras», y que no sea indolente ni esclava del placer, que sea más útil y se dedique a los intereses comunes de los hombres de tal
manera que uno pueda ser de ayuda a otro.
Pero yo, a Usted que me lo pide insistentemente, desconociendo si conviene seguir la costumbre, tras muchos esfuerzos agotadores por revisar los libros de médicos célebres, tanto
antiguos como modernos, empecé de nuevo a elaborar mis Enseñanzas Médicas pocos años
más tarde, movido por su sugerencia, y jamás alcancé el fin deseado; considero necesario
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complacerle, dar cuenta de esta decisión y propósito, aunque no me gusta hablar de mí y de
mis asuntos, y que comprenda en pocas palabras lo que de valor hay en esta obra.
Así pues, utilizando en beneficio propio lo que en otros encontré bien fundamentado, contrastando con nuevas observaciones y meditándolo largamente, consideré necesario mantenerlo como firme. La medicina posee dogmas firmes y ciertos al igual que las ciencias que
vulgarmente se llaman Físico-Matemáticas. Ni la agricultura, ni la ciencia de las plantas (que
llaman botánica) se gobiernan por principios más fijos o constantes que la medicina.
La naturaleza no es menos constante en producir acciones, observando las leyes prescritas para sí misma, unas veces con buena salud otras con mala, que en delimitar la producción de plantas y animales, y los progresos y duración de éstas. Así pues sólo resta que los
médicos observen atentamente las obras de la naturaleza, descubran las conexiones de éstas
y que conozcan las leyes que sigue para operar; así sucederá que podrán construir dogmas
ciertos y válidos contrastando unos hechos con otros o bien unas observaciones con otras.
De hecho los profesores de la materia ocupados en explicar los secretos ocultos de la naturaleza y en descubrir las causas internas y el modo en el que la naturaleza produce sus obras,
dado que éstas son de todo punto imperceptibles, no lograron nada más que ofrecer conjeturas muy débiles en vez de principios ciertos y firmes, aunque dejáramos de lado la mayoría
de dogmas, comprendidos en grandes volúmenes y rechazados por cualquier tipo de certeza
o verisimilitud, lo que quede será útil y recomendable por la tranquilidad de la enseñanza, y
acabará convertido en nada.
Por esta razón nuestra conciencia nos exige dar valor sólo a aquellos dogmas admitidos
de otros que estén totalmente abiertos a las observaciones de la confianza, y que no se puede
establecer como cierto lo que no puede ser comprobado con un número suficiente de observaciones y con el simple orden de la naturaleza; lo cual, si por la conexión de la teoría y por
una iluminación más rica, en alguna ocasión fue necesario establecer algunos dogmas, no aún
suficientemente comprobados, los enseñamos no como ciertos sino como verosímiles, muy
conscientes de que nada es más indigno por la importancia del sabio que decir mentiras o
defender sin ningún tipo de duda lo que no ha sido suficientemente investigado.
Nos ha parecido que sería muy largo y muy alejado del propósito de esta carta hacer consideraciones pormenorizadas sobre el estilo, la disposición y otros problemas de la enseñanza; pues los que juzgan estos asuntos ya valorarán estas cosas sin esfuerzo por la propia lectura de la obra y percibirán fácilmente lo que se ha aportado, hablo con Usted, hombre muy
docto, que supo mezclar en todo momento lo útil con lo agradable, la elocuencia con la filosofía y la transparencia con el rigor de la investigación, a veces de viva voz, como se suele
decir, a veces por escrito con el aplauso y aprobación de todos.
Pero ¿qué más puedo añadir? Considero que ha cumplido la obligación de un maestro aquel
que dé pruebas de que en la enseñanza transmite cosas verdaderas y relacionadas con la materia que imparte, que discierne de tal manera que coloca cada cosa en su lugar, y que se
expresa con palabras propias que no rechazan las de aquellos que hablan claro y nítido. No
creo que deba omitir que he puesto en práctica las obras recibidas, el método de las escuelas, pues aunque ataquemos a esos maestros de escuela, que gustan de hablar rudamente y
por voluntad propia prefieren revolcarse en las sucias basuras de un discurso o de un uso
inculto, no obstante este método corregido y encauzado en una forma mejor tiene esta ventaja, que no sólo muestra abiertamente la verdad y se apoya en pruebas, sino que también
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diluye los sofismas que se lanzan contra él, lo que provoca que resplandezca con mayor claridad lo que es cierto.
Esto hasta tal punto es sin duda necesario en las ciencias naturales mientras la verdad se
oculta en densísimas tinieblas, que nadie jamás puede estar seguro de ella a no ser que se
apoye en las pruebas necesarias y que rechace enérgica y claramente la falsedad que se lanza contra ella. Sucede que, ya que hay una discrepancia tan grande de los que opinan en
materia médica y no hay ningún escritor en la calle que no ofrezca sus propios sistemas libremente elaborados como si fluyeran del oráculo de Apolo, a mí, que considero estas cosas, me parece que no se puede sacar ningún provecho de ellos, a no ser que podamos inferir
que siempre ha existido una copiosísima cosecha de hombres dementes; no obstante estos
hombres comunican con tanto descaro sus delirios que, mientras colocan en el centro lo
opuesto a una verdad sostenida por nosotros, es necesario refutarlo o desmentirlo.
En esta empresa me he empeñado a fondo para aducir pruebas quitando por doquier los
adornos de la teoría y para confirmar mi propia opinión resolviendo las objeciones. He trascrito las palabras de los escritores célebres con total fidelidad, y jamás cité a ninguno al que
no hubiera obtenido de sus propios escritos con todo cuidado, muy consciente de que es muy
vergonzoso engañar con ejemplos falsos y ridículos, y que, conduciendo a los principiantes
de la mano por este camino, nada es de más provecho en el aprendizaje de la ciencia que
consultar constantemente las fuentes de las teorías.
Pero ¿qué más puedo añadir? «Usted hombre doctísimo, con su juicio, gracias a la fuerza
de su talento, comprenderá fácilmente todo lo que en esta obra se muestra. Si es aprobado
por Usted, no estaré descontento de mi esfuerzo, ya que nada puede ser más agradable que
ser elogiado por un hombre de gran prestigio».
Así pues cuídese, mi querido Climent, y procure mirar por su salud que palidece como el
papel.28
En Madrid a 13 de diciembre de 1762.

28. Los entrecomillados son nuestros, véase pp. 12.
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Notas bibliográficas
CARACTERITZACIÓ DEL LÈXIC ALGUERÈS. Contribució al coneixement del
lèxic alguerès modern, Jaume Corbera Pou; Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Palma 2000, 325 pàgines, 17 x 24 cm.
La publicació d’aquest treball augmenta d’una manera extraordinària el coneixement
del lèxic alguerés actual i el situa dins el conjunt de la llengua històrica. El Dr. Corbera, professor adscrit al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes
Balears, ja havia donat algun tast de la seua recerca sobre el lèxic alguerés en qualque
article aparegut no fa gaire temps, mostrant tota la capacitat d’anàlisi en un àmbit complicat com és el del posicionament del lèxic de la variant diatòpica algueresa dins el conjunt de la nostra llengua. El treball, per una altra part, aconseguí, el 1995, el «Premi Josep
Sanna» instituït per l’Escola d’Alguerès Pascual Scanu, de la ciutat sarda de l’Alguer.
La part fonamental de l’estudi se l’enduu el capítol anomenat Estudi del lèxic per
camps semàntics, que va de la pàgina 43 a la 227, i que constitueix certament l’estudi
propiament dit, sense desdenyar, però, d’altres capítols com són ara La relació del lèxic
alguerès amb el conjunt català, o els apèndixs dedicats a analitzar aspectes concrets del
lèxic com els arcaismes, o les variants lexicals arcaiques alguereses, etc. La Introducció és, entre altres coses, una repassada –massa curta, potser– dels treballs pioners sobre l’alguerés fets per G. Morosi, Guarneiro, Ciuffo, Griera, Kuen, Saltarelli, Bruguera, Blasco, Manunta, Interlandi i Sanna, on el Dr. Corbera assenyala alguns errors realitzats per aquests científics, sobretot per J. Sanna, pel qui l’autor sent gran devoció.
L’interés i l’abast del treball és així mateix assenyalat pel Dr. Corbera en un breu apartat de la introducció on llegim, entre altres coses: «El lèxic de l’Alguer és el gran absent de les dues obres fonamentals de la lexicografia catalana» (pàg. 23), referint-se al
diccionari Alcover-Moll i a l’etimològic de Coromines, els quals utilitzen molt poc el
lèxic d’aquest indret de l’idioma. Per una altra banda, el propòsit de l’obra resta ben clar:
contribuir a omplir llacunes lexicals, caracteritzar el lèxic alguerés i confrontar-lo amb
el corpus normatiu català, representat, segons ell, per la GEC (Gran Enciclopèdia Catalana).
El treball es basa en sengles enquestes dialectals (estius de 1984 i 1985) realitzades
per ell mateix, més altres treballs ja publicats, que arribaren a aplegar 6.000 referències
de les quals seleccionà les referents als animals i plantes (aproximadament unes 800), i
les corresponents a 11 dels camps conceptuals de l’ALDC (Atles Lingüístic del Domini
Català). El qüestionari utilitzat per a passar les enquestes es pot consultar a les pàgines
35-41. Pel que fa a l’estudi pròpiament dit, en farem tot seguit una petita selecció, sobretot d’aquell que té relació amb les nostres comarques o amb aquelles més properes a
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nosaltres. Tenim primerament el terme emborrussada (pron. amburrusára) ‘embarassada’; segons el Diccionari català de l’Alguer de Josep Sanna (1988) el verb emborrossar vol dir ‘tapar un canal, un tub, un passatge... causar indigestió, tapadura del nas’. El
Vocabulari del Maestrat de Joquim Garcia Girona enregistrava el terme emborrussar
‘en la sega, sujectar los falcats en un sol menat ab uns quants guaixos arrollats entorn’,
i amb aquest significat és vivent encara avui a les comarques valencianes septentrionals,
sota formes diverses, la més diferent de les quals la recollim a Benafigos barussar ‘lligar la garba’. Tant l’una com l’altra provenen de la mateixa forma que apareix en texts
i diccionaris antics amb el significat de ‘recobrir o tapar el cap o el coll’; per exemple,
al Thesaurus Puerilis d’Onofre Pou (1580) capons emborraçats ‘capi incrustrati’ (els
caps recoberts), o a l’obra anomenada Jacob Xalabín (segle XV): «Ali Baxà de present
se despullà le sues vestedures...e ligà’s los ligars que la donzella ligava e enborrossà’s
la cara, car sapiats que en aquella terra ha tal usança que totes les dones van ab les cares cubertes...». D’aquesta manera, els dos significats (l’alguerés i el valencià septentrional) resten dins el camp semàntic general de ‘recobrir’, car en el cas de l’alguerés
allò que recobrim o tapem, en principi, és una cosa (canal, conducte, etc, el nas, etc.), i
en el cas del valencià septentrional allò que recobrim és l’herba a mesura que formem
una garba. Uns altres termes són: alguerés ursu, tortosí orso-onso ‘ós’; alguerés
bastonaga, tortosí septentrional bastonaga-bastanaga ‘pastenaga, safanòria’; alguerés
calcigar, tortosí calcigar ‘trepitjar’, etc.
La darrera part de l’obra és dedicada a analitzar la relació del lèxic alguerés amb el
conjunt català. Segons una fórmula matemàtica, que l’autor expressa, arribem a la
seguent conclusió: «l’alguerés pot ser vist com a més ‘català’ segons el percentatge
d’ètims considerats tals, que no segons la seva acceptació per la normativa» (pàg. 231).
L’anàlisi aritmètica aplicada als camps conceptuals dóna com a resultat un estat de llengua més acostat a les formes patrimonials catalanes generals en el cas dels conceptes
més allunyats de l’activitat humana (el cel, les parts del cos, etc.), i de l’altre, un acostament cap a solucions més forasteres (influència o interferència sarda o italiana).
Finalment, l’autor hi incorpora dues rondalles recollides durant la seua primera estada (1984), donades a conéixer pel sr. Àngel Scala.
L.G.B.
MANUSCRITO HEBRAICOALJAMIADO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE
CATALUÑA. «CODEX SOBERANAS» (ms. nº 3090, siglo XIV), Meritxell
Blasco Orellana, Barcelona 2003, 16,5 x 24 cm.
Amb la publicació d’aquest volum, hom enceta la col·lecció anomenada Catalonia
Hebraica, arreplec dedicat a l’edició i estudi de documents relacionats amb el món hebraic medieval de la Corona d’Aragó. En aquesta avinentesa hi és publicat un text trobat per Amadeu-J. Soberanas en 1980 (aleshores responsable de la Secció de Manuscrits de la Bibloteca Nacional de Catalunya), que feia part de les cobertes d’un desballestat còdex. De llavors ençà, aquest document és conegut com el Còdex Soberanas, i
fou començat a estudiar pel Dr. Díaz Esteban, catedràtic de llengua hebrea en aquell
moment a la Universitat de Barcelona. Per circumstàncies que ara no vénen al cas, el
projecte fou abandonat; posteriorment, però, el Dr. Magdalena Nom de Déu, professor
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així mateix de llengua hebrea a l’esmentada universitat, recuperà el projecte, que el posà
en mans de la professora Meritxell Blasco, la dedicació i estudi de la qual ha fet possible aquesta interessant publicació.
El treball es divideix en tres apartats, segons assenyala l’editora a la introducció: a)
Estudi i descripció codicològica i paleogràfica del manuscrit. Les llengües. El contingut. Metrologia. Onomàstica; b) Edició paleogràfica i facsímil; c) Lèxic i glossaris. Índexs analítics.
Es tracta d’un document que conté 12 folis escrits a doble columna o colondell amb
una mitjana de 28 ratlles per full i on de vegades apareix una filigrana que representa
un compàs obert en angle de 35 graus. El text és escrit en caràcters hebreus cursius sefardites corresponents al darrer període medieval, llevat d’algunes breus anotacions en
escritura cursiva llatina. Pel contigut es pot datar entre els anys 1380-1385. En la redacció, hi participaren fins a quatre mans diferents, fet que evidencien els grafemes diversos que hi trobem, així com per la grandària, el color de la tinta, i el càlam usats.
Un aspecte a destacar-hi, potser el més interessant però no pas singular, és l’ús de
quatre llengües: dues de semítiques (àrab i hebreu), i dues de romàniques (aragonès i
català), amb un únic signari, però, per representar-les, i que tot plegat fa un gran treball
de marqueteria lèxica, no sense caure en algunes interferències gramaticals entre les quatre llengües. La llengua més utilitzada en aquest document és l’àrab, o per dir-ho d’una
manera més ajustada a la realitat, la varietat diatòpica de l’àrab vernacular parlat pels
jueus de la zona geogràfica que va des de València a Osca, passant per Requena,
Montalbán, Daroca i Saragossa, zona on els jueus i els mudèjars conservaren aquesta
varietat geogràfica de l’àrab com a llengua vehicular, oral i escrita, en situació diglòssica
respecte als romanços locals. L’aspecte lingüístic romànic més interessant és que aquesta
llengua jueu-àrab va deixant en el document mots i expressions o sintagmes, i fins i tot
frases senceres, tant en català com en aragonès. L’hebreu, la llengua dels jueus que tan
sols coneixen en aquesta època els rabins, hi és utilitzada en poques ocasions, per exemple per deixar-hi constància dels deutes. Pel que fa a les llengües romàniques ací aparegudes, ja hem avançat que són representades en el document tan sols per mots i/o sintagmes, amb alguna frase escadussera.
Allò que palesem en aquest document pel que fa a la representació graficofo-nètica
de l’àrab, del català i de l’aragonès és la dificultat de totes tres llengües a ésser representades per l’alefat hebreu, fet que produeix més d’una volta nombroses variants gràfiques per representar el mateix mot, fins i tot en el cas d’una mateixa mà. On més evidenciem aquestes confusions heterogràfiques és en la representació de les consonants
sibilants, dentals i palatals, així com en el timbre vocàlic.
Lingüísticament cal destacar-hi, posem per cas, la troballa d’alguns dialectalismes
catalans, com ara cúnia (que potser caldria llegir cunya, amb una palatalització molt
corrent avui dia), al costat del valencianisme mançanetes aplicat als ‘botons’, etc. (pàg.
22). Pel que fa a alguns termes aragonesos, hi assenyalarem brotilo, amb les variants
brotilos i brotals, relacionats amb brotes, certa decoració en els draps, tovallons, etc.
en forma de serrells, etc.
Hem de recordar que l’objectiu final del document no és més que el d’anotar-hi les
activitats comptables i mercantils molt probablement d’una família de jueus de finals
del segle XIV. Literàriament, doncs, el text és pobre i s’aplega dins l’anomenada literatura de llistes, que conté breus i escasses oracions completes, que obrin les anotacions,
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que en aquest cas són d’índole comercial de comanda, de despesa, etc. Hi ha, al costat
de tot això, un bon nombre de lèxic jueu-àrab relacionat amb el comerç. Aquesta terminologia comercial dels substantius dels productes estudiats mostra que la llengua dominant és el català, en un 59%, seguit de l’àrab en un 28%, l’aragonès en un 12% i l’hebreu en menys d’un 1%. En el cas dels adjectius d’aquest mateix àmbit, el resultat és
molt semblant al dels substantius: un 50% són d’origen català, un 38% d’origen àrab,
un 11% d’origen aragonès i menyns d’un 1% d’origen hebreu.
Entre el lèxic referit als productes, hi esmentarem estamenet o estamenat ‘teixit filamentós fet amb estam’, braguer ‘cinturó o cenyidor usat durant l’Edat Mitjana’, etc.;
entre el calcer hi ha, per exemple, avarquetes dim. d’avarques ‘calcer rústic compost
d’una sola de cuir amb corretges i cordells per subjectar-la al peu i al turmell’, estivals
plural d’estival ‘bota alta de calçar’, etc.; dins l’àmbit de la joieria, hi apareix, per exemple, fiblall o afiblalls ‘tanca, joc de sivelles de metall que servia per a unir i subjectar
les dues parts del mantell o manto o una altra prenda de vestir’, etc.
Un altre aspecte que hem de destacar en aquest llibre de comptes, altrament anomenat pinqàs, és l’ús molt sovintejat de termes pertanyents als diferents sistemes de
pesos, mesures i monedes de l’època, és a dir, allò que l’autora anomena Metrología, i
que li serveix per fer un capítol del llibre. Entre els quals apareixen: quintar = 4 arroves, 24-30 lliures per arrova; lliura = 4 unces o onces; 1 unça/onça = 4 quartons; per
una altra banda, el quintar valia 100 ròtols; 1 marc = 8 unces; alna/vara = 4 pams (0,906
metres actuals), etc.
El capítol dedicat a l’onomàstica, tant en el vessant toponímic com en l’antroponímic, no podia mancar en un treball on apareixen tot un seguit de noms propis, i en
aquesta mena de treballs sols ésser molt habitual. Dins l’àmbit de la toponímia, hi destacarem noms de lloc com Terol, Daroca, Saragossa, València, i altres, que ens confirmen diversos aspectes del document. L’antroponímia presenta relació de noms de jueus,
cristians i mudèjars. Els antropònims jueus (tant de dones com d’hòmens) sumen un total de 80, entre els quals tenim Ibrahim, Ismael, Benvenist, Baruc, David, Yehudah (recordem ací el nom del jueu barceloní Jafudà Bonsenyor, escriptor de l’època de Jaume
II que aplegà un recull de màximes sota el nom de Llibre de paraules e dits de savis e
filòsofs), Dona, Mira, etc. Els cristians hi són representats amb un nombre una mica
superior: 75 hòmens i 25 dones, entre els quals hi ha don Bizén, Bernat Clarià, Joan (amb
molts exemples), Domingo, Miquel, na Olària, etc. Finalment, els mudèjars són en nombre molt inferior, puix que tan sols n’hi anotem 4, amb un nom romanitzat: Biendicho,
segurament aragonès.
La segona part del treball està dedicat a l’edició paleogràfica del document, que
n’inclou la reproducció i l’edició paleogràfica pròpiament dita.
Finalment, cal assenyalar els glossaris i els índexs, i la bibliografia. Els primers, subdividits en el Glossari general de productes (pàg. 121-199), i el Glossari de pesos, mesures i monedes (aquest, amb la taula d’equivalències). Pel que fa als índexs tenim els
de topònims i antropònims (pàg. 221-238), l’índex alfabètic de productes i mesures (pàg.
239-244), on el lector pot acudir per informar-se dels termes que apareixen en el document, i l’índex alfabètic d’antropònims (pàg. 245-247). La bibliografia clou el volum.
No cal dir que la monografia té un interès multifuncional, puix que interessa l’historiador medievalista, el filòleg semitista i el romanista; tot plegat un llibre
interessantíssim, producte d’un treball ben afaiçonat i profundament elaborat.
L.G.B.
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Als 75 anys de les Normes de Castelló
És cosa prou coneguda de tots que la Societat Castellonenca de Cultura va ser
fundada l’any 1919, i que la publicació del «Butlletí» va començar l’any següent
1920. D’aleshores a hui han passat més de huitanta anys, i és ara quan podem comprovar que en l’ambient casolà d’esta ciutat de Castelló s’ha produït en el temps
transcorregut el sorprenent fet d’una perduració que quasi podríem qualificar de
miraculosa dins l’ambient cultural de les terres valencianes.
Si haguérem de preguntar-nos quines són les claus que expliquen aquest
fenònen, hi caldria fer en primer lloc referència a la qualitat de les persones que van
posar en execució esta empresa cultural i que estan en la memòria de tots nosaltres.
És un tòpic parlar de l’esperit lliberal de Castelló, però en aquest cas és ben cert
que el caràcter obert i tolerant –«un ample esperit de concòrdia i transacció», com
demanava Salvador Guinot l’any 1931, referint-se als tractes preliminars de les
«Normes de Castelló»– que aquelles persones van saber infondre sempre al seu treball va allunyar el perill de les clàssiques «capelletes» que tantes bones idees han
fet malbé.
Eixe esperit està molt ben representat per unes paraules del mateix Guinot en
l’al·ludit escrit de 1931: «Som conscients de la vida modesta que volem i devem
dur de hui en avant, com l’havem tinguda tan ufana com homil fins al dia d’ara; no
pot ésser ni deu ésser la nostra Societat Castellonenca de Cultura la gonfaronera de
la intel·lectualitat de l’antic Regne de València; no deu seure en aquesta pobra llar
–“bochinche” li diem familiarment emprant aquest americanisme i pregonant l’humilitat de naixença– l’entitat que puga donar-se fums de docta acadèmia de la cultura valenciana.»
Però també es just dir que no els va faltar el suport d’una societat mig llauradora i mig menestral en la que hi havia un estimable fons de sensibilitat que sintonitzava perfectament amb la idea d’aquella mampresa cultural. El nom de «sabuts»
amb què van ser coneguts aquells fundadors tenia tant un component d’ironia popular com una certa dosi de comprensió, admiració i estímul.
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No han estat freqüents en les publicacions de la Societat les solemnes declaracions de principis, però creiem que és ara oportú recordar unes altres paraules (anònimes, però segurament del mateix Guinot) escrites al Butlletí l’any 1932 i que podríem tornar a subscriure ara mateix tots els que havem esdevingut depositaris
d’aquell patrimoni: «L’amor a la nostra terra, cada dia més forta i més oberta a tot
avenç ha fet possible esta tasca».
Enguany i per tal de celebrar els setenta-cinc anys de les «Normes de Castelló»,
la Castellonenca i mitjançant les pàgines del Butlletí, vol retre un petit homenatge,
–acollint-se a aquella «humilitat de naixença», però proclamant també una ferma voluntat de futur assegurada per les noves generacions que no han deixat
d’incorporar-se a la tasca–, als fundadors de la Societat i als dinou primers anys
d´existència del Butlletí, –la guerra civil espanyola suposà, com en tants altres aspectes, un gran trasbals–, amb l’elaboració de diversos articles que reflexionen,
exposen i posen de manifest les activitats i aportacions més destacades en alguns
dels variats camps tractats a les pàgines de la nostra publicació durant eixos anys.
Per a les persones físiques, els huitanta i tants anys són un espai de temps vital;
en canvi, per a les institucions amb voluntat de perdurar, el transcurs del temps s’ha
de valorar en funció de l’activitat desenvolupada. Sense falses modèsties i encara
que potser no ens correspon a nosaltres de jutjar-ho, pensem que de la lectura del
recull que presentem, se´n pot oferir un balanç favorable.
Amb l’agraïment de la Societat Castellonenca de Cultura als que des de 1919
han col·laborat en el Butlletí, volem que quede constància de la seguretat de seguir
treballant des d’esta parcel·la pel progrés de la nostra terra i la conservació de les
característiques que ens són peculiars.
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Estudio bibliométrico y de calidad de los
artículos de la revista Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura (1920-1936)
RESUMEN
El objetivo del presente artículo es realizar un análisis de la trayectoria Boletín
de la Sociedad Castellonense de Cultura en su primera etapa: desde su nacimiento
hasta la brusca interrupción de la publicación a causa de la Guerra Civil española.
Se revisan, por tanto, 17 años de esta revista. Este estudio bibliométrico permite
conocer datos como la productividad por años y autores, intereses y evolución de
la temática, vitalidad de la publicación a partir de la incorporación de nuevos autores y presencia de autores extranjeros, y otros datos.
Por otro lado, y como segundo objetivo, se evalúa que criterios de calidad pueden encontrarse en esta publicación. Sin olvidar que estamos tratando un periodo
en el que los criterios de calidad establecidos, a partir de parámetros, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para las revistas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales, eran inexistentes en el periodo estudiado.

1.- INTRODUCCIÓN
Trabajo esforzado o atrevimiento, entre estos dos extremos se encuentra el artículo que ofrecemos. El importante papel desempeñado en los últimos años por el
Boletín Castellonense de Cultura no es el objetivo, de hecho basta con revisar una
de las Bases de Datos bibliográficas universitarias y veremos como la colección se
encuentra en más de una treintena de universidades.
La producción científica del Boletín es un hecho irrefutable, pero nuestra intención es acercarnos a un estudio bibliométrico que abarque los primeros años de la
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publicación, desde 1920 hasta que la Guerra Civil española truncó temporalmente
su regularidad.
Por tanto el objetivo de este trabajo es la realización de un estudio bibliométrico
cuantitativo del Boletín Castellonense de Cultura, con motivo del centenario de la
Sociedad Castellonse de cultura, en el que se analizan 17 años de la publicación a
partir de sus orígenes.
La Bibliometría fue definida por Alan Pritchard (1969) como «la aplicación de
las matemáticas y métodos estadísticos a libros y otros medios de comunicación…
para arrojar luz sobre los procesos de la comunicación escrita y de la naturaleza y
el curso de desarrollo de una disciplina mediante el recuento y análisis de las diferentes facetas de esta comunicación». Tradicionalmente estos estudios
bibliométricos se han realizado para su aplicación a la planificación de bibliotecas
y centros de documentación y para tareas de política científica para evaluar la producción científica de los investigadores o grupos de investigación. Pero además estos
estudios tienen interés por su aportación a la evolución e historia de muchas publicaciones, como lo demuestran muchos artículos de estudios bibliométricos realizados con motivo de aniversario de diversas publicaciones.
El Boletín nace a los pocos meses de la creación de la Sociedad Castellonense
de Cultura en 1919 (Falomir, 2007), desde sus primeros momentos se centró en la
publicación de fuentes históricas, que incluyen documentos históricos como sermones de San Vicente Ferrer, Cartas pueblas originales, Reales Provisiones y otros;
estudios filológicos; poesía, así como notas bibliográficas y bibliografías además
de artículos originales. No se trata de una publicación exclusivamente científica, tal
como vemos en este estudio, en el Boletín tiene un importante peso la literatura de
carácter costumbrista durante estos primeros años.
En la sección de la revista «Para nuestra biblioteca» se recoge desde el primer
número la reseña de los documentos que van incorporándose a la Biblioteca de la
Sociedad, muchos de ellos llegados a través del intercambio de publicaciones entre
la Sociedad Castellonense de Cultura y un gran número de instituciones, tanto españolas como extranjeras. Es un placer encontrar el Boletín entre los fondos de la
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América, por ejemplo.
Desde fecha muy reciente se contactó con instituciones extranjeras para intercambiar publicaciones.
Muchas veces, al consultar algún artículo nos preguntamos cómo es posible la
existencia de una publicación como el Boletín, editado en una ciudad más bien provinciana, que era capital desde apenas un siglo antes, pero más perplejos nos deja
su continuidad, una revista publicada por una sociedad privada, sin ninguna institución académica que la respaldase, sólo un grupo de ciudadanos castellonenses,
pertenecientes a la burguesía de la ciudad, como fue Salvador Guinot Vilar, primer
presidente de la Sociedad, activo político conservador, que llegó a ser alcalde de la
ciudad y presidente de la Diputación Provincial y otros personajes tratados en el
artículo de Falomir (2007).
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2.- METODOLOGÍA
A partir de los índices del Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura correspondientes a los años comprendidos entre 1920 y 1936 se han tabulado, en una
base de datos relacional Access, todos los artículos, sus autores, datos bibliográficos y se ha analizado temáticamente cada uno de ellos. Además, se han incluido
otros datos como número de autores, lenguaje de los artículos y género de los autores con el fin de obtener otros datos de valor añadido para el estudio. No ha sido
posible exportar los datos de los índices escaneados por carecer de estructura delimitada y la imposibilidad de pasarles un programa de OCR. Por tanto, los datos han
sido copiados, uno a uno, a partir de los índices. Estos índices agrupan a los autores por años de publicación, es decir, por tomos o volúmenes y no por cuadernos o
números de publicación.
La base de datos Access consta de tres tablas: Artículos, Autores y AutoresArtículos. La tabla Artículos consta de los campos: código de artículo, autores, título, año, datos bibliográficos (tomo, páginas), lengua, número de autores, tres campos para materias temáticas, otro campo para materia persona y otro para materia
topónimo. Para la indización temática se ha utilizado el registro de Autoridades de
la Biblioteca Nacional de Madrid.
Una vez completadas las tablas se han obtenido resultados a partir de consultas
Access y también se han exportado datos a una hoja de cálculo Excel.
Se han incluido todos los trabajos de la publicación incluidas secciones como
Documentos y Cartas Pueblas, así como, Noticias y Revista de revistas. La autoría
de este tipo de secciones, cuando no estaba especificada, se ha incorporado como
Anónimo.
Por otro lado, los artículos firmados como Sociedad Castellonense de Cultura
y más tarde como Redacción se han unificado y se ha optado por el primero. En total
se han tabulado 1.336 artículos del periodo mencionado.

3.- RESULTADOS
3.1.- Productividad
Productividad temporal
En relación con la productividad temporal de la publicación, se han contado
1.336 artículos publicados entre los años 1920 y 1936. La media aritmética o promedio de artículos por año ha sido de 78,5. En el gráfico 1 se refleja la evolución
temporal de la productividad. Se aprecia un descenso considerable en 1923 que remonta posteriormente hasta acercarse a los niveles de partida a partir de mediados
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de 1927. La explicación del descenso de artículos entre los años 1922 y 1923 se debe
en parte a una huelga de tipógrafos que se produjo a fines de 1922 y que no finalizó hasta septiembre de 1923, según explica Sánchez Gozalbo (1929) en un artículo
del Boletín.
La productividad máxima se produce en 1921, el segundo año de vida de la
publicación. El segundo punto álgido en la productividad es 1930, año en que destaca la incorporación de varios y nuevos autores y otras novedades como se comentará más adelante. Los tomos II, III, IX y XI correspondientes a los años 1921, 1922,
1928 y 1930 respectivamente elevan la producción por encima de la media. Hay que
comentar que en el tomo I, correspondiente al primer año de aparición de la publicación en 1920, el número de cuadernos es de 8. A partir de 1921 la publicación
aparece 12 veces al año, hasta 1923 que se reduce a 3 hasta 1925 en que el número
de cuadernos se estabiliza a 6 cuadernos por año con la excepción de los años 1932
y 1935 en que solo aparecen 3 y 1936 que se publican 5. Estas irregularidades en el
número de cuadernos de la publicación se explican por diversos motivos, desde
económicos a personales, en el mencionado artículo de Sánchez Gozalbo de1929.

Gráfico 1
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Gráfico 2

En el gráfico 2 puede observarse la línea de tendencia que señala un débil pero
continúo descenso en el tiempo.
Autoría
Se han contabilizado 170 autores diferentes.
Gráfico 3
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El gráfico 3 muestra la productividad por autor. El autor que destaca, con gran
diferencia sobre los demás es Ángel Sánchez Gozalbo con un total de 130 firmas,
lo que supone un 9,7% respecto al total de artículos. Hay que tener en cuenta que
76 de estos trabajos de Sánchez Gozalbo son reseñas bibliográficas.
El siguiente punto destacado, con 85 artículos, corresponden a trabajos sin firma que se han agrupado como anónimos. Gran parte de estos trabajos son documentos originales como Cartas pueblas, donaciones, cartas de dotación y las secciones
de Noticias y Revista de revistas, entre otros.
El tercer punto destacable y segundo autor con más número de documentos
publicados es Ricardo Carreras con un total de 65 firmas, es decir, una productividad del 4,8%.
Luis Revest Corzo es el cuarto autor destacado con una productividad del 4,2%
y un total de 57 firmas. Se trata de una de las secciones del Boletín de mayor importancia, la localización y transcripción de gran número de documentos medievales hizo de esta publicación un referente necesario en cualquier trabajo de investigación histórica valenciana, y así ha sido hasta las recopilaciones publicadas por
Gual Camarena y Pérez Pérez (1989) y Guinot (1991) en lo que respecta a las cartas de población.
En el gráfico 4 se aprecia la productividad del 18% de los autores más productivos, con 10 o más de 10 firmas. En total 31 autores que se relacionan en la Tabla 1.

Gráfico 4
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Tabla 1
Beneyto Pérez, Juan
Catalá Lloret, Rafael
Huguet, Gaetá
Alcón, Damián
Milián y Boix, Manuel
Pérez Dolz, Francisco
Sociedad Castellonense de Cultura
Cantó Blasco, Francisco =
Peris, Manuel
Fullana, P. F. Luis
García Girona, Joaquín
Porcar Roig, Juan Bautista
Benages, Emiliano
Borrás y Jarque, Juan Manuel
Puig, Joan
Sales Boli, Luis
Ripollés Pérez, Vicente
Gazulla, Fray Faustino D
María, P. Ramón de
Mateu Llopis, Felipe
Soler Godes, Enrique
Juliá Martínez, Eduardo
Carbó Doménech, Juan Bautista
Artolá Tomás, Bernardo
Pascual Tirado, José
García García, Honorio
Salvador Gimeno, Carlos
Betí Bonfill, Manuel
Guinot Vilar, Salvador
Revest Corzo, Luis
Carreras Balado, Ricardo
Anónimo
Sánchez Gozalbo, Ángel

10
10
10
11
12
14
14
15
15
17
18
18
19
19
19
19
20
21
23
25
25
26
33
34
37
39
44
46
46
57
65
85
130

En el gráfico 5 se puede apreciar como los mayores porcentajes de artículos
corresponden a un menor número de firmas. Concretamente un 37% de los autores
firman un único trabajo. Se debe señalar que alguno de estos autores son firmas
nuevas de los dos últimos volúmenes del Boletín. Algo más de un 16% han firmado dos artículos, un 8% 3 y 4 artículos. El porcentaje de autores que firman entre 1
y 9 artículos es de 82. El 18% restante tienen entre 10 artículos y los 130 de Sánchez
Gozalbo comentados anteriormente.
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Gráfico 5

Otro aspecto a considerar es la colaboración entre autores. Tan solo 4 artículos
están firmados por más de un autor, concretamente 2 autores firman estos 4 artículos entre 1932 y 1933, hacia finales del periodo estudiado. El resto son obra de un
único autor. No puede hablarse, por tanto, de colaboración. Además es destacable
la ausencia en todas las firmas, de una afiliación institucional que ubique al autor
en una organización de trabajo. Esto redunda en el carácter marcadamente individualizado de los trabajos publicados. Por otro lado, como se indica en la introducción el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura no es una publicación exclusivamente científica y además no tiene un respaldo institucional.
En realidad, este resultado es el normal en las publicaciones científicas de principio de siglo y no solo de Humanidades. Como señalan López y Villagrá (2002)
hay que tener en cuenta que, las publicaciones de ciencias sociales y humanidades,
están claramente inclinadas al trabajo individual. En su análisis de la publicación
Revista Española de Investigaciones Sociológicas entre 1978 y 2002, estos autores
cifran en un 84,27% los trabajos firmados por un único autor y la coautoría se reduce a un 15,73%.
Resultados similares se encuentran en el estudio de De Filippo, Sanz Casado y
Gómez (2007) sobre movilidad de investigadores y producción en coautoría para el
estudio de la colaboración científica en el periodo 1998-2003 a partir de memorias
de investigación y bases de datos internacionales y españolas. En este análisis los
autores concluyen que en Ciencias Experimentales las tasas de colaboración son más
elevadas mientras que en Sociales y Humanidades predominan los documentos de
autores o instituciones únicos. Añaden que puede deberse, en parte, a la necesidad
de contar con mayor personal y equipamiento técnico en los campos experimenta-
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les, lo que lleva a una mayor vinculación con otros grupos, así como a los diferentes hábitos de trabajo, que hacen que en las Ciencias Humanas y Sociales siga primando la labor individual.
Por tanto, sería destacable la temprana la colaboración que se produce entre dos
autores del Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura en 1932 y 1933.
Respecto al género de los autores firmantes, y como era lógico prever, hay una
ausencia total de publicaciones de mujeres españolas en el Boletín. En nuestro país,
a principios del siglo XX (en el curso de 1919-1920) la representación de las mujeres entre las alumnas universitarias apenas era de un 1,5% pues el libre acceso –sin
permiso- a la Universidad había estado prohibido para las españolas hasta el año
1910 (Ballarín, 2001). Tan solo un artículo del Boletín, en el periodo estudiado, está
firmado por una mujer. Esta autora italiana tan solo llegó a publicar un artículo. Se
trata de Rosario Flaccomio, que se incorpora en 1930 como colaboradora. Rosario
Flaccomio, profesora de español en Milán se formó con Ezio Levi, otro colaborador italiano de la revista.
Incorporación de nuevos autores, autores extranjeros y lengua
El Boletín inicia su actividad en 1920 con un número de firmantes superior a
30 como se aprecia en el gráfico 6. La tendencia general es descendente con un remonte que se inicia a partir de 1930 y otro remonte puntual anterior en 1926.

Gráfico 6
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A partir de 1928 comienzan a incorporarse algunos autores extranjeros de diversas nacionalidades. Destacan los italianos con una mayor aportación de autores
diferentes. Con excepción de Rosario Flaccomio, que escribe en castellano, el resto de autores extranjeros escriben en la lengua de su país. En la tabla 2 se ha relacionado el nombre de los autores extranjeros por procedencia.
Tabla 2
Portugal
Mattos, Armando de

Francia
Pages, Amadeo

Italia
Gasparetti, Antonio
Filangieri Di Candida, Riccardo
Levi, Ezio
Flaccomio, Rosario

Sánchez Gozalbo (1929) comenta que la adhesión de nuevos colaboradores al
Boletín fue una de las tareas del director Ricardo Carreras y sucesores para asegurar la continuidad de la publicación.
En relación a la lengua de los artículos, en el gráfico 7, se aprecia que el mayor
porcentaje de los artículos y trabajos publicados se realiza en castellano. Un 61%
de artículos están redactados en castellano y en segundo lugar hay un 33% de trabajos escritos en catalán. Algunos de los documentos bilingües, sobre todo castellano-catalán son referencias bibliográficas redactadas en la lengua del documento
que se describe. Los textos en latín corresponden a la trascripción de documentos
medievales, que en algunas ocasiones cuentan con un estudio histórico basado en
la fuente que se publica.
Es destacable, aunque sea en menor porcentaje, el hecho de que el Boletín publique artículos en otros idiomas. Hay artículos publicados en italiano, en francés y
en portugués.
Gráfico 7

ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO Y DE CALIDAD DE LOS ARTÍCULOS DE LA REVISTA BOLETÍN...

265

3.2.- Análisis de materias
Categorías clasificatorias
Los análisis bibliométricos de materias evidencian cuales son los temas de interés de una publicación determinada y la posible evolución de éstos en el tiempo.
Se han analizado temáticamente y clasificado la totalidad de artículos del periodo analizado con excepción de 13 trabajos cuyo texto completo no estaba disponible. Para el análisis de materias se ha utilizado la lista de autoridades de materias, subencabezamientos de materias y personas de la Biblioteca Nacional de España por adaptarse adecuadamente a los contenidos del Boletín. Para clasificar por
disciplinas y grandes áreas se han utilizado, igualmente, los términos genéricos de
la lista de autoridades de la Biblioteca Nacional de España incluyendo otros que se
adecuaban a los trabajos analizados.
Las 23 categorías clasificatorias que han agrupado las materias de los trabajos
analizados se enumeran en la tabla 2. De entre estas categorías clasificatorias hemos optado en una de ellas por elegir una categoría más específica, se trata del
«Derecho histórico», que perfectamente hubiéramos podido poner en «Derecho»,
término mucho más genérico y por tanto más acorde con la intención de esta
tipificación, pero debido al hecho de que todos los artículos analizados corresponden al derecho foral valenciano, hemos considerado más oportuno el uso del término comentado, con la intención de no inducir a error. Se ha añadido otra columna
con algunas anotaciones orientativas. Esta clasificación es susceptible de futuras
ampliaciones.
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Tabla 2

1
2
3

Agricultura
Antropología
Arqueología

Pinturas rupestres, prehistoria…

4

Arquitectura

Civil y religiosa

5

Arte

Pintura, escultura, artes gráficas y
decorativas, cerámica, orfebrería...

6

Biblioteconomía y archivística

Archivos, bibliografías…

7

Ciencias de la vida

8

Cultura

9

Derecho histórico

10

Educación

11

Espectáculos

Teatro, danza, baile..artes escénicas

12

Geografía y viajes

Excursiones...

13

Historia

Toponimia, numismática, paleografía,
pesos y medidas, documentos históricos,
cartas pueblas, ordenes militares,
ordenes religiosas…

14

Lengua

Fraseología,…

15

Libros y revistas

Reseñas bibliográficas, revista de revistas

16

Literatura

Géneros literarios, poesía, prosa, cuentos,
panegíricos, necrológicas

17

Medicina

Psiquiatría

18

Medios de comunicación

19

Música

20

Psicología

21

Religión

22

Sociología

23

Urbanismo

Protocolos notariales, testamentarías…

Villancicos...

Folklore, fiestas, ritos, tradiciones,
proverbios y costumbres, cocina,
efemérides y miscelánea...
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En la tabla 3 se relaciona la distribución de los artículos agrupados en 24 de las
categorías clasificatorias y ordenados de mayor a menor.

Tabla 3
Clasificación

Total

Literatura

299

Libros y revistas

290

Historia

249

Sociología

159

Derecho histórico

91

Arte

78

Lengua

42

Música

23

Geografía y viajes

21

Arqueología

20

Biblioteconomía y archivística

16

Sin clasificar

13

Arquitectura

8

Agricultura

8

Medicina

6

Medios de comunicación

2

Espectáculos

2

Educación

2

Antropología

2

Urbanismo

1

Religión

1

Psicología

1

Cultura

1

Ciencias de la vida

1
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El gráfico 8 muestra la frecuencia de cada una de las categorías clasificatorias.
Gráfico 8

Tanto la tabla 3 como el gráfico 8 muestran dos grandes grupos de temáticas
preferentes.
En el primer grupo destaca con el mayor porcentaje de trabajos, un 22,6%, los
clasificados como Literatura que incluyen trabajos teóricos pero también de creación como poesías, prosa, narrativa corta, junto con la divulgación, como es el caso
de mosén Joaquín García Girona y la traducción de poemas latinos.
En segundo lugar, con un 21,9%, destacan las reseñas y listas bibliográficas
agrupados bajo el epígrafe Libros y revistas. No podemos dejar de destacar la importancia de las reseñas bibliográficas, denominadas en el Boletín «Notas bibliográficas», en las que además de mantener a los lectores al día de las publicaciones
de carácter cultural podemos seguir perfectamente la actividad editorial valenciana
en este ámbito. También las publicaciones periódicas son objeto de esta sección del
Boletín, en las que a los datos puramente bibliográficos se añade el sumario de la
publicación reseñada.
El tercer lugar destacado corresponde a los artículos de Historia con un 18,8 %
respecto al total de trabajos clasificados todos ellos dentro de la denominada «Historia local».
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Un segundo grupo de grandes temáticas está formado por los trabajos de Sociología, con un destacable 12% y Derecho histórico y Arte con un 6,8% y 5,89%,
respectivamente. Con algo menos de trabajos, un 3,1%, podemos añadir en este grupo los artículos que tratan de lenguaje y fraseología y clasificados como Lengua.
A mayor distancia, con porcentajes entre el 1,5% y el 1,7%, encontramos las
disciplinas de Música, Geografía y Arqueología. Los trabajos relativos a bibliotecas y archivos se cifran con un 1,2%. El resto de áreas temáticas, por debajo del
0,10%, apenas es destacable respecto al total.
Materias
Se desglosan a continuación las materias de los grupos clasificatorios más destacados.
Literatura es la disciplina que agrupa mayor número de trabajos que a su vez se
reparten del modo siguiente: el máximo porcentaje, con un 46,7% son poesías seguidas de cuentos con un 27%. Los panegíricos ocupan el tercer lugar con un 12,7%.
Los trabajos de crítica literaria y de literatura española ocupan un 2,5% y 2,1% respectivamente. La prosa, narrativa, los ensayos y los estudios de escritores valencianos
del siglo XV representan un 1,8% cada uno de ellos. Con un porcentaje inferior al
1% las materias tratadas en literatura son las traducciones al italiano, la poesía
provenzal, memorias, literatura medieval, memorias, galardones y biografías.
En la tabla 4 y el gráfico 9 queda representada la distribución de las materias
correspondientes a Literatura.
Tabla 4
Materia
Poesías
Cuento
Panegírico
Critica literaria
Literatura española
Prosa
Narrativa
Escritores valencianos - S. XV
Versificación
Romances España Traducciones al italiano
Poesía provenzal
Memorias
Literatura medieval-Castilla
Literatura italiana-Traducciones
Galardones
Biografía

Porcentaje
46,7
27
12,7
2,5
2,1
1,8
1,8
1,8
0,7
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
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Gráfico 9

Bajo la clasificación Libros y revistas el mayor porcentaje lo representan las
reseñas bibliográficas con un 91,6%, el resto son bibliografías de revistas y bibliografías de libros con un 6,5% y 1,7% respectivamente
En el apartado de Historia destaca la gran división temática. Destacaremos los
trabajos que están por encima del 2%. Los estudios sobre Señoríos destacan
porcentualmente, con un 12,89%, del resto de materias. Privilegios y monedas valencianas ocupan el segundo lugar con un 5,79% en ambos casos. Las órdenes militares, especialmente el Temple y Montesa y el importante dominio que tuvieron
en la actual provincia de Castellón, y las religiosas ocupan un cuarto lugar con un
4,29%. La beneficencia de Castellón, la Toponimia y el Islam son tratadas entre un
3,50% y un 2,73%. El resto de estudios tratan temas diversos de Historia local,
guerras y ocupaciones, gremios, pesos y medidas, genealogía, cofradías, heráldica,
hispanistas, genealogía y otras materias. Un porcentaje destacable de trabajos clasificados como Historia, un 39,45%, no tiene consignada materia temática. En el
apartado relativo a materia-topónimos desglosaremos las localidades en función de
su categoría clasificatoria.
A diferencia de Historia, en Sociología encontramos una gran agrupación de
materias. Básicamente dos materias ocupan casi el total del porcentaje. El 50,6%
de los trabajos son Refranes y proverbios y un 43,6% el trata sobre folclore.
La quinta posición clasificatoria es Derecho histórico que lo conforman trabajos agrupados en dos materias destacables. La primera, con 54%, son los fueros y
la segunda, con un 23,35%, son las cartas pueblas. Más distanciadas porcentualmente están las materias de derecho matrimonial (6,59%), protocolos notariales
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(4,37%), testamentos e inventarios (3,64%) y derechos del agua (3,64%). Como se
ha indicado anteriormente, todos ellos referidos a la época foral.
Los trabajos sobre arte se centran mayoritariamente en la orfebrería (18,75),
exposiciones (11,25%), trabajos sobre pintura (10%), pintura religiosa (8,75%) y
escultura (7,5%). El resto se distribuye, con porcentajes inferiores al 6%, entre trabajos sobre cerámica, arte medieval, arte prehistórico, color, museos, grabados, etc.
Lengua catalana (47,6%), fraseología (23,8%) y lenguas románicas (21,42%)
son las tres principales materias que engloban los trabajos del área clasificatoria
Lengua.
Del resto de categorías clasificatorias situadas por debajo del 2% destacaremos
que en Música casi la totalidad de trabajos son relativos a música religiosa, en
Biblioteconomía y Archivística los trabajos relacionados con archivos municipales
e históricos son mayoría.

Evolución temporal de las principales áreas clasificatorias
Los siguientes gráficos nos dicen claramente la evolución temporal de las distintas áreas clasificatorias utilizadas en el presente trabajo. Hemos destacado las
áreas con mayor frecuencia en el Boletín.
Gráfico 10
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En el gráfico 10 se aprecia la evolución en el tiempo de las áreas Literatura y
Libros y revistas. El alto índice de Literatura viene dado por la publicación de numerosas obras de creación entre las que destacan las poesías. La línea de tendencia
de Literatura indica una continuidad temporal con un descenso poco marcado.
Respecto a Libros y revistas se aprecia un ascenso constante. La importancia
de Libros y revistas, viene dada por la cantidad de reseñas bibliográficas, como se
ha comentado en el epígrafe 3.2.

Gráfico 11

En el gráfico 11 se refleja la evolución temporal de las materias Historia y sociología. En el caso de los trabajos de Historia se percibe, a través de la línea de
tendencia, un ascenso moderado a lo largo del tiempo. Sin embargo, la caída constante de los trabajos de Sociología, es muy acusada.
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Gráfico 12

La evolución temporal de las áreas Derecho histórico, Arte y Lengua se aprecia en el gráfico 12. Las líneas de tendencia muestran ligeros ascensos en el caso
de Derecho histórico y de Arte mientras que los estudios de Lengua, trabajos referidos al catalán y la variante valenciana, sufren un constante descenso temporal.

Personas y personajes como materia
En la tabla 5 se distribuyen las personas, personajes históricos y personajes de
ficción que han sido materia de los trabajos del Boletín.
Tabla 5
Clasificación
Música
Literatura
Historia
Historia
Historia
Literatura
Historia

Materia_Persona
Pedrell, Felipe (1841-1922)
Betí Bonfill, Manuel
Viciana (Familia)
Alfonso II, Rey de Aragón
Alagón, Blasco de
Carreras Balado, Ricardo (1866-1929)
March, Ausiàs (ca. 1397-1459)

Total
18
13
12
12
10
9
7
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(continúa)

Clasificación
Historia
Literatura
Historia
Literatura
Biblioteconomía y archivística
Historia
Literatura
Literatura
Historia
Literatura
Historia
Literatura
Historia
Literatura
Literatura
Literatura
Literatura
Historia
Arte
Derecho histórico
Historia
Arte
Educación
Historia
Historia
Literatura
Derecho histórico
Historia
Arte
Música
Educación
Historia
Historia
Literatura
Historia
Literatura
Música
Literatura
Historia
Literatura
Derecho histórico
Literatura

Materia_Persona
Jaime I, Rey de aragón
Artola i Tomàs, Bernat (1904-1958)
Vicente Ferrer, San (1350-1419)
Vega, Lope de (1562-1635)
Revest Corzo, Luis (1892-1963)
El Cid
Dante Alighieri (1265-1321)
Carbó i Domenech, Joan
Viriato
Tomba Tossals
Obispo de Vic
Mistral, Frédéric (1830-1914)
March-Genealogía-Valencia
García Girona, Joaquin
Espresati Sánchez, Carlos G. (1886-1970)
Salvador, Carles (1893-1955)
Pascual i Tirado, Josep
Jaime II, Rey de Aragón
Ribalta, Francisco (1565-1628)
Prunyosa, Joan-Testamento
Post, Chandler Rathfon (1881-1959)
Pérez Dolz, Francisco (1887-1958)
Pérez Bayer, Francisco (1711-1794)
Pedro III , Rey de Aragón
Montcada, Elisenda
Miró, Gabriel (1879-1930)
Brusca, Juan de
Benedicto XII, Papa
Adsuara Ramos, Joan (1891-1973)
Wagner
Vives, Joan Lluís (1492-1540)
Virgilio Maqrón, Publio
Virgen del Lledó
Verlaine, Paul (1844-1896)
Teresa de Jesús, Santa (1515-1582)
Teresa de Jesús , Santa (1515-1582)
Tárrega, Francisco (1852-1909)
Soler Godes, Enric (1903-1993)
Sarthou Carreres, Carlos (1876-1971)
Ruju, Salvador
Ros de Ursinos, Domingo
Roís de Corella, Joan (1435-1497)

Total
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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(continúa)

Clasificación
Literatura
Arte
Arquitectura
Música
Arte
Historia
Literatura
Derecho histórico
Literatura
Lengua
Derecho histórico
Historia
Historia
Arte
Geografía y viajes
Medicina
Historia
Literatura
Literatura
Música
Historia
Literatura
Literatura
Literatura
Literatura
Historia
Literatura
Historia
Derecho histórico
Literatura
Medicina
Sociología
Arte
Música
Literatura
Historia
Derecho histórico
Agricultura
Arte
Historia
Literatura

Materia_Persona
Roig, Jaume (1401-1478)
Ripollés, Vicente
Ricart, Pedro
Prades, Josef
Porcar i Ripollès, Joan Batiste (1889-1974)
Ponz Piquer, Antonio (1725-1792)
Peris Fuentes, Manuel
Pau, Guillermo de Pau
Orfanell Prades, Jacinto (1578-1622)
Obermaier, Hugo
Núñez Pedri, Juan
Na Toda, Martín de
Moral, Domingo
Montoliu, Mateu de
Martín I, Rey de València
Martín I, el Humano, Rey de Aragón
Maria de Luna, reina de aragón
Manzoni, Alessandro (1785-1873)
Huguet Segarra, Gaetà (1882-1959)
Haydn, Franz Joseph (1732-1809)
Guerau de Montmajor, Gaspar
Gudiol i Cunill, Josep
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Gassull, Jaume
Fray José de la Concepción
Fernando de Aragón, duque de Calabria
Entrambasaguas, Joaquín de
Castellot, Gastón
Castellnou, Pedro de
Canals, Antoni 1352-1419
Briau y Sauch, Domingo
Borrás Jarque, Juan M.
Bermejo, Bartolomé
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Bécquer, Gustavo Adolfo (1836-1870)
Artez de Molinos, Lope
Anglesola, Guillermo
Almela i Vives, Francesc
Almarche Vázquez, F. (1875-1927)
Alfonso V, Rey de Aragón
Alcover, Antoni Maria (1862-1932)

Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Como puede apreciarse el mayor porcentaje de trabajos centrados en personas
corresponde al músico catalán Felipe Pedrell, en concreto el 7,46%. Los trabajos
centrados en el historiador valenciano y colaborador del Boletín, Manuel Betí
Bonfill, ocupan un 5,39%.
Entre los personajes históricos destaca el 4,14% dedicado al noble aragonés del
siglo XIII, Blasco de Alagón.
En cuanto a personajes de ficción solo puede destacarse a Tombatossals, el
mitológico gigante castellonense.

Localidades como materia
El mayor porcentaje, un 53,4% de los trabajos que tratan localidades o ámbitos
geográficos concretos, se enmarcan bajo la clasificación de Historia. Otro grupo
destacable, aunque con menor porcentaje, un 19,1%, se agrupan en trabajos relacionados con el Arte en alguna localidad. Por debajo del 10% se agrupan trabajos
sobre localidades centrados en aspectos sociológicos (9,9%), arqueología (5,8%),
geografía y viajes (5,5%), arquitectura (2,9%) y el resto se distribuye entre medios
de comunicación, urbanismo y lengua en porcentajes muy poco significativos.
El ámbito geográfico más tratado es, tal y como la lógica dice y la estadística
comprueba, Castellón de la Plana con un 10,6% de los trabajos centrados en esta
localidad. La siguiente población destacada en los estudios del Boletín es Morella,
con un 7,2%. Los trabajos dedicados a Villahermosa centran un 4,2%. A Catí están
dedicados un 3,7% de trabajos, en los que en forma de fascículos se va publicando
el Llibre de privilegis. Vila-real y Valencia son tratados en un 2,9% y 2,6% de los
trabajos.
Sin embargo, puede parecer sorprendente que localidades italianas o Italia
globalmente sean tratadas en el mismo porcentaje, un 1,8% Tortosa, Sagunto y la
Rambla de la Viuda. Ya destacamos en el apartado de colaboraciones la presencia
de autores italianos que pueden explicar este inesperado resultado.
Con un porcentaje ligeramente inferior, un 1,6%, destacan la Vall d’Alba y Ares
del Maestre. Por debajo de ese porcentaje, pero superior al 1% están los estudios
que tratan de Sant Mateu, Montornés, Menorca, España, Culla, Burriana, Benifassà,
Benassal, Almenara, Zorita del Maestrazgo, Vilafamés, Segorbe, Onda, Linares de
Mora (Teruel), Jérica y Borriol.

4.- ESTUDIO DE CALIDAD
Ya hemos comentado con anterioridad la dificultad en la aplicación de criterios
de calidad actuales a publicaciones del primer tercio del siglo pasado, una buena
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pista es el alcance de la publicación en sus primeros años, justo los que estudiamos,
en que el Boletín era objeto de una inteligente política de intercambios con instituciones como la Biblioteca Comunale de Bologna, la Academia Virgiliana de Mantua,
la Hispanic Society of America, el Institut d’Estudis Catalans, la Universidad de
Cambrigde, el Museo Victoria y Alberto de Londres y el Instituto de Arte y Arqueología de París. Hemos de pensar que si no hubiera contado con un nivel científico adecuado los promotores del Boletín no hubieran logrado su objetivo.
En la actualidad la acreditación del profesor universitario ha puesto en movimiento en nuestra sociedad un afán por la evaluación, los índices y criterios de calidad de las publicaciones periódicas, sin tener en cuenta que lo que se ha de evaluar es la calidad científica del trabajo publicado, más que la propia revista que en
muchos casos depende de los intereses de una editorial comercial, estamos seguras
que en el momento en que los miembros de la Sociedad Castellonense de Cultura
se plantearon la publicación de un Boletín, sus objetivos eran muy distintos a los
actuales, en aquellos momentos lo que interesaba era que lo que publicaba el Boletín llegara a los interesados, por ello el intercambio que servía de paso para recibir
publicaciones que de otra manera no hubieran llegado en aquella época a Castellón.
No podemos buscar en los años 20 del siglo pasado una evaluación externa por
pares, si que hemos visto que publican autores no vinculados a la Sociedad y alguno extranjero.
Se trata de una revista que inicia su andadura como una revista erudita, y que
actualmente cuenta con un reconocido prestigio en ámbitos científicos. El Grupo
ERCE (2007), sitúa el Boletín en el grupo B, de entre cinco grupos, siendo el nivel
más elevado el A, y el menos el E; no está nada mal para un revista que no cuenta
con una institución científica detrás. También Osca y López (2000) recogen el Boletín como una publicación científica valenciana.
De hecho, el Boletín se encuentra a nivel nacional en casi todas las Universidades, también sus artículos son reseñados en las Bases de Datos del CSIC y en
Dialnet, también aparece en el catálogo de la British Library y en la Biblioteca del
Congreso de los estados Unidos, la Biblioteca Nacional francesa, y por supuesto en
la de Madrid. También encontramos artículos del Boletín en repositorios de creación relativamente reciente como el del Portal del Institut d’Estudis Catalans.

5.- CONCLUSIONES
El Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, durante el periodo estudiado
1920 a 1936, es una publicación centrada principalmente en trabajos literarios de
creación y teóricos, en libros y en trabajos históricos y sociológicos.
La importancia de Libros y revistas, viene dada por la cantidad de reseñas bibliográficas, que si bien supone un importante trabajo de síntesis no son considera-
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das como trabajo de investigación. El alto índice de Literatura viene dado por la
publicación de numerosas obras de creación entre las que destacan las poesías.
A través del tiempo se aprecian algunos cambios en la evolución temática de
las áreas más destacadas. De modo global tal vez lo más destacado es la caída de la
Sociología, de ser la más elevada en los primeros números del Boletín, como va
descendiendo hasta casi desaparecer. Lo mismo ocurre en el caso de los trabajos de
Lengua. Historia, Derecho histórico y Arte son las áreas que han dado al Boletín
de la Sociedad Castellonense de Cultura el valor y carácter científico de la publicación, y que mantiene en la actualidad con la adición de nuevas áreas.
La productividad del Boletín se ve afectada por aspectos personales y económicos a lo largo del periodo pero sin llegar a decaer nunca gracias al esfuerzo personal de algunos de sus directores.
El Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, continúa siendo un referente a la hora de publicar los investigadores sus trabajos de carácter local, ello nos
indica que no se ha alejado de sus objetivos del año 1920.
JULIA CAMPÓN GONZALVO
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE LA CIENCIA Y DOCUMENTACIÓN.
UNIVERSIDAD DE VALENCIA

LOURDES CASTILLO BLASCO
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE LA CIENCIA Y DOCUMENTACIÓN.
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
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Treballs de filologia al BSCC (1920-1936)
Fundada el 1919 la Societat Castellonenca de Cultura, l’any següent apareixia
el primer volum del Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (= BSCC).
Aquesta revista de caràcter miscel·lani té un fort composant de treballs relacionats
amb la història, no solament amb la història local castellonenca, sinó amb la d’altres indrets del Regne i també de fora. Això no vol dir que no continga així mateix
estudis de qualsevol ciència o d’art i arqueologia. En canvi la filologia, tot i haverse tingut en compte en aqueixes pàgines, no ha estat una disciplina massa conreada, almenys fins a l’època de la Guerra Civil. Tinguem present, tanmateix, que ací
es van dilucidar, entre altres, aspectes tan importants com la polèmica sobre la naixença del poeta Ausiàs March allà pels anys 1934 i 1935, o bé que la Societat va
publicar, entre moltes altres joies filològiques, una obra fonamental en l’edat mitjana com el De amore, en edició llatina i catalana. I una valuosíssima contribució,
que té avantatges filològics, és l’edició de les cartes de població valencianes («cartas
pueblas»), que des del primer moment es va considerar tasca essencial de la Societat Castellonenca i que Lluís Reves així ho anunciava al primer número butlletí (I,
1920, pp. 56-57).
Per tal de contribuir a la celebració de les Normes de Castelló, firmades a la
ciutat de la Plana el desembre de 1932, ara fa 75 anys, amb les quals es posava terme al desgavell gràfic, m’ha estat demanat que passe en revista les publicacions filològiques del butlletí. Ho faig amb gust i amb agraïment a aquells castellonencs
que van posar el nom de Castelló ben alt. Fins i tot Azorín hagué de qualificar
Castelló com a capital cultural del País Valencià.
Els personatges punters de la redacció del butlletí Angel Sánchez Gozalbo, Lluís
Revest i Josep Sánchez Adell no eren lingüistes. El primer era metge, Revest era
bibliotecari i Sánchez Adell era historiador; amb tot, llur interès pels afers lingüistics
i gramaticals fou gran en els tres, com sovint vaig poder comprovar en les moltes
converses que vaig mantenir amb ells. Lluís Revest fins i tot va publicar el 1930
–abans doncs de la signatura de les Normes– un llibre, La llengua valenciana. No-
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tes per al seu estudi i conreu , que era una de les obres més aclaridores sobre el valencià, amb una visió ampla que acabava amb aquelles paraules que cap lingüista
pot no subscriure: «No existeix una llengua valenciana independent de la catalana
[...] Com a conseqüència tant són clàssics valencians lo benaurat Llull i Bernat
Metge com Jaume Roig, Corella o Auzias March» (p. 30).
Entre l’extraordinària quantitat de ressenyes que Àngel Sánchez Gozalbo va
publicar al BSCC es troben moltes obres de caire filològic, que ell sabé examinar
amb competència i objectivitat.1 Sánchez Gozalbo fou fins a la seua mort (1987)
l’ànima del butlletí i qui li va fer prendre el prestigi de què tothora ha gaudit.
Tant Revest com Sánchez Gozalbo van firmar les Normes i sens dubte van tenir una participació important en la redacció. J. Sánchez Adell era molt més jove,
però els aspectes filològics l’atreien igualment: es va ocupar també de temes de toponímia (1991) i onomàstica (1965) i va publicar quantitat de documents arxivístics i donà a conèixer un text tan important lingüísticament com els Establiments
de Morella de 1370 (1954, 1955 i 1958).2 Però l’activitat d’aquest investigador cau
fora del límit conològic que ens hem fixat, com també cau fora l’esplèndida publicació del llibre d’Ordinacions de l vila de Castelló per part de Lluís Revest (1957).
Enumerem ara els autors de publicacions de tipus filològic:
Salvador Guinot un dels fundadors de la Societat Castellonenca, narrador que
havia publicat a Barcelona les curioses Escenes castellonenses (Barcelona, Ilustració
Catalana, 1910), endegà una sèrie d’estudis sobre els clàssics valencians, titulada
«Fuentes de estudio de la lengua valenciana» (1921 i ss.), i tracta, entre altres temes, la lexicografia valenciana, el Liber elegantiarum de Joan Esteve, la Sinonímia
d’Amiguet, les tertúlies literàries en la Valencia del segle XV, l’obra de Bernat
Fenollar i Jaume Gassull, Roís de Corella, les Alabanças de Viciana, la Rondalla
de Rondalles del P. Galiana. Són uns estudis que en els any vints no interessaven a
gaire gent i ací rau tot el mèrit de l’autor. També Guinot és un signant de les Normes i des del butlletí defensà la uniformitat gràfica (vegeu les seues decidides col·laboracions de 1930 i 1931).
Una important col·laboració en el BSCC és la del erudit rossellonès Amadeu
Pagès, que ultra editar l’esmentat tractat De amore d’Andreu el Capellà, va donar
a conèixer les poesies de Pere, Jaume i Arnau March, predecessors i parents del gran
Ausiàs. La seua activitat al butlletí comença el 1928 amb un estudi sobre les
«Chansons provençalo-catalanes du XIVe siècle» i arribà fins el 1949 quan publicà
la Cobla esparsa de Mossén Pere March.

1. Vegeu Joan Rafael Ramos, «El paper de la «Sociedad Castellonense de Cultura» en la divulgació
de la llengua catalana (1919-1936), en BSCC, LXVI, 1990, pp. 91-98, espec. p. 97.
2. El repertori de Vicent Falomir, «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Index general
(1920-1991), València, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992,
m’eximeix d’esmentar les referències exactes de cada estudi ací considerat.
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L’arabista Pasqual Meneu, mestre de Julià Ribera, va col·laborar ja al primer
volum sobre la locució fer l’enza i més endavant, l’any 1925, s’ocupa dels arabismes a les terres castellonenques.
Joaquim Garcia Girona, fill de l’Alt Maestrat, poeta i excel·lent traductor
d’Horaci, col·laborador de Mn. Alcover en la recollida de materials per al Diccionari català-valencià-balear, també s’ocupà de l’«Estudi de llengua valenciana»
(1924), on examina la partícula en, però el que ací més interessa és la publicació
que feu en fascicles anexs del BSCC , a partir de 1922, del Vocabulari del Maestrat,
obra importantíssima sobre els parlars del Maestrat i de la Plana,3 la qual desgraciadament ens ha arribat incompleta (fins a la lletra Gu- ). Lluís Gimeno Betí assegura que quasi totes les cèdules que formaven el vocabulari van anar a parar a la Calaixera de Mn. Alcover i que en una certa mesura l’obra sencera es pot reconstruir.4
Al final del seu poema Seidia (1920) Garcia Girona forneix un vocabulari de térmens
típics del Maestrat.5
Amb diverses paraules del vocabulari del Maestrat de Garcia Girona, Mn.
Antoni Griera (1929), que aleshores passava per ésser el «tècnic» de l’Institut d’Estudis Catalans, fa uns comentaris d’allò tan singular, com ara la influència de l’homonímia en la llengua, o bé llança etimologies ben inconsistents com que gobanella
«és un derivat de cubitu».
Nicolau Primitiu també portà al bolletí algunes de les seues cabòries pre-romanes
en parlar de topònims com Albalat, Demús i Ademús.
El poeta i excel·lent gramàtic Carles Salvador col·laborà en el butlletí amb
publicacions de caire literari, però també feu alguna incursió en el el camps de la
cultura popular (1920-1930) i de l’idioma de València (1922). Fou un defensor aferrissat de la llengua pròpia i deixeble de Pompeu Fabra.
El catedrátic de francès del l’Institut de Segon Ensenyament deCastelló Damián
Alcón va publicar en els fascícles del butlletí, entre 1921 i 1923, una serie d’interessants observacions gramaticals sobre arcaismes castellans com huebos (< OPUS
EST), mester, caler, res-cosa-nada, on sempre hi sap afegir oportunes correspondències del català i d’altres llengües romàniques.
El patrici Gaetà Huguet és autor entre 1920 i 1922, de moltes incursions sobre
fraseologia valenciana. Fou així mateix un dels signants de les Normes de Castelló.
Ell donà un empenta gran en la bona consideració social del valencià.
En el camp del folk-lore destacà així mateix J. M. Borràs Jarque, publicant al
llarg de quasi tota la vida del butlletí (des de 1920) una pila de refranys, modismes
3. Lluís Gimeno Betí, «El nucli de filòlegs fundadors de la Societat Castellonenca de Cultura: Salvador Guinot, Joaquim Garcia Girona i Lluís Revest Corzo», en Manuela Casanova ´Avalos i Santiago
Fortuño Llorens (eds.), José Luis Aguirre, maestro y escritor, Castelló, Universitat Jaume I, pp. 173192.
4. Gimeno Betí, op. cit., p. 188.
5. Cfr. Lluís Gimeno Betí, De lexicografia valenciana, PAM, 1998.
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i proverbis castellonencs del major interès i que són ben aprofitats pels lingüistes;
per exemple, són citats sovint en el Diccionari etimològic de Joan Coromines.
Finalment potser el filògeg valencià més important del primer terç del segle XX,
Josep Giner (que sovint usava el pseudònim de Guillem Renart i Ferrís) va donar
a conèixer en el butlletí de la Castellonenca el seu important tractat sobre la Conjugació dels verbs en valencià (1933), que encara avui té plena vigència, i al butlletí
també publicà unes reflexions sobre la permanència de la -r final dels verbs de la
primera conjugació amb motiu de rebatre la fumosa teoria de Mn. Antoni Griera,
segons la qual la final es va perdre a causa de l’homonímia amb els participis femenins del tipus puja(da), canta(da) i seria després restablerta. Giner amb un coneixement admirable de la llengua antiga rebat aquestes suposicions i dóna una lliçó sobre infinitius, formació dels plurals del tipus diners > dinés i dels participis
femenins. El 1935 hi fa una defensa de la adscripció gal·loromànica del català. Giner
va continuar col·laborant en el butlletí després de la Guerra Civil.
Afegim que personalitats com el P. Andreu Ivars o el P. Lluís Fullana, que
en altres publicacions havien tractat temes filològics i gramaticals, al BSCC només
van contribuir amb estudis de caire històric.
De la mateixa manera, un col·laborador insigne del butlletí va ser l’escriptor
Josep Pascual Tirado amb narracions i contes que van fer per la llengua tant o més
que els millors estudis filològics.6
No cal dir que el butlletí, després de la interrupció de la Guerra Civil , va continuar la seua tasca amb publicacions d’alta volada (des de 1943) i que en aquest
període han aparegut estudis de tema filològic i gramatical, que han fet del BSCC
un instrument imprescindible per als lingüistes. En les seues pàgines ha col·laborat
el bo i el millor dels nostres estudiosos.
GERMÀ COLÓN DOMÈNECH
BASILEA, DESEMBRE DE 2007.

6. Vegeu Lluís Gimeno Betí, Josep Pascual Tirado i l’obra del Diccionari (1920/1930), Castelló
de la Plana: Societat Castellonenca de Cultura, 2000.
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Salvador Guinot. «Fuentes de estudio de la lengua
valenciana. VI. La sinomina de Amiguet». B.S.C.C. 1922.

Joaquím Garcia Girona. «Estudi de llengua
valenciana. En». B.S.C.C. 1924.

BSCC (1920-1936)

«Fraseología Valenciana» de Gaetà Huguet. B.S.C.C. 1922.
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Presència de la nostra llengua al Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura: 1920-19361.
«L’ome sabent no té pus avantatge
sinó que·l pech sol menys fets avenir.
L’esperiment y ells juhís veig fallir;
Fortuna y Cas los torben llur usatge»
(Ausiàs March)

INTRODUCCIÓ.
Des de 1920, diversos treballs apareixen al nostre boletín amb un denominador
comú: la llengua. El propòsit d’aquest article és de fer-ne una primera aproximació, seguida d’un breu comentari, en homenatge a aquells personatges que apostaren per la llengua i en donaren les primeres passes en la normativització, commemoració que celebrem enguany en acomplir-se els 75 anys d’aquell esdeveniment.
Els autors d’aquelles col·laboracions són així mateix diversos i donen als treballs
llurs uns enfocaments també diversos. Hem agrupat els articles apareguts entre els
anys 1920-1936 al boletín, referits a la llengua, en els següents àmbits:
El lèxic: 12 treballs
La toponímia: 3
La història de la llengua: 3
L’ortografia/normativa: 3
La sintaxi: 1
La dialectologia: 2
Per una altra banda, s’ha de dir que el nombre de treballs en cada àmbit és molt
desigual, com ja s’ha indicat adés, si tenim en compte que, per exemple, en el lèxic, hi hem comptabilitzat dotze col·laboracions, i a l’altre extrem, hi tenim la sintaxi, amb una de sola.
1. El treball fa part del projecte d’investigació HUM 2005-06110-C02-02 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Agraïm l’ajut rebut dels amics Arturo Oliver, Ferran Olucha, Germà Colon i M. Pilar Perea en la
recerca de les fotografies dels autors que apareixen esmentats en l’article.
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LLUÍS GIMENO BETÍ
Els autors són els següents:
1.- Francisco Almela Vives
2.- Joan Manuel Borràs Jarque
3.- Joaquim Garcia Girona
4.- Nicolau Primitiu Gómez Serrano
5.- Antoni Griera Gaja
6.- Salvador Guinot Vilar
7.- Eloi Ferrer Cadroy
8.- Gaetà Huguet Breva
9.- Pascual Meneu Meneu
10.- Redacció
11.- Guillem Renat Ferrís
12.- Ángel Sánchez Gozalbo
13.- Miguel Segarra Roca

COMENTARI ALS TREBALLS.
a) El lèxic: Ja hem indicat que l’àmbit de la llengua que reuneix més col·laboracions en aquest període és el del lèxic; els dotze treballs que s’hi inclouen,
alhora, es poden subagrupar sota els següents epígrafs:
«Oracions i precs religiosos valencians» [Gaetà Huguet Breva: 1920/1921].
«Fraseología valenciana» [Gaetà Huguet Breva: 1920/1922].
«Refrans i modismes valencians» [Joan Manuel Borràs Jarque: 1932-1933-19341935].
«Fer l’ensa» [Pascual Meneu Meneu: 1920].
«Lo mal de sement (Un capítulo de historia de la medicina valenciana)» [Àngel Sánchez Gozalbo: 1923].
«Vocabulario de la cerámica de Manises» [Francesc Almela Vives2: 1933].
«Un inventari del segle XV» [Eloi Ferrer Cadroy: 1926].
«Cantar la canya...i altres canturèles» [Salvador Guinot Vilar: 1922].
«Oracions i precs religiosos valencians» [Gaetà Huguet Breva: 1920/1921].
Es tracta de dos breus treballs3 que donen a conéixer algunes oracions en la nostra llengua i esmenten els cants d’uns goigs. En el primer l’autor es lamenta que les
oracions es diguen en una llengua que no és l’habitual de la gent, i tot seguit es fa
ressò d’un cas esdevingut a un mas del Maestrat en què Huguet afirma haver-hi oït
2. Encara que l’autor signe el treball amb el nom de fonts en castellà, ací hem preferit posar-lo en
valencià perquè així signaria l’autor els seus treballs en un futur pròxim.
3. El primer apareix l’any 1920 i ocupa les pàgines 197-199; el segon és de l’any 1921, pp.115-116.
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pregar en valencià a una masovera vella. El segon dels treballs dóna a conéixer les
següents oracions: «oració del pare nostre», «oració de l’Ave Maria», i l«oració de
la Salve Regina». Finalment, en fa alguns comentaris lingüístics.
«Fraseología valenciana» [Gaetà Huguet Breva: 1920/1922].
Són sis treballs4 en què Huguet mostra la riquesa de l’idioma, distribuïts en els
butlletins dels any 1920-1922, així com, segons ell, «...la fita filológica de sos modismes y fraseología característica pera donar fé y marcar ab son sell indeleble la
nostra inconfundible Personalitat» (1920, I: 26). Hi afegeix que la nostra llengua,
com totes les altres, posseeix frases i modismes5 a balquena i que el seu propòsit,
en aquest primer article, és solament de fer-ne un tast: «volem sols donar-ne una
feble mostra del grand número que n’interposem en lo nostre ordinari estil de parlar» (ibidem, 27). En total, n’hi apareixen 29, entre els quals n’hi ha de vivents encara avui i d’altres ja desapareguts o latents. La gran majoria (27) són propis de la
ciutat, però en dues ocasions fa referència a llocs geogràfics diferents: el Maestrat
i la província d’Alacant. Alguns de coneguts són: «més val foraster que forat», «lo
fret no s’el menjent les rates», «gros com un teixó», etc. L’exemple del Maestrat és
«en un pater vaig y vinc», amb la variant alacantina «en una çarabanda vaig y en
un villancico torne».
En el segon article, hi ha 92 exemples d’aquesta mena de lèxic, entre els quals
n’hi ha, com en el cas anterior, d’actualment coneguts, de latents i/o desapareguts:
«Tindre la mànega ampla» (ser molt tolerant), «No parar en torreta» (ser rondaller),
«Filar prim» (donar massa importància als detalls), etc. Entre els latents i/o desapareguts, hi trobem: «Guixa de mal coure» (es diu d’una persona fluixa), «Tirar la
capa al bou» (abandonar-se la persona), «Arrasar la barcella» (tenir poques raons,
portar-se bròfegament), etc.
Al tercer treball, Huguet hi continua reportant tota una sèrie de modismes i frases fetes, vivents en la seua època. Cap a mitjan article, hi fa una petita aturada per
comentar el terme res que segons ell: «No podem ressistir encara que no vinga a
pèl y siga fora fruitat la curiositat a qu’ens mou, als qui no som filolegs, l’ús que
fem de la paraula «res». Es paraula també llatina; y així com en llatí, la empleem
nosaltres com a nom substantiu...» (1920: 84-85). Després continua comentant uns
altres usos sintàctics del terme. La segona part del treball té la mateixa estructura,
si fa no fa, que la primera: exposició de tot un seguit de frases fetes i modismes amb
una petita aturada cap al final per explicar el sintagma «parlar a una chica», equivalent a mantenir relacions amoroses amb ella, tot això exemplificat amb un poemet.
Els tres treballs següents, apareixen, com ja s’ha esmentat, l’any 1922. El primer dels quals és dedicat a Pascual Meneu, catedràtic d’àrab a Salamanca ja en
4. Vide BSCC, 1920, I: 26-27; II: 33-35; III: 84-86, i BSCC, 1922, XXIV: 156-158; XXVI: 198-201;
XXVII: 251-253.
5. L’anomenada actualment fraseologia lèxica.
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aquell any. Huguet li demana el següent: «que destinés algún moment d’esbargiment
a fer replega de les paraules d’orige semític, qu’ab prou freqüencia deuen matissar
lo nòstre parlar valencià...» (pàg. 156)6. Després afirma que va fer un vers en què
apareixien els mots «cocó», «safona», «ensa» i «oró» i el va fer arribar a l’esmentat Meneu, el qual li’n va fer un petit comentari.
Al segon d’aquest any, hi continua publicant la relació de frases que sentia en
el parlar espontani dels seus conciutadans. En comptabilitzem, si no hi hem errat,
setanta-set entre els quals hi ha –com ja hem dit suara– actualment de coneguts i de
latents i/o desconeguts. Entre els primers, hi esmentarem «Tirar la pedra i amagar
la mà» (procediment innoble), «No cabre dins la pell» (sentir gran goig per algún
aconteiximent venturós). Entre els latents i/o desconeguts avui dia: «Traure-li a u
la corca del llom» (se diu per a significar la explotació que en lo treball fa una persona de un altra), «Ser mort pagá» (referint-se a un aconteiximent desagradable,
dona a compendre qu’era esperat), «Plorar ab ulls d’un altre» (s’aplica a qui exagera son infortuni, per altre qu’es creu mes mal avivat), etc...
La tercera i darrera tramesa continua la mateixa tònica que les anteriors d’anar
reproduint i explicant uns quants refranys. En aquesta avinentesa, Huguet reporta i
explica 36 refranys, entre els quals cal destacar: «Com la penjarem ben alta!» (frase exclamativa per la que expresem la nostra contrarietat quan nos ix un afer torçut
o anem per mala dressera), «Trobar-se en tots los balls» (ser rondaller), «Posar-se
com un lleu» (se diu d’aquell a qui li ha caigut una gotarrá damunt, banyant-lo completament).
«Refrans i modismes valencians» [Joan Manuel Borràs Jarque: 1932-19331934-1935].
De primer antuvi, cal dir que aquest recercador va fer una tasca extraordinària
d’arreplega d’aquesta mena de lèxic, que ha passat desapercebuda pels nostres lingüistes i gramàtics actuals7. Començà la publicació dels refranys l’any 1932 i aquest
any s’iniciava la publicació d’un anomenat per ell «Refraner general», el qual intentava abraçar tots els refranys recollits per l’autor en boca de la gent a diverses
localitats de les nostres comarques8. En diverses notes a peu de pàgina, hi explica,
entre altres coses, que la col·lecció és posada per ordre alfabètic, i que no hi han
estat inclosos aquells considerats barroers («rogets o indecorosos», segons els seus
mots). Borràs Jarque tingué l’encert de parafrassejar-los tots i en el cas que l’explicació freturés de l’anècdota que els va fer nàixer, la hi incorporà. Finalment, en va
6. No cal dir que Pascual Meneu li féu cas, i redactà el treball anomenat «Nombres árabes de la provincia de Castellón o usados en ella», publicat al mateix boletín l’any 1925, com veurem més avant.
7. És de doldre que el manuscrit d’aquest treball no haja pervingut als nostres dies. La nostra filologia
ha perdut una deu d’informació molt valuosa d’un aspecte de la llengua que avui dia s’ha començat a
valorar.
8. No desdenya refranys provinents d’altres indrets del territori lingüístic, com ara Alacant i Alcoi.
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fer la següent distribució: 1.- Refraner general. Proverbis i modismes; 2.- Mariners;
3.- Del temps: meteorològics, agrícols, caçadors; 49.- Humorístics: dels pobles, del
físic, dels bous, costums, oracions, varietat. Ultra això, hi inclou la localització geogràfica. Malauradament, aquest gran projecte se n’anà en orris ben aviat, puix que
Borràs Jarque moria el 27 de gener de 1945 a la nostra ciutat, i, per una altra banda, el BSCC fou suspès de publicació sis anys (1937-1942). Amb tot, però, Àngel
Sánchez Gozalbo encara hi anà publicant els refranys referits al primer apartat durant els anys 1949 (1), 1953 (1) i 1954 (2), que acaben a la lletra F, una relació, per
tant, incompleta com tants altres projectes que la guerra anihilà definitivament.
En suma, el nombre d’articles que publicà en el període que estem analitzant
foren els següents:
1932: quatre treballs
1933: quatre treballs
1934: dos treballs
1935: un treball
La primera tramesa, doncs, de l’any 1932 conté, segons ja hem indicat, quatre
treballs que fan un total de 526 refranys i/o proverbis i locucions. Ara i ací, en farem un petit tast partint de dos punts, en el primer cas comentarem aquells refranys
que incorporaven una explicació en forma anecdotària, i en el segon, en reproduïrem
alguns que tenen una extensió que supera la geografia valenciana.
«A deshora la trauen, la del manto arruat». Localitzat a Vila-real, afirma l’autor de l’arreplega que és un refrany que s’aplica quan algú, en alguna conversa, trau
alguna cosa a deshora, i ho fa a través d’aquesta anècdota: «Diu que en una festa
de poble fon la processó tan lluïda que no deixaren sant per traure; només quedava
una Verge sense devots, de la que es compadien uns veïns i la tragueren també polsosa i arrugada com estava, corrent darrere per a alcançar la processó. I aixís digueren la gent la dita» (pàg. 179).
«Anem a minjar-se la prima». És una locució pròpia de Vinaròs, tal com ens
informa Borràs Jarque. L’explicació que en dóna és: «la ‘prima’ és una llepoleria
que els xiquets i xiquetes de Vinaròs van a menjar-se al riu per Santa Catalina i Sant
Nicolau (novembre-desembre). La mateixa costum hi ha als pobles de l’encontrada, fins a Morella, essent la berena a les ermites o llocs tradicionals» (pàg. 259).
«Arredonix-te els macarrons». Recollida per Borràs a Vila-real: «Què critiques
si tu tens tant que callar? Ves, ves...arredonix-te el macarrons...» «Macarrons» són
els baixos de la roba de les dones quan els fangs l’embruten, o quan s’estrossa. «Què
no tens els teus macarrons, que encâ t’afiques en casa d’atre?».
«Bon gènit te’l meu home pâ portar la capa llarga». Recollida a Vila-real. Diuen que en certa ocasió, una dona li amprà a una amiga la capa per a lluir-la el seu
marit en una solemnitat, enterro o lo que fora; però, com li venia llarga, li la tallà a
9. Per error aquest apartat és encapçalat amb el núm. 3.
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la seua mida. En tornar-la, l’amiga es quedà feta de pedra. Què has fet? –li reprengué–; m’has fet malbé la capa que ja no la podrà portar el meu home...Xica –li va
contestar l’altra–; pos bon gènit té l’home pâ portar la capa llarga! Qui és difícil de
convèncer. (pàg. 358).
«Cantar la canya». Locució vivent a la Plana de Castelló durant aquest període10. Segons Borràs Jarque té dos significats: a) Dir la veritat: «Vullgues que no,
tindrà que cantar la canya», b) Retracció: «Li hem fet cantar la canya (s’ha desdit)».
El mateix autor en donava tot seguit la següent explicació: «Al·ludix a la costum
antiga de les fleques que senyalaven en una canya les compres a fiat»11 (pàg. 430).
Pel que fa a alguns refranys i/o locucions arreplegats pel nostre autor que tenen
un abast més general a la llengua, hi hem anotat els següents, sense, però, esgotarne la quantitat:
«a ulls tancats o clucs». L’explicació que en donava Borràs Jarque és: «Gran
fe.’No cal que parles; te crec a ulls clucs» (pàg. 357). Sense indicació geogràfica.
L’Alcover-Moll arreplega aquesta locució i n’explica la cosa següent: «Anar-hi a
ulls clucs o fer qualque cosa a ulls clucs: anar-hi o fer-la amb absoluta confiança,
sense aturar-se a considerar el que es fa» (DCVB, III: 225). Aquest diccionari en
dóna dues cites, totes dues tretes de publicacions períodiques de Mallorca de finals
del segle XIX: L’Ignorància i La Roqueta. La locució és enregistrada pel DIEC: fer,
trobar una cosa a ulls clucs (pàg. 416).
«avant les atxes». Donant ànim per a seguir una explicació, una tasca, etc (pàg.
357). Sense indicació geogràfica. L’Alcover-Moll també la recull, però amb la forma adverbial pròpia del català oriental: Endavant les atxes!, amb una explicació
quasi igual que la que en donava Borràs (DCVB, II: 135). Finalment, és enregistrada pel DIEC: «endavant les atxes. Expressió per a indicar la voluntat de prosseguir
en una acció malgrat les dificultats, o la resignació que vagi endavant una cosa que
voldríem evitar» (pàg. 187).
«Al bou per la banya, i a l’home per la paraula». Segons Borràs, vol dir: «la
paraula que es dóna, es deu complir» (pàg. 182). Sense indicació geogràfica.
L’Alcover-Moll l’enregistra ben bé igual, i l’explicació que en dóna és: «vol dir que
l’home s’ha de considerar fermat per la seva paraula tant com el bou per la banya».
Tampoc no n’indica localització geogràfica (DCVB, II: 635). El DIEC no l’enregistra.
«Bé guisa la mossa, però millor guisa la bossa». Segons Borràs «Pot ésser bona
la cuinera, però serà millor si hi ha diners per a la bona compra» (pàg. 358). Sense

10. Vide més avant Salvador Guinot, 1922, III: 44-46.
11. Aquesta és l’explicació que en donava Salvador Guinot al treball esmentat a la nota anterior.
La locució cantar la canya és arreplegada també per l’Alcover-Moll, amb la següent explicació i
localització geogràfica: «cantar les veritats, parlar sense contemplacions» (Empordà i Tortosa), amb
una cita literària de l’escriptor empordanès Joaquim Ruyra (DCVB, II: 938).
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indicació geogràfica. L’Alcover-Moll l’enregistra amb una petita variant: «Bé guisa la mossa, però millor la bossa»: significa que en bon menjar no intervé tant l’habilitat del cuiner com l’abundància dels ingredients» (DCVB, VI: 469), amb la indicació geogràfica que la situa a València. No és recollit pel DIEC.
«brams d’ase no pugen al cel». L’explicació del nostre autor és: «No fer cas de
les necetats» (pàg. 427). Sense indicació geogràfica. L’Alcover-Moll la recull amb
una petita variant: bram d’ase no puja al cel, i la fa general de Catalunya, València
i Balears (DCVB, II: 648). No en dóna cap explicació. El DIEC la recull ben bé com
ho fa Borràs, i l’explica de la següent manera: «Allò que algú diu i que no mereix
d’ésser atès» (pàg. 170).
La resta d’articles d’aquest any i els que seguiren en els anys 1933, 1934 i 1935
es situen dins la mateixa tònica d’anar publicant frases i locucions amb les corresponents equivalències. La publicació d’aquesta fraseologia lèxica en vida de l’autor s’interrompé a la lletra12 e.
«Fer l’ensa» [Pascual Meneu: 1920].
Els primers paràgrafs del treball serveixen perquè Meneu hi expose algunes idees sobre la recerca lingüística amb mètodes més o menys infal·libles, per passar tot
seguit a blasmar alguns acadèmics de la Real Academia de la Lengua Española respecte a arabismes en castellà mal interpretats etimològicament per ells. Tot seguit
afirma que enze (escrit ènsa segons ell) té un origen semític13, i entra en la nostra
llengua (lemosín per a ell) a través de l’àrab vulgar andalusí. Després, passa a
fer-ne l’anàlisi lingüística i relaciona aquest mot amb uns altres que segons ell tenen la mateixa arrel, com ara l’espanyol insano. La locució és arreplegada per
l’Alcover-Moll amb el significat de ‘fer l’orni’, ‘fer el beneit’ (DCVB, V: 116). El
DIEC, però, tan sols recull el substantiu enze ‘persona aturada, no gens deseixida’
(pàg. 736).
«Lo mal de sement. (Un capítulo de historia de la medicina valenciana)» [Àngel Sánchez Gozalbo: 1923].
Malgrat que el treball té un marcat enfocament històric, hem considerat que
s’havia de tractar també des del punt de vista lingüístic, puix que el sintagma mal
de sement ha estat analitzat per diversos estudiosos d’una i altra disciplines14.

12. Fóra interessant de comparar aquests refranys i locucions amb els que publicà Gaetà Huguet Breva en els anys 1920-22, esmentats més amunt.
13. El Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance de Federico Corriente no enregistra
el terme com a arabisme. L’Alcover-Moll afirma que enze prové del llatí INDICE ‘indicació, senyal’
(DCVB, V: 116). Coromines és de la mateixa opinió (DECLC, III: 413-414).
14. Vide el magnífic treball de Germà Colón, 1998.
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El treball es centra, bàsicament, a destriar la data d’aparició de l’esmentada
malaltia, identificada amb la sífilis segons el metge humanista italià Gerolamo
Fracastoro, extreta del discurs que José Rodrigo Pertegàs pronuncià en l’ingrés a
l’Academia de Medicina de València l’any 1922. Per a l’etimologia accepta que
prové del nom del sant anglés afincat a la Bretanya francesa Saint Méen, llatinitzat
com a Sanctus Moevius, Mevennus, Minus o Maianus, que va morir l’any 617
(Colón, 1998: 291). La designació valenciana donà origen a la forma aragonesa mal
de simiente, molt productiva a partir del segle XVI.
«Vocabulario de la cerámica de Manises» [Francesc Almela Vives: 1933].
El treball no té cap mena d’introducció explicativa dels objectius que hom s’ha
proposat ni tampoc del mètode usat per recollir el lèxic. Tan sols indirectament
podem suposar la manera com l’autor l’arreplegà, puix que, de tant en tant, en alguna entrada lèxica hi anota dades que ens fan suposar que l’arreplega ho fou a partir
de texts antics d’arxiu o d’alguna altra font d’informació, ultra el lèxic vivent dels
ceramistes de l’esmentada localitat. La col·lecció és publicada en dos treballs, apareguts el mateix any, i per ordre alfabètic. El nombe total d’entrades és de 389.
Pel que fa als autors de què es valgué per a algun tipus d’aclariment, solament
els esmenta i no fa referència al treball llur. Hem, doncs, d’anar llegint cada entrada per poder-los conéixer, perquè Almela Vives no hi posà la bibliografia. Són: Asín,
Fabra, Fullana, González Martí, Osma, Ribera, Tramoyeres i el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española.
És un treball interesant, de què incomprensiblement no es valgué l’AlcoverMoll, però sí Joan Coromines en el Diccionari Etimològic i Complementari de la
Llengua Catalana.
Les 389 entrades es distribueixen així: a) [abre-avantatge]: 34; b) [bací-bruno]:
15; c) [cabet-cullerer]: 56; d) [dau-dragó]: 7; e) [empeguntar-estret]: 31; f) [falaguera-fumeral del mig]: 15; g) [galota-guairat]: 28; h) [hídria]: 1; j) [joc-joqueta]:
2; l) [lalule]: 1; ll) [llamosa-llongot]: 6; m) [maleca-motle]: 13; n) [naranjat-negro
de manganeso]: 2; o) [obra-orseta]: 26; p) [païment-punt]: 55; q) [quasqualsquiquera]: 4; r) [rajol-rotget d’Onda]: 31; s) [safa-soll]: 15; t) [tabaire-trepa]: 39;
u) [uastra-ullat compassat]: 2; v) [valona-vernís]: 6; x) [xapellet]: 1.
D’aquestes 389 entrades, n’hi ha que són variants ortograficofonètiques. Entre
les entrades que cal destacar, tenim les següents:
aïna, alcafoll/alcofoll, alfàbia, almànguena, atoba, atobó, cantó, cap, catavi.
greal, grealenca, grealet.
alfardó, alfardó d’en mig.
escudella, escudella de boda de moro, escudella màlica grossa, esdudella de
mitja partera/pastera, escudella morisca, escudella per a fer brous secs, escudella
prima per a beure brous, escudella redona, escudella veneciana, escudelles dobles,
escudelles poques, escudelló.
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gerra bladera, gerra canelera, gerra d’estibar, gerra d’ullat compassat, gerra de
mercader, gerra enxarpellada, gerra oliera, gerra quintarena/quinterenca, gerra tercera, gerra vinadera.
obra, obra aspra, obra comuna, obra de mercader, obra de partera, obra de terra, obra de terra d’emperador, obra de terra de pagés, obra de terra de papa, obra de
terra de pinzell, obra grossera, obra menuda, obra prima.
pitxer, pitxer de beca, pitxer de mida, pitxer de mitgeta, pitxer de morrió, pitxer de patilleta, pitxer prim per a dar aigua, pitxer redó, pitxer de xocolatera.
plat, plat braser, plat de boda, plat de capellà, plat d’Escola Pia, plat de mitja
polla, plat de mitja polleta, plat del mocadoret, plat de penjar, plat de polla, plat de
polleta, plat de Terol, plat de tetó gran per a servir e portar vianda, plat gros, plat
per a donar aiguamans, plat per a menjar, plat perdiguer.
rajola, rajola ab punta, rajola d’àngul, rajola de corbató, rajola de Manises, rajola de païment, rajola de València, rajola esmolada, rajola maestra/maestral o de
maestral, rajola mitjancera, rajola per a mestres, rajola vermella aspra.
«Un inventari del segle XV» [Eloi Ferrer: 1926].
Es tracta de l’inventari dels béns del jurista i cavaller de Benassal Joan
Prunyosa15, contingut en un protocol de 1443 del notari públic de la mateixa localitat Guillem Cabestany. El document té un gran interés històric i lingüístic, segons
l’editor, i ocupa onze fulls d’extensió. En els primers paràgrafs, mossèn Ferrer hi
presenta l’arbre genealògic del cavaller, personatge de gran relleu social i de considerable fortuna per a una localitat que en aquella època tenia devers tres-cents
veïns (1.200 habitants aproximadament). També hi comenta alguns topònims que
hi apareixen i encara ara hi són vivents: a) la Font d’en Saguda (d’en Segures, actualment), b) alguns topònim urbans, com ara Castell de Corbó, el Portal d’en Sala,
Castell d’Asens, etc. Tot seguit, hi transcriu l’inventari.
Lingüísticament, en destacarem uns quants termes que són interessants, alguns
dels quals són avui dia vivents a l’esmentada localitat i/o a la comarca. Els classificarem, per a llur estudi, des de dos punta de vista: a) els que no apareixen a
l’Alcover-Moll, b) els que, tot i aparéixer-hi, basen la documentació en aquest document, sense desdenyar si ho són sols o amb algun altre document.
Dins el primer apartat, tenim: criatons, cabrons, caixaces, màrfega cominal,
apedaçat, maçat, arca cominal, llistes de burelles, orguines, aliana, vebres (<
vebra), capell de sol de pala, platons, mosquivelet, porc munter, clora, color de
vernoy, capons empallolats, i scacades (< escacades)16.
15. Al final del treball, mossèn Ferrer s’hi refereix i hi anota la variant Prunyonosa, més acostada a
l’actual.
16. Encara en aquest apartat hi hem de parlar de dos termes: paperot, que l’Alcover-Moll no documenta, i beaces, que tan sols documenta a la part oriental de l’idioma. Resta ben palés que aquest inventari
fou molt ben aprofitat per enriquir l’Alcover-Moll de formes i documentació, per la qual cosa mai no
deixarem de felicitar-nos i felicitar mossèn Eloi Ferrer per la bona tasca, malauradament massa aviat
escapçada per diverses circumstàncies.
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Al segon apartat, tenim: potranqua [potranca] apareix a l’Alcover-Moll amb una
definició que hom trau de la cita d’aquest inventari: ‘egua jove d’un a tres anys’;
potranco [potranc] és així mateix definit a través del context que ens indica el nostre document: ‘poltre que no passa de tres anys’. Un altre terme de l’inventari que
trobem enregistrat a l’Alcover-Moll és mulata ‘mula jove’, amb la sola cita del nostre document; el masculí mulat ‘mul o mula jove’, hi és recollit, en aquell diccionari, amb cites a partir del segle XIII al XV17 procedents d’uns altres indrets de l’idioma. Segall ‘nadó de la cabra ja desmamat però que no ha acabat la seva naixença’, vivent encara avui segons l’Alcover-Moll18. Masadera hi apareix solament amb
la cita documental, però sense cap mena de definició19.
«Cantar la canya...i altres canturèles» [Salvador Guinot: 1922].
L’article és dedicat a Gaetà Huguet i Breva, i l’autor demana a Huguet que li
resolga el dubte plantejat, com és el significat de la locució amb què encapçala la
publicació. Afirma Guinot que la locució la té anotada ja fa molt de temps, oïda de
llavis de persones d’edat provecta o «molt apegats al tarròs». L’esmentada locució
té, segons ell, algunes variants, entre les quals tenim «haurà de cantar la canya»,
«farem cantar la canya», «haurem de fer cantar la canya», etc. però la gent jove en
diu «va cantar la canya» o «li vam fer cantar la canya». Als darrers paràgrafs del
treball, a través d’una anècdota, resol el dubte: la canya de la locució es refereix a
un canut on hom (en aquest cas una flequera) feia uns senyals fets amb un ganivet
per assentar-hi els deutes de la compra, de manera que cantar la canya equivaldria
a dir «que cante la veritat», és a dir, que es sàpiga el deute que té acumulat el comprador o compradora.
b) La toponímia: el segon recull de treballs per nombre és el dels noms de lloc.
Són els següents:
Nombres árabes de la provincia de Castellón o usados en ella [Pascual Meneu:
1925].
Xert o Chert [Miguel Segarra Roca: 1928].
Demús i Ademús [Nicolau Primitiu Gómez Serrano: 1925].
«Nombres árabes de la provincia de Castellón o usados en ella» [Pascual Meneu: 1925].
Malgrat que la col·laboració de Meneu siga redactada en castellà, s’ha de considerar adequada per al nostre propòsit perquè hi analitza un seguit de topònims des
del punt de vista lingüístic.
17. La cita d’aquest segle és la del nostre inventari.
18. Vide DCVB, IX: 791.
19. «Fon trobat en lo fato de les dites egues hun cerró de pell de cabró munter, una masadera e una
cuberta dolenta» (DCVB, VII: 277).
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Cal dir que és dedicada a Gaetà Huguet (Don Cayetano Huguet, segons Meneu),
i és la contestació en forma d’article a tantes requestes fetes per l’amic, adés per
carta, adés verbalment. Hi afirma que no partirà d’arabistes prestigiosos, com per
exemple Engelman, Dozy, Simonet, Lerchundi, etc., ans ho farà «sin consultar a
nadie, y a vuela pluma» (pàg. 199). Per a ell són topònims d’ascendència aràbiga
els següents: «Alcora, Alquería, Almenara, Algimia, Alcudia, Albalat,
Alfondeguilla, Alcalá, Alcalatén, Almedíjar, Benafer, Benassal, etc., Adzaneta,
Soneja, Cirat, Mascarell, Mirabet, Oropesa, Benicassim, Vinaroz, Benicarló,
Benitandús, Benifasar, Malefa (Villa), Mijares, Sedramán, etc.» (pàg. 199), al costat de formes com ara fer l’ensa20, asás, tollina, tollina de sorra. A continuació,
explica cada topònim etimològicament i en fa, en algun cas, alguna precisió de tipus històric i/o cultural.
Carme Barceló (1983) tan sols dóna com a arabismes segurs els següents:
L’Alcora, Almenara, Algímia, Alcúdia, Albalat, Alcalà, Alcalatén, Almedíjar
(Almedíxer), Benassal, Atzeneta, Benicàssim, Vinaròs, Benicarló, Benifassà,
Mijares, Malefa (Villa), és a dir Villamalefa i Alfondeguilla, és a dir Fondeguilla21.
De la resta, en fa les següents precisions: Benafer: «La documentació és molt tardana i impedeix de fer-ne un estudi escaient. Podria tractar-se dels /Bani Áfir/, però
no és segura la seua existència» (Barceló, 1983: 106); Soneja: «És molt problemàtic que aquest topònim tinga una etimologia àrab. Tampoc no és segur que fóra un
diminutiu del nom de la tribu nord-africana /Sinhája/» (Barceló, 1983: 209); Cirat:
«Tal vegada de l’àrab /sirát/ «camí» (Barceló, 1983: 143); Mascarell: «Potser l’àrab
/maʃcará/ «roget», «de color roig», «rojalet», però no és possible afirmar-ho rotundament. Podria ser també un mot romanç» (Barceló, 1983: 173); Miravet: «Ibn
Bassân cita un castell de la zona de València anomenat /Mirabít/ en època del Cid.
Potser és el mateix. No és un topònim d’etimologia aràb i tal vegada és anterior al
domini islàmic» (Barceló, 1983: 178); Orpesa: «El topònim no és d’etimologia àrab.
Al segle XIII cita Ibn al-Abbâr un /Abîja/ en les fronteres de València» (Barceló,
1983: 189); Benitandús: «Podria tractar-se d’un ètim /Bani Tandúʃ/, però és poc
segur» (Barceló, 1983: 125). Per una altra part, cal dir que Sedramán no apareix al
treball de C. Barceló.
«Xert o Chert» [Miguel Segarra Roca: 1928].
L’autor es proposa d’analitzar la qüestió partint de tres requeriments: a) s’ha
d’escriure Xert o Chert?, és a dir, s’hi planteja la grafia adequada per al registre
estàndard, altrament dit ortografia, b) com s’ha de pronunciar, Xert o Chert?, això
és, quina hauria d’ésser la pronúncia estàndard en un registre formal oral, c) com
20. Resumida adés.
21. Cal dir que P. Meneu ja havia tractat aquest topònim l’any 1903 («Literatura Aljamiada», Ayer
y Hoy, Castelló de la Plana).
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es pronuncia, Xert o Chert?, és a dir, la pronúncia que hom en fa22. Mossèn Segarra
afirma que, malgrat que en un principi escrivia el topònim amb x (Xert) d’acord amb
el seu mestre Manuel Betí, ara en discrepa i diu que s’ha d’escriure amb ch (Chert).
La raó que argüeix és que ha trobat en uns documents aquesta grafia, i no l’altra,
malgrat que mossèn Betí hi aporte raons gràfiques contràries. Aquest treball fou
rebatut per un altre capellà, mossèn Joaquim Garcia Girona, que en deixà redactat
un que no arribà a publicar-se perquè l’autor traspassà poc temps després23.
«Demús i Ademús» [Nicolau Primitiu Gómez Serrano: 1925].
Dividit i publicat en tres parts, l’autor encapçala cada part fent concórrer els
termes història, geografia i etimologia amb cadascuna d’elles. Afegeix que Demús
i Ademús són el mateix topònim, el primer es correspondria amb la pronúncia popular, i el segon, amb la proposta erudita. El primer aspecte, l’històric, hi aporta
abundosa documentació de la forma Ademús des de Jaume I fins a Sarthou Carreres, passant per un Manual de Consells i Establiments, G. Escolano i S. Madoz; en
el segon cas, la forma Demús és profusament documentada en Jaume II, l’historiador renaixentista Beuter, G. Escolano, documents de l’Arxiu General del Regne de
València i Sanchis Sivera, de tal manera que ens mostra la rica i variada documentació formal dels dos termes: Adamuç, Adamuz, Ademús, Ademuz, Damus, Darmuç,
Daymuç per a Ademús, i Adaymus, Ademuç, Ademuz, Adeymus, Ateymus,
Atheymus, Attheymus (tots tres resportats pr Beuter), Daimus, Daimuz, Daymus,
Daymuz Dâymus per a Demús. A la segona part, dedicada a la geografia, hi reporta
topònims de forma semblant als nostres pouats de moltes localitats i estats, entre
els quals en citarem solament uns quants: Còrdova, Aràbia, Ciudad Real, Granada,
Osca, Països Baixos, Alemanya, Mallorca, Lisboa, Damasc, etc., que segons ell estan relacionats amb els estudiats. L’aspecte etimològic de la qüestió, tractat a la tercera part amb igual profusió de documentació que en les altres dues parts, culmina
amb la proposta, i segons ell significa «el petit edem (edèn)»24.
c) Història de la llengua: són dos treballs:
Fuentes de estudio de la llengua valenciana (Salvador Guinot Vilar, 1921-19221924).
Els reflexos –ata, –are en valencià (Guillem Renat Ferris, 1936)25.
22. Val a dir, per una altra banda, que, hic et nunc, no en farem la pertinent explicació per arxisabuda,
i remetrem el lector als estudis sobre la qüestió.
23. El treball es troba, manuscrit, a la Societat Castellonenca de Cultura, i, tot i que mossèn Joaquim
Garcia Girona considerava que encara s’havia de perfilar, l’any 2004 fou publicat tal com ell el deixà
(vide Lluís Gimeno Betí, Mossèn Alcover i les comarques centrals del territori lingüístic (Correspondència epistolar amb mossèn Joaquim Garcia Girona). «Textos i Estudis de Cultura Catalana», 95.
Curial Edicions Catalanes/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2004, pp. 177-178).
24. C. Barceló afirma que el topònim és un arabisme que significa «cisterna, soterrani, racó» (1983:
69 i 150, aquest darrer sota la forma Daimús).
25. Aquest treball, com l’altre del mateix autor que comentem més avant, ha estat reproduït recentment
a Obra filològica (1931-1991) Josep Giner i Marco. Estudi preliminar, edició crítica a cura d’Antoni
Ferrando, amb la col·laboració de Santi Cortés. I.I.F.V.-10 denes editorial, València, 1998, pp. 52-60.
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«Fuentes de estudio de la llengua valenciana» (Salvador Guinot Vilar, 19211922-1924).
L’article que obri la sèrie, anomenat «Fuentes de estudio de la Lengua valenciana. I La lengua viva» (1921, pp. 229-233) comença amb un primer paràgraf en què
es defensa la llengua com a mitjà d’expressió com qualsevol altra (que equival a
dir la castellana) a través d’obres que anirà exposant al llarg dels articles. Més avant
fa una defensa de la llengua viva com a font per a aprendre i millorar la particular.
Afirma que és un error creure que les llengües les fan els gramàtics; és la gent que
les parla, qui les fa. Ara bé, els gramàtics hi posen ordre.
La llengua, que ha arribat a un extrem de gran decadència i empobriment, està,
en realitat, més malament del que hom es pensa, i si l’examinem a través dels poetes, prosistes i gent culta de les ciutats, hi observarem el grau d’empobriment en què
realment es troba. El motiu no és altre que les classes cultes de les ciutats estan molt
castellanitzades per tal com la seua educació és totalment castellana. Però si analitzem la gent senzilla dels pobles, hi veurem amb sorpresa que encara conserven la
llengua en un estat «pur». Per tant, la llengua encara és vigorosa i pletòrica a la
major part de les zones muntanyoses del Regne de València, i també en algunes
localitats costaneres –i en posa com a exemple Alcalà de Xivert–, i és allà on cal
anar a estudiar-la.
Salvador Guinot sabia de què parlava, coneixia bé els diversos parlars de les
comarques septentrionals valencianes i aconsellava els filòlegs a recórrer aquelles
contrades («por esos vericuetos no perderá el viaje por muy arriba que llegue»). Hi
ha un consell que cal reportar ací per la importància que té perquè és el primer que
el dóna. Es tracta de posar en avís els estudiosos perquè estudien també els parlars
castellanoaragonesos de les comarques interiors valencianes («pues aún en los
pueblos de habla castellana tendrá mucho que estudiar, observando en su lenguaje
la influencia valenciana en modismos y en muchas palabras tan castizas como nadal,
femero, etc.»). No cal dir que a les zones d’Albocàsser, Morella i Vinaròs, hi trobarà «abundantísimos materiales para el estudio de la lengua que todavía se habla
con lozanía admirable», si es dedica a l’estudi del català, tema central de l’article.
Ací no pot deixar d’esmentar els seus amics mossèn Joaquim Garcia Girona
(«Díganlo por nosotros y con muchos mejores títulos, un García Girona –de Benasal
o Albocácer– que tan espléndidas muestras de buen hablista nos ha dado en su
hermosa Seidía»), mossèn Antoni Mª Alcover («un filólogo tan exímio como
Alcover, que más de una vez anduvo por esos montes para llenar su ya famosa calaixera«) i Gaetà Huguet («y un Cayetano Huguet, tan solícito en anotar las
modalidades del lenguaje popular y las palabras que creemos anticuadas»). Si volem aprendre lèxic castís i descastellanitzar el nostre parlar habitual, haurem d’anar
a aquelles zones. Malgrat que ell no es considera filòleg, pot posar-ne molts exemples perquè els ha sentits de la boca de la gent del poble, i en cita un cas. Es tracta
del mot mullatori, molt encertadament anomenat per ell localisme de Castelló de la
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Plana, que no es troba enregistrat per cap diccionari d’aquella època i que ell usa
en alguna narració. També posa un exemple de morfosintaxi amb l’ús i la forma
cosa, com a equivalent al castellanisme algo, la qual desconeixia. Tan sols l’ús popular li va donar la pista del bon ús, en haver-la sentida de boca d’un pagés referint-se a un amic seu jornaler, ja escarransit com ell: –A Nelet, dende que ha segut
CÒSA, no se li pòt dir res. La conclusió a què arriba és que en els parlars populars
hi ha la font més important per a l’estudi de l’idioma. A continuació dóna uns consells pràctics a seguir si se’n vol traure profit, de l’estudi dels parlars. El que fa és
explicar una tècnica rudimentària de recollida de material dialectal: preparació científica, bona memòria i una bona oïda. Pel que fa als informadors, insisteix que
són les persones més indoctes les ideals per practicar-hi enquestes, i que cal fugir
de les persones amb una mínima cultura llibresca. Cal que tinguen una intel·ligència
natural: «Los viejos analfabetos del pueblo, repletos de las lecciones insustituíbles
de la experiencia, si tienen natural ingenio, si a una inteligencia clara, aunque no
cultivada, unen una imaginación viva y muy despierta, suelen ser los más diestros
interlocutores para enseñarnos lo que vamos a estudiar» En això, també és pioner
entre els filòlegs valencians.
En el segon article de la sèrie «Fuentes de estudio de la Lengua Valenciana. II.
Los autores clásicos», ja d’entrada hi reconeixem una autèntica i vera coneixença
de la matèria que tracta. Parla de la necessitat d’editar els clàssics en col·leccions
de divulgació per poder-ne formar una biblioteca d’autors valencians clàssics, etc.
També reclama una història (crítica) de la literatura, així com un diccionari d’autoritats i una gramàtica històrica si volem caminar seriosament per les vies científiques de la filologia romànica. Quan tindrem aquestes obres –i algunes més– disposarem llavors d’autèntiques guies d’estudi de la llengua a través dels autors clàssics. Fixem-nos que fa referència, per a l’estudi de la llengua, a la necessitat de
conéixer i estudiar els documents d’arxiu, principalment els protocols notarials segons ell, fet que fins a una època molt recent ningú no havia reivindicat. És, per tant,
també un capdavanter en aquest aspecte. Això està molt ben resumit en el darrer
paràgraf: «Como se ve no hay ninguna modalidad de expresión articulada que deba
menospreciarse en el estudio de una lengua» (1921: 268-271).
El tercer de la sèrie «Fuentes de estudio de la Lengua valenciana. III. Los
escritores didácticos» és una repassada a quasi tots els diccionaris i vocabularis
valencians antics que, a partir d’una crítica a l’obra de J. Vives Ciscar («Los
diccionarios y vocabularios valencianos», València 1882), ens mostra l’enorme coneixement que Salvador Guinot tenia de la lexicografia antiga. Són aquests autors
per ell anomenats didàctics els qui ajuden a l’estudi de la llengua. És curiós de constatar ací l’afirmació de Guinot en parlar del diccionari de Labèrnia: «[...] no debemos
alvidar que Pedro Labernia era valenciano, nacido en Traiguera, y difícil le había
de ser que la lengua que aprendió en la infancia no fuera parte importante de su
caudal científico. Lo es, en efecto, y basta leer su diccionario rápidamente para
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percatarse de que no es un catalán, sino un valenciano, su autor». Això ho diu retraient l’absència d’aquest autor –i de tots els catalans– a l’obra de Vives Ciscar
(1921: 289-296).
Amb «Fuentes de estudio de la Lengua valenciana. IV. El Libre de concordances» comença la sèrie d’articles dedicats a analitzar un diccionari en cada tramesa.
Critica el contingut de la notícia que sobre aquesta obra donava J. Vives Ciscar, ja
que després d’haver-la llegida pensarem que el Libre de concordances no és més
que un diccionari de la rima, i en realitat no és això, malgrat que continga un breu
vocabulari de mots equívocs per a ús de poetes. Basant-se en Milà i Fontanals (
«tratados de Gaya Ciencia») afirma que aquella obra no és més que «una de las
postreras y algo caducas derivaciones de los primitivos Donatz proensals y Rezos
o Dreita maniera de trovar». L’interés d’aquest Llibre es troba al final a la part
anomenada rims apellats equivochs. I tot seguit copia un breu extracte de l’obra,
(1921: 321-326)26.
La cinquena tramesa de la sèrie és «Fuentes de estudio de la Lengua valenciana. V. El Liber Elegantiarum». D’entrada s’excusa per no haver pogut consultar
l’obra, sinó tan sols la que es conserva a la Biblioteca Universitària de València,
que és incompleta, i a més afirma que la va estudiar «muy ligeramente». Per aquesta raó i, sobretot, perquè l’Institut d’Estudis Catalans té en estudi aquesta obra creu
que no valdrà la pena fer-ne una ressenya àmplia. Afirma que és «la primera obra
didáctica de nuestra lengua valenciana». Creu que un dels mèrits de l’obra rau en
el fet que recull mots del llenguatge vivent, vulgar, en ús d’aquella època a València27. A continuació, Salvador Guinot, passa a copiar unes quantes entrades del
Liber, i en fa algun comentari molt encertat que demostra la seua gran preparació
filològica: «Açom sab greu», «Hec res me male sabet»: «En los oídos de los
autoctonistas valencianos (perdonad el mote) esta frase sonará como netamente catalana». El comentari arriba a la conclusió que, com més reculem en el temps, més
trobarem la unitat lingüística entre catalans i valencians (de la «lengua catalanesca», segons la seua expressió)28. Salvador Guinot encara cita un altre autor valencià per defensar la valencianitat de l’adjectiu greu; es tracta de Pere Labèrnia. I així,
va exposant més exemples morfològics (l’ús del demostratiu aquest), sufixos («la

26. És també la part a destacar, des del punt de vista lexicogràfic, segons Colón-Soberanas: «a la fi
del llibre Jaume March posa una llista de «rims apellats equívochs» que té interès...» (Colón-Soberanas,
1986: 21).
27. És interessant de recordar-ho per tal com és també un dels mèrits més importants a destacar
segons Colón-Soberanas: «El Liber, que no degué circular gaire com ja hem insinuat abans, és per a
nosaltres un testimoni preciós per saber que tal mot o tal expressió enregistrats vivien a la València dels
voltants de 1470 a 1480» (Colón-Soberanas, 1986: 48).
28. Tornem a trobar ara coincidències de comentari entre Salvador Guinot i Germà Colón: «Al Liber
hi ha diverses manifestacions lingüístiques que avui són tingudes per no valencianes» [...]. «Que avui
en valencià hom no diu saber greu ‘lamentar, sentir’ sinó saber mal, és conegut» (Colón, 1988: 17-18).
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desinencia iu, iva, transformada en ivol, ivola-iuol, en la transcripción antiguamerece algún estudio»). Aquest sufix va donar molt a parlar perquè també preocupava, entre d’altres, J. Verdaguer i J. Garcia Girona, etc. (1922: 67-73).
A la sisena sèrie «Fuentes de estudio de la Lengua valenciana. VI. La Sinonimia
de Amiguet», usa el mateix mètode expositiu que a les dues precedents i continua
donant mostres de la gran preparació filològica que posseïa, malgrat que afirmava
«pero como nosotros no hemos hecho profesión de filólogos, [...],...». Afirma que
aquesta obra és també interessant per estudiar i conéixer la llengua, i en posa exemples: «Aços pertany a nostre amistat». Equivalencia: Hoc amoris nostri esse puto. I
es plany de la desaparició del verb pertànyer. L’article fa una petita anàlisi del contingut i posa exemples lèxics, morfològics, ortogràfics, etc., i té continuació en un
altre article, (1922: 101-108, 206-217)29.
La setena tramesa de la sèrie «Fuentes de estudio de la Lengua Valenciana. VII.
Los antiguos vocabularios», adverteix que «Las notas y comentos que hasta ahora
hemos trazado al correr de la pluma, se refieren a obras didácticas que nos muestran
el florecimiento (Jacme Marc, 1371) y el máximo desarrollo (Esteve, Amiguet, fines del siglo XV) de nuestra lengua: al proseguir esta labor, sujetándola al orden
cronológico conveniente, entramos desde luego en el examen de las obras didácticas
que van publicándose al promediar la XVI centuria y nos muestran la rápida y funesta decadencia de nuestro amado lenguaje»; i ens informa d’unes obres dedicades a recollir el lèxic més fosc o desconegut d’autors i d’obres antics. La primera
que analitza és l’edició d’Ausiàs March feta per Carles Amorós (Barcelona, 1543)
i de la qual diu que «tiene la ventaja material de hacer más rápida la lectura y la
intelectual de hacer más fácil la inteligencia el vocablo que va unido a los otros que
constituyen la frase completa de escasa claridad». A la segona edició del poeta
(Barcelona, 1545) «las palabras anticuadas van, como dice la portada, al final del
texto: ‘Posades totes les declaracions dels vocables scurs molt llargament en la taula»30. Continua el treball, i diu que és també interessant d’assenyalar la importància per a l’estudi de la llengua la «Taula de les paraules difícils ques troben en la
Chronica del Invictissim Rey en Jacme, axí llemosines com Arábigues, com franceses, e declaracio de aquelles» que fou editada per la vídua de Joan Mey a València el 1557, i igual s’esdevé amb l»Alfabet de vocables scurs» que hi ha als quatre
darrrers fulls de l’edició que Claudi Bernat féu a Barcelona el 1560 de les obres
d’Ausiàs March. Finalment l’obra analitzada més extensament és el Vocabulari de
Joan de Resa. Afirma que «merece, para nosotros los valencianos, una singular
29. Colón-Soberanas (1986: 79) no esmenten aquest treball per tal com afirmen: «Fins ara aquestes
dues obres [es refereixen a la Introductio ad artem grammaticam obra també de J. Amiguet que analitzen
juntament als Sinonimia] de Jeroni Amiguet mai no han estat preses en consideració pels lingüistes».
30. Aquestes dues edicions de les obres d’Ausiàs March -i d’altres- són així mateix esmentades per
Colón-Soberanas, però, com en el cas anterior, tampoc no citen els estudis de Salvador Guinot (ColónSoberanas, 1986: 58).
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estimación [...] por tratarse de un castellano, del riñón de Castilla, y por haber
contribuído mucho con su esfuerzo (no siempre coronado por el acierto) a la mayor
difusión de las obras del gran poeta metafísico del amor», (1922: 324-332). Es tracta,
com hem dit adés, d’un treball extens que posteriorment utilitzarà per prologar l’edició que en va fer en editar l’obra a València el 192931.
La sèrie «Fuentes de estudio de la Lengua valenciana. VIII. Viciana y Arano y
Oñate», consta també de dos articles. Al primer dóna a conéixer l’obra de Martí de
Viciana «Libro de alabança de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana y valenciana» (1574) i la importància que té per a l’estudi de la llengua, malgrat que es
tracte d’una obra no estrictament lexicogràfica. A bona part del segon encara continua esplaiant-se amb el borrianenc, i hi copia a tres columnes el vocabulari llatívalencià-castellà que hi ha a l’obra esmentada. Sobre Narciso de Arano y Oñate, que
segons afirma havia nascut a Sant Mateu (Baix Maestrat), diu que en tenim poques
notícies, i copia Vicente Ximeno. Al final de l’article, Salvador Guinot es sorprén
de l’afirmació de V. Ximeno, segons la qual aquell escriptor hauria pogut traduir
millor Ausiàs March ja que «Arano era versado en la Poesía Latina y Castellana, y
curioso en observar la propiedad de la lengua Lemosina, a que le ayudó no poco, el
haver vivido algunos años en Cataluña, en donde se conserva aquel idioma en
muchas partes, más puro que en nuestro Reyno». El nostre autor afirma el següent:
«Es muy discreta y perspicaz la observación y aun resultaría mejorada si hubiera
Ximeno tenido en cuenta cuánta diferencia había (y sigue habiendo) entre el hermoso
valenciano del Maestrazgo y el corrompido de las grandes ciudades. Bastábale al
Doctor Arano el haber nacido en aquella tierra y hablado en su juventud aquel
lenguaje castizo mejorando luego su conocimiento de la lengua con el estudio y la
convivencia con catalanes para presumir que su labor sería muy estimable» (1922:
337-343 i 374-380).
La novena tramesa de la sèrie és «Fuentes de estudio de la lengua valenciana.
IX. La Rondalla de Rondalles». Hi exposa Salvador Guinot el pla de l’obra de Lluís Galiana i hi afirma «Basta fijarse en esto para comprender la importancia de la
obra en el estudio de nuestra lengua...» (1922: 412-415), referint-se al fet que es
tracta de l’explicació d’un rondallaire, cosa interessant que serveix per mostrar-nos
el valencià popular d’aquella època.
Amb aquesta novena s’acaba la sèrie d’articles de Guinot. Però encara, en forma d’addenda, en va publicar un altre, anomenat «Fuentes de estudio de la lengua
valenciana. Addenda» en què afegeix les novetats (i també les omissions) que havien anat apareixent al llarg del temps en què es van publicar tots els articles. Són
tres addendes: a la primera, hi dóna notícia que l’Institut d’Estudis Catalans havia
31. En aquest cas, Colón-Soberanas sí que citen l’edició del Vocabulari de Joan de Resa feta per
Salvador Guinot però no l’estudi del BSCC, perquè aquests autors citen sols els treballs que consideren
importants però no pas des d’un punt de vista lingüístic (Colón-Soberanas, 1986: 82, nota 99).
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publicat recentment (1921) el Diccionari de rims de Jaume March (edició d’A.
Griera), i afirma que «Con la publicación de esta obra de Jaime March, hecha con
gran esmero y estremada corrección y precedida de un estudio muy luminoso del
Sr. Griera, el Institut d’Estudis Catalans ha hecho un gran servicio a nuestra literatura regnícola....». Després d’aquesta publicació queden superats els comentaris que
ell n’havia fet. La segona addenda fa referència al «Formularium diuersorum
instrumentorum» de Gregori Tarraza, obra no esmentada per J. Vives Ciscar de la
qual fa una petita ressenya de contingut, així com també de la importància per a l’estudi de la llengua. Hi copia alguns termes lexicals exposats per l’autor32. A la tercera i darrera addenda, hi inclou un breu comentari al «Thesaurus puerilis» d’Onofre
Pou, obra que no havia tractat. Afirma que la primera notícia que en tingué, procedia de Torres Amat (‘Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los
escritores catalanes’), i en fa una valoració negativa: «Cuando la tuvimos en
nuestras manos [es refereix a la cèdula] aquella curiosidad quedó en gran parte defraudada, pues el vocabulario de Pou no era en realidad una aportación al estudio
del catalán y del valenciano, sinó un medio auxiliar proporcionado a los estudiantes catalanes y valencianos para sus trabajos de traducción del latín clásico».
«Els reflexos –ATA, –ARE en valencià» (Guillem Renat Ferris, 1936).
Es tracta de la rèplica a un treball33 de mossèn Antoni Griera, que per aquella
època era la màxima autoritat en qüestions de geografia lingüística. La tesi que
mantenia Griera era que el valencià havia reintroduït l’articulació de les –r finals en
els verbs de la primera conjugació (-AR) per homonímia amb els derivats del reflex
llatí –ATA, que modernament articula –à, així per exemple menjar / menjà(da),
cantar / cantà(da), etc. Giner desmunta aquesta tesi a través d’una sèrie d’arguments
contundents, i conclou amb les següents preguntes: «si, una volta reintroduïda (?)
la –r en els infinitius en –ar, per analogia passà als altres com córrer, conéixer, voler,
fer, etc., per què no passà també a beure, creure, caure, vore, perdre, viure, etc ? (Les
formes dialectals beurer, creurer, etc., únicament es troben en una petita contrada
de la Marina i són molt vulgars i d’origen actual, indiscutiblement per influència de
córrer, conéixer, tòrcer, etc., i únicament entre la gent popular.). Però la principal
argumentació del Dr. Griera no és exacta, car diu que –à < -ATA i –ar < -ARE coincideixen, i no és així: a les localitats 69 (Morella), 73 (Benassal), i 72 (Llucena)
de l’ALC34: -ARE > -à, però també –ATA > -à: cullerà, escopinyà, cogullà, bastonà,
32. Colón-Soberanas, 1986: 99, i sobretot en publica tota la part dels «nomina officiorum» (vide J.
Colomina, 1989: 179-208).
33. És el núm. 12 publicat sota l’epígraf «Lat. –ATA, -ARE» aparegut a la revista Anuari de l’Oficina
Romànica de Lingüística i Literatura, volum V (1932), pp. 83-84, Barcelona. El nostre autor s’equivoca,
però, en la data perquè en dóna l’any 1933 en comptes de 1932.
34. Recordem que la informació dialectal de Griera provenia del recentment publicat Atlas Lingüístic
de Catalunya (ALC).
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barrinà» (pàg. 344). Val a dir que la qüestió del manteniment/caiguda de les –r finals en valencià ha estat objecte modernament de diversos treballs amb arguments
diferents, en què hom proposa hipòtesis contraposades.
d) Ortografia/Normativa: tres treballs. Durant el darrer terç del segle XIX, la
questió de la llengua, o dit d’una altra manera, la creació d’un estàndard utilitari per
als usuaris de la llengua catalana escrita, és va centrar, sobretot, en l’ortografia. Una
ortografia que fos acceptada per la gran majoria de la societat. Ara bé, la importància de l’ortografia és relativa, si ho mirem des del punt de vista de la Lingüística.
Generalment els lingüistes donen poca importància a aquest apartat de la gramàtica
per tal com no forma part de la llengua en sentit estricte. Tanmateix pel fet que ja
des del segle XVIII, posem per cas, la societat solia –i sol encara ara– valorar molt
aquest aspecte (Saragossà, 1997: 25-29), cal entendre i valorar les baralles que per
l’ortografia es van produir durant el segle XIX, i encara en els segles XX i XXI al
nostre territori lingüístic, entre valencians.
Els tres treballs que resumirem tot seguit palesen la ferma i clara posició de la
Societat Castellonenca de Cultura respecte a la qüestió més important, des del punt
de vista sociolingüístic, d’una qualsevol llengua: l’ortogràfica.
Per la reglamentació ortogràfica (Salvador Guinot Vilar, 1930)
Per la nostra llengua (Salvador Guinot Vilar, 1931)
Per la difusió de la llengua (Redacció, 1933)
«Per la reglamentació ortogràfica» (Salvador Guinot Vilar, 1930)
Salvador Guinot, llavors president de la Societat Castellonenca de Cultura, publica aquest breu escrit impel·lit per la crida apareguda a la revista valenciana Taula de Lletres Valencianes35 del mes de juliol, adreçada als escriptors i a les entitats
valencianes preocupades per la qüestió de la llengua. La revista valenciana invitava a fer un esforç comú en la consecució de la unitat ortogràfica. La resposta del
nostre primer president de l’entitat, i amb ell la totalitat del membres, és contundent i molt coneguda, puix que ha estat reproduïda manta vegades, per la qual cosa
no caldrà, hic et nunc, tornar-la a reproduir, ans remetre-hi el lector interessat. La
nostra entitat, doncs, deixava ben clar quina era la seua posició en aquest aspecte, i
que, per una altra banda, ha mantingut per sempre més36.
35. Exactament es tractava del núm. 34 de l’esmentada revista de juliol de 1930, i ocupava les pàgines
3-4. L’escrit de Guinot es publicà al BSCC de setembre-octubre de 1930, pàgines 304-306.
36. Caldrà recordar, per gens sabut, que quan la Societat Castellonenca de Cultura fou cridada a
comparéixer davant el Consell Valencià de Cultura per a exposar-hi la posició en aquesta qüestió,
l’anterior president, D. José Sánchez Adell, hi contestà molt clarament: «les normes ortogràfiques de
qualsevol llengua, una vegada establides, són per a usar-les, i no hi ha cap llengua que no ha faça».
Aquestes paraules foren enregistrades en suport magnetofònic, per la qual cosa són a l’abast del qui les
vulga oir.
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«Per la nostra llengua» (Salvador Guinot Vilar, 1931).
La idea bàsica d’aquest escrit és d’anar avançant en la conformació de la unitat
ortogràfica, que no quallà, de moment, en la crida feta per la revista Taula de Lletres Valencianes de 1930. Per una altra banda, Salvador Guinot, afegeix que la Societat Castellonenca de Cultura no pot constituir-se en únic àrbitre en aquesta qüestió: «no pot ésser ni deu ésser la nostra Societat Castellonenca de Cultura la
ganfaronera de la intel·lectualitat de l’antic Regne de València...» (pàg. 366). Cap
al final de l’escrit, hi afirma que si la desitjada unificació no s’esdevenia, la Societat Castellonenca de Cultura continuaria com fins ara: «Ah! Però si això no surt
espontani i lliure de suggestions, nosaltres seguríem lo nostre camí com fins ara lo
venim menant» (pàg. 366).
«Per la difusió de la llengua» (Redacció, 1933)
L’escrit, encapçalat per una declaració d’intencions, és la publicació d’allò que
modernament s’anomena Normes de Castelló, i que els membres de la Societat preferiren de dir-ne bases d’unificació, deixant de banda termes com ara regles o normes, que no van semblar escaients. Respecte a la opinions que hom n’ha fet des de
fa ja temps, que certament n’han estat a bastament, no caldrà afegir-hi res més. El
lector podrà consultar-les si gosa acostar-se i entrar en el maremàgnum de publicacions que s’han produït sobre aquesta efemèride des de diversos punts de vista: científic, divulgador, polític37, secessionista, etc., sobretot a partir del darrer terç del
proppassat segle. Per tant, les possibles valoracions que podríem fer-ne des d’ací
són sobreres, i l’única cosa que hi podríem afegir nosaltres és que, gràcies a aquestes normes, podem redactar aquest i altres escrits d’una forma normal i adequada a
cada funció, puix que tota llengua normativitzada, i cal recordar que la normativa
ortogràfica és el pas previ a tota normativització gramatical, s’ha d’adequar per ser
utilitzada en tots els usos necessaris en una societat evolucionada; i s’ha d’equipar
convenientment perquè puga cobrir tots els aspectes de comunicació, tant de la vida
ordinària com de les activitats administrativa, tècnica, jurídica, esportiva, científica, o qualsevol altra de possible.
e) Sintaxi:
«Estudi de la llengua valenciana En» (Joaquim Garcia Girona, 1924).
Aquest treball ens mostra un Garcia Girona coneixedor dels dialectes de la llengua i també dels clàssics catalans. L’estudi es centra en els usos de la forma en, des
de tres valors diferents: «I, com a preposició; II, com a tractament; III, com a ad37. Caldrà recordar allò que deia Mario Alinei: «le richieste di promozione a ‘lingua’ sono sempre
di natura politica: esse si basano, in modo del tutto giustificato, sul contenuto sociopolitico
dell’oposizione fra ‘lingua’ e ‘dialetto’. Conseguentemente, tali richiesti sono anche armi politiche, che
anticipano la situazione alla quale si mira fondamente, cioè l’indipendenza politica» (1984: 195).
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verbial i pronominal». L’anàlisi gramatical d’aquesta forma és, encara avui, motiu
de discussió, sobretot pel que fa als valors I i III; ell mateix així ho reconeix: «Els
que’ns dediquem al conreu de nostra parla, tenim massa experimentat, que alguna
que altra de les seues particularitats son tánt duretes als quixals, que necessitem
saliva a manta per a reblanirles. Unes son dures a l’examen morfològic, altres a
l’etimològic, quan no hu son als dos a la vegada. ¿Hem de deixarles, com els òssos
i menjarmos no més les tallades?. No mai. Ossos hi ha que tenen més sustància que
la millor molla. Un d’aquests òssos es la partícula que encapçala estes ralles: En»
(pàg. 377). Pel que fa a l’ús de en com a preposició, Garcia Girona explica els usos
que té aquesta preposició actualment, i fa un repàs als clàssics, com Titant lo Blanc,
el Llibre dels Feyts de Jaume I, i afirma que pel que fa l’ús locatiu els nostres clàssics igual usaven en que a: «Aquell abat que es en casa» (Legend. II, 291); «quant
lo rey seria en missa...», (Tirant lo Blanch, I, 169). «Erem a Alcanyiç», etc. (pàg.
378). Més avant fa referència a l’ús –actualment ja desaparegut– de la preposició
en amb verbs de moviment: «en lo que’ls classics pareix que estaben més uniformes era en usar de en per al moviment local, propi o metaforic: «Deliberaren d’anar
en Roma l’any passat», (Tirant, 187); «de jamés tornar en la mia terra...» (idem,
190), etc. Aquest ús era admés per Fabra en la gramàtica de l’any 1912 (Fabra, 1912:
175) i també en la de 1918 que és la que ha passat a ser la normativa en ser acceptada com a tal per l’Institut d’Estudis Catalans (Fabra, 1919: 122). L’article de
mossèn Joaquim Garcia Girona és una anàlisi prou aproximada del que ja havia estat elaborat per Fabra i admés per l’IEC com a normatiu. Quan la preposició en precedeix un gerundi com ara «e tantost l’honrat hom en plorant dix al novell bisbe»
(Legend. I, 73), és un ús sintàctic que ja havia desaparegut del registre col·loquial
de la llengua en èpoques molt pretèrites, però ell el relaciona amb l’estructura vivent durant el seu temps i també ara «en ser que...» ‘de seguida’. En aquest cas concret dóna una explicació etimològica que cal rebutjar, ja que l’origen d’aquella estructura sembla que s’ha de relacionar amb una base occitana dessé que. Quant als
altres dos usos de la partícula en cal dir que, contràriament a l’anàlisi que fa de la
preposició que sembla prou encertada, estan una mica desenfocats per tal com Garcia
Girona mancava d’una base filològica seriosa per a donar-hi una explicació del tot
encertada.
f) Dialectologia:
Algunes característiques lingüístiques del Maestrat (Antoni Griera Gaja, 1929)
Notes lingüístiques: el valencià i els filòlegs (Guillem Renat i Ferrís, 1935)
«Algunes característiques lingüístiques del Maestrat» (Antoni Griera Gaja, 1929)
Mossèn Antoni Griera, que ja havia estat a Benassal durant l’estiu de 1919
(Barreda, 2005: 7) per convènver Carles Salvador que s’incorporés com a col·laborador al Tresor de la Llengua, de les Tradicions i de la Cultura Popular de
Catalunya, publicà el present treball com a homenatge a mossèn Joaquim Garcia
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Girona, que havia traspassat d’aquest món el mes de desembre de 1928. Griera aprofità el material de les enquestes que havia passat durant l’estada de 1919 a Benassal,
més l’obra de Garcia Girona, segons afirma al final d’aquest article, per redactar la
col·laboració que aparegué al boletín de 1929.
L’article es divideix en tres parts netament diferenciades: a) una primera en què
hom descriu sumàriament alguns trets fonètics i morfològics del Maestrat al costat
d’alguns breus comentaris de l’autor, de vegades erronis. En destacarem el que
s’ocupa de l’ús de l’article masculí singular lo, en ple ús en aquella època però que
avui assistim a la substitució progressiva de la forma estàndard el per l’altra, per
bé que l’article és encara polimorf i estrany en persones d’una certa edat, cosa que
fa encara més patent el fenomen de substitució, el qual és en camí d’acomplir-se;
el fet és que els parlants més jóvens el senten «de mas»; b) la segona part és la llista de mots, posats per ordre alfabètic, que conformen el cos central del treball, i
igualment com a la primera part amb algun comentari. Abans, però, de donar la llista
de mots per ell estudiats, hi fa una precisió: les observacions que tot seguit farà provenen de l’interessant vocabulari de mots típics del Maestrat que apareixen al final
del poema Seidia (1920), del Vocabulari del Maestrat que el nostre boletín anava
publicant de 1922 ençà, i que llavors havia arribat al mot dinerada, i finalment dels
materials procedents d’un qüestionari que passà a Benassal en 1919, aprofitant l’estada a la localitat. En aquesta segona part, hi posarem els mots que apareixen al
present treball i que no foren consignats per mossèn Joaquim Garcia Girona als treballs esmentats més amunt. Al Vocabulari del Maestrat, no hi figuren els següents38:
aborregat (referit al cel, quan hi apareixen núvols formant figures que recorden la
llana dels corders, ovelles, etc.)39, barceroles (romagueres) 40, batallar (batre les
nous, abatollar), bous (grills de la nou), carrafalcs (cadafalcs o cadafals per les corregudes de bous), cloïssa (tancat de paret, d’estaques o pals)41, colomells42 (ulls o
claus), diablada (colla de diables en la representació de les temptacions de Sant
Antoni, que acaben per cremar-li la barraca), esburgar (indagar, escudrinyar), espill, estabó (calor)43, fema (fems), garxo (guerxo, borni)44, gisopo (sapasser)45. Els
38. En alguns casos la diferència és gràfica: enguiscar/engiscar (VM-Griera), tramaes/tramades
(Seidia-Griera), i en altres casos, és morfològica: entemenar/entemenat (VM-Griera).
39. El mot fa part de la parèmia cel aborregat, als tres dies banyat, que té, en tot el territori lingüístic,
molts refranys i locucions semblants, i en què totes indiquen que aquesta mena de núvols és senyal de pluja.
40. Al·ludeix a la planta anomenada Rubus Caesius, dita també romeguera o romiguera, o esbarzer.
La variant barceroles, que apareix ací, no és enregistrada per l’Alcover-Moll.
41. Cfr. Gimeno Betí, 2005-2006: 158 i 2007: 56.
42. Val a dir que aquest terme no ha existit mai, puix que la forma, única, és colomellos.
Castellanisme clar. Per a més informació vide Gimeno Betí, 1998: 88-89.
43. Afirma mossèn Griera que «és un derivat d’estuba.
44. Mossèn Griera s’equivocava de tot en tot, puix que l’assimilava a guerxo ‘borni, tort’. Al
Maestrat, com a la Plana de Castelló, té el significat d’‘estràbic’, i així és definit per mossèn Joaquim
Garcia Girona al Vocabulari del Maestrat: «Qui de defecte natural dels ulls, o de vici, mira ab vista
atravessada o creuada». Per a més informació vide Gimeno Betí, 1998: 112-114.
45. Tractat de castellanisme per mossèn Griera.

PRESÈNCIA

DE LA NOSTRA LLENGUA AL

BOLETÍN...

311

que no figuren al vocabulari del poema Seidia són: llaona (aixada plana, llegona),
llesso (guix)46, majoral (ballador), matalap, mataquirro (calamarsa o calabruixó),
moles (al Maestrat, muntanyes), nària (xavegó) 47, obra (terrissa), papera (paperina), parà(da) (resclosa), pedreneyera (pedra foguera, sílex), perlinxinelis
(putxinel·lis), pertxes (pòrtics de la plaça), pesteta (coralet, vitet, bitxo)48, pimentó
(pebrera, pebrot)49, rabera (ramat)50, rambla (barranc), renou (rebrot, especialment
si és d’olivera), sortit (sobresalt), toballó (cuc de la seda, safalló)51, tigells (llates
de la teulada)52, trullola (trull d’olives)53, turcàs (tudó)54 i vaca matxorra (vaca eixorca, estèril).
Al darrer paràgraf del treball, hi afirma que la major part dels termes consignats per ell són extrets del Vocabulari del Maestrat. Acaba amb una lloança a l’amic
«per l’esperit de fi recercador» (pàg. 280) i, sobretot, diu que els mots ací publicats
«posen de relleu el caràcter arcaic del lèxic d’aquesta contrada» (pàg. 280).
«Notes lingüístiques: el valencià i els filòlegs» (Guillem Renat i Ferrís, 1935)55
Probablement, Josep Giner volgué encetar, amb aquest treball, una sèrie de col·laboracions al nostre boletín amb el denominador comú de la llengua, si ens fixem
en allò que diu al començament del primer paràgraf: «en començar esta secció en
el Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura volem exposar sumàriament la
situació del valencià…» (pàg. 272).
Comença el treball exposant la llista de les llengües romàniques reconegudes
com a tals en aquellà època56, i hi afirma que la nostra («valencià o català de València», pàg. 272) n’és una d’aquelles. Tot seguit, en parla de l’extensió geogràfica
i del poc valor diferenciador de les seues varietats diatòpiques, a diferència de les
del francés o italià. Al paràgraf següent, torna sobre la qüestió de la divisió dialectal del nostre idioma, i hi diu que «els filòlegs classifiquen habitualment cinc vari46. Castellanisme procedent de yeso, segons mossèn Griera.
47. Variant d’aixavegó, i aquest diminutiu d’aixàvega. La forma nària no apareix a l’Alcover-Moll
ni tampoc al Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana de Joan Coromines. Per
una altra banda, ja hem vist que tampoc no hi és al vocabulari de Seidia.
48. Per comprovar la semiologia del terme en aquest territori, vide Gimeno Betí, 1997, mapa 320
‘El bitxo’.
49. Vide Gimeno Betí, 1997: mapa núm. 319 ‘el pebrot’, per a la distribució geogràfica del mot.
50. Vide Gimeno Betí, 1997: mapa núm. 348 ‘el ramat’.
51. L’Alcover-Moll enregistra safalló, que remet a saballó ‘larva que neix dels ous dipositats a la
carn i altres viandes per certs insectes’ (DCVB, IX: 629). La forma toballó, però, no hi és recollida.
52. Enregistrada a l’Alcover-Moll, que remet a tegell amb el mateix significat.
53. Mot enregistrat per l’Alcover-Moll, que hi dóna un significat diferent.
54. Es tracta de l’espècie «Columba palumbus», ocell molt estimat pels caçadors de les nostres
contrades. A la resta de comarques de Castelló rep la mateixa denominació.
55. Vide nota 25. Ibidem, pp. 8-12.
56. Actualment, i sense voler entrar en polèmica en un assumpte complicat des del punt de vista
sociopolític, la nòmina de llengües romàniques reconegudes ha augmentat amb el franco-provençal i el
sard.
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etats dialectals: el català occidental i valencià, el català oriental, el rossellonés i el
balear» (pàg. 272-273), seguint els criteris classificadors de mossèn Griera, a qui
cita més avant. Exposa la situació del català d’acord amb la famosa polèmica de la
subagrupació romànica de la nostra llengua, i al final afirma que el català és classificat pels romanistes com una llengua de tipus gal·loromànic, juntament amb el
francés i l’occità57, i no com a iberoromànica, com l’espanyol i el portugués.
Els paràgrafs següents són dedicats a exposar la teoria grieriana dels corrrents
culturals oposats: el que provenia del nord d’Àfrica i de la Itàlia meridional i el del
nord, de Provença. Segons Griera, el primer, que va exercir una intensa influència
sobre les terres pirenenques, i per tant el català hi estaria emparentat per aquests corrents culturals provinents de la Gàl·lia durant el període preliterari58.
Una altra qüestió de què parla Josep Giner és la dels factors històrics de l’extensió del català pel Regne de València, i el nostre autor hi exposa la teoria grieriana
de la reconquesta59. Cap al final de l’article, hi resumeix els factors diferenciadors
dels dialectes catalans seguint sempre els criteris de mossèn Griera. Al darrer paràgraf, hi exposa allò que ell considera el problema fonamental de la lingüística catalana: l’absorció al Regne de València del català oriental pel català occidental, i es
demana «per què, doncs, el valencià va, generalment, d’acord amb els parlars
d’Urgell, Ribagorça, Lleida, Fraga, Gandesa i Tortosa, i no amb els parlars de
Barcelona, Tarragona i Mallorca com històricament i per les relacions de tota mena
seria lògic de suposar» (pàg. 279).

BREU PANORAMA BIOBIBLIOGRÀFIC DELS AUTORS
Francesc Almela i Vives: (Vinaròs, 1903 - València, 1967). Periodista i erudit.
Realitzà una labor molt notable com a director del Centre de Cultura Valenciana.
Fou així mateix impulsor de nombroses iniciatives de caràcter cultural. La seua producció poètica fou estimable, amb títols com L’espill a trossos (1929), Joujou
(1930), La llum tremolosa (1947), La columna i les roses (1951), i Les taronges
amargues (1955), entre altres. La seua activitat literària s’orientà de preferència, en
tot cas, sobre temes d’investigació i d’erudició referits al País Valencià. Dins aquesta
línia publicà una gran quantitat de títols. Cal destacar-ne: La catedral de València
(1927), Sant Vicent Ferrer (1927), Pomell de bibliòfils valencians (1929), El
bibliófilo Justo Pastor Fuster (1945), El traje valenciano (1946), El editor don
57. Ell en diu, seguint la tradició decimonònica romanista, provençal.
58. Aquesta teoria fou molt criticada i posada en dubte per diversos recercadors del món romànic
en el seu temps, i actualment abandonada.
59. Acceptada per W. Meyer-Lübke a l’obra Das Katalanischen. Seine Stellung zum Spanischen
und Provenzalischen sprachwissenschaftlich und historisch dargestellt, Heidelberg. Carl Winter, 1925,
pàg. 158.
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Mariano de Cabrerizo (1949), Las fallas (1950), El arquitecto y escultor valenciano
Manuel Tolsá, en col·laboració amb Antoni Igual Úbeda (1950), Panorama històric de la literatura valenciana (1956), etc. Signant de les Normes.
Joan Manuel Borràs Jarque: (Vinaròs, 1885 - Castelló de la Plana, 1945).
Mestre d’escola per oposició, obtingué la seua primera destinació a Ortells (Ports
de Morella), per passar, posteriorment, a Càlig (Baix Maestrat), i a Vila-real (La
Plana Baixa). Alhora que docent, dedicà bona part de la seua vida a la investigació
històrica de la seua localitat de naixença, tasca que compartí amb la de periodista
en diaris com ara «Diario de Valencia» i la «Voz de Valencia» dels quals fou redactor; corresponsal de la Premsa Catòlica i columnista de la «Hormiga de Oro».
Fou també autor teatral, amb obres com És un secret (1907), sainet en un acte i dos
quadres, L’ermita enrunada, A la porta del carrer, El dir de la gent, La venganza
del bandido, etc. L’obra històrica més destacada és Història de Vinaròs, que obtingué el premi dels Jocs Florals de Lo Rat Penat de 1928.
Joaquim Garcia Girona: (Benassal, 1867 - Baeza (Jaén), 1928). Va seguir la
carrera eclesiàstica al Col·legi de Sant Josep de Tortosa on es va ordenar prevere, a
més de llicenciar-se i doctorar-se en Filosofia i Lletres. Allà, hi va ingressar als
Operaris Diocesans i es dedicà a la promoció de vocacions eclesiàstiques i a la formació de seminaristes, primer a Tortosa i després a Saragossa, Còrdova, Oriola i
Baeza, on va morir el 13 de desembre de 1928, als 61 anys. Ni la vocació religiosa
ni la tasca docent no el van separar de la seua terra d’origen, on passava els estius,
ni del conreu de la llengua i cultura pròpia. La seua principal obra és el poema èpic
Seidia que narra el principi de la reconquesta valenciana protagonitzada per Jaume
I, que vol imitar el Canigó de Verdaguer. Té també diversos poemes sobre temes
locals per divulgar la idea de la conservació del bosc i de la natura. L’any 1922
l’ajuntament el va nomenar «fill adoptiu» i va assignar el seu nom al Carrer de
l’Hostal. Els últims anys de vida va col·laborar amb la Societat Castellonenca de
Cultura, que li publicà Del Jardí d’Horaci, (traduccions de poemes llatins). Al Vocabulari del Maestrat recull molts mots valencians, que també apareixen al monumental Diccionari Català-Valencià-Balear de mossèn Antoni-Maria Alcover. També va destacar en periodisme i teatre, amb diversos drames i una comèdia. Fou el
corresponsal de l’Obra del Diccionari de mossèn Antoni M. Alcover a les comarques del Maestrat i dels Ports de Morella.
Nicolau Primitiu Gómez Serrano: (Sueca, 1877 - València, 1971). Publicà un
bon nombre de col·laboracions en premsa. La seua producció comprén els títols
Contribució a l’estudi de la molineria valenciana medieval (1928), De paleotoponímaia (1929), «Lo Rat Penat» és la casa pairal de la valencianitat (1933), La
Renaixença i el Romanticisme (1935), La llengua valenciana a l’escola (1936), El
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bilingüisme valencià (1936), Onda i Quatretonda (1949), Contribución al estudio
de la protohistoria mítica de los iberosicanos (1956), entre molts altres treballs,
alguns dels quals de forma anònima, signats amb inicial o amb el pseudònim
«Nicolau de Sueca». Signant de les Normes.
Antoni Griera i Gaja: (Sant Bartomeu del Grau, 1887 - Castellar del Vallès,
1973). Filòleg i eclesiàstic. Fou pensionat per la Diputació de Barcelona a les universitats de Halle i de Zuric. Fou un dels impulsors del Butlletí de Dialectologia
Catalana (1913). Féu una aportació important dins el camp de la geografia lingüística amb la publicació de l’Atlas Lingüístic de Catalunya, que tingué una crítica
adversa. Altres obres de l’autor que cal destacar són: La frontera catalano-aragonesa (1924), Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular de
Catalunya, iniciat el 1935. Publicà també nombrosíssims treballs monogràfics en
diverses revistes nacionals i internacionals sobre llengua catalana, i tingué cura
d’edicions d’obres antigues. En 1961 li fou concedida la medalla de la Diputació
de Barcelona. Escrigué unes memòries, que van aparéixer en 1963.
Salvador Guinot Vilar: (Castelló de la Plana, 1866 - 1944). Terratinent castellonenc. Un dels fundadors i primer president de la Societat Castellonenca de Cultura, dedicà molts d’anys de la seua vida a la recerca i estudi dels clàssics valencians i també al de la llengua parlada a Castelló de la Plana. Fou l’iniciador de la narrativa castellonenca moderna. Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de
Madrid, on fou deixeble de Menéndez y Pelayo. De Madrid estant començà la tasca lierària amb unes quantes narracions com ara Els reis se’n van i una altra breu
narració, Guardant lo melonar. Una volta establit a la seua ciutat natal, hi exercí
com a professor de llengua i literatura castellanes a l’Institut de Batxillerat de
Castelló de la Plana entre els anys 1893 i 1939. Ocupà diversos càrrecs en algunes
de las entitats castellonenques més destacades: president de la Junta de Aguas de
la Plana, del Sindicato de la Policia Rural, i del Sindicato de Riegos, i president
de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Castelló així com alguns càrrecs polítics, com ara diputat a Corts (1907), alcalde de Castelló (1907 i 1924), i president
de la Diputació (1929). En la seua activitat literària i cultural, hi cal destacar la tasca valencianista, encara que també escriví una narració en castellà. Encara deixaria
sense concloure la novel·la A bona bolina i contes com La cadernera de Mossèn
Vicent. En 1900 es publica a València la seua obra principal: Capolls mustigats,
recopilació de sis narracions breus d’ambient local, que inclou Al batre’ls canyots,
L’arbre de la llibertat, De romeria, Guardant lo melonar, Els reis se’n van (aquestes dues darreres citades més amunt) i Cunegildo. L’obra es reedità a Barcelona en
1905 amb el títol d’Escenes castelloneses. A banda dels relats continguts en aquesta obra, Guinot publicà una altra narració breu titulada Anyor, a la «Revista de
Castellón», núm. 32, II, 30 de juny de 1913. Finalment, cal assenyalar les que es
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publicaren pòstumament a partir de 1944 al mateix Boletín, i algunes altres publicades en els primers anys d’aquella mateixa revista. Després, Salvador Guinot es
lliurà a valorar texts dels nostres clàssics. Un altre relat que presenta aquestes mateixes característiques és La mitja taronja de Pere Pasqual, publicada en 1949. Signant de les Normes.
Eloi Ferrer Cadroy60: (Benassal, 1891 - Borriol, 1936). S’ordenà de sacerdot
en 1917, i en acabar la carrera sacerdotal féu un viatge a Terra Santa. Començà el
seu ministeri a la parròquia de Vistabella (Alt Maestrat). Entre els estius de 1918 i
1925 va buidar els arxius de Benassal i va fer enquesta lexicològica per al projecte
del Diccionari dels dialectes que preparava l’Institut d’Estudis Catalans (qüestionaris 19-61), al costat de Carles Salvador i de mossèn Joaquim Garcia Girona. Fou,
posteriorment, coadjutor a l’arxiprestal de Vila-real (1925), i finalment, l’any 1935
fou nomenat ecònom de la parròquia de l’Assumpció de la Vall d’Uixó que servia
al juliol de 1936. Com a conseqüència de la revolució del 36 es va veure forçat a
abandonar la parròquia i se n’anà a Benassal. El dia 20 d’octubre de 1936 fou afusellat, juntament amb altres dos capellans –Dr. Machí i el reverend Martorell–, a la
carretera de Castelló a Saragossa, terme de Borriol, prop de la Pobla (García Sancho,
1997: 91).
Gaetà Huguet Breva: (Castelló de la Plana, 1848-1925). Pertangué a una família de rics comerciants. Estudià Filosofia i Lletres a Barcelona. Exercí la docència
a Buenos Aires i a New York. En 1874, tornà a la seua ciutat natal i ingressà al Partit
Federal de Pi i Margall, per bé que les orientacions polítiques que es marcà en aquest
partit foren de tendència valencianista. Va ocupar diversos càrrecs polítics, com ara
la presidència de la Lliga de Contribuents (1881), diputat provincial (1890), regidor de l’Ajuntament (1906), etc. Col·laborà a la premsa valenciana i local (l’Heraldo
de Castellón, Ayer y Hoy, València Nova, Pàtria Nova i el Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, entitat de què fou un dels fundadors) sobre temes lingüístics, econòmics i històrics, i va exercir el mecenatge en activitats culturals. Fundà
la «Juventut Regionalista» (1909) i «La Nostra Terra» (1913). Va dirigir el periòdic La Veu de la Plana (1916). És autor de l’opuscle Orientacions valencianistes
(1905).
Pascual Meneu Meneu: (Betxí, 1857-1934). Llicenciat en Filosofia i Lletres a
Madrid, fou deixeble de Francisco Codera, afamat arabista que creà una escola on
es van formar grans savis espanyols en aquest àmbit de la recerca. Obtingué la cà60. He d’agrair la informació que em va fer arribar via e-mail l’amic Pere-Enric Barreda sobre aquest
personatge, que m’ha servit per completar –i corregir– la que dóna García Sancho en el llibre esmentat
a la bibliografia.
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tedra d’universitat d’aquella matèria en 1908, que va excercir a Salamanca, i fou el
continuador de l’obra del seu mestre. Acabà la vida acadèmica a la Universitat de
Granada. En 1888, se li va encarregar el muntatge de la primera impremta àrab
d’Europa. Per una altra banda, cal dir que estigué interessat també en l’arqueologia, àmbit en què féu aportacions interessants com per exemple la troballa dels poblats ibèrics de Betxí «El Solaig», «Castellets» i «La Torrassa», i també la recuperació del castell de Betxí. Publicà moltes monografies relacionades amb aquells dos
àmbits, com ara Moros célebres de Onda, Arqueología bechinense, Influencias de
la lengua española en el árabe de Marruecos, Nombres árabes de la provinvia de
Castellón, Fer l’ensa…etc.
Guillem Renat Ferrís: (Pseudònim de Josep Giner i Marco.València, 19121996). Tot i els obstacles familiars de primera hora, aconseguí una formació universitària en Filologia Romànica (que no pogué concloure per mor de la guerra) a
Barcelona entre els anys 1932-1936, on conegué i fou deixeble de Pompeu Fabra i
de Joan Coromines. Col·laborà en moltes revistes del seu temps, algunes de les quals
molt prestigioses, entre les quals citarem El Poble Valencià (1931), El Camí (19331934), Acció (1934-1936), Timó (1935-1936), Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura (1936), El tio Cuc (1935-1936), etc. En 1941, una vegada traslladat a
València on ocupa la plaça de funcionari de Telègrafs, que havia aconseguit en 1931,
reprén les activitats intel·lectuals i intenta de regularitzar la seua situació acadèmica,
però les autoritats universitàries li neguen la convalidació dels estudis universitaris
a la Universitat Barcelona i ha de cursar de nou la carrera de Filosofia i Lletres.
Finalment, en 1946, se’n pot llicenciar. Instal·lat a la seua ciutat, torna a col·laborar
en revistes i diaris, entre els quals tenim Las Provincias (1947-56), Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura (1948-1961), Anales del Centro de Cultura Valenciana (1948-1951), Revista Valenciana de Filología (1951), Estudis Romànics
(1954), Gorg (1971), etc. En 1971, s’incorpora al «Seminario de Lexicografía» de
la Real Academia Española, que dirigia llavors el també valencià Rafael Lapesa, per
recomanació de Joan Coromines. En 1982, després de la jubilació, es trasllada definitivament a València, on troba noves amistats universitàries i s’incorpora en algunes tasques científiques, com ara l’Arxiu de Filologia de la revista Saó, la participació en el X Col·loqui General de la Societat d’Onomàstica (1985), el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986), etc.
La seua obra de recerca és molt extensa amb treballs de tot tipus, des de
divulgatius fins a científics, que agruparem sota els següents epígrafs: 1) Qüestions elementals de filologia: «El valencià i els filòlegs» (Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura); 2) Lingüística diacrònica i edició de textos: «Els reflexos llatins –ata, -are en valencià» (Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura); 3) Ortografia, fonètica i ortologia: «Recensió d’Análisis fonético del valenciano
literario» per Tomás Navarro i Manuel Sanchis Guarner (Revista de Filología
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Española); 4) Morfolofia i sintaxi: «La conjugació dels verbs en valencià» (Societat Castellonenca de Cultura); 5) Lèxic, etimologia i dialectologia: «Características
autóctonas del lenguaje de Villar de Arzobispo» (Anales del Centro de Cultura
Valenciana); 6) Toponímia : «Introducción a la toponimia valenciana» (Almanaque
de Las Provincias); 7) Qüestions de llengua literària i llengua popular: «L’ús del
possessiu llur» (Sicània); 8) Poètica: «Les rimes incorrectes» (Acció); 9) Temes literaris: «La poesía de Bernat Artola» (Las Provincias); 10) Temes de reivindicació
lingüística i nacional: «Notes sobre la llengua» (La Boatella).
Ángel Sánchez Gozalbo: (Castelló de la Plana, 1894-1987). Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de València en 1916, prompte es doctorà en aquella especialitat (1918) que fou la seua professió. Sánchez Gozalbo, durant la seua
vida estudiantil a València, entrà en contacte amb els cercles literaris i culturals
d’aquella ciutat i de llavors ençà es dedicà, al costat de la seua professió de metge
analista, a la seues altres dues grans passions: la literatura i la història valencianes.
En 1919 és el membre més jove de l’acabada de crear Societat Castellonenca de
Cultura. Participa, així mateix, en l’Assemblea de Nostra Parla, al juliol de 1922 a
València, amb la ponència El valencià en la medicina. En 1930 presideix l’Ateneu
Castellonenc i en 1934 actua com a mantenidor als Jocs Florals de Lo Rat Penat
amb el tema El paisatge en la literatura valenciana. En 1956, i després de la constitució com a delegat a la nostra ciutat del Diccionari Català-Valencià-Balear (substituint Josep Pascual Tirado en aquesta tasca a causa del traspàs d’aquest en 1937),
és el responsable de l’exposició i dels actes que amb aquell motiu s’hi realitzaren.
En 1963, clausura els Cursos de Llengua i Literatura Valencianes de Lo Rat Penat
amb la dissertació Els Viciana i la nostra literatura. Al Vè Centenari del Cisma
d’Occident (1979), organitzat conjuntament per l’Institut d’Estudis Catalans i la
Societat Castellonenca de Cultura, presideix l’acte de clausura.
Publicà a quasi totes las revistes i periòdics del seu temps, entre les quals cal
assenyalar El Camí (València), El Crit de la Muntanya (València), Revista de
Castellón, Arte y Letras (Castelló de la Plana), etc. i, naturalment, al Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura.
El seu interés per la història, li ve des de la seua més primerenca joventut quan,
ja instal·lat com a metge rural a la comarca dels Ports de Morella, hi descobreix la
pintura antiga de les terres castellonenques septentrionals. En 1932, publica Pintors
del Maestrat i Contribució a la història de la pintura valenciana quatrecentista; en
1935, Bernat Serra, pintor de Tortosa i de Morella, que fou premiada per l’Institut
d’Estudis Catalans, i, finalment, en 1943, Pintores de Morella.
Dins l’àmbit de la creació literaria, hi podem assenyalar les següents publicacions: Bacanal en l’horta («Revista de Castellón», 1913); En Sant Jaume («Revista de Castellón», 1913) i Els plors de Felip II («Arte y Letras», 1915). Un altre tipus de narracions breus de marcat matís fulletonesc són El Nadal de Lluís i Ana
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Maria (BSCC, 1920), Dos nits de Nadal (BSCC, 1922) i Llauradoreta («El Cuento
del Dumenche», 1915). En 1913, i a la «Revista de Castellón», núm. 58, hi publica
la narració Les estenalles brusentes.
Una altra de les preocupacions lingüísticoculturals i literàries d’Àngel Sánchez
Gozalbo fou el de l’arreplega, estudi i publicació del folklore valencià, centrat, sobretot, en els refranys i dites populars de les comarques valencianes septentrionals.
Conscient de la seua progressiva pèrdua, organitzà equips per a la seua recopilació,
amb la consegüent publicació en format de fitxes al BSCC des de 1920 fins a 1930.
L’interés per la recuperació folklòrica el dugué també a escriure algunes narracions, basades en contes populars, com per exemple Lo vent i lo dimoni (BSCC, 1922)
que és el precedent de la seua obra literària de major exponent Bolangera de dimonis (1930). Finalment, s’hi ha d’afegir una narració de difícil classificació Cada cosa
a son temps («Arte y Letras», 1915) en què a base de modismes i refranys es descriuen alguns costums castellonencs. Signant de les Normes.
Miguel Segarra Roca: (Catí, 1883-1955). S’ordenà de sacerdot al Seminari de
Tortosa en 1905, i posteriorment es llicencià en Teologia al Seminari Pontifici de
València. Fou capellà a moltes localitats, entre les quals cal destacar Vallibona (Port
de Morella) (1909), Masdenverge (Montsià) (1914), Benassal (Alt Maestrat) (1933)
i Xert (Baix Maestrat) (1938). Seguidor de les doctrines socials del jesuïta castellonenc Pare Vicent, publicà uns quants llibres: De sociología; preliminares
necesarios para una verdadera actuación católico-social (1925), Apuntes sobre el
trabajo; concepto, obligación, derecho (1928), Fundamento ético de la propiedad
(1954), etc. Com a historiador és autor de una Historia eclesiástica de Chert (1959).
LLUÍS GIMENO BETÍ
UNIVERSITAT JAUME I
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DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA

Tomo LXXXIII • Julio-Diciembre 2007 • Cuad. III-IV

L’Arqueologia al Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura
Des del seu inici en 1920, al Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
ha estat present entre els seus continguts la temàtica de l’Arqueologia i l’Antiguitat, ja siga com temes relacionats amb els pobles de la província de Castelló, o bé
des d’un punt de vista més general. Un total de setanta dos articles firmats tant per
autors locals com d’altres llocs s’han anat publicant al llarg de tots aquestos anys a
les pàgines del Boletín, el que indica el compromís de la publicació amb aquesta
disciplina.
A nivell nacional en 1912 es crea la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, i l’any següent la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistòricas al front de la qual estava el Marques de Cerralbo i entre els seus col·laboradors el geòleg castellonenc José Royo Gómez, descobridor de l’important jaciment
de la trinxera del ferrocarril a Atapuerca (Burgos). En 1914, a similitud de la Comisión, es crea el Servei d’Investigaciones Arqueològiques de l’Institut d’Estudis
Catalans, que treballaria en terres de Castelló. En 1924, quatre anys després del primer número del Boletín, es funda el Laboratorio de Arqueología en la Universitat
de València, i el Servicio de Investigación Prehistòrica de la Diputació de València
en 1927.
Quan s’inicia la publicació, l’Arqueologia era una disciplina molt minoritària i
començava a fer-se lloc entre les diferents assignatures que s’impartien a la Universitat espanyola. Es debatia el concepte de Prehistòria, que no estava consensuat,
encara que era un nom que provenia del segle XIX, però, per qüestions ideològiques perdurava el terme «antediluvià».
En 1916 P. Bosch Gimpera accedeix a la càtedra de Història Antiga i Mitja,
encara que es dedicarà a l’Arqueologia. No hi havia en la universitat espanyola una
càtedra dedicada a la Prehistòria, que es crearia a la Universitat Central de Madrid
dos anys més tard de l’aparició del Boletín davall el títol d´Historia Primitiva de
l’Home. Càtedra que assumeix la Facultat de Filosofia i Lletres, i que ocupà l’ale-
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many nacionalitat espanyol, Hugo Obermaier, no sense establir-se una controvèrsia entre la Facultat de Ciències i la de Filosofia i Lletres, ja que en aquesta última,
dins de la càtedra d’Antropologia i per el programa d’estudis creat pel reconegut
geòleg Joan Vilanova Piera, s’impartien temes de Prehistòria. Durant tot el segle
XIX la relació de la Geologia i la Prehistòria en Europa havia segut molt estreta,
d’aquí que la Prehistòria estigues en les facultats de ciències.
La última meitat del segle XIX havia segut de gran interès per la Prehistòria
valenciana, degut especialment a la presència de Joan Vilanova Piera 1, natural
d’Alcalà de Xivert, sistematitzador de la Prehistòria peninsular, i a la Societat Arqueològica Valenciana dissolta a mitjans de la dècada dels vuitanta2. Però, durant
els primers anys del segle vint l’activitat arqueologia institucional decau a les terres valencianes, quedant-se en Castelló tan sols de forma testimonials, amb xicotetes
notes periodístiques i reculls d’aficionats. Ni tan sols el gran descobriment d’una
ciutat romana dut a terme pel catedràtic de cirurgia i membre de la Sociedad
Arqueológica Valenciana, Nicolau Ferrer Julve a la Moleta del Frares o Mas de
Liborio al Forcall donat a conèixer en les Memorias de l’entitat arqueològica, va
ser objecte d’excavacions. F. Esteve, J. Peris Boix, J.B. Porcar, J. Chillida i els germans Tomàs i Martí, feien alguna que altra excavació particular i reculls superficials a l’entorn de la Plana i el Maestrat, però no es donaven a conèixer degudament.
També a Castelló era coneguda la col·lecció numismàtica i de utensilis de pedra
polida que havia recollit l’enginyer del port L. Alloza3
L’estudi de conjunt més remarcable en quant a Castelló, seran les notes publicades per Carlos Sarthou en l’obra Geografia General de Valencia. Provincia de
Castellón, que conjuntament amb Ramón Huguet arreplega les dades arqueològiques
dels pobles, dades que en el seu dia, en part havien segut registrades pels diferents
membres locals de la Sociedad Arqueológica Valenciana.
Per altra banda, en 1920 feia tan sols tres anys que el pastor Albert Roda Segarra
descobria a Tirig el conegut conjunt d’art rupestre de la Cova dels Cavalls, que seria l’inici de les investigacions sobre art prehistòric que es faria al barranc de la
Valltorta, tant per investigadors procedents de Madrid com de Barcelona. Va ser
precisament Hugo Obermaier qui vendria a valorar la troballa, enviat pel Museo
Nacional de Ciencias Naturales. Els investigadors barcelonins provenien de l’Institut d’Estudis Catalans, encapçalats per Pere Bosch. A l’Institut havia arribat la noticia del descobriment de boca de l’inspector de primera ensenyança de Castelló
1. GOBERNA VALENCIA, Mª V., (1985).» Arqueología y prehistoria en el País Valenciano. Aportaciones a la historia de la investigación». Arqueología en el País Valenciano: panorama y perspectivas. Anejo de Lucentum, pp. 9-30. Universidad de Alicante. Alicante.
2. GOBERNA VALENCIA, Mª V. (1981). «La Sociedad Arqueológica Valenciana». Archivo de
Prehistoria Levantina, XVI, pp. 575-608. Diputación de Valencia. Valencia.
3. ESTEVE GÀLVEZ, F., (2003). En la claror de l’alba. Uns començos difícils. Diputació de
Castelló. Castelló.
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Josep Senent Ibáñez, qui precisament és el primer que firma un article sobre Arqueologia al Boletín. Pere Bosch que delegà l’estudi de les pintures a Josep Colominas
i a Francesc Martorell des d’un primer moment, ja havia publicat a l’Anuari de 19151920 de l’Institut d’Estudis Catalans, l’article sobre la Torre de Foios de Llucena.
En aquest volum VI de l’Anuari també publicà Josep Senent estudis sobre arqueologia castellonenca, per tant, eren investigadors coneixedors dels jaciments castellonencs. Així mateix, passaria pel barranc l’insegne arqueòleg de Calaceit, Juan
Cabré en representació de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y
Prehistóricas. A tot aquest moviment d’activitat arqueològica a la província, venia
a sumar-se a partir d’ara els treballs que es publicarien al Boletín, i amb això la
Sociedad Castellonense de Cultura donava suport a l’Arqueologia en un moment
en que no era una disciplina, i que no disposava de moltes revistes per a la publicació dels seus estudis i troballes. Castelló entrava de ple i des del seu inici a la divulgació de l’Arqueologia espanyola. Tot això, en un moment en que l’Arqueologia està passant de tenir una finalitat de col·leccionisme, fet que havia començat
durant el Renaixement i sobre tot la Il·lustració, a una disciplina universitària.
Així, en el primer volum del Boletín, es dona a conèixer una troballa de Borriol,
a la zona de l’Assut, concretament el coronament d’un ara amb la inscripció D(iis)
M(anibus), en l’article firmat per J. Senent, tal i com hem comentat. Aquest article
havia segut publicat l’any anterior en altra revista4. Però també, l’erudit i polític
borrianenc Manuel Perís presenta una sèrie d’estudis amb el títol genèric de Rectificaciones Históricas, referides a la zona lusitana i del seu gloriós heroi Viriat, una
aposta del Boletín per no replegar tan sols treballs de caràcter local, i exposar una
línea d’investigació amplia i general en quan al marc geogràfic a tractar.
Al primer lustre de vida de la publicació cal destacar el treball de Vicent Sos
Baynat sobre el malaguanyat jaciment calcolític de Villa Filomena, un dels principals assentaments prehistòrics de la zona. Però, tal vegada l’article que més reso a
tingut a l’Arqueologia castellonenca va ser el titulat Els problemes arqueològics de
la província de Castelló, firmat per Pere Bosch Gimpera, que plantejava per primera
vegada un estat de la qüestió, i per tant, era un punt de partida, tenint en compte els
nous plantejaments de disciplina científica que l’Arqueologia anava adquirint a les
universitats, en aquest cas a la Universitat de Barcelona. El treball possiblement és
fruït de la relació entre el jove estudiant castellonenc Francesc Esteve i el professor,
ja que el que posteriorment serà catedràtic d’Història a l’Institut Ribalta va invitar
al Dr. Bosch a fer una visita als jaciments de la província. Aquest interessant treball apareixerà al volum V, l’any 1924.
Encarà que la Sociedad Castellonense de Cultura aposta des del primer moment
per la divulgació dels temes arqueològics, serà durant els anys trenta i quaranta quan
4. SENENT, J. J., (1919). «Hallazgo arqueológico en Borriol». Anales del Centro de Cultura Valenciana, V, pp. 48-50. Valencia.
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apareixen de forma més freqüents aquestos temes, i ara de la mà del conegut artista
Joan Baptista Porcar Ripollés.
Aquest pintor que després seria nomenat Comissari Arqueològic de Castelló per
el Ministeri, donarà a conèixer l’altre gran conjunt d’art rupestre de la província, el
del barranc de la Gasulla a la localitat d’Ares. Tot una sèrie d’abrics i cingleres
cobertes de pintures rupestres que Porcar poc a poc, i al llarg de dues dècades anirà
publicant a les pàgines del Boletín. La sèrie sobre aquest barranc que alberga la riquesa patrimonial prehistòrica s’inicia l’any 1932 i acaba l’any 1949. Però al llarg
d’aquestos anys no tan sols es limita a fer una descripció i catalogació, així com uns
calcs de gran qualitat i precisió amb una tècnica pròpia, sinó que presenta estudis
sobre el contingut, les característiques i el concepte d’aquestes pintures, tot això, a
més a més des del punt de vista de l’investigador arqueològic, també des del punt
de vista de l’artista, un punt de vista de gran interès i que aportà visions innovadores a l’estudi de l’art prehistòric. Els seus estudis seran reconeguts a ran d’Europa i
avalats per prestigiosos investigadors com H. Breuil, H. Obermair, M. Almagro y
E. Ripoll entre altres, aquest últim publicaria una monografia sobre el conjunt dels
cingles d’Ares5.
Esta sèrie d’articles són el primer estudi que tracta una zona geogràfica concreta,
i l’explota de forma monogràfica i des de diferents perspectives, a l’hora de donar
a conèixer un conjunt de pintures rupestres.
J. B. Porcar, no tan sols traurà a la llum les pintures rupestres del barranc d’Ares,
sinó que també altres com la de la Joquera al terme de Borriol. Desgraciadament,
també va tindre que donar compte del vandalisme produït a l’art prehistòric del barranc, com l’arrencada de varies figures, trobades posteriorment a Catalunya, però
no recuperades.
Els que foren membres de la Sociedad Castellonense de Cultura, Àngel Sánchez
Gozalbo y Casimir Meliá Tena, també firmaran articles de caràcter divulgatiu sobre les pintures rupestres del barranc de la Gasulla.
Aquesta va ser l’etapa més prolifera d’articles sobre Arqueologia i Prehistòria,
ja que J. B. Porcar publicà també altres tipus d’estudis, com la sèrie d’Excursions i
Recerques, que parlen de les seues troballes pels municipis de la Plana, ja siguen
Prehistòrics, de l’Antiguitat o Medievals. Així el 35% dels treballs publicats sobre
Arqueologia i Prehistòria estan firmats per l’insigne artista castellonenc. Treballs
que en el cas dels referits al barranc de la Gasulla han estat un punt de referència
per l’estudi de la pintura rupestre llevantina peninsular, i en els referits als jaciments
de la Plana van ser pràcticament el punt de partida de l’Arqueologia sistemàtica de
la zona.
Per altra banda, J. B. Porcar és el primer investigador arqueològic castellonenc
que escriu els seus estudis en valencià, fins al moment tan sols els articles apare5. RIPOLL PERELLÓ, E., (1963). Pinturas rupestres de la Gasulla (Castellón). Monografías de Arte
Rupestre, 2, Museo Arqueológico de Barcelona. Barcelona.
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guts en l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans al començament dels anys vint per
autors com Pere Bosch o J.J. Senent, i el abans indicat del propi P. Bosch a les pàgines del Boletín, havien segut publicats en aquesta llengua. La meitat dels estudis
publicats per J.B. Porcar els fa en valencià.
Diferents troballes de pintures rupestres seran donades a conèixer mitjançant el
Boletín, per altres autors, com és el cas de l’Abric del Mas dels Ous a Xert, estudiat per Vicent Meseguer, o les pintures de la Moreria de Coves de Vinromà que farà
públiques Francesc Esteve. Norbert Mesado presentarà a les pàgines del Boletín
altres abrics amb pintures rupestres, com és el cas dels situats a la localitat de Palanques, i aquest mateix autor tractarà el tema de l’art prehistòric en altres dos articles.
En total vint-i-cinc dels setanta dos articles seleccionats tracten el tema de les
pintures rupestres prehistòriques, que indudablement és el patrimoni arqueològic
més important de les comarques castellonenques, i l’únic declarat Patrimoni de l’Humanitat.
Tenint en compte el contingut, és l’època romana la que més estudis té després
del tema de les pintures rupestres. També en aquest cas serà un article firmat per
D. Fletcher i J. Alcácer en 1956, qui farà per primera vegada un compendi i un estat de la qüestió d’un període concret de l’Antiguitat castellonenca, en aquest cas
de l’època romana, i que es va convertir en consulta obligada per als posteriors investigadors.
El professor F. Jordá Cerdá dona a conèixer a través de les pàgines del Boletín
la peça lítica més antiga dels nostres pobles, es tracta d’una gratadora que pertany,
o més bé dit, pertanyia ja que es desconeix l’actual ubicació de la peça, al Paleolític Mitjà, una peça que va ser recuperada a la serra del Desert de les Palmes. Aquesta
peça juntament amb la que publicà F. Esteve procedent d’Orpesa al volum XXXII,
seran durant anys les evidències més antigues de la presència humana a Castelló.
El treball dels Butzer, i dels seus col·laboradors, Ismael Miralles y Joan Mateu
sobre l’alqueria islàmica situada a la serra d’Espadà, és l’únic treball arqueològic
d’aquest període de la província i un pioner a nivell de l’Arqueologia general espanyola.
F. Jordà, per altra banda és una de les firmes de pes dins de l’Arqueologia espanyola que publicà al Boletín, sent el primer arqueòleg que realitza una excavació
científica i sistemàtica a la província de Castelló, per tant, és el Boletín qui publica
la primera excavació arqueològica feta amb una metodologia acurada. Durant la
segona meitat del segle XIX s’havien publicat «excavacions» en diversos pobles de
Castelló, com es el cas de Xert, Almenara, Bejis6, però no deixen de ser treballs de

6. ARASA GIL, F., (2005). «Arco de Cabanes. Observaciones críticas (1866), informe manuscrit
de Félix Ponzoa Cebrián conservat a l’arxiu de la Real Academia de la Historia. Una aproximació a
l’arqueologia castellonenca en el segle XIX». BSCC, LXXXI, pp. 177 i ss.
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neteja i de recuperació de material arqueològic, amb una metodologia allunyada
d’una excavació sistemàtica.
Altres investigadors de gran calat dins de l’Arqueologia i la Prehistòria serien
el ja anomenat Pere Bosch, K. Butzer, J. Alcina, D. Fletcher, que han fet interessants aportacions a l’Arqueologia a través de les pàgines del Boletín. Encarà que
no arqueòlegs pròpiament dits, però que han donat a conèixer peces a tindre en
compte dins de l’Arqueologia és el catedràtic de filologia Jaime Siles, o altres epigrafistes com Josep Corell, e indubtablement el gran geòleg Vicent Sos Baynat.
També els treballs sobre les anàlisis de ceràmiques arqueològiques fetes pels geòlegs i químics com T. Sanfeliu, A. Boix y M. Jordán aporten tècniques innovadores
per a l’estudi dels vasos protohistòrics. El insigne botànic i farmacèutic Carlos Pau,
en una vessant del seu interès científic poc conegut, donà a conèixer així mateix la
seua preocupació pel patrimoni arqueològic en un article firmat en 1931.
Altres autors que han escrit sobre Arqueologia i Antiguitat al Boletín han segut
Norbert Mesado, Vicent Meseguer, Artur Oliver i Manuel Peris així com tot uns
altres que han firmat en una ocasió treballs publicats, José Alcina, Joaquím Alfonso,
Ferran Arasa, María J. Carbonell, Gerard Clausell, Vicent Estall, Juan J. Ferrer,
Vicente Forner, Josep Mª. Fuertes, Vicent Giner, Ramón Jarrega, Joan Llidó, Isabel
Moraño, Alfred González, Vicente Palomar, Leopoldo Peñarroja, Luciano Pérez, A.
Porcar.
Indubtablement el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, no ha segut ni és una publicació especialitzada en una disciplina concreta, però el seu caràcter de revista enfocada especialment a les ciències humanes ha permès que a les
seues pàgines aparegueren al llarg de a la vora de noranta anys un bon grapat d’articles dedicats a l’Arqueologia, que s’han convertit en punt de referència per a l’estudi d’alguns períodes de la Prehistòria de Castelló, ja siga per la qualitat i el rigor
de la investigació, o bé per ser un estudi pioner dins de la disciplina arqueològica.
El Boletín ha segut una publicació capdavantera dins del món científic castellonenc
i valencià, i per tant, la seua importància en general, com demostra l’amplia continuïtat, i la dels treballs en particular, han segut i són una referència ineludible per a
qualssevol que estudie els períodes més antics de les terres de Castelló. Uns treballs
on s’ha conjugat l’interès de donar a conèixer una troballa en concret, sense més
pretensions, amb estudis de conjunt o treballs de camp.
ARTURO OLIVER FOIX
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«Excursions i recerques arqueològiques. Noves pintures rupestres
en el terme d’Ares» de Joan Baptista Porcar, B.S.C.C. 1935.

Figura 1 d’«Excursions i recerques arqueològiques. La pintura
rupestre de la Joquera». B.S.C.C. 1932 de Joan Bta. Porcar.

L’ARQUEOLOGIA AL BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA
341

342

ARTURO OLIVER FOIX

Joan Baptista Porcar excavant un forn a la muntanyeta de les Forques (Borriol) en 1932.

Joan Baptista Porcar dirigint les excavacions al Pujolet de Gasset (Grao de Castelló) en 1937.

Làmina XV d’«Els problemes arqueològics de la província de
Castelló». B.S.C.C. 1924 de Pere Bosch Gimpera.

Figura 4 d’«Excursions i recerques arqueològiques. Construcció
Romana de la senda de la Palla». B.S.C.C. 1935 de Joan Bta. Porcar.
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Làmina II d’«Una estación prehistórica en Villarreal», B.S.C.C. 1923, de Vicent Sos Baynat.

Làmina X d’«Excursions i recerques arqueològiques. Pintures rupestres al barranc de Gasulla»,
B.S.C.C. 1934, de Joan Baptista Porcar.
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El derecho en las páginas del Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura:
los temas abordados y sus autores
Las líneas que vienen a continuación no tratan de ser un balance completo de
los artículos aparecidos en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura relacionados con el ámbito del derecho, sino una aproximación a esta temática desde
la vinculación entre el contenido de ciertos textos, que pueden ser calificados como
de temática de derecho en un sentido amplio de la expresión, y los autores que los
escribieron.
Era previsible que bajo la premisa del acercamiento a la cultura en su sentido
más amplio, el derecho también participara de la apertura a la expresión impresa
que supuso el nacimiento del Boletín, pero la visión humanista, y pienso que sobre
todo desde el espíritu de la Renaixença que trasluce la creación de la sociedad cultural, hizo que esta no se inclinase en su interés por la materia en cuestiones de pura
materia forense sino que, más bien, lo hiciera desde unas raíces historicistas1. Así
pues, como veremos a continuación, el estudio del derecho se presentó fundamentalmente en sus inicios centrado en el documento de naturaleza jurídica-institucional,
y ya posteriormente en un derecho de naturaleza histórica, con ciertas connotaciones sociológicas de raíz reivindicativa en algunos autores, aunque bastante lejano
de la sociedad a la cual se pretendía acercar su conocimiento2.
1. Con esta característica de materia forense solamente podemos citar el artículo de GÓMEZ
COLOMER, Juan Luis: «La Jurisdicción Penal», en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
(en adelante: BSCC), LXIX (1993), pp. 107-135.
2. La idea se vinculaba en lo que, años atrás, propugnaba como modelo Roque Chabás y Llorens en
su publicación Génesis del derecho foral de Valencia, Valencia, 1902. Vale la pena significar al hablar
de esta influencia de la obra de Chabás, que en las páginas del Boletín de 1921, segundo año de su publicación, Manuel Betí ya escribía sendos artículos sobre la misma: BETÍ BONFILL, Manuel: «Apostillas al Génesis de Chabás: Los traductores de los Fueros Valencianos» y «Apostillas al Génesis de
Chabás: El canónigo Berenguer March», BSCC, I (1921), pp. 33-37 y 105-107, respectivamente.
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DOCUMENTOS HISTÓRICO-JURÍDICOS
Ya en el primer número de la revista Luis Revest publicaba, con el epígrafe
«Sección de documentos», la declaración del interés que para la reciente Sociedad
ofrecía la recuperación y publicación de documentos históricos valencianos3. Y, si
acaso no quedaba clara la intencionalidad de su pretensión, señalaba que eran sobre todo documentos de naturaleza jurídica o de ámbito del derecho aquellos que
debían recibir una mayor atención, con mención expresa a las «cartas-pueblas, ordenanzas y privilegios de ciudades, villas y lugares»4. Se iniciaba con este proemio
la denominada Colección de cartas-pueblas, una sección fija en el boletín y que, a
lo largo de su historia, ha acogido la publicación de tales textos acompañados, en
muchas ocasiones, con estudios complementarios, apareciendo ya continuación en
el propio cuaderno la carta puebla de Bojar y Fredes, otorgada en 1236, con la que
se inicia la serie5.
Curiosamente, este primer documento de la colección o serie se ciñe a la publicación del texto sin estudio anexo alguno, un modelo que no será siempre fijo, y
así, podemos observar que si los textos documentales forman parte de la colección
de Manuel Ferrandis normalmente los encontraremos sin estudio complementario,
salvo que cuando se produzca su edición se logre contar con un estudioso que pueda hacer tal aportación6 . Pero no tan solo desde aquel momento se inició la publicación de la colección documental Ferrandis, y en ese mismo año 1920 Manuel Betí
se incorporaba a lo que será una larga lista de estudiosos y divulgadores de tales
documentos históricos con la edición de la carta de Ares de 12437.
La nómina de investigadores8, que han participado en esta serie de aportación
de conocimiento de cartas pueblas locales, se puede engrosar –además de los cita-

3. REVEST CORZO, Luis: BSCC, I (1920), pp. 56-57.
4. Ibidem: p. 57.
5. FERRANDIS IRLES, Manuel: «COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS I: Carta puebla de Bojar y
Fredes otorgada por D. Blasco de Alagón en Morella a 15 de marzo de 1236», BSCC, I (1920), pp. 58-59.
6. Véase, por ejemplo, que la siguiente publicación de la serie con estos orígenes de referencia es
concluida por una nota aclaratoria de Luis Revest mientras que la posterior de Vall d’Uxó, publicada en
1932, se acompaña de un artículo realizado por Honorio García García: «COLECCIÓN DE CARTAS
PUEBLAS II: Carta puebla de Adzaneta otorgada por Guillermo de Angularia en 8 de enero de 1272»,
BSCC, I (1920) p. 124 y GARCÍA GARCÍA, Honorio: «El Valle de Uxó y sus cartas pueblas», BSCC,
XIII (1932) pp. 170-176.
7. BETÍ BONFILL, Manuel: «COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS III: Carta puebla de Ares,
otorgada por D. Ladrón a 23 de enero de 1243», BSCC, I (1920) pp. 187-189, a la que sigue el artículo
«Ares y su carta-puebla», Ibidem, pp. 189-191.
8. Las referencias completas de los artículos, cuando estas no se recogen en las respectivas notas,
pueden encontrarse en la publicación de FALOMIR DEL CAMPO, Vicent: «BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA». Index general (1920-1991) y a partir de 1992 en los índices
de los respectivos volúmenes.
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dos Ferrandis Irlés (Peñiscola-1251 9; Vistabella-1251 10; Vall d’Uxó-1250 11;
Vilafranca del Cid-123912; Mola Escaboça, término de Castell de Cabres-123713;
Sarañana, Alabor y Peralola-123314; Vilanova, término de Castell de Cabres-123715 ;
Vistabella-138216; Forcall-124617; Eslida, Sengeir, Palmes, Ayn y Veo-124218; Cálig
y Alí19; Xivert-123420; Lucena-133521; Chodos-125422; Cuevas de Vinromá-128123;
Tales-126024; Corachar y Peña del Aranomal25; Carrascal26; Cervera-125027) y Betí
Bonfill (Ares-124328; Çilla-124329; Cabanes-124330; Benlloch-125031; Vall d’Alba1264 32 ; Villafamés-124133; Benicarló-1236 34 ; Vinaroz-124135 ; Peñíscola-125136;
Onda y Tales-124837; Tírig-124538; Ribesalbes, Berita y Truchelles-140539; Morella1233 40; Ballestar-1278 41; Morella-1250 42; Cervera del Maestre-1235 43; Alcora-

9. BSCC, IV (1923).
10. BSCC, XII (1931).
11. BSCC, XIII (1932).
12. BSCC, XIII (1932).
13. BSCC, XIV (1933).
14. BSCC, XIV (1933).
15. BSCC, XIV (1933).
16. BSCC, XIV (1933).
17. BSCC, XV (1934).
18. BSCC, XVIII (1943).
19. BSCC, XX (1944).
20. BSCC, XXIV (1948).
21. BSCC, XXV (1949).
22. BSCC, XXVI (1950).
23. BSCC, XXVI (1950).
24. BSCC, XXVIII (1952).
25. BSCC, XXXVII (1961).
26. BSCC, XLIV (1968).
27. BSCC, XLV (1969).
28. BSCC, I (1920).
29. BSCC, II (1921).
30. BSCC, II (1921).
31. BSCC, II (1921).
32. BSCC, III (1922).
33. BSCC, III (1922).
34. BSCC, IV (1923).
35. BSCC, IV (1923).
36. BSCC, IV (1923).
37. BSCC, V (1924).
38. BSCC, XI (1930).
39. BSCC, XIII (1932).
40. BSCC, XIII (1932).
41. BSCC, XIV (1933).
42. BSCC, XV (1934).
43. BSCC, XXIII (1947).
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130544; Alcalá de Xivert-125145; San Mateo46; Rosell-123747)-, con los nombres de
Guillermo Andreu Valls (Cabanes-124348), Eduardo Betoret París (Torreblanca49),
Melchor Boix (Vallibona-123350), Juan-Luis Constante Lluch, Juan Corbalán de
Celis y Durán (Vall de Tárbena-1611 51), Eugenio Díaz Manteca (Castellnou y
Almedixer, término de Alcalá de Xisvert52; Alcolea-124553; Alcocever-133054; Altura55; Artana-161156), Vicent Doménech Querol (Castell de Cabres)57, Vicent Felip
Sempere, Vicent Garcia Edo (Bimaraix -¿Vinarragell?-, en el término de Burriana58;
Leuxa, en el término de Fanzara-134659 ; Moncofa-125460), Honorio García García
(La Aldea 61; Chodos 62; Belloch y Albario-1262 63; Vall d’Uxó-1250 64), Joaquim
García Girona (Benasal-123965), Arcadi García Sanz (Tales66), Miguel Gómez del
Campillo (Castellón de la Plana 67), Pierre Guichard (Benimahomet, término de
Castellón de la Plana-123968), Enric Guinot Rodríguez (Vilar de Canes69), Pascual
Medall Benages (Villahermosa-1243 70), Jesús Miralles i Porcar, Ferran Olucha
Montins (Benicasim y Montornés-1589 71 y 1593 72), José María Pérez Rodríguez

44. BSCC, XXVII (1951).
45. BSCC, XXXIII (1957).
46. BSCC, XXXV (1959).
47. BSCC, XXXVII (1961).
48. BSCC, LXIV (1988).
49. BSCC, IXL (1973).
50. BSCC, XIII (1932).
51. En este caso se acompaña el documento de la carta puebla con los de establecimientos de los
pobladores: «La carta de Nueva Población y los Establecimientos de la Vall de Tárbena en 1611», BSCC,
LXXX (2004) pp. 239-258.
52. BSCC, LVII (1981).
53. BSCC, LVIII (1982).
54. BSCC, LX (1984).
55. BSCC, LIII (1987).
56. Colección de Cartas Pueblas CXIX, BSCC, LXIX (1993) pp. 65-69.
57. BSCC, LVII (1981).
58. BSCC, LVII (1981).
59. BSCC, LIX (1983).
60. BSCC, LXVII (1991).
61. BSCC, XVI (1935).
62. BSCC, XXVI (1950).
63. BSCC, XIII (1932).
64. BSCC, XIII (1932).
65. BSCC, XII (1931).
66. BSCC, XXVIII (1952).
67. BSCC, XXVIII (1952).
68. BSCC, LX (1984).
69. BSCC, XLIX (1983).
70. BSCC, IX (1928).
71. BSCC, LIX (1983).
72. BSCC, LXII (1986).
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(Vall de Almonacid73), Antonio Poveda Ayora (Montanejos 74), Joan Puig (Catí123975), Carles A. Rabassa i Vaquer (l’Andador, término de Morella76), Ramón de
María (Torreblanca-157677; Almazora78), Manuel Rius Arrufat (Fredes-126679), José
Sánchez Adell (Benimahomet, término de Castellón de la Plana80; Borriol-130781 ;
Viver-136782), Ángel Sánchez Gozalbo (Benicasim y Montornés-160383; Borriol1250 84 ; Pulpis-1287 85; Bechí-1611 86), Vicente Segarra (Culla-1244 87), Jesús
Villalmanzo (Benafer-137988) y Ferran Zurriaga i Agustí (Vall d’Olocau, Marines
y Gátova89). Junto a estos documentos individualizados, también encontramos otros
artículos en los que se analiza la documentación en ámbitos territoriales señoriales,
como en el caso del ducado de Segorbe tras la expulsión de los moriscos90, o la agrupación de tales documentos recogidos en el archivo de un investigador91.
Si tuviéramos que singularizar la extensa aportación al conocimiento de las cartas pueblas, cabría el que se señalara la de 1239 de la alquería de Benimahomet, en
el término de Castellón, por cuanto supuso un punto de referencia previo a los precedentes del Castellón actual en su traslado de 125192. También encontramos algu73. BSCC, LVIII (1982).
74. BSCC, LXII (1986).
75. BSCC, X (1929).
76. BSCC, LXVII (1991).
77. BSCC, XII (1931).
78. BSCC, XV (1934).
79. BSCC, XIV (1933).
80. BSCC, LX (1984).
81. BSCC, XXV (1949).
82. BSCC, XIVL (1968).
83. BSCC, XIX (1944).
84. BSCC, XXII (1946).
85. BSCC, XXIV (1948).
86. BSCC, XXVII (1951).
87. BSCC, XI (1930).
88. BSCC, LX (1984).
89. BSCC, LXIII (1987).
90. GRAU I ESCRIHUELA, Antoni: «Cartes de repoblació castellonenques de la casa de Medinaceli.
Geldo, Fanzara, Suera, Castro-Fondeguilla i els llocs de la Serra d’Eslida», BSCC, LXX (1994) pp. 153-195.
91. ROCA TRAVER, Francisco A.: «La colección Meliá de Cartas-Pueblas», BSCC, LXXII (1996)
pp. 17-54.
92. GUICHARD, Pierre y SÁNCHEZ ADELL, José: «Colección de Cartas Pueblas CVII» y «La
Carta-Puebla de Benimahomet y el poblamiento de Castellón en el siglo XIII», BSCC, LX (1984) pp. 349-370.
Sobre este documento, aprovechamos la referencia para hacer constar un nuevo dato o aportación
en su estudio. En el texto quedaba difusa la identificación del fuero al cual se acogía esta carta. Después
de varias hipótesis, llegamos a la conclusión de que la referencia «A fuero de Fontana» que se cita en la
regesta anterior a la transcripción (p. 349), teniendo en cuenta que no existe referencia alguna a dicho
fuero o localidad, en realidad es una confusión por la difícil lectura de la palabra y se trata de «Frontaria»,
con lo cual podemos decir que la carta se hizo con fuero de Frontaria, es decir, de «Frontera», y que
este no es otro sino el Fuero de Zaragoza, lo que explicaría las alusiones a las medidas de uso en Zaragoza que aparecen en el texto. Agradezco al profesor Guichard la amabilidad que tuvo en su día remitiéndome fotocopia del original y sus comentarios sobre el tema.
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nos estudios que, además de dar a conocer el texto, se esfuerzan en fijar la corrección del mismo ya que los documentos son conocidos no en sus originales sino a
través de transcripciones, casos de la de Cabanes de 1243 y la de Moncofa de 125493.
El interés por esta tipología documental en las páginas del Boletín se amplió
también con la reseña o nota bibliográfica de publicaciones ajenas a las de la propia entidad, que tratasen sobre los mismos94. Finalmente, cabría señalar que, desde
mi punto de vista personal, bajo el epígrafe de Colección de Cartas pueblas se publicaron documentos que, en puridad, no se trata de tales, sino que más bien son
actos de donaciones de bienes concretos o transmisión de derechos privativos95.
Además de las cartas pueblas, aparecieron en los primeros años otros artículos
en la línea de lo demandado en su día por Revest Corzo, como los del canónigo
maestreescuela de la Catedral de Segorbe José María Pérez Martín, académico correspondiente de la Historia, que publicaría algunos artículos con la aportación y
divulgación de documentos jurídicos relativos a su localidad natal de Jérica, muestras en este caso del derecho municipal emanado de las instituciones locales96.
Ya en fechas más tardías, nos encontramos con otros ejemplos de publicaciones que se pueden agrupar en este apartado, aunque como se puede ver por sus temáticas conforme pasa el tiempo las materias abordadas son más amplias. Entre
ellas, cabe citar artículos sobre donaciones de bienes señoriales en concreto que no
son, como antes indicaba, cartas puebla97; derechos jurídicos sobre espacios terri-

93. ANDREU VALLS, Guillermo: «La carta de población de Cabanes de 1243. Notas para la fijación del texto», BSCC, LXIV (1988) pp. 337-357 y GARCÍA EDO, Vicent: «Notas a la carta de población de Moncófar (c. 1254)», BSCC, LXVII (1991) pp. 417-429, respectivamente.
94. SÁNCHEZ GOZALBO, Ángel: «Nota bibliográfica: Carta Puebla del lugar de Paredes (Jérica)/
por Peregrín LLORENS RAGA», BSCC, XLIX (1973), p. 335 y «Nota bibliográfica: La carta de población de Cabanes existente en el archivo Municipal/ por Guillermo ANDREU VALLS», BSCC, LVIII
(1982), p. 569; GARCÍA SANZ, Arcadi: «Nota bibliográfica: Cartas de población y franquicia de Cataluña/ por José Mª FONT RIUS», BSCC, LXI (1985), pp. 152-154.
95. Se trataría de los documentos publicados en la serie o Colección por Manuel Betí Bonfill (IX,
XXI, XXII), Juan-Luis Constante Lluch (CVIII), Eugenio Díaz Manteca (XCII, XCIII, CXIV), Vicent
Doménech Querol (XCV), Vicent Felip Sempere (CX), Manuel Ferrandis Irlés (XXIV, XXV, XXVI,
XXVIII, XXIX), Vicent Garcia Edo (XCIV, XCVII, CIX, CXVII), Honorio García García (LVI), Enric
Guinot Rodríguez (CII), Jesús Miralles i Porcar (CXV, CXVI), Ramón de María (XIV, XVI, XVII, XIX,
XXIII, XLII, XLIII, XLIV, XLVIII, LII, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIV, LXV, LXVIII, LXXII,
LXXIII), Ángel Sánchez Gozalbo (LXXI) y Vicente Segarra (XXXV). La referencia al número del Boletín en que se publicaron puede localizarse en FALOMIR DEL CAMPO: «BOLETÍN...
96. «Página olvidada de Administración Local: «Crida de la Feria en Xérica» (Siglo XV)», BSCC,
IV (1923) pp. 113-123; «De la vieja Administración Local: El arriendo de las tiendas de Xérica en 1515»,
BSCC, V (1924) pp. 266-270 y «Una página tributaria: Reminiscencias y comentarios», BSCC, VII (1926)
pp. 165-170.
97. SELMA CASTELL, Sergi: «Conquesta feudal i creació de monopololis de renda al País
Valencià», BSCC, LXIX (1993) pp. 333-355; ENRIC BARREDA, Pere: «Un antic document cristià del
Castell de Culla: la donació del Mall (1204)», BSCC, LXIX (1993) pp. 211-217.
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toriales o materias concretas98; normativa reguladora sobre instituciones o funciones emanada desde distintas instancias de poder99; reglamentación de instituciones
o normas legales que resuelven conflictos entre ellas100; fuentes documentales que
incluyen aspectos relacionados con el derecho en el sentido que venimos comentando101, y estudios sobre publicaciones o documentos de naturaleza jurídica y ejercicio profesional vinculado al derecho102.

DERECHOS HISTÓRICOS
Ya hemos señalado al principio la influencia de la publicación de Chabás sobre
el derecho foral valenciano y su pronta trascendencia en los artículos de Betí103. Ello
supuso el que en el apartado de lo que llamamos en la introducción preocupación o
interés por los derechos históricos, en tanto que lo fueron en su vigencia en el pasado, tendría una especial relevancia y actualidad en su conocimiento el derecho
peculiar valenciano o derecho foral, una norma que se diluyó en los albores del siglo XVIII, aunque no será este el único derecho histórico que alimentará las páginas del Boletín, en el que también encontraremos estudios dedicados al Derecho

98. SALCEDO FERRANDIZ, Salvador: «Estudio histórico-jurídico de la Albufera de Valencia y
de sus aprovechamientos», BSCC, XXXII (1956) pp. 77-86 y 232-244, y XXXIII (1957) pp. 163-196;
SÁNCHEZ ADELL, José: «Aportaciones a la historia de la ganadería medieval en las comarcas del norte
castellonense (Ports de Morella, Benifaçà y Maestrazgo de Montesa)», BSCC, LXXI (1995) pp. 445-487
y «La ganadería medieval en Castellón de la Plana. Materiales para su estudio», BSCC, LXXV (1999)
pp. 721-781): SÁNCHEZ ALMELA, Elena y SÁNCHEZ ADELL, José: «El señorío de Castellón de la
Plana en los siglos XIII y XIV (documentos para su estudio)», BSCC, LXXII (1996) pp. 507-532.
99. GARCIA EDO, Vicent: «Primeras ordenanzas para la construcción de murallas en Villafamés
(1375)», BSCC, LIII (1978) pp. 141-144; DIAZ MANTECA, Eugenio: «El ‘Libro de los Estatutos del
Justicia de Chodos’, unas ordenanzas municipales de los siglos XVI-XVIII», BSCC, LXIX (1993) pp.
441-459; MARTÍNEZ RONDÁN, Josep: «Capitols fundacionals de la Confraria de la Mare de Déu del
Remei de Morvedre», BSCC, LXXI (1995) pp. 95-102.
100. ARROYAS SERRANO, Magín: «La defensa de la costa y sus conflictos institucionales en
Castellón de la Plana durante la primera mitad del siglo XVI», BSCC, LXIX (1993) pp. 219-233;
ROMÁN MILLÁN, Inmaculada C.: «La figura del cequier en Vila-real durante el siglo XIV», BSCC,
LXXII (1996) pp. 401-415.
101. GALENDE DÍAZ, Juan Carlos: «Relación de fuentes documentales conservadas en el Archivo
Histórico Nacional para la historia de Castellón», BSCC, LXXI (1995) pp. 327-339.
102. WITLIN, Curt: «L’edició del 1499 del ‘Regiment de la cosa pública’. Les revisions i
ampliacions al text, a l’endreça i al comiat escrits per Francesc Eiximenis el 1383», BSCC, LXIX (1993)
pp. 441-459; MIRALLES PORCAR, Jesús: «Parròquia de Sant Bartomeu. Atzeneta del Maestrat visites
pastorals. 1602-1688», BSCC, LXXV (1999) pp. 61-123; GARCIA EDO, Vicent: «El Libro de la Comunidad de Teruel (1206-1533)», BSCC, LXXV (1999) pp. 371-460; CARBONELL BORIA, María José:
«El libro ‘Procés de Corts’. Documentos y acciones implicadas en su elaboración», BSCC, LXXXI (2005)
pp. 251-260.
103. Véase la nota 2.
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Romano, lo cual en cierta forma tiene una intervinculación por cuanto que el foral
valenciano bebe sus fuentes en el romano104.
El derecho foral irrumpe en las páginas impresas de la mano de Honorio García
García. En 1922 se iniciaba, con su artículo sobre la figura o institución jurídica del
eixouar o exovar, el ajuar, su larga serie de investigaciones englobadas bajo el epígrafe de «Estudios de Derecho Foral Valenciano», cuya metodología de redacción
de texto suele ser generalmente una introducción aclaratoria del concepto y su significación en otros derechos coetáneos o pasados, para concluir con la descripción
del mismo en el derecho valenciano de los fueros105. No es difícil entender que al
analizar la temática de los artículos de Honorio García nos encontremos que la mayoría inciden en campos del derecho civil, singularmente lo relacionado con el matrimonio y la mujer, puesto que en definitiva su profesión de notario le desembocaba a la cotidianidad de los mismos, pero pronto se interesó por aspectos más generales y así escribió tanto sobre el origen del derecho valenciano desde perspectivas
de influencias de otros derechos106, como sobre la vinculación del derecho a las gentes que ocupan el territorio107.
Es un elemento a destacar en este autor, que venimos comentando, la relación
de artículos sobre instituciones jurídicas vinculadas al matrimonio y la mujer, lo que
delata una preocupación especial sobre ambos elementos y, de manera singular, de
aquellos aspectos que inciden sobre el género femenino en el ámbito del derecho
civil. La propia relación de epígrafes analizados es significativa, y de la mano de
Honorio García se nos describen los elementos que conforman la trayectoria de la
mujer y su tránsito por el matrimonio y, en su caso, la viudez y segundas nupcias.
De esta manera, el autor recoge la legislación foral que regula el derecho de garantía de la mujer a participar en el reparto de los bienes paternos, la llamada «dote»,
su posterior aportación al matrimonio si lo hay, en donde recibe el nombre de
«eixovar» y el incremento de este por parte del marido, lo que se llama el «creix»,

104. SANTA CRUZ TEIJEIRO, José: «El derecho romano considerado en sus principios», BSCC,
XXI (1945) pp. 377-399; «La profesión de jurista y la de abogado en la Roma antigua», BSCC, XXV
(1949) pp. 442-447 y «La interpretación del negocio jurídico en Roma», BSCC, L (1974) pp. 161-172.
105. GARCÍA GARCÍA, Honorio: «Estudios de Derecho Foral Valenciano: El eixouar o exovar»,
BSCC, III (1922) pp. 237-238.
106. GARCÍA GARCÍA, Honorio: «Estudios de Derecho Foral Valenciano: El concepto de «Derecho» en los «Furs», BSCC, X (1929) pp. 281-282; «Estudios de Derecho Foral Valenciano: Los Fueros
de Valencia y la «Costum» de Tortosa», Ibidem, XIV (1933) pp. 326-332; «Estudios de Derecho Foral
Valenciano: Posibilidad de un elemento consuetudinario en el Código de Jaime I», Ibidem, XXIII (1947)
pp. 428-450 y XXIV (1948) pp. 5-14; «Estudios de Derecho Foral Valenciano: El derecho Romano en
los «Furs»», Ibidem, XXX (1954) pp. 177-182; «Estudios de Derecho Foral Valenciano: Los elementos
germánico y musulmán en los «Furs»», Ibidem, XXXI (1955) pp. 80-85.
107. GARCÍA GARCÍA, Honorio: «El derecho de los conquistadores y el valenciano, en nuestra
provincia», BSCC, IX (1928) pp. 240-245.
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así como los derechos que protegen la vigencia de la aportación de propiedad femenina al vínculo familiar108.
Además de la propiedad femenina aportada al casamiento, los artículos de
Honorio García se deslizan por todo el proceso o secuencia de lo que será un matrimonio desde el punto de vista de la repercusión en las propiedades de la mujer:
así describe la obligatoriedad del «consentimiento de la esposa para el matrimonio»,
la definición de bienes de la mujer, la posibilidad de aportación de estos bienes cuando se formaliza el compromiso y antes de la consumación del matrimonio, las llamadas «arres» o arras, la aportación de bienes ya señalada que la mujer realiza al
matrimonio, el «eixovar», y su aumento o «creix», el régimen económico-conyugal
y la libre voluntad de corresponsabilidad económica de la pareja en sus bienes o
«germanía», el luto en caso de viudedad y los derechos que le corresponden a la
viuda mientras así permanece o cuando contrae segundas nupcias109. Por último,
habría que destacar el artículo publicado en 1943, donde estas instituciones jurídicas forales se analizan desde sus orígenes en el derecho y nos indica su procedencia, en el caso de la regulación valenciana, de netas raíces mozárabes y musulmanas110.
La colaboración del notario García, con estudios amparados bajo el epígrafe
referido, se prolongaría hasta 1955, dos años después de su muerte, conformando
una interesante serie de artículos en los que abarca diferentes aspectos relacionados con el derecho foral, y aunque no fueron estos temas los únicos que con su firma aparecieron en la publicación periódica de la Sociedad, lo cierto es que ellos,
junto a los que dedicó al Monasterio de Santa María de Benifazá, serían suficientes

108. GARCÍA GARCÍA, Honorio: «Estudios de Derecho Foral Valenciano: Los derechos sucesorios
de la hija dotada, en la herencia de sus padres», BSCC, XXX (1954) pp. 1-6; «Estudios de Derecho Foral
Valenciano: El eixouar o exovar», Op. cit. nota 105; «Estudios de Derecho Foral Valenciano: El «creix»»,
BSCC, III (1922) pp. 388-389; «Estudios de Derecho Foral Valenciano: Más sobre el «creix» y el
«exovar»», Ibidem, VIII (1927) pp. 30-32, 250-253 y 316-318; «Estudios de Derecho Foral Valenciano:
La hipoteca dotal», Ibidem, XV (1934) pp. 1-6 y «Estudios de Derecho Foral Valenciano: Personas a
quienes se ha de restituir el «exovar»», Ibidem, XIX (1944) pp. 177-182.
109. GARCÍA GARCÍA, Honorio: «Estudios de Derecho Foral Valenciano: El consentimiento de
la esposa para el matrimonio», BSCC, XVII (1936) pp. 357-363; «Estudios de Derecho Foral Valenciano: De los bienes de la mujer», Ibidem, V (1924) pp. 324-326; «Estudios de Derecho Foral Valenciano:
Arres», Ibidem, XI (1930) pp. 340-344; «Estudios de Derecho Foral Valenciano: Régimen económicoconyugal», Ibidem, V (1924) pp. 153-155; «Estudios de Derecho Foral Valenciano: La Germanía»,
Ibidem, IX (1928) pp. 170-173 y XXI (1945) pp. 23-30; «Estudios de Derecho Foral Valenciano: Más
sobre la Germanía», Ibidem, X (1929) pp. 76-79; «Estudios de Derecho Foral Valenciano: El «any de
plor»», Ibidem, XXIII (1947) pp. 121-127; «Estudios de Derecho Foral valenciano: Derechos de la viuda indotada», Ibidem, XII (1931) pp. 22-26 y «Estudios de Derecho Foral Valenciano: Las segundas
nupcias de la viuda en relación a los bienes del cónyuge premuerto», Ibidem, XII (1931) pp. 258-265.
110. GARCÍA GARCÍA, Honorio: «Estudios de Derecho Foral valenciano: Sobre el fondo consuetudinario del Derecho de Valencia», BSCC, XVIII (1943) pp. 17-29.
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para recordar el valor pionero de sus preocupaciones y aportaciones en campos de
investigación que por aquellos años se estaban iniciando en su desarrollo111.
Podríamos decir que de la mano de Honorio García se incorporó a las páginas
del Boletín el profesor de la Universidad de Valencia Juan Beneyto Pérez, otra de
las figuras importantes que por estos años estudiaban el derecho foral valenciano.
En 1931 aparecía su artículo «Sobre la territorialización del Código de Valencia»112,
en el que llama la atención las referencias en sus notas a pie de página, donde se
cita el artículo de Honorio García «El derecho de los conquistadores y el valenciano, en nuestra provincia», publicado en la misma revista en 1928, múltiples referencias a cartas pueblas aparecidas impresas en la misma publicación, y la cita a
Chabás y su Génesis... Como se puede ver, el artículo parece un auténtico homenaje a la labor desarrollada por la publicación de la Sociedad en el campo del conocimiento histórico del derecho valenciano y sus documentos significativos. Posteriormente, en 1932, publicaba otro pequeño artículo sobre la institución o figura jurídica del «empriu», al que antempone el concepto de preliminar para su estudio113 ;
en realidad aludía a un tema o cuestión sobre la que publicó el mismo año en Bolonia
un estudio114, publicación esta última de la que posteriormente las páginas del Boletín se hacían eco y aparecía reseñada por Honorio García115.
Pero son sin embargo los tres artículos de Beneyto Pérez aparecidos entre 1934
y 1935 con el título «Iniciació a la Història del Dret Valencià», los que alcanzan un
alto significado en la difusión del derecho valenciano116. La publicación recoge impresa, tal y como se nos indica al inicio, el «Curs breu professat a l’Universitat
Popular Valencianista els dies 20-26 de febrer de 1934», y se constituye en un texto primerizo de aproximación a un compendio del conocimiento de todo el conjun111. El sentido de su interés por estos temas del derecho foral lo dejó escrito en su artículo titulado
«Valor práctico del estudio del Derecho Foral Valenciano», publicado en 1933 (BSCC, XIV, pp. 193197), donde nos dice que no se trata de volver a poner en vigor la antigua legislación, sino en conocerla,
como han hecho en otros paises, para la redacción de la unidad de legislación manteniendo aquellas costumbres territoriales que son interesantes en su conservación. Sobre la figura de Honorio García, véanse
los artículos a él dedicados y publicados en la obra colectiva Honori Garcia: El personatge, l´‘epoca i
el centre ( Castellón, 1997), singularmente los de GARCIA I SANZ, Arcadi: «Vida i obra d’Honori
Garcia» (pp. 13-22) y, de manera especial por lo que al tema afecta, el de SÁNCHEZ ADELL, José:
«Honorio García y la Sociedad Castellonense de Cultura» (pp. 31-34), en el que se alude a sendos artículos aparecidos en el Boletín en 1954, con motivo del fallecimiento del personaje, cuya autoría se debe
a Ángel Sánchez Gozalbo («Un estudioso de nuestro Derecho Foral: A todas horas», BSCC, XXX, pp.
26-34 y Luis Revest Corzo («Así fue Honorio García», Ibidem, pp. 161-165)
112. BSCC, XII (1931) pp. 187-197.
113. «Preliminars per l’estudi dels ‘emprius», BSCC, XIII (1932), pp. 15-19.
114. Significato storico dell «empriu». Contributo allo studio degli «ademprivia». Bolonia: Nicola
Zanichelli, 1932, 19 pp.
115. BSCC, XIV (1933) p. 283.
116. BSCC, XV (1934) pp. 97-109 y 203-217; BSCC, XVI (1935) pp. 73-90.
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to del derecho histórico peculiar valenciano, con las dificultades señaladas por el
autor en su introducción y en el epílogo:
«Una història del nostre dret valencià no pot ésser encara mampresa. I no podent existir
una història mal podrá donar-se encara en un curs breu un resum o una síntesi sobre la mateixa.
Però és precís que un jorn comencem a construir i a el·laborar la nostra història jurídica valenciana»
«Per a portar avant una activitat estudiosa de front a la matèria del dret valencià hi ha
que començar amb un esforç de recompilació i revisió de tot allò que és estat publicat des d’uns
anys enrera. Per això jo estime com un deure meu, al donar fi a aquestes paraules d’iniciació,
fer present la necessitat de que puguen trobar-se amb facilitat i estiguen a mà per als estudiants
totes aquelles diverses publicacions que s’ocupen d’alguns aspectes del nostre dret»117

La publicación del curso breve o iniciación a la historia del derecho valenciano, constituyó toda una aportación al conocimiento del citado derecho, hasta entonces limitado fundamentalmente en su compendio a la ya aludida obra de Chabás
como obra más reciente, y en las páginas del mismo se hacía mención a las aportaciones acogidas en las páginas del Boletín, tanto en lo referente a la publicación de
los textos de las cartas pueblas, como a los trabajos sobre derecho civil en aspectos
matrimoniales, obra en este último caso, del notario Honorio García. Los artículos
de Beneyto Pérez sobre el derecho valenciano eran pues el reconocimiento a la
apuesta que desde la Sociedad Castellonense de Cultura se hacía por lo valenciano,
en otros aspectos más allá de lo exclusivamente centrado en la lengua118.
Años más tarde, Arcadi García Sanz, hijo de Honorio García, retomaba la publicación de artículos en el Boletín centrados en aspectos del derecho histórico valenciano, en la línea propuesta por Beneyto Pérez, fundamentalmente en las influencias de otros derechos históricos sobre el particular valenciano119, las fuentes120, el

117. BSCC, XV (1934) p. 97 y XVI (1935) p. 87, respectivamente.
118. Además de los ya citados artículos de Beneyto Pérez, de este autor y relacionados con aspectos del derecho, anteriores a la guerra civil se publicaron en las páginas del Boletín otros trabajos sobre
autores jurídicos («Un opúsculo jurídico de Jaffer» y «Arnaldi Joannis opusculum», BSCC, XVII -1936,
pp. 69-81 y pp. 94-106, respectivamente) o acerca de aspectos prácticos concretos («Para la historia social de Valencia: Sobre siervos cristianos bajo el dominio musulmán» y «Sobre tres formularios valencianos», BSCC, XIII -1932-, pp. 361-365 y XVII -1936-, pp. 323-329, respectivamente). Después de la
guerra, sus aportaciones se trasformaron en artículos de ámbito español o de fuentes («El pasaje
aristotélico Política VII. 4, en la doctrina medieval española» y «Temas valencianos en la Colección
Salazar», BSCC, XX -1944-, pp. 197-204 y XXV -1949- pp. 521-523, respectivamente).
119. «Las «Consuetudines ilerdenses» y los «Furs de València», BSCC, XLI (1965) pp. 1-26. En el
presente artículo, Arcadi Garcia fundamenta su análisis con bibliografía tanto valenciana como catalana
(VILLARROYA, José: Apuntamientos para escribir la Historia del Derecho Valenciano. Valencia, 1804;
CHABAS, Roque: Génesis...; DANVILA Y COLLADO, Manuel: Estudios críticos acerca de los orígenes y vicisitudes de la legislación escrita del antiguo reino de Valencia. Madrid, 1905; CEBRIÁN IBOR,
Santiago: «Los Fueros de Valencia», en III Congreso de Historia de la Corona de Aragón, vol. I. Valencia, 1923-1925; COTS I GORCHS, Jaume: «Les Consuetudines civitatis Dertusae. III. El problema
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conocimiento de algunas instituciones públicas de derecho, como el consulado de
mar y la banca121, o en figuras concretas del mismo122. Pero, sin duda, la mayor aportación de Arcadi García fueron las notas bibliográficas por el redactadas, publicaciones en las que el autor, además de la información sobre la obra de la que daba
conocimiento, aprovechaba para hacer matizaciones y comentarios complementarios en los aspectos del derecho histórico123.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Como se ha señalado en las líneas anteriores, las páginas del Boletín han acogido artículos en el campo del derecho desde una visión histórica, aún cuando sus
autores fueran de formación jurídica, con una pretensión de continuidad o agrupación de los mismos amparados bajo epígrafes como Colección de cartas-puebla,
Estudios de Derecho Foral Valenciano o Iniciació a la Història del Dret Valencià,
una actitud pionera en sus primeras décadas favorecedora del conocimiento del derecho valenciano o la peculiaridad municipalista del derecho local histórico, también de época foral. Todo ello acentúa una aproximación erudita hacia lo cercano o
próximo, aquello que en muchas ocasiones es bastante desconocido por la sociedad
en general, y que permanece en la medida en que, al menos, queda impreso en publicaciones como la de la Sociedad Castellonense de Cultura.
MAGÍN ARROYAS SERRANO

de les relacions amb el Codi de les ‘Costumes e Stabliments’ de Valencia», en Revista Juridica de
Catalunya, XLII (1936) p. 57 y ss., y fundamentalmente en FONT Y RIUS, José Mª: La reconquista de
Lérida y su proyección en el orden jurídico. Lérida, 1949) y en el mismo escribe: «lo cual indica que la
repoblación del reino de Valencia hasta 1240 fue jurídicamente hablando, una prolongación de la repoblación catalana del valle del Ebro, con la sola excepción de Morella» (p. 5), lo que justifica en nota a
pie (nota 12) aludiendo al artículo de Honorio García «El derecho de los conquistadores...», cita que nos
lleva a una en apariencia contradicción, pues este último autor en el mencionado artículo lo que afirma
textualmente es que predominaba el derecho aragonés: «Predominaba, pues, en el territorio de la actual
provincia de Castellón el derecho aragonés» (p. 242).
120. «El cronicó de Benifassà», BSCC, XLIX (1973) pp. 148-165.
121. «Notas sobre el régimen orgánico del «Consolat de la Mar» (siglos XIII al XV», BSCC, XXXV
(1959) pp. 180-211; «El derecho marítimo preconsular», BSCC, XXXVI (1960) pp. 47-74; «Las apelaciones en el Consulado», BSCC, XXXVII (1961) pp. 17-25; «La influencia de los consulados de mar de
Barcelona y Valencia en la erección del consulado de Burgos (1494)», BSCC (1969) pp. 225-244; «El
rigor cambiario en el siglo XVI», BSCC, XXXIV (1958) pp. 1-7 y «La banca en los siglos XIII y XIV
según el Aureum Opus», BSCC, XXXVII (1961) pp. 17-25.
122. «El Censal», BSCC, XXXVII (1961) pp. 281-310.
123. Dada la extensa relación que se puede mencionar, remito al lector a su referencia en la ya citada publicación de FALOMIR DEL CAMPO: «BOLETÍN..., pp. 84-86.
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Tomo LXXXIII • Julio-Diciembre 2007 • Cuad. III-IV

Científics castellonencs als primers anys
de la Societat Castellonenca de Cultura
És indubtable que el naixement de la Societat Castellonenca de Cultura és una
fita en la història de la ciutat, no només pel paper cultural actiu que desenrotllà al
llarg del passat segle, sinó, a més, per la implicació dels seus associats i de la pròpia institució en la vida castellonenca i per descomptat, pel llegat que a les pàgines
del Butlletí, o les més de 400 publicacions seriades, o el fons excepcional de la seua
biblioteca, ha deixat per la posteritat.
El seu naixement coincideix amb un període decisiu per a la conformació del
que s’ha anomenat identitat castellonenca moderna.1 La cultura política de finals del
XIX i dels primers decennis del nou segle, té com a eix vertebrador el republicanisme interclassista, amb alguns elements anticlericals i un cert patriotisme local,
que deixarà un imatge col·lectiva de la ciutat, el Castelló «liberal», arrelada i amb
voluntat de permanència. Evidentment hi apareixen, sobretot a partir de 1920, altres propostes, des de l’aparició dels partits obrers a un incipient valencianisme
polític que posaran en qüestió aqueixa hegemonia identitària. Però, en paraules
d’Archilés, «la formulació d’un model alternatiu de la identitat castellonenca, de
inspiració conservadora,» serà el fenomen decisiu i que nodrirà la nova manera del
patriotisme local a partir de la fi de la guerra civil i que mantindrà el vigor en la
posteritat i es mantindrà com a paradigma vigent. El naixement i la construcció del
nou patró identitari serà aportació de la Generació intel·lectual que s’aplegarà a l’entorn de la Societat Castellonenca de Cultura.
Diversos autors especialment J. Sánchez Adell i Ll. Messeguer han utilitzat una
classificació generacional per a interpretar i estudiar la cultura pròpia. Una classificació que no només implica un agrupament cronològic, sinó que aporta les diferents maneres d’interpretació de la cultura, la manera en què en cada moment s’ha
1. ARCHILÉS, F. «La identitat local de la ciutat de les Normes», dins d’Els escriptors castellonencs
del primer terç del Segle XX i les Normes del 32. Castelló, 2007.
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actuat sobre la realitat amb unes ideologies concretes i, sobretot, com cada generació ha elaborat un paradigma en interpretar la història de la nostra societat.
El nucli de les aportacions en les distintes generacions serà en un primer moment historiogràfic o de creació literària, que passarà després a l’erudició humanista,
a la investigació i divulgació del patrimoni, al conreu i estima de la llengua pròpia.
Cal no oblidar el vessant dels científics, que encara en menor mesura, va estar present en totes les etapes generacionals. Posar en valor aquestes aportacions és una
tasca en la qual incidim en aquestes pàgines. Escorcollar els testimonis científics
que en les pàgines del Butlletí o en les col·leccions seriades deixaren constància, i
alhora, inserir aqueixes publicacions en la producció de cada intel·lectual i en el seu
temps, és el segon aspecte que volem tractar.

ELS PRECEDENTS.
La primera generació considerada com a tal és la de la Restauració, que elabora les obres cabdals de la historiografia castellonenca, amb intel·lectuals tant singulars com Miralles del Imperial, Mundina, Bellver, Llistar i Balbàs. Encara hui són
d’obligada referència. D’aqueixa generació destacarà en el camp de la Historia
Natural Joaquim Salvador Benedicto, malgrat que la seua dedicació acadèmica
l’allunyà de la vida castellonenca. Havia nascut a Sorita (Els Ports) en 1827 i fou
catedràtic de Matèria Farmacèutica Vegetal i Reconeixement i Classificació de Plantes a la Facultat de Farmàcia que funcionà a València entre 1872 i 1875. Investigà i
estudià les plantes medicinals, publicant articles a les revistes científiques de l’època. Col·laborà en l’elaboració del Diccionario Farmacèutico i publicà el Catálogo
florístico de Vilafranca, Castellfort, Portell, Are y Benasal, iniciant els estudis de
botànica castellonenca que tants continuadors tindran a les nostres terres.
En els mateixos anys i a l’entorn de l’Institut Provincial, que féu un paper
dinamitzador extraordinàriament important al llarg del segle, apareix un nucli de
científics de sòlida formació i de llarga influència social. Destaquen en aquest moment Domingo Herrero Sebastián, catedràtic de Matemàtiques, que omplí 46 anys
de la vida de l’Institut, ja que fou membre del claustre inaugural al 1846 i deixà la
vida docent en 1892. Mestre per tant de nombroses generacions d’estudiants, i forjador de deixebles; director en nombroses ocasions, actiu polític local, regidor i
Alcalde en dues etapes diferents i diputat a Cortes Legislativas. La ciutat el recordarà amb orgull i gratitud per la seua carrera docent i per ser animador de reformes
o impulsor de dotacions, com el Passeig Ribalta o el Teatre Principal, que ajudaran
a formar la imatge del nou Castelló i a dotar-lo de singularitat i patrimoni emblemàtic.
Un altre gran Catedràtic de Matemàtiques fou Pedro Aliaga Millán, que tingué també una extensa etapa de docència a l’Institut. Membre d’una saga familiar
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dedicada a la docència. soci actiu de la Liga de Contribuyentes, de la Junta Provincial de Instrucción i del Casino de Artesanos. Redactor i col·laborador de revistes i
periòdics, director de La Propaganda, diari actiu en la política local des del republicanisme democràtic. Conferenciant, autor de diversos manuals sobre Aritmètica,
Àlgebra i Geometria, entre els quals destaquen Elementos de Matemáticas (1892),
Trigonometría rectilínea (1906), Geometría y Trigonometría (1895). En 1901 es
traslladarà a la ciutat de València, on en 1905 serà elegit Alcalde.
La segona generació d’intel·lectuals és l’anomenada «finisecular» per tal com
destacà a principis del segle XX. Els seus noms més citats són C. Sarthou, S. Guinot
o R. Carreras. En Història Natural despunta en aqueixos moments Francisco
Doménech Bueso, catedràtic de l’assignatura Història Natural i Fisiologia des de
1896 fins a Juliol de1914, en què va morir en actiu. Home de gran saviesa i un gran
docent que, en paraules de Sos Baynat, era «naturalista típic, dels que utilitzaven
el llatí al descriure les espècies i de gran formació humanística, que al parlar, amb
naturalitat revelava una gran cultura clàssica.» Sense dubte un altra de les personalitats científiques de gran influència, que desenvoluparen la tasca docent a
l’Institut Provincial i Tècnic, fou Antimo Boscà Seytre, que ocupà la càtedra a la
sobtada mort de Francisco Doménech. Era ja «científic de primera fila, en en un
claustre», que segons Trullén Llatse, «passava per un moment de plenitud, sense
altre igual en la seua història». Publicà en 1916 Fauna Valenciana, un estudi de
les espècies animals que es troben en les terres valencianes, dins de la Geografía
General del Reino de Valencia. Ja en 1910 havia estat becat per La Junta de
Ampliación de Estudios, per a visitar els museus de Buenos Aires i La Plata amb la
finalitat de completar estudis sobre fauna fòssil en la Pampa. Fruit d’aqueixa dedicació concreta, foren dues publicacions més posteriors, una en 1930, La arqueologia centro-andina precolombina y sus restos en la colección J. Rodrigo Botet de
Valencia i una altra, encara en 1947, Ortogenética y filogénetica en la prehistoria.

LA GENERACIÓ DE LA SOCIETAT CASTELLONENCA DE CULTURA.
La tercera generació d’intel·lectuals castellonencs serà la que creixerà al voltant de la Societat Castellonenca de Cultura. Aquesta, en paraules de Sánchez Adell
«destaca per la serietat crítica i rigor metodològic en el tractament dels temes humanístics». El treball realitzat serà excepcional, i es valorarà com a una obra ingent
de caràcter literari en alguns casos o d’investigació històrica o recuperació i divulgació del patrimonial cultural, lingüístic o etnològic. En aquesta tercera generació s’inclouran estudiosos i científics rellevants, que publicaran al butlletí i les
col·leccions seriades, encara que, donat el caire humanístic, majoritari de les publicacions de la Societat, les seues aportacions romandran desdibuixades. Encara així,
al costat de la vàlua i l’oportunitat de les aportacions de M. Betí o L. Revest o A.
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Sanchez Gozalbo, entre molts altres, tan singulars i adients, les contribucions de
caire científic estaran generalment dedicades al camp de la divulgació de les ciències que conreen.
ELS NATURALISTES
Entre ells cal esmentar els membres més destacats, que ho foren al camp de les
Ciències de la Natura. Destacà extraordinàriament en el camp de la Botànica, un
intel·lectual cabdal: Carlos Pau Espanyol. Nascut a Sogorb (Alt Palància) en 1857.
Estudià a Barcelona i es va doctorar amb la tesi La família de les Ranunculàcies en
les seues relacions amb la farmàcia. Va reunir en la seua població natal una biblioteca i un herbari excel·lents, aquest amb més de 100.000 exemplars, de gran interès per a l’estudi de la flora espanyola. Fou corresponent de la Reial Acadèmia de
Ciències de Barcelona i de Saragossa i va pertànyer a la Real Sociedad Española
de Historia Natural, a la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, a la Sociedad
Internacional de Geografía Botánica i altres entitats científiques. Al Butlletí publicarà una sèrie de deliciosos articles sota el títol genèric de «Ocios de un naturalista», divulgant des de la toponímia, la història de la comarca o la botànica.
L’any 1928 apareix2 Acerca de la Segestica turdetana, aportació de Pau signada en 1927; és la primera en el BSCC i ens desvetla les seues «primeres inclinacions per la Història antiga, que foren abandonades per a seguir una altra especialitat, però aquest abandó no implicà mai un complet oblit». En aquest article, fixa
la ubicació de Segestica, de Turdetam i d’Artalias.
Al següent any3 continua el treball anterior i ens aporta l’origen de Jabalambre,
Albónica, Beribraces e ilergabones. L’any 19314 publica Muros y castros de Segorbe
en el qual dóna notícies de restes ibèriques a l’interior de la ciutat de Sogorb i en el
qual deixa constància en dues fotografies; posteriorment revelarà la ubicació d’una
vintena de castros de la comarca que tenien la missió de protegir-ne les fronteres
meridional i occidental. L’any 1934 trobem5 Origen de algunas voces geográficas,
un article de Pau, en el qual aplica la seua erudició i coneixement filològic a determinades veus geogràfiques. En aquest article centra la seua atenció sobre els topònims Serra de Gúdar, Begís, Millars i riu Carbo.
A següent any, el darrer de les seues col·laboracions al Butlletí, segueix la sèrie amb dos treballs nous. En el primer6, esmena, amb certa ironia, algunes afirmacions de Schulten que havia realitzat en la Memòria «Els Etruscos a Espanya» i en
2.
3.
4.
5.
6.

BSCC
BSCC
BSCC
BSCC
BSCC

(1928),
(1929),
(1931),
(1934),
(1935),

T.
T.
T.
T.
T.

IX, p. 40-42.
X, p. 350-352.
XII, p. 121-123.
XV, p. 167-170.
XVI, p. 112-117.
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una obra anterior «Els Tartessos», en la qual reivindica la vinculació d’aquella cultura amb la nostra terra. En un segon article7 centrarà la seua atenció en els topònims Bètera, Gaibiel, Segòbriga i Turulius. Com veiem reservà per al Butlleti aquells
articles més vinculats amb la seua permanent atenció a la Història antiga i toponímia. Morí a Sogorb el dia 9 de maig de 1937. Per a comprendre la seua vàlua, cal
prendre en consideració els 283 treballs d’investigació a diverses revistes científiques al llarg de la seua vida, malgrat no disposar d’una dedicació acadèmica, ja
que regentà fins al darrer dia la seua farmàcia a Sogorb, ni tenir la protecció i l’ajut
que significa una càtedra universitària. Anys després Calduch reivindicarà la
seua memòria en unes notes sobre una publicació de Pau publicades al Butlletí de
la Societat.
Pertanyien també a aqueixa generació dos científics dedicats a l’ensenyament i
a la investigació, que la seua vida acadèmica els allunyarà de Castelló i no mantindran quasi vinculació amb la Societat. És al camp de la Mineralogia i cristal·lografia
on destacà de manera extraordinària Francisco Pardillo Vaquer. Havia nascut el
19 de maig de 1884 a Castelló de la Plana i féu el batxillerat a l’Institut Provincial,
encara al carrer Major. Continuà l’estudi de Ciències Naturals a la Universitat de
Barcelona i va acabar el seu doctorat, en 1906 a la Universitat de Madrid, amb una
tesi doctoral, El microesterografo y su aplicación a la medida de los ángulos de los
diedros de los cristales microscópicos, que indicà el seu interès per la cristal·lografia
i en què desenvolupà una invenció seua dirigida al maneig i l’estudi de microcristalls. En 1912, als 28 anys, guanyà l’oposició a la Càtedra de Cristal·lografia i Mineralogia de la Facultat de Ciències en la Universitat de Barcelona, càrrec que
desenvoluparà al llarg de 42 anys fins a la seua jubilació en 1954.
Fou un cristal·lògraf entusiasmat i membre de la Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona ja en 1914, institució que presidirà entre 1951 i 1955. També fou
membre corresponent de l’Academia de Ciencias de Madrid des de 1919, el mateix
any en què va aconseguir ser a més conservador de la Geologia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. També fou Degà de la facultat de Ciències des de 1943
i Director de l’Institut Municipal de Ciències Naturals de Barcelona a partir del
1941. Tingué la Medalla de la Orden de Alfonso X el Sabio per les excel·lents investigació realitzades. Autor de manuals prestigiosos de diverses branques de la
Història Natural, com ara Elementos de Mineralogia y Geología (1926) o Tratado
de Mineralogía (1947). Traductor d’obres fonamentals europees de Geologia i Mineralogia, conferenciant i divulgador científic, però sobretot autor de nombrosos
treballs d’investigació que aporten noves tècniques i resultats a la cristal·lografia.
Està considerat com el creador dels primers grups espanyols de cristal·lografia moderna.
7. BSCC (1935), T. XVI, p. 358-362 .
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Francisco Beltran Bigorra (Nules, 1886-1962) fou un científic preocupat per
la sistemàtica de la rica flora llevantina, que arribà a conèixer de manera destacada
i a publicar els seus interessants endemismes. Catedràtic de Biologia de la Facultat
de Ciències de la Universitat de València, des de l’any 1914. Naturalista amb bona
formació botànica, va ocupar la direcció del Jardí Botànic de la Universitat de València des de 1914 a 1962. A ell devem el primer sistema de documentació de les
plantes del Jardí, i va ser l’organitzador a València de l’homenatge tributat en memòria del gran botànic Antoni Josep Cavanilles. Fou degà en etapes molt conflictives de la dictadura de Franco i també fou director del Museu Paleontològic de València. El seu primer treball es publicà en 1912, un estudi sobre La flora briológica
de la Sierra del Guadarrama. Després realitzà estudis sobre la flora de la Serra
d’Espadà i estudis paleontològics i geològics, sobretot de la província de Castelló.
És destacable la seua dedicació a les espècies del gènere Centaurea, de les quals
posseïa una clau pròpia i original de sistemàtica, basada en les bràctees de l’involucre. Estudià en 1918 el weàldic de Morella, que «des de les notes de Vilanova i
Piera de 1972, ningú s’havia tornat a ocupar»8 on recollí diverses vertebres, ossos
llargs, dents i plaques dèrmiques de cocodrils. Morí a València en 1962.
Però sens dubte els dos científics del camp de la Història Natural de la generació més lligats a la Societat Castellonenca de Cultura foren Josep Royo Gómez i
Vicent Sos Baynat. Una feliç coincidència els féu nàixer el mateix any, 1895 i pràcticament al mateix lloc, el carrer O’Donell, a la ciutat de Castelló. Els dos estudiaren batxillerat a l’Institut Provincial, on tingueren com a professors a Francisco
Doménech i Antimo Boscà, catedràtics d’Història Natural que els despertaren l’interès per la natura.
Als dèsset anys va començar Royo Gómez els estudis de llicenciatura en Ciències Naturals a la Universitat de Madrid. Va ser molt prompte col·lector i després
preparador del Museo de Ciencias Naturales i, mentre finalitzava els estudis, fou
ajudant de la Junta d’ampliació d’estudis i secretari de la Real Sociedad Española
de Ciencias Naturales. Per tal de realitzar la tesi doctoral, El Mioceno continental
ibérico y su fauna malacológica, dirigida pel seu mestre Hernández Pacheco, va
recórrer extenses àrees del territori espanyol recol·lectant material paleontològic,
especialment a la província de Castelló. La seua tesi es va convertir en un punt de
referència fonamental en la paleontologia del Miocè, investigació que no abandonà
mai, malgrat que també estudià altres temes geològics i paleontològics.
Seua és la nota sobre el descobriment a Morella de dents d’iguanodó, publicada ja en 1918 al Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural; de fet, havia trobat personalment en 1914 un tros de costella d’iguanodó. En 1920 publicà Los
yacimientos weáldicos del Maestrat, l’aportació més rellevant sobre aquesta qües8. BAYNAT, V. y SANFELIU MONTOLIU, T. La Geología de la provincia de Castellón y su bibliografía. SCC Castelló de la Plana, 1983.
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tió, en què apareix la primera relació d’afloraments del weàldic castellonenc, la primera cita de peixos, cocodrils i dinosaures i la primera documentació estratigràfica
i paleontològica de l’evolució del medi sedimentari. Altres publicacions seues molt
interessants sobre aquesta temàtica en aquells anys foren Nota sobre los reptiles del
weáldico de Morella (1924), Restos de dinosaurios cretácicos españoles (1926), Los
yacimientos de reptiles gigantescos en Levante (1926), Los peces fosiles de Teruel
(1921), amb la descripció d’una nova espècie fòssil, Leuciscus Pachecoi sp. nov.,
la qual dedicà al seu professor, i Las grandes tortugas del seudodiluvial castellano
(1935), on donà a conéixer una nova espècie de tortuga fòssil, Testudo Bolivari, a
la que donà el nom del seu mestre Ignacio Bolívar. No oblidà, però, en aquests anys
la geologia, i el treball més destacat fou Edad de las formaciones de yesos del
Terciario Ibérico.
Entre 1916 i 1920, tretze publicacions; de 1921 a 1925, vint-i-sis més, cinc
d’elles sobre investigacions en jaciments de la província de Castelló, especialment
els mol·luscs quaternaris de la Vilavella, el weàldic de Morella i el jaciment petrogràfic i paleontològic de Ribesalbes. De 1926 a 1930, huitanta-dos publicacions més,
a un ritme d’uns dos treballs d’investigació mensuals. Una ingent capacitat de treball i una intel·ligència excepcional feren que als trenta-cinc anys ja haguera publicat cent vint-i-tres treballs en diverses revistes d’investigació. En aquests anys
publicà al Butlletí un article Los descubrimientos de reptiles gigantescos en Levante,9 on descriu i estudia els terrenys i els seus fòssils, que ja havia recol·lectat des
de 1914 i havia notificat en 1918 a la Sociedad Española de Història Natural. En
el treball s’especifica una síntesi dels distints nivells que formen el jaciment de Morella, amb detall de l’estratigrafia i paleontologia, així com el tall geològic de Morella al riu Bergantes. Cita peixos, com el Lepidotus, cocodrils com el Gonipholis,
Machimo-saurus i restes de dinosaures diversos, material que resta dipositat al
Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
En proclamar-se la Segona República en 1931, Royo, home compromés de sempre amb les idees d’igualtat i de progrés, hi participà activament. Nomenat membre
del Consejo Nacional de Acción Republicana, assumí el repte de dinamitzar el partit en la seua ciutat i en tota la província. Féu campanya activa en les eleccions de
1931 com a candidat de la Conjunción Republicana Radical. Elegit diputat a Corts
en dues legislatures. En 1936 fou nomenat Director General de Minas y Combustibles. Quan el Govern de la Republicà va decidir traslladar una part important de les
instal·lacions del Museo a València, rebé l’encàrrec de protegir-les i traslladar-leshi. Malgrat la seua vida pública, encara traurà a la llum aqueixos anys vint-i-quatre
treballs d’investigació, l’últim dels quals, desplaçat ja a Valencià, fou Descubrimiento de un Elefante a la Província de Valencia (1938).
9. BSCC, T. VII, (1926), n. 3.
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Hagué d’exiliar-se abans de finalitzar la guerra, a França, després Colòmbia i
finalment Veneçuela, on morirà, sense poder retornar a la seua terra.
Posteriorment la Societat en homenatge a la seua persona encara publicarà un
nou treball,10 Fósiles y Rocas recogidas en Castellón. Hui, amb la perspectiva del
temps, cal valorar el seu compromís ètic amb un canvi social que resultava imprescindible. Tant el seu compromís polític i la seua militància, com el seu treball
com a diputat castellonenc o la seua gestió com a director general de Mines entre
1936 i 1939, en plena Guerra Civil, expressen una generositat, una empenta ètica i
un compromís cívic sense límits.
El Museo de Ciencias Naturales de Madrid, l’Instituto Geológico y Minero, la
Real Sociedad de Historia Natural i les diferents societats de Paleontología,
Geología i d’Historia de las Ciencias, han honorat el seu treball i han dignificat les
seues aportacions i la seua persona. A Castelló, un jardí, anomenat «Geòleg Royo
Gómez» recorda la gratitud permanent per la vàlua científica del seu fill i pel tarannà bondadós i compromés que sempre va tindre. La Universitat i el Consell Valencià de Cultura han ajudat decisivament a recuperar la memòria històrica del gran
geòleg castellonenc.
A Royo se li féu l’honor d’unir el seu cognom a un ortòpter trobat a Morella i
estudiat per Ignacio Bolívar en 1918. El doctor Gil Collado, en 1926, descobrí un
insecte fòssil a Ribesalbes que anomenà Hilaria Royoi. Un crustaci de Morella, trobat per Royo i estudiat per V. van Stralen en 1927, es denomina Galatheites Royoi.
El francés Lambert en 1928 li dedicà una espècie d’equínids trobada per Royo a
Santander, i una altra, Cotteaudra Royoi, trobada a Morella. En 1935, el francés
Lambert, de nou, li dedicà dues noves espècies, trobades una a Vallibona i l’altra a
Cinctorres. En 1944, el nord-americà Clark, especialista en crinoideus, creà un gènere nou, Roimetra, dedicat a Royo. En 1947 Stirton, director del Museu Paleontològic de Califòrnia, li dedicà la nova espècie, Gyriabrus Royoi. I, encara que semble
anecdòtic, el geògraf Raasveelt, estudiós de la Sierra Nevada dels Andes de
Veneçuela, posà el nom Pico José Royo a un cim de la serralada, en homenatge al
seu treball geològic en l’esmentada contrada.
La seua necrològica la publicà Sos Baynat al Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura11 i després del títol: «Royo o l’equilibri de les qualitats», escrivia: «home senzill, amable, modest per temperament, ponderat en totes les seues
facultats. El seu esperit era diàfan, sense complicacions psicològiques ni rancors,
net, el mateix en els seus pensaments que en els seus sentiments. Posava optimisme
en les coses i en els fets. Era, fonamentalment, bo.» Ningú millor que ell per a de-

10. BSCC, T. XXXVIII, n. 3.
11. SOS BAYNAT, V. «Un geólogo castellonense de renombre mundial: José Royo Gómez». BSCC,
T. XLIV, (1962) n. 3.
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finir el geòleg excepcional que fou Royo: «Ha estat un científic de màxima dimensió, treballador incansable, paleontòleg complet, geòleg de camp i gabinet. Autor
de grans síntesis geogràfiques i geològiques de Colòmbia i Veneçuela. Professor
formador de geòlegs. Castellonenc que honora la ciutat que el va veure nàixer i el
seu país. La més alta personalitat científica castellonenca del període. Per desgraciades circumstàncies, Royo va estar allunyat de la seua terra nadiua.».
Vicent Sos Baynat, realitza el seus estudis a Madrid, i recordarà sempre com a
mestres Eduardo Hernández Pacheco i Ignacio Bolívar en el camp de la Geologia i
la Paleontologia. S’integra a l’Instituto Escuela i a la Institución Libre de Ensenyanza, on va impartir classes i va conéixer el clima docent i el compromís d’uns
professors que, d’una banda renovaren la docència amb uns principis innovadors,
no només en la Història Natural, sinó també, i fonamentalment, pel compromís social i públic de Giner, Sanz del Ríos i Azcárate que tanta repercussió tindran en la
cultura i en la vida pública del nostre país.
Al Museo Nacional de Ciencias Naturales coincidí amb Josep Royo Gómez, que
en aquells moments era ja professor dels cursos pràctics de Mineralogia i Geologia. Sos hi va col·laborar activament en aquesta tasca de docència pràctica, i
va obtindre una plaça de preparador de Geologia en el Museo. Amb Royo, va recol·lectar exemplars per a les col·leccions de l’esmentada institució, en distintes
zones d’Espanya, tasca recordada i valorada per l’aportació de gran quantitat
d’exemplars mineralògics i paleontològics. Obté la càtedra d’Història Natural de
l’Institut de Castelló en 1935, centre del qual serà posteriorment director en 1937.
Serà l’encarregat de traslladar el personal docent i administratiu, material docent i
col·leccions a l’institut Lluís Vives de València l’estiu de 1938. En aquests anys Sos
no perdrà en cap moment el contacte amb la ciutat i les institucions culturals. Tingué una intensa joventut i participà en totes les fites culturals dels anys 20 i 30, des
de la fundació d’institucions com l’Ateneu o la Societat Castellonenca de Cultura,
als aplecs valencianistes, vetlades polítiques o culturals. Res no li era aliè.
Però la seua dedicació naturalista serà fecunda i inesgotable. Ja l’any 1920, Sos
Baynat publica al Butlletí12 el seu primer treball d’investigació «Nuestra fauna microbiana. Foraminíferos» Es tracta del seu primer treball publicat en el BSCC. El
seu objectiu era «omplir un buit detectat en les publicacions de les institucions valencianes i en els manuals científics a l’ús, en especial en la Fauna Valenciana»
del seu professor de batxillerat D. Antimo Boscà, que no tractava aquest aspecte.
Ho creu d’«interès per a conéixer la fauna microbiana de la Regió, assumpte completament abandonat, fins a l’extrem de no posseir ni un mal reduït catàleg d’espècies locals». Inicia un procés sistemàtic de diversos mesos de recol·lecció, a les
platges del Grau de Castelló, de les petxines de foraminífers, per a poder després
estudiar l’anatomia, fisiologia i morfologia generals. No intenta un estudi rigorós
12. 1920 Tom I, p. 101-106.
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taxonòmic, sinó unes notes «d’urgència» sobre 5 espècies, de dos gèneres distints,
que representen els dos grans grups existents, així com l’estudi de les característiques distintives i particularitats de la seua forma de viure. Cal valorar les làmines
il·lustratives que acompanyaven el treball, sempre a mà alçada i molt clarificadores. Aquestos didàctics esquemes acompanyaren la llarga tasca investigadora i docent de D. Vicent Sos.
Al 1922, publica13 «Una estación prehistórica en Villarreal. Informe Resumido». Aquest treball, datat en 1922, és un dels pocs estudis de Sos dedicats a temes
de Prehistòria a les terres castellonenques. Inicialment va ser «un encàrrec de la
SCC per a estudiar àmpliament les excavacions» que es realitzaven en un jaciment
acabat de descobrir denominat «Vil·la Filomena». Revisa els antecedents històrics,
després la situació i geologia de l’emplaçament i estudia les restes òssies trobades,
i finalment la «prehistòria de l’estació, amb les raons que fonamenten les primeres
conclusions». Visita l’estació als 20 dies del seu descobriment, acompanyat de
Manuel Calduch i la mateixa nit redacta les primeres notes que es publicaren en
l’Heraldo de Castelló. Cita el catedràtic de Biologia de la Universitat de València,
el castellonenc Beltrán Bigorra, que «va donar compte d’esta estació a la societat
d’Història Natural de València en la sessió del dia 29 de Setembre». Acompanya
el treball amb una fotografia de les excavacions realitzada per ell. És la primera
imatge fotogràfica publicada en el Butlletí. Anuncia una Memòria àmplia «amb profusió de dibuixos i fotogravats per a aquells que desitgen més amplitud i detall».
En febrer de 1923 14, publica la segona part d’«Una estación prehistórica en
Villarreal. Informe Resumido». Relaciona primer la fauna, en dos grans grups, ossades i petxines de mol·luscos marins. Escriu després sobre l’antropologia i l’arqueologia del jaciment. Diverses làmines reprodueixen instruments d’os i de pedra o
adorns i una taula amb els resultats de la craniometries completen i expliquen el
jaciment. Aquest treball el finalitzarà l’any següent15, amb una atenció especial al
túmul que hi existia, i posteriorment a les fosses descobertes, una vegada desaparegut el túmul, els soterraments existents en ells, estudiats minuciosament, especialment les restes humanes, les seues dimensions, la ubicació, edats i sexes. Finalitza
amb el període històric i la seua datació.
Uns anys després, publicarà al Butlletí16 Excursión geológica al Desierto de las
Palmas. I. Un clàssic treball de Sos Baynat. Amb un llenguatge senzill, amè i didàctic, va descrivint una excursió geològica des de la Plana fins a la muntanya
Bartolo, detenint-se en el turó de la Magdalena, els diferents barrancs, fonts, masia
de la Bartola, la Porteria i el convent. Quasi un guió d’una excursió amb escolars,
13.
14.
15.
16.

BSCC Tom III, p. 394- 398.
BSCC Tom IV, p. 99 - 103.
BSCC 1924 Tom V, p. 49-51.
BSCC, T.X (1929), n.3; p. 114-123.
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tan descriptiu, que en la seua lectura el lector recorre la pujada, reconeix els materials, viu els capbussaments i frueix amb les falles. Si el lector poguera tancar els
ulls, estaria sentint en viu a don Vicent. Manté la seua vigència i continua sent indispensable al gran públic, per a conéixer i estimar el Desert. No hi podien faltar
els senzills esquemes i dibuixos a mà alçada sempre presents en la seua obra.
Al Quadern següent 17, publicarà la segon part de l’Excursión geológica al
Desierto de las Palmas. II, dedicada al descens des del Bartolo fins a la planura,
passant per Montornés i el barranc de la Parreta. Dedica unes pàgines als resultats
estratigràfics trobats en cada una de les localitzacions, incloent, si és el cas, els fòssils representatius. Estudia després els resultats de la tectònica, amb les falles i plecs
tan característics, per seguir amb l’orogènia en la qual, seguint la tesi d’«el seu fraternal amic senyor Royo i Gómez» conclou amb l’existència de dos moviments, el
més antic SE-NO que plega el Tries i provoca l’alçament del Triàsic de la serra del
Desert i un altre posterior en el Terciari que plega les calcàries cretàciques.
Un any després publicarà al Butlletí18 Sobre geología de Peñagolosa. Inicia l’article amb una mirada global al relleu provincial, amb una revisió de les opinions
d’autors anteriors i detenint-se en l’interès singular del Penyagolosa. Presenta després la forma, accessos, estratigrafia, botànica i paleontologia, amb unes belles fotografies de Manuel Calduch i d’ell mateix. Finalitza amb la tectònica i l’orogènia
i completa l’estudi amb l’origen i evolució del massís i el propi cim. Diversos esquemes i dibuixos acompanyen i il·lustren el text.
En 1931 publicarà encara un altre treball El cretácico de Vallibona19, una nova
excursió de Sos per la província de Castelló, en aquest cas per Vallibona. N’estudia la geografia, la geologia i la tectònica. Els resultats que exposa entren en contradicció amb les publicacions dels geòlegs Fallot i Bataller, per això, dedica bona
part del text a justificar la seua interpretació amb profusió de detalls. Com sempre
els esquemes i dibuixos són aclaridors.
En aquests anys plens d’excursions científiques per la província, Sos Baynat
realitza importants descobriments geològics, entre els quals ell mateix20 en destacarà en 1929, l’encavalcament tectònic en el Trias, i l’estratigrafia i paleontologia
del paleozoic de la Serra d’Espadà. També en 1929, els fòssils de les arenisques i
de les calcàries del Triàsic de Castelló així com el carbonífer del Desert de les Palmes i Benicàssim. En 1930. El Bulimus gerundensis de l’Eocé de Vallibona, i el
1931 el jaciment de Dinosaures a Vallibona. Quasi en plena guerra civil, en 1936,
el cenomanense del Tossal de la Galera. I a més publicarà grans treballs en les revistes científiques més importants, com La paleontología y el origen del hombre,
17. BSCC, T.X (1929), n.4; p. 203-208.
18. BSCC, T.XI (1930), n.5; p. 265-274.
19. BSCC, T.XII (1931), n.5; p. 229-234.
20. Vg. SOS BAYNAT, V. y SANFELIU MONTOLIU, T. La Geología de la provincia de Castellón
y su bibliografía. SCC Castelló de la Plana 1983.
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El nuevo mapa geológico de España, La tectónica de Cataluña, Geología del
Estrecho de Gibraltar, Las tierras rojas mediterráneas, Los Pirineos vascoespañoles, Aportaciones a la Geología de la província de Castellón, El Triásico en
la Sierra de Espadàn, El Eoceno Continental de Vallibona (1930), Tratado de Paleontologia general y práctica.
Finalitzada la guerra va passar temps amagat davant la possibilitat de ser detingut en distints domicilis de Madrid que pogueren oferir-li una certa seguretat. Va
deixar, per tant, la investigació i la docència. Fou apartat pel nou règim de Franco
de la seua càtedra i l’única possibilitat de mantenir contacte era escriure entrades i
articles científics de matèries més o menys pròximes a la seua especialitat en una
enciclopèdia. Posteriorment, sota el cognom de la seua muller Mercedes exercí de
professor en un centre privat d’Ensenyament Mitjà.
Fou un real exili interior de quasi 10 anys, fins que en 1949, davant la necessitat d’obtenir estany per a llaunes, Sos va ser contractat per un industrial a fi de recollir mostres per tot el territori extremeny i trobar mines de cassiterita. L’èxit
l’acompanyà i al seu laboratori de Mèrida va poder sumar, a la tasca industrial, la
investigació geològica. El Instituto Geológico y Minero va publicar diverses de les
seues memòries geològiques i la cartografia corresponent. El seus estudis són indispensables per a entendre i estudiar la Geologia d’Extremadura. Més de deu mil
mostres de roques, minerals i fòssils, material recollit i estudiat per ell, forma una
important col·lecció, que conjuntament amb les fitxes de camp i de catalogació, croquis i apunts, va cedir a la ciutat de Mèrida, per a establir el Museo Geológico de
Extremadura. Va tardar 28 anys a ser readmés per fi al cos de catedràtic d’Institut,
i prengué possessió de l’Institut de Ciudad Rodrigo de la qual es va jubilar.
En 1965 se li va concedir el Premi Nacional de Ciències pel seu treball titulat
«Geología y mineralogía de la Sierra de San Cristóbal de Logrosán de Cáceres».
Fou soci d’Honor de la Sociedad Española de Historia Natural, de la Sociedad
Española de Geología i membre de la Institució Catalana d’Història Natural. President de la Sociedad Española de Mineralogía i en 1983 és nomenat acadèmic de la
Reial Societat de Ciències i Arts de Barcelona. Vice-president del primer Congrés
espanyol de Geologia.
Va rebre, sortosament en vida, nombroses distincions i homenatges, per part de
l’Instituto Geológico y Minero, de l’Escuela Superior de Ingenieros de Minas de
Madrid, de la Real Sociedad Española de Historia Natural, de la Institució Catalana d’Història Natural, de la Sociedad Geológica de Espanya, de la Institución Libre
de Ensenyanza, de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. En 1991 s’inaugurà el Museo de Geología d’Extremadura a la ciutat de Mèrida, creat per ell i
que duu el seu nom, i és nomenat Fill adoptiu de Mèrida. Li concedeixen la Medalla d’Or d’Extremadura per les seues aportacions al coneixement de la Geologia i
Mineralogia d’Extremadura i per la generositat de la seua donació museística a la
ciutat de Mèrida.
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Amb l’adveniment de la democràcia, a la ciutat de Castelló s’intentà recuperar
per a la memòria col·lectiva el seu nom i la seua obra. En 1985 se li va concedir la
Medalla de Plata de la Ciutat i en 1989, el títol de Fill predilecte de Castelló. Un
nou Institut va adoptar el nom seu en 1984: l’Institut Vicent Sos Baynat. Medalla
de Plata de l’Ateneu de Castelló i en 1992 és nomenat com a primer Doctor Honoris Causa per la Universitat Jaume I. Vicent Sos Baynat va morir a Madrid el 5 de
setembre de 1992 a l’edat de 96 anys.
Poques persones, transmeten una sensació de plenitud com don Vicent. La seua
bonhomia i la jovialitat que omplia la seua persona menuda, havia anat amb els anys
amerant-se d’una fina ironia i en ocasions desvetllava sornegueria casolana. Si unim
aqueixes qualitats a la convincent paraula i la desbordant conversa, però sobretot a
una envejable i prodigiosa memòria, admirable als seus 90 anys, comprendrem estar davant d’un personatge singular de la «geografia» urbana i ciutadana de Castelló.
De pocs castellonencs podem dir que s’hagen identificat tant amb la seua ciutat
i que l’hagen estimada tan profundament i constant, com Vicent Sos, que, nascut
amb el segle, viurà els seus entrebancs, moltes vegades com a protagonista, i que
treballarà incansablement fins al darrer dia de la seua vida. En 1991, als 96 anys,
encara publicà el darrer llibre: La Paleontologia i l’evolució dels éssers vius. «Els
pobles son de grans com són de grans els seus homes». deia Porcar en un homenatge a l’escultor Ortells. Don Vicent ha estat un homenot de la cultura i del civisme
castellonenc. Sent gran ell, ha fet gran al seu poble. Representa, millor que ningú,
a tota la gran generació del passat segle XX, tradicional i mediterrània, fidel a les
seues arrels, alegrement irònica, que ha estimat amb la raó i el sentiment la gent i
el paisatge del seu poble. Castelló li deu molt a la seua vida.
Destacarem algunes publicacions d’entre les més de 200 de Vicent Sos.
En 1950, traslladat a Extremadura com a geòleg director de Mines, va estudiar
els jaciments de cassiterita i va dirigir les explotacions en Logrosán, Montánchez,
Arroyomolinos, Càceres, Trujillo, a més de publicar «Geologia de la Sierra de
Villuercas, El Mapa Geológico de Cañaberal. La Geología de las casiteritas de
Extremadura. Los yacimientos de Woíframita de la Sierra de Montánchez, etc.
Les dècades següents són fecundes. Nombrosos treballs d’investigació geològica sobre petrologia, mineralogia, estratigrafia i tectònica de Castelló. Publicà entre altres els següents treballs: Morfo-estructura de les costes de Castelló., Els terrenys paleozoícs, triàsics i cretacis de Moró-Vilafamés. Els terrenys del vall de
Borriol, Pobla Tornesa i el Bartolo. Introducció a la mineralogia de Castelló. La
Plana de Castelló com a glacis relícte. El cretaci entre el barranc Carbo i
Penyagolosa. Els jaciments fossilífers del quaternari de Castelló. La Geologia de
la província de Castelló. Bibliografia Geològica de Castelló.
Al Butlletí de la Castellonenca, entre necrològiques del membres de la seua
generació, les notes bibliogràfiques de les publicacions que es realitzen i els treballs
propis, ens deixarà 41 entrades noves dels anys cinquanta en avant.
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Manuel Calduch Almela continuà els estudis de Botànica a les nostres terres.
Havia nascut en 1901 i va realitzar els estudis per a la Llicenciatura en Farmàcia a
Barcelona. Inicià l’amistat amb el professor Pius Font Quer, de qui va ser alumne i
al qual va acompanyar fent les seues primeres expedicions botàniques al massís del
Montseny. Fou farmacèutic d’Almassora des de 1925 fins a la seua mort. La seua
humanitat i caràcter extravertit el van fer popular i benvolgut en aquesta població
on va arribar a exercir, els anys de la República, com a jutge de pau.
Compaginà sempre la investigació farmacèutica –preparats com els segells de
quinina, o l’antianèmic «Hemegenol» per a eradicar les febres terçanes, solucions
insecticides contra la sarna i altres paràsits, laxants– amb la seua vocació naturalista. L’afany recolector el féu compartir l’ànsia excursionista de la Societat i herboritzà totes les comarques castellonenques, en especial les serres del Desert de les
Palmes, de Les Santes, del Carbo i del Penyagolosa, aconseguint un importantíssim
herbari d’aquestes comarques de més de set mil espècies. En les seues col·lectes
botàniques va ser acompanyat per Sos Baynat, Rivas, Quatrecasas, Font Quer,
Mansanet, Fernández Galiano, Oriol de Bolós, etc.
En 1939 va patir la repressió de la dictadura franquista que, justificant-se en la
seua tasca com jutge de pau a Almassora durant la República i la suposada pertinença a una lògia maçònica, el sancionaren amb la inhabilitació absoluta perpètua
per a l’exercici de qualsevol càrrec, no sols de l’Estat o corporacions públiques,
també de consells d’administració d’empreses privades. Fins i tot en els anys posteriors a la guerra civil, la seua farmàcia fou intervinguda per l’Estat.
En 1956 l’Instituto Botánico Cavanilles, depenent del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas el va becar per a la confecció d’un estudi complet sobre la flora i la vegetació de la província de Castelló.
Calduch va participar també en estudi de les illes Columbrets, patrocinat per la
Unió Internacional de Ciències Biològiques. Treball que tindrà continuació en els
illots de la costa valenciana de Tabarca, a Benidorm i de Mazarrón, a Múrcia. L’any
1968 va fer públic el descobriment de la «Setaria adherens», una varietat fins al
moment desconeguda i que ell va anomenar «fontqueri» en homenatge al seu mestre i amic. Tota la seua col·lecció herborística la va donar a la càtedra de Botànica
de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València.
Fins als seus darrers anys, va continuar participant en activitats i expedicions, i
és mítica la seua cordial humanitat i exemplar la constant estima a la seua terra, a
les tradicions i a la llengua, no endebades, va publicar en valencià molts dels seus
escrits. Fou amplament reconegut i homenatjat per professionals i entitats i institucions, va donar el seu nom a llocs públics com el Passeig Botànic Calduch a Vilareal, una plaça a Almassora, o un Col·legi a Castelló, ciutat en què va morir el 21
de març de 1981.
Al Butlletí de la Castellonenca publicarà als anys seixanta i setanta quatre articles científics. Algunes de les seues publicacions són: Penyagolosa, Cabanilles i
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l’Excursionisme. (1958). Topònims i anecdotari. (1960). «Schkuhria pinnata» (lam.)
O. Kuntze, adventícia nova per a la flora espanyola. (1960). Enyor. (1961). Nota
sobre la «Schkuhria pinnata» (Lam)O. Kuntze. (1962). Castelló i els seves terres
en la passada conmemoració centenària de Cavanilles. (1963). Una varietat botànica nova per a la flora espanyola. (1967). Plantes del meu herbari. Nota sobre el
gènere Setaria P Beauvois. (1968). El Roure dels Santes. (1973) Nota sobre «Bidens
àuria» (Aiton) Sherff. (1973). Nota a unes Notes Botàniques de Carlos Pau. (1973).

MATEMÀTICS
A principis del segle XX, fou José Sanz de Bremond i Aparisi, (1878-1942),
el qui assumirà la continuïtat dels dos professors Domingo Herrero i Pedro Aliaga i
esdevindrà el catedràtic influent i de prestigi. Alumne brillant de l’Institut, es llicencià i doctorà en Ciències Matemàtiques a la Universitat de Madrid. Comença la
seua vida docent a Castelló com a professor ajudant de la secció de Ciències Naturals fins que obtingué la plaça de catedràtic de l’Institut d’Orense en 1907. Es traslladà el mateix any a l’Institut de Castelló, on exercí durant 37 anys, amb gran eficàcia i reconeguda solvència i satisfacció. Deixà una colla nombrosa de deixebles.
Col·laborador del Butlletí de la Societat Castellonenca i conferenciant. Desenrotllà
l’activitat docent de manera simultània amb la Secretaria de l’Institut en 1927 i 1928,
després en serà vice-director i director des de 1938 fins la seua mort en actiu. A la
guerra Civil fou arbitràriament separat de la seua càtedra, perseguit i empresonat
en dues ocasions per membres del Front Popular, passant per maltractes i privacions que li produïren una greu malaltia que provocà la seua mort a Castelló en 1942.
L’Ajuntament de Castelló va donar el seu nom a un carrer de la ciutat, en record i
memòria. La guerra incivil, truncà una vida acadèmica i intel·lectual meritòria.
De sòlida formació humanista, fou un professor exemplar i un home de rectitud excepcional. Entre les seues publicacions, fou autor de manuals docents d’entre els qual cal destacar Elementos de aritmètica vulgar (1909), Nociones y
Ejercicios de Aritmética y geometría (1910), Lecciones de aritmética i geometria
intuïtivas (1916), Elementos de aritmética (1926) i El infinito numèrico lineal (1932)
Al butlletí de la Societat, ens deixarà sols dos notes. L’amic perdut 21 Un xicotet
article literari en homenatge al desaparegut Joan Carbó, membre molt actiu de la
SCC i vocal de la seua primera junta Directiva, a qui la Societat li va dedicar un
quadern del Butlletí en record i homenatge. La segona nota22 El Doctor Josep Maria
Plans i Freire. Una necrològica sentida –no debades n’era familiar directe–, que ens
descobreix un científic de «privilegiat enteniment», que «va ser mestre per voca21. BSCC, T. XII (1931), n. 3 SUP; p. 3-4.
22. BSCC T. XV (1934), p. 239-241.
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ció singular i imperiosa, atesa amb austera fidelitat i seguida amb total i generosa
consagració». El senyor Josep Maria Plans i Freyre havia nascut a Barcelona el 17
de juliol de 1878. Va obtindre per oposició la càtedra de Física i Química de l’Institut de Castelló i ací, a l’abril de 1910, es va casar amb María Sanz de Bremond i
Aparisi. Més tard va obtindre la Càtedra de Mecànica Racional de la Universitat de
Saragossa i més tard va ser catedràtic de Mecànica Celeste a la Universitat Central
de Madrid. Acadèmic de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físcas
y Naturales des de 1924 i un dels més brillants matemàtics espanyols del seu temps
i el primer en Física Matemàtica. Va morir a Madrid l’11 de març de 1934. La Real
Academia, com a mostra del seu alt magisteri, va celebrar dos solemnes sessions
necrològiques, la primera l’any del seu traspàs i la segona per a commemorar el
cinquantenari del seu defunció.
Frederic Alicart Garcés (1902-1984) continuarà la tradició de grans professors de Matemàtiques. Nascut a Castelló, estudià a l’Institut General Tècnic de la
Plaça Santa Clara i ja acabà el batxillerat al nou edifici de la Plaça del rei en Jaume.
En finalitzar els estudis, es va traslladar a Madrid per estudiar Ciències Exactes. Fou
deixeble de Julio Rey Pastor i formà part del Laboratorio Matemático creat per ell.
Aconsellat per Rey Pastor va fer diverses estades a Alemanya a principis de la dècada dels 20. Guanyà les oposicions a catedràtic d’Ensenyament Secundari i va estar destinat a Melilla i a Madrid. Va cursar també la carrera d’enginyer de camins.
Com a estudiant, i també després com a catedràtic, col·laborà amb la Revista
Matemática Hispanoamericana en la qual publica solucions a problemes proposats.
Va redactar una tesi doctoral sobre Aplicaciones de las funciones de Green al
cálculo de Estructuras en la qual els seus coneixements i el seu domini de la bibliografia internacional són evidents. Aquesta tesi doctoral reflecteix el seu interès per
abordar problemes de l’enginyeria amb les noves tècniques de la matemàtica.
Malgrat que la participació d’Alicart en la guerra civil va ser fonamentalment
passiva ja que com a enginyer de camins, va participar en la fortificació de la ciutat
universitària de Madrid i, posteriorment, va supervisar la construcció i el manteniment de la xarxa de refugis antiaeris, va sofrir de ple la depuració franquista. Una
informació, provinent de veïns de Castelló, van portar com a conseqüència la depuració d’Alicart. Fou exclòs, com Sos Baynat del cos de catedràtics d’institut i
també va perdre la condició de funcionari enginyer de camins. A més fou internat
un curt període a la presó de Castelló. Per quedar lliure, hagué de presentar-se davant d’un tribunal polític i van afegir al seu expedient informes negatius redactats
a la mateixa ciutat. Quedava truncada una carrera docent i investigadora.
Com a conseqüència de la depuració, no va tenir cap més possibilitat per sobreviure que impartir classes en una acadèmia privada. Ja en la dècada dels 60, va
ser readmès com a enginyer de camins i després d’un curt servei en la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, va entrar a formar part del Gabinete de Cálculo del
Ministeri d’Obres Públiques. Com a subdirector d’aquest gabinet, i des de la seua
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formació tècnica i matemàtica, va ser iniciador de l’ús dels primers ordinadors i
màquines de càlcul aplicades a l’enginyeria. Aqueixa dedicació el portà a escriure
des de manuals fins a fullets divulgatius de les noves tècniques i aplicacions a les
estructures. La seua passió pels llibres, li comportà una formidable biblioteca, de
la qual la família en féu donació a Llucena després de la seua mort, i actualment
està dipositada a la Universitat Jaume I.
Pel que fa a l’aspecte científic, en paraules de Sos Baynat, «fou un personatge
extraordinari dins del complex món de l’alta Matemàtica i que va tenir sobre aquesta un domini d’excepció». A més de cultivar a fons les Matemàtiques i altres ciències, va dissertar àmpliament al voltant d’elles i va publicar treballs sobre qüestions fonamentals del càlcul. Algunas aplicaciones de las funciones de Green al
càlculo d’estructuras (1939). El Cálculo electrónico analógico (1965). Cálculo con
Ordenadores Electrónicos (1965). Algebras Booleanas. Introducción y aplicaciones
(1966). Corrección del error de carga en los potenciometros de una computadora
análógica (1967). Algunas consideraciones sobre el pasado, el presente y el futuro
de los computadores electrónicos (1968). Métodos matriciales para mecanizar el
cálculo de estructuras, Madrid (1969). Cálculo electrónico-analógico. Fundamentos, (1970)
Només al final de la seua vida tingué el reconeixement de la societat que reivindicà el seu nom i la seua vàlua. Eren ja els anys 80. En aquesta dècada encara
publicarà al Butlleti de la SCC tres treballs científics. A la dècada següent, un carrer de la ciutat portarà el seu nom per a mantenir viva la memòria d’una persona
senzilla i noble que, com tants altres científics, se li truncà la vida per una repressió intel·lectual injustament continuadora d’una guerra incivil.

ARQUITECTES I ENGINYERS
Vicent Traver Tomàs és un dels arquitectes castellonencs de referència als anys
vint. Segueix l’estela dels grans arquitectes de la ciutat, Ros de Ursinos, (Teatre
Principal, Sagrada Família,..) Montesinos (Hospital Provincial, església de la Trinitat, Plaça de Bous..) o Tomàs Traver (Institut Provincial) o Maristany (Casino
Antic). La seua influència ultrapassa la província i la seua obra està amplament estesa, i al seu vessant constructiu afegirà la dedicació com a urbanista. Fou Arquitecte General de l’Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 on construí, a més
diverses obres, el Pavelló de la Ciutat de Sevilla i la Plaça d’Espanya. A València
el Palau de l’arquebisbat o la seu central del Banc de València. A La ciutat de
Castelló i a la província deixarà uns anys després de passar per Alcalde de la ciutat
(1939-1942), nombrosos edificis públics d’entre els quals destaca la Diputació Provincial, la Basílica de Sant Pascual, a Vila-real, o el Balneari de Benassal.
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Als primers anys 20 compartirà l’urbanisme i l’edificació i al Butlletí de la Societat publicarà de ben prompte diversos treballs. Ja en 1922 apareix Unos ejemplos
de Arquitectura en la Plana de Castellón23. Un article escrit per Traver el 1921 a
Sevilla, on «un ric hisendat de la Plana, llaurador i comerciant resideix i vol conservar elements tradicionals de les cases pairals, de les masies i alqueries de la
nostra terra». Hi descriu els principals trets i característiques de la casa senyorial
castellonenca, que «estarà en el Carrer d’Enmig o Major i orientada al mar, per a
rebre diàriament el regals de la seua brisa». Segueix amb una descripció de l’alqueria tradicional, en uns horts de tarongers «junt amb el camí del mar» i d’una vil·la
en «les Platgetes pròximes a Benicàssim, fugint del sarau i cortesania del grup de
Les Vil·les i buscant més proximitat a l’accident de la muntanya». Finalitza amb una
descripció d’una masia, «una vivenda senyorial en una finca d’oliverars i
garroferals, vinyes i terres de pa» amb a més a més «extenses terres planes que
assedegades esperen les aigües que les convertiran en verger». No descura en la
descripció els elements de mobiliari, ornamentació, escultures, eines, il·luminació,
etc. Acompanya el text amb dibuixos seus a mà alçada dels quatre models arquitectònics tradicionals de la Plana, i es deté especialment en les fatxades i la vista general.
El mateix any publicà24 «El castillo de Layos (Toledo) y sus obras», un article
recordant el «projecte de consolidació i adaptació per a la vida actual del castell
del Senyoriu de Layos», la qual cosa li fou encarregada en 1916. «El Castell el va
trobar malparat per incendis, desfigurat per modernes construccions i en estat de
total abandó». Descriu les obres de construcció del palau, seguint la tradició toledana en fàbrica i materials» així com «traçat i construccions de l’extens jardí». Destaca l’habilitat i destresa dels obrers que havia portat des de Castelló, ja que «es tractava de reparar un edifici antic en què les noves fàbriques havien d’aparéixer com
a antigues».
Uns anys més tard, al 1931, publica25 «El templo de la Virgen de los Desamparados». En aquest article, l’arquitecte Traver explicita les seues idees «sobre l’ús
de la pedra i la rajola, no per la qualitat d’estos materials, sinó pel seu to, pel seu
valor i cromatisme sobre el fons dels llisos paraments» de l’arquitectura que denomina pictòrica, que ha desenvolupat ja en el Pavelló per a festes i teatre de Sevilla
en ocasió del Certamen iberoamericà i les mateixes idees, «ja més reposades», les
va plasmar en la nova Iglesia del Corpus Christi també a Sevilla. Confessa l’atracció que ha sentit per la Capella de la Mare de Déu de València que «sempre ha estat imant devot i artístic» i que la idea de la seua ampliació «sostenia en ell el foc
latent del seu record i el viu desig de treballar sobre ella». Inesperadament «s’ofe23. BSCC T. III (1922), p. 20-27.
24. BSCC T. III (1922), p. 254-256.
25. BSCC T. XII (1931), p. 266-274.
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reix concurs públic del Temple Monumental a València dedicat a la Mare de Déu
dels Desemparats» i presenta avantprojecte per optar-ne a l’execució. L’avantprojecte resumit «descarregat de la documentació gràfica i de les xifres de l’avanç de
pressupost», és el que publica «a prec dels amics» a les pàgines del Butlletí».
Però serà en 1925 quan publica26 un treball que esdevindrà cabdal: Un Plan
General de Ordenación y Urbanización de Castellón, que, en opinió d’Emili Obiol27
fou el més transcendent des dels projectes de 1885-1890. Ros de Ursinos havia redactat en 1885 el primer pla d’urbanització de la perifèria de la ciutat, des de Sant
Francesc fins al Ribalta i de la muralla fins a la Sequiota. Uns anys després s’ordenà el creixement cap al sud i l’est en 1990, i fins i tot, en 1914 Josep Gimeno redactà el primer pla de l’eixample cap al Sud. Però fins a 1925 no existeix un Pla
General de la ciutat. Fou objecte de concurs públic i el guanyà Vicent Traver Tomàs.
El pla segueix la directriu urbanística clàssica de l’avanç cap a l’oest, amb un barri
al vessant sud que inclou importants dotacions públiques ja realitzades unes dècades abans i cap al nord, ordenant el barri dels Mestrets a l’oest de la Ronda, racionalitzant l’anàrquica xarxa viària i fent coexistir usos de sol diversos fins als nostres dies.
En dividir la ciutat en tres zones, contempla solucions per al centre antic, delimitat pel traçat de la muralla. Proposa per a l’Hort dels Corders i la plaça del Rei
un espai articulador, esponjant alhora el teixit urbà, i imagina un gran rebedor de la
ciutat, amb el disseny de la Plaça de la Independència. Contempla també una ambiciosa ciutat-jardí a l’oest i planifica usos dotacionals turístics al Grau. Però la seua
visió va més enllà i avançant-se al seu temps, proposarà solucions imaginatives i
de futur, entre d’altres la de fer del riu Millars la solució definitiva al subministrament d’aigua a la ciutat, o convertir la Magdalena en un gran parc. Proposarà un
tramvia de connexió de la comarca, i planificarà soterrar, en lloc de traslladar, les
vies del ferrocarril al seu pas per la ciutat, etc. S’arriba a explicitar28 «que l’avantprojecte contempla el Castelló que pogué ser, i no fou, ja que bona part de les iniciatives «noves» de l’urbanisme de finals del segle XX i, fins i tot, del segle XXI ja
figuraven en lletra o esperit al pla de 1925».
Els anys posteriors, a la postguerra, publicarà al Butlletí estudis històrics sobre
la ciutat i treballs d’arquitectura, entre ells un estudi sobre el palau-castell de Betxí,
La capçalera de l’església de Borriana o un estudi sobre l’evolució, fins al 1950, de
l’arquitectura al segle XX.
Un segon article d’ordenació del territori té com a autor a l’enginyer de camins
Francisco de Acedo, Director de les Obres del Port de Castelló. És un Avantpro26. BSCC T. VI n. 3, pp. 153-198.
27. OBIOL MENERO, E . «Castelló de la Plana: de vila a ciutat. Demografia i urbanisme (18801950)» dins d’Els escriptors castellonencs del primer terç del Segle XX i les Normes del 32. Castelló,
2007.
28. Cf. Nota 27.
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jecte d’Ordenació i millora del Port, concebut com un pla de reformes de l’esmentat Port i dels seus veïns. Voreu-ho publicat en les pàgines del Butlletí resulta insòlit, per això la Redacció, que postil·la excepcionalment el treball, justifica que «completa este pla, el que de reforma interior de Castelló de l’arquitecte Traver i amb
la publicació del qual es va honrar el Butlletí. L’un i l’altre constituïxen una pauta
per a canalitzar les iniciatives i els impulsos. La Redacció creu necessària la seua
publicació ja que estos plans necessiten un ambient de popularitat, d’un alé de simpatia i d’entusiasme. El primer per a aconseguir-los és la divulgació i entregar-los
al contrast de les opinions perquè, amb les necessàries rectificacions puguen
traduir-se en projectes realitzables».
La Proposta fonamental quant al recinte portuari, és la de construir un nou port
fruiter, ja «que el cultiu i exportació de taronja la principal riquesa d’esta regió».
L’esmentada construcció és necessària per la impossibilitat de «modificar l’actual
sistema d’embarcament de taronja., intentant que les caixes foren carregades a bord
directament des del moll. evitant així la doble maniobra, i el consegüent encariment
en la manipulació que suposa l’ocupació intermedi de les barcasses». Aquest port
estaria format per un canal d’uns 500 metres de longitud, amb el qual «atracant per
ambdós vores, podran carregar al mateix temps mig centenar de grans barcasses».
Tal canal s’obtindria dragant els terrenys posteriors al llogaret del Grau, «d’improductives i insanes marjals i aconseguint unes esplanades de 100 metres d’amplària
afectes al servei dels molls, caben ampliacions i els coberts, grues, magatzems i
totes les dependències que es requerisquen per a la recepció, classificació, maneig
i càrrega de la fruita».
Detalla posteriorment els problemes encara pendents de solució. Les necessàries obres «de defensa i les de servei. Aquelles l’emparen, protegeixen la seua boca i
faciliten l’accés des de la mar; Aquelles, les de defensa del Port de Castelló no estan
encara acabades. El dic de Ponent manca d’espatló en el seu últim tram, i no té ni
inclús iniciat el morro terminal. Tampoc està acabat de fer el dic transversal, cortina d’escullera estesa davant de la boca del port per a defensar les seues instal·lacions interiors contra les marejades del S. E. que són ací, per violentes, les més
perilloses».
Detalla i planifica una obra ja estudiada per l’enginyer Julio Roda, «la construcció d’un canal de sanejament que, rodejant el llogaret marítim del Grau, desembocara en l’interior del port cap a l’arrelament del moll de Ponent, La concepció
d’esta indispensable obra, base de vida per a aquell poblat».
Amplia posteriorment el Port pesquer, necessitat justificada per l’existència de
«prop de 200 embarcacions pesqueres i havent de comptar-se amb unes 50 més que
solen arribar en moments de temporals. Probablement este nombre anirà augmentant amb el temps, dragant una nova dàrsena a continuació de què ara es proposen».
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Proposa com a tercera gran mesura la connexió ferroviària pel nord, amb l’estació central existent, independentment de les dos vies ja existents una de transport
de viatgers, «que és molt intens i hui es realitza deficientment en el tramvia d’Ona
i en òmnibus mal preparats, que, en moltes ocasions, no basten per a transportar
oportunament als viatgers que s’aglomeren en demanda de llocs», i l’altre ramal
que connecta el Port amb la pedrera de la Magdalena. «Té el traçat proposat uns 6
quilòmetres de longitud, pendent quasi uniforme i molt escassa, que rodejant a
l’ermitori de Lledó accediria al port i amb ell, la facilitat de poder portar fins als
molIs els vapors carregats en les estacions de la línia del Nord ha d’augmentar
considerablement el volum de mercaderies que utilitzen el nostre port». Reserva un
espai suficient en l’avantprojecte per a l’estació ferroviària del Grau que per la seua
situació i per les seues dimensions permeten establir-hi tots els edificis, cotxerassos, molls, via de càrrega, classificació, maniobra i, en una paraula, totes les
instal·lacions precises per a resoldre el problema de donar unitat, sense llevar independència a tres línies fèrries que han de treballar combinades.
Estableix una connexió ampla entre el Grau i la ciutat per la qual per aqueixa
«nova via podrien pujar i baixar els vehicles pesats per la pista que hui s’està empedrant circularien molt bé els vehicles lleugera i l’andana que quedaria intermedi es destinaria (com hui) a la circulació de vianants, i es respectaria per al tramvia l’andana que actualment ocupa a la dreta de l’actual carretera i que, prompte
o tard, es vorà obligat a eixamplar per a establir doble via».
Planifica posteriorment una zona residencial al nord del llogaret, entre la platja
i el pinar del Grau, en terrenys en què «no fa encara molts anys que el mar arribava fins a la vora del pinar, però com a conseqüència de la construcció del dic de
Llevant van ser acumulant-se els sediments en l’angle que aquell forma amb terra,
naixent i desenrotllant-se així l’actual platja, que, per la seua orientació i emplaçament, està molt indicada per a seient de viles i xalets, podent crear-se en les seues
hui desertes arenes una encantadora ciutat jardí que tindria el mar al front, i ell la
que serviria de fons l’actual pinar, susceptible de convertir-se, amb lleugeres i discretes reparacions, en un bell parc». Aqueixa «parcel·lació produeix solars quadrats de cent metres de costat, és a dir d’una hectàrea cada un, en què Haguera de
condicionar-se la llibertat de construir, imposant normes a l’estile-ho i forma de
construcció, admetent un tipus d’edificis, encara que donant tota llibertat en el mode
de traçats, sempre que anaren els seus projectes sotmesos a la prèvia aprovació de
l’Ajuntament, perquè cap desdiguera del conjunt, determinant la quantitat màxima
de solar que poguera edificar-se (per exemple el 60 per 100 de la seua superfície
tota)l, obligant que es plantaren jardins en la resta de cada propietat i que es tancaren amb reixes i tancaments apropiats; en una paraula, prenent les necessàries
precaucions perquè res desentonara en aquest barri que vindria a ser el més ric i
elegant, no sols de Castelló sinó de la regió sencera».

380

DANIEL GOZALBO BELLÉS

Al sud planifica una segona gran zona residencial, en quadrícula més modesta,
«ja que pareix la platja del Seral el més apropiat emplaçament per a un barri obrer
d’esta classe, perquè en ella encallen els pescadors les seues barques, i aI establir
allí els seus habitatges estaran també en pròxima relació amb tot el port i,
especialment, amb les dàrsenes pesqueres». I davant les possibles crítiques d’un urbanisme classista, raona que «molt es flameja hui l’estendard de la democràcia i
de la igualtat de tots davant el treball. És cert, mes fora del treball tal igualtat no
existeix. I les capes socials es diferencien i separen per si mateixes, com al cessar
d’agitar-los se separen uns d’altres els líquids de diferents densitats tancats en un
mateix got». Finalitza la seua justificació «ja que si durant el treball, els uns i els
altres conviuen en bona harmonia, però a l’arribar el moment del repòs. al recloure’s a la llar per a disfrutar de les seues intimitats, cada classe busca el seu ambient propici, i procura rodejar-se dels que són de la seua mateixa condició prop dels
quals es troba tan a plom com descentrat es troba en quant ix del seu medi». Passa
a detallar les mesures higienistes i les dotacions que l’esmentat barri inclouria,
«Ajuntament, casa-quarter per a la Guàrdia Civil, etc.; i un centre recreatiu on els
obrers puguen encontrar· honest i convenient esplai en els seus dies de descans,
allunyant-los de tavernes» i dóna exemples de 17 tipologies de construcció de les
cases modestes per a obrers.

ÀNGEL SÁNCHEZ GOZALBO
Don Àngel, pilar fonamental de la Societat, prolífic com ningú, investiga i dóna
a conéixer aspectes tan fonamentals de la cultura o del patrimoni que aquests velen
subtilment les publicacions de caire més científic, més adients al seu vessant professional, que al llarg de la seua vida seran constants. Publicarà sobre sanitat pública, història de la sanitat, investigacions mèdiques, enginyeria medieval, arquitectura sacra i innumerables notes bibliogràfiques de treballs i publicacions científiques.
En l’època que considerem, cal destacar les següents aportacions:
Ja als primers anys publica Acción Específica del sèrum antidiftérico29, nota
Bibliogràfica de la Publicació per Editorial Plus Ultra en 1920 de la Tesi doctoral
de Rafael Segarra Llorens, en la qual exposa «la important aportació del metge
castellonenc, que exerceix la medicina en terres americanes» en «l’explicació de
l’acció para-específica dels sèrums, especialment l’antidiftèric»
O bé a l’any següent, Análisis y breves comentarios del agua de manantial de
Ribalta que surte las fuentes públicas de Castellón30. Nota bibliogràfica de la publicació per Gaetà Huguet Segarra del fullet del mateix títol en la impremta de Fills
29. BSCC, T. I (1920), p. 159-160.
30. BSCC, Año T. II (1921), p. 175-176.
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de J. Armengot a Castelló en1921. Estudi pel químic Gaetà Huguet que «encara que
va abandonar retortes i matrassos obeint imperiosa necessitat, no oblida els seus
treballs» de la potabilitat de l’aigua del brollador del pou del passeig de Ribalta així
com un quadre de la composició química i una anàlisi bacteriològica.
Lo mal de sement31 és un deliciós treball de Sánchez Gozalbo glossant el discurs de recepció com a acadèmic en la Real Academia de Medicina de José Rodrigo
Pertegás, acabat de publicar. Ja el subtítol aclareix el seu objectiu: un capítol d’història de la medicina valenciana. El «mal de sement» és la manera medieval valenciana i aragonesa d’anomenar al «mal de simiente» castellà, i després «mal gàl·lic»
o «francès» i que després en el XVII es coneixerà com «sífilis». Pren el nom de
l’abadia de Saint Mein, que guarda les relíquies del sant d’aquest nom, on acudien
caravanes de pelegrins que demandaven la protecció i la curació de tal mal. Amb
profusió de dades, cites i detalls, aclareix que la sífilis no va tindre origen americà
com durant molt de temps es va creure, basant-se en la idea que havia estat portada
a Europa per l’expedició de Cristòfol Colom. Constata després l’existència d’altars
a Saint Main en l’església de Sant Martí de València i en la pròpia Catedral. Relata
els socors públics en la ciutat de València als infectats per tal mal, molt abans del
retorn dels descobridors, ja que posa en evidència les dos epidèmies de sífilis que
en 1489 –que va culminar en 1490 l’any dels morts– i en 1494 que assolaren la ciutat. Pareix mentida que passen els anys i de manera recurrent es torna a llegir als
mitjans de comunicació, de nou, la tesis que la sífilis la portà Colom de l’Amèrica i
després d’Espanya passà a Itàlia i posteriorment a França.
En aquests anys encara publicarà don Àngel dos articles d’enginyeria medieval
sobre El Pont trencat de Morella32 i Els ponts del Forcall i la Todolella33, en els quals
dóna testimoni d’un intel·lectual de voluntat renaixentista.
Les publicacions de Sànchez Gozalbo posteriors seran innombrables i excel·lents, i ompliran de vida la Societat durant decennis. Hui sols ens hem centrat
en l’època primerenca de la SCC. La Generalitat Valenciana recordarà en homenatge
la seua vàlua personal i intel·lectual als anys noranta.
DANIEL GOZALBO BELLÉS

31. BSCC, Año T. IV (1923), p. 104-109.
32. BSCC, T. XI (1930), p. 211-215.
33. BSCC, T. IX (1928), p. 190-203.
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La Colònia de Vacances de la
Societat Castellonenca de Cultura
Del dissabte 12 d’agost fins el diumenge 10 de setembre de 1933, en uns moments d’intensa activitat en pro de la normalització cultural i lingüística al País
Valencià, i en la qual participà activament la Societat Castellonenca de Cultura, es
va celebrar a sant Pau d’Albocàsser la I Colònia Escolar Valencianista1, la primera
i única Colònia de vacances organitzada per la Castellonenca.
Una colònia que ha estat qualificada «des del punt de vista del nacionalisme més
progressista i des del moviment per l’escola valenciana i l’ensenyament en valencià (com) una fita històrica i pionera» doncs en ella es va superar el caràcter merament higienista que llavors tenien la majoria de les colònies per convertir-se en «una
autèntica pràctica d’un nou model d’escola i de vivència de l’esplai, una escola
valenciana i en valencià, activa, cooperativa, científica i on la vivència de la natura i l’excursionisme adquiriren el seu caràcter cultural de coneixement científic del
nostre medi, el País Valencià,»2 i que ha generat diversa bibliografia als seus voltants3.
Sabem que hi participaren un total de vint-i-quatre xiquets4, residents a Castelló,
les edats dels quals oscil·laven entre els 8 i 13 anys, essent els professors Carles
1. Eixa denominació es la que apareix en un article sense firma «La primera Colònia Escolar
Valencianista» El Camí, nº 76 de 19 d’agost 1933, i és emprada també per SOLER I GODES, en «Una
Colònia Escolar Valencianista. Fa cinquanta anys a Sant Pau d’Albocàsser» en Mediterráneo de 9 de
gener de 1983, (reproduït en Les veus del temps. Mediterráneo, cinquanta anys de literatura. Ed. Pecsa,
Castelló, 1989), essent la que ha perdurat, per més que la denominació oficial i que apareix en la
documentació consultada és la de Colònia de Vacances de la Societat Castellonenca de Cultura.
2. VICHÉ GONZÁLEZ, M «Sant Pau un símbol del valencianisme polític i lingüístic, la renovació
pedagògica i l’educació en el lleure» en Revista Animació. Centres de vacances; prospectiva històrica,
València, nº 16, segon semestre de 2003, pp 9-11).
3. Vid. nota 2 i I Colònia escolar Valencianista. Sant Pau d’Albocàsser, Agost de 1933, CD-Rom,
Castelló, Fundació Càtedra Enric Soler i Godes / C.P. Juan Carlos I, 2003. On hi ha fotografies, testimonis
escrits i orals dels participants, així com cançons i jocs d’aquella colònia.
4. Els xiquets, triats «d’una manera rigurosa, atenent a les seus condicions físiques, a la possibilitat
d’influenciació i naturalment, a les seues necessitats» («La primera Colònia Escolar Valencianista», El
Camí, 19 d’agost 1933), ho van ser, segons Viché per Esquerra Valencianista Republicana, agrupació a
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Salvador com a Director, el qual impartí lliçons de Llenguatge, Francesc Boix
Senmartí, qui donava Història Natural, Antoni Porcar Candel, encarregat de Dibuix
i Història de l’Art i Enric Soler i Godes, qui donava Gimnàstica i Higiene i lliçons
d’Història del País Valencià. Alguns d’aquests professors deixaren els seus testimonis personals de les vivències de la colònia en la premsa local5.
Com s’ha dit, fou la Societat Castellonenca de Cultura qui organitzà la colònia6,
i ho feu gràcies a la subvenció que aconseguí del Ministeri d’Instrucció Publica i
Belles Arts (Gazeta de Madrid nº 214 de 2 agost 1933) que la subvencionà amb
4.000 pts7 i a l’ajut i patrocini de Gaetà Huguet Segarra i Ramon Maria Huguet8 així
com de Raimon Noguera de Guzmàn9, qui assumiren part de les despeses, contant
també amb la col·laboració desinteressada d’altres particulars10.

la qual pertanyien Gaetà Huguet Segarra i Miquel Peña, el que ha portat a dir que la Colònia havia estat
organitzada per eixa agrupació. ((Cfr VICHE. Art cit i el testimoni d’un dels xiquets participants, Joaquim
Masip, en I Colònia escolar Valencianista. Sant Pau d’Albocàsser, Agost de 1933). Soler i Godes
(«Aquells xiquets d’aquella colònia» Mediterráneo, 9 juny 1989), diu que la iniciativa de formar la
Colònia fou d’Huguet Segarra.
5. BOIX SENTMARTÍ, F. «De les nostres colònies. La de la Castellonenca de Cultura». en Diario
de Castellón, nº 2620, 18 agost 1933; BOIX SENTMARTÍ, J.F. «De les nostres colònies. La de la
Castellonenca de Cultura». en La Provincia Nueva Castellón, nº, 17 agost 1933; SOLER GODES, E, «La
Colònia de Vacances de la Societat Castellonenca de Cultura. Tasca i esplai» El Camí, nº . 2 setembre
1933.
6. En l’acta nº 53 de la Societat Castellonenca de Cultura (Arxiu S.C.C.), corresponent al 30 de
setembre 1933 consta «El señor Sánchez Gozalbo da cuenta del lisonjero éxito de la Colonia Escolar
organizada en nombre de la Sociedad por dicho Señor, Don Raimundo Noguera y Don Cayetano Huguet,
y se acuerda, a propuesta del señor Presidente, que conste en acta el agradecimiento de la Sociedad a
dichos Señores».
7. Hi ha autors que erròniament han dit que també hi participà l’ajuntament de Castelló aportant 3.000
pts, quantitat que li subvencionà el Ministeri d’Instrucció Publica, sense adonar-se’n que eixa subvenció
fou per a la colònia que l’ajuntament organitzà eixe any a Llucena.
8. Sobre Gaetà Huguet Segarra vegeu HERRAINZ, J.L y REDO, P. Republicanisme i valencianisme
(1868-1938). La família Huguet. Castelló 1995. Curiosament, Huguet Segarra, que havia estat elegit
membre de la Castellonenca el 31 de desembre de 1931, dimití del seu carrer en desembre del 1933 arran
d’uns fets, que no hem pogut esbrinar del tot, esdevinguts en l’organització de la Colònia. Cfr SÁNCHEZ
ALMELA, E. «La Societat Castellonenca de Cultura. 1919-1936» en Jornades de la Secció Filològica
de l’IEC en Homenatge a les Normes de Castelló, en el 75è Aniversari, (14 i 15 de desembre de 2007).
En premsa.
9. Raimon Noguera Guzmàn, (Barcelona 1897-1990) membre fou de l’Institut d’Estudis Catalans,
de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i creador en 1976 de la Fundació Noguera,
exercia llavors com notari a Castelló, on visqué fins 1935 i s’imbricà activament en totes les iniciatives
culturals que llavors es movien a la capital de la Plana, establint ferma amistat amb els membres de la
Castellonenca i formant part també de la Comissió encarregada de redactar els estatuts del Museu Provincial.
10. Sabem que es feren els següents donatius; Raimon Noguera, 1.000 pts., Gaetà Huguet 500 pts.,
Ramon Maria Huguet 500 pts., Àngel Sánchez Gozalbo 100 pts., Francesc Peña 100 pts., F. Falomir 50
pts., Manuel Armiño 25 pts., J. Fabregat (en oli) 32 pts., Natali Gimeno 15 pts., Ferreteria Chermá y
Braulio 15 pts., Adrian Segura 1’55 pts. i altres particulars sense especificar 30 pts.
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L’elecció de sant Pau d’Albocàsser com seu de la colònia, esdevingué pel fet
que eixe any la colònia que organitzava la Diputació per als xiquets de la casa de
Beneficència des de 1931 al mateix lloc, canvià la seua ubicació i es traslladà a
Eslida11, poden fruir llavors la Societat d’eixe indret ja en part condicionat.
Com hem dit, la colònia s’encetà el dissabte 12 d’agost, quan des de la Plaça
Fermin Galan12, –avui de Tetuán–, i en un autobús de la Hispano-Fuente en Segures es traslladaren els alumnes, acompanyats pels mestres Boix, Soler i Porcar fins
sant Pau, on els esperava Carles Salvador i on arribaren cap a les 13 hores i on una
vegada instal·lats i després de dinar i reposar, cap a les 18’45 feren una excursió
fins Albocàsser per conèixer la localitat i rebre la benvinguda del poble.
En línies generals la vida de la colònia començava tots els dies a les 7 del matí,
aixecant-se els alumnes i fent la higiene personal, per després, i una vegada hissada la senyera, cantant-se aleshores l’himne de la colònia, el Vent de Ponent de Lluis
Cebriàn Ibor13, realitzar els exercicis gimnàstics, dirigits per Soler i Godes. Cal recordar que un dels objectius bàsics de les colònies era enfortir el cos i millorar la
salut dels infants, d’ahi que en el programa diari s’inclogueren nombroses activitats d’exercici físic, taules de gimnàstica i excursions.
Després de desdejunar-se i fins l’esmorzar, eren moments d’esbargiment, per a
jugar o per escriure a les famílies.
Des de l’esmorzar i fins l’hora del menjar, normalment cap a les 13, s’impartien diverses disciplines14, esports, lectures, comentaris de literatura, dibuix, dansa,
rítmica, llenguatge, història natural i recerca d’insectes, història de l’art, etc. Segons
Soler «El xiquets escrivien en les seues llibretes un resum de lo explicat i això
s’aprofitava per estudiar el vocabulari i fer exercicis de redacció com escriure els
noms que cada un sabia de flors, plantes, fruits, arbres, o bé de les coses que hi
havia al menjador, a la cuina, al dormitori»15.
Per la vesprada, i després de les hores dedicades a una normal digestió, es realitzaven les excursions acompanyades per lliçons adients. Normalment la berena es
realitzava durant les excursions. Diu Soler Godes «...per la vesprada, després de la
11. AGUILAR RODENAS, C. Educació i Societat a Castelló al llarg de la II República. Castelló,
1997, pp. 422-24.
12. L’autobús sortí a les 10 del matí i el Centre Excursionista de Castelló invitava en la premsa local a tots els seus socis a acudir a acomiadar la colònia. Vid Heraldo de Castelló, 10 d’agost 1933.
13. Aquests himne, lletra de Jaume Cebrián Ibor, fill del poeta Lluis Cebrian Mezquita i música
d’autor anònim, fon la composició guanyadora del concurs que convocà Pàtria Nova en 1915, patrocinat
per Gaetà Huguet Breva amb 100 pts., per dotar als valencians d’un himne amb una alta càrrega
valencianista i reivindicativa.
14. La distribució de les classes al llarg de la setmana era la següent: Llenguatge, dilluns, dimecres
i divendres; Història Natural, dimarts; Història de l’Art, dijous i divendres; i Higiene i Història del País
Valencià, dissabte. Cfr. I Colònia escolar Valencianista. Sant Pau d’Albocàsser, Agost de 1933.
15. Cfr SOLER «Fa cinquanta anys...». Art cit.
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sesta anàvem de passeig per berenar lluny de l’ermitori i de passada replegar plantes, insectes i minerals per fer un petit museu»16.
De volta a la colònia es sopava cap a les 21 hores i després de recitar-se algun
conte o fer comentaris del succeït al llarg del dia, cap a les 22 es gitava la Colònia,
«..al retornar es donava llibertat de jocs fins el sopar; després hi havia diversos
divertiments tots arroglats a base de actuacions personals, endivinalles i refranys.
Quan els xiquets es retiraven al descans, Carles es reunia amb nosaltres i feiem
balanç de la jornada»17.
Pels testimonis dels propis mestres així com d’alguns dels infants participants,
que deixaren constància de les seues experiències en la premsa de l’època, sabem
pam dalt pam baix quina fou la seua activitat durant els trenta dies de colònia18.
Tanmateix, però, ara mercès a diversa documentació que hem localitzat a l’Arxiu de la Societat Castellonenca de Cultura i que transcrivim tot seguit, podem completar més encara el nostre coneixement vers la colònia i assabentar-nos de fets i
circumstàncies que ignoràvem.
Així ens assabentem del nom de tots i cadascun dels colons que hi participaren19, els quals en foren 24 i no 30 com en alguns llocs s’ha dit; d’ells divuit eren
naturals de la ciutat de Castelló, mentre un era d’Albocàsser, un altre de Madrid,
un tercer de Cañete (Conca) i dos de la província de Terol (un de Mosquerola i altre de Linares de Mora)20.
Si que sabem ara les seues edats, que oscil·laven entre els 8 del més menut i els
13 del major, com també el pes i talla de cadascú a l’inici de la colònia21. Així mateix podem conèixer les característiques que definien la personalitat de cada un dels
16. Id.
17. Ibídem.
18. Vid. nota 4 i «Una obra de la Societat Castellonenca de Cultura. Colònia escolar» en El Camí,
nº , 26 agost 1933; SALVADOR, C. «Colonia de veraneantes de la «Societat Castellonenca de Cultura»
Heraldo de Castellón de 18 agost 1933 amb redacció de l’alumne Miquel Català: SALVADOR, C.
«Colònia de vacances de la «Societat Castellonenca de Cultura». Sant Pau d’Albocàcer» República de
17 agost 1933 amb redacció de l’alumne Miquel Català; PORCAR, A. «Colònia de Vacances de la
«Societat Castellonenca de Cultura». Lliçó ocasional», Diario de Castellón, 29 agost 1933, amb redacció
de l’alumne Joaquim Alonso; PORCAR, A. «Colònia de Vacances de la «Societat Castellonenca de Cultura». Lliçó ocasional», República, 31 agost 1933, amb redacció de l’alumne Tomàs Escuder; Sobre les
cançons apreses i cantades pels xiquets en la Colònia així com els jocs que hi practicaven vegeu I Colònia
escolar Valencianista. Sant Pau d’Albocàsser, Agost de 1933, Op. cit.
19. El noms que fis ara es coneixien dels xiquets participants eren Miquel Català, Pau Adell, Antoni
Bernat Marmaneu, Joaquim i Miquel Masip, Tomàs Escuder, Alpuente, Joaquim Alonso, Ramir Badal,
López, Berenguer, Pere Mateu, Sanz Lamas, Meseguer i Almela. Cfr SOLER GODES, E «Aquells xiquets
d’aquella colónia» Mediterraneo, Castelló de la Plana, 9 juny 1989 i I Colònia escolar Valencianista.
Sant Pau d’Albocàsser, Agost de 1933, Op cit.
20. Eren els següents; Pau Adell Peraire d’Albocàsser; Manuel Rubert Amela de Madrid; Andreu
Alpuente Alepuz de Cañete (Conca); Ricard Capilla Solsona de Mosquerola i Ramir Badal Gargallo de
Linares de Mora.
21. Per dissort han desaparegut les referències al pes dels alumnes al final del període.
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alumnes segons el criteri del professorat. Un professorat que per concretar millor
el perfil psicològic dels colons, efectuà dues enquestes; una referent a la imaginació subconscient, fent que un grup de nens redactaren les seues visions dels somnis
i una altra referent a valorar la memòria afectiva mitjançant test22.
I en aquest sentit comprovem l’heterogeneïtat dels colons, puix hi havia qui no
sabien escriure junt a altres que dominaven la redacció i el dibuix; també els hi havia participatius i actius junt a altres apàtics, tímids i retrets, i com no, intel·ligents
i atents, junt a altres intel·lectualment més retardats.
Pel que fa a l’aspecte pedagògic, podem assabentar-nos, junt a les lectures comentades fetes sobre texts literaris en prosa o vers, –entre altres La Coveta de la
Seda i el Tomba Tossals de Pasqual Tirado–, narracions històriques, contes, llegendes i poesies, –de Cebrian Ibor, Bayarri, Badenes Dalmau, Pasqual Assins,
Caballero, Aguirre Matiol, Goethe, etc.–, dels programes que s’impartiren, així com
els objectius que es pretenien i les dificultats amb les que es trobaren.
Així pel que fa a Història de l’Art del País Valencià es pretenia «fer conèixer
als nostres deixebles quelcom dels fets i activitats internes dels nostres avantpassats preocupant-nos de cercar amb la màxima amplitud llurs causes originaries.»,
emprant-se per a eixa tasca un mètode mixt entre narratiu i expositiu, procedint-se
primer a donar una lleugera explicació general de cada lliçó, il·lustrada amb dibuixos, –en mancar «material escolar imprescindible per a un treball d’esta mena (cinema, aparell de projeccions, col·leccions de fotografies de les nostres principals
obres i llocs artístics, etc»–, fent després l’alumne el resum corresponent, per passar més tard a fer excursions «..de caire artístic amb la consegüent busca i troballa
de ceràmica ibèrica; fragments d’armes prehistòriques, fòssils, etc (…) buscant
donar al nen una mena de preparació de caire eminentment artístic (educació de
la vista i bon gust par al color cercant llocs adeqüats en la explèndida naturalesa
que ens voltava, interpretació lliure d’aquesta per mig del dibuix, etc, etc.)»23.
En el referent a Història del País Valencià, Soler i Godes cercava ensenyar
«quelcom que no sapigueren els xiquets, per què no s’els ensenya en l’escola»,
mostrar-los que «la seua terra havia estat un Estat independent i lliure, la seua
pàtria havia estat una Nació amb lleis pròpies, llengua pròpia, moneda pròpia, i
una personalitat tan definida que encara hui existixen ben marcades les diferències amb els habitants dels altres desapareguts Estats Ibèrics». En aquest cas, emprant-se « dibuixos (…) fotos, estampes, postals, cromos, reproduccions de quadros
i lectures històriques, geogràfiques i llibres valencians» s’«explicaven les lliçons
22. Una mostra dels somnis dels xiquets Miquel Catalan, Antoni Bernat i Pau Adell es pot veure a I
Colònia escolar Valencianista. Sant Pau d’Albocàsser, Agost de 1933. Vegeu també Apèndix documental
nº V.
23. Un exemple de les lliçons impartides per Porcar Candel es pot veure en l’article de SOLER
GODES, «La Colònia de Vacances de la Societat Castellonenca de Cultura. Tasca i esplai» El Camí, 2
setembre 1933, on es publica un resum fet per l’alumne Tomàs Escuder.
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en forma de conte o narració» fent després els alumnes, «un resum que una vegada corregit pasaven en net a la llibreta de Redacció jun (sic) amb els dibuixos al·legòrics i esquemàtics que il·lustraven cada explicació»24.
«Iniciar a los niños el amor y aún el entusiasmo por la Natura» eren els objectius que animaven Boix Senmartí en el seu projecte. Per a eixa feina tant el professor con els alumnes es dedicaren, després de les lliçons il·lustrades per dibuixos
il·luminats, «a la caza de insectos de todas clases y de otros animales que
considerábamos útiles para nuestras posteriores explicaciones «y se ha «observado
atentamente aquella vida de los animales, y de las plantas que antes pasaban
desapercibidas para ellos»25.
I pel que fa a la Gramàtica Valenciana, el que es cercava era donar «unas
lecciones, pocas, pero básicas, de lenguaje que ayudaran a la rectificación y
aumento del vocabulario infantil.»26.
Podem conèixer també les diverses excursions que al llarg de la Colònia es realitzaren i els llocs i indrets que es visitaren: a la vila d’Albocàsser anaren els dies
12 i 16 d’agost i el 3 i 8 de setembre; a veure un forn de calç i al mas del Sastre en
el terme de Culla el dia 13 d’agost; a la rambla de la Viuda els dies 14 d’agost i 6
de setembre; al Pla del Bou el 15 d’ agost; al mas del Viudo al Tancat, –un tancat
per a ramat prop del mas de Sans a la partida de sant Pau d’Albocàsser–, el dia 22
d’agost; al Pou de la Figuera, entre sant Pau i Albocàsser, el 23 d’agost; al Tossal
del Puig el 25 d’agost; a la Serratella l’1 de setembre; al barrac de la Valltorta el 7
de setembre i a Benassal el dia 10 de setembre.
Des d’un punt de vista anecdòtic podem conèixer al detall quin temps feu durant el període de colònia, si plogué o feu vent i quina temperatura hi havia cada
dia. També de les malalties que sofriren alguns dels colons, que foren atesos sol·licitament pel professorat i pel metge d’Albocàsser, Dr. Josep Mª. Sanjuan, qui es trasllada quan fou menester fins sant Pau.
Pel que fa a les menjades, a càrrec de Francesc Tirado, cuiner del restaurant la
Bola de Oro, de Castelló, ajudat per dues cuineres, –Vicenta Bellmunt i Josepa
24. Un exemple de les lliçons impartides per Soler es pot veure en l’article de SOLER GODES, «La
Colònia de Vacances de la Societat Castellonenca de Cultura. Tasca i esplai» El Camí, 2 setembre 1933,
on es publica un resum fet per l’alumne Josep López Cabedo.
25. Un exemple de les lliçons impartides per Boix es pot veure en l’article de SOLER GODES, «La
Colònia de Vacances de la Societat Castellonenca de Cultura. Tasca i esplai» El Camí, nº . 2 setembre
1933, on es publica un resum fet per l’alumne Josep Sanz. Vegeu també PORCAR CANDEL «Colònia
de Vacances de la «Societat Castellonenca de Cultura». Lliçó ocasional» en República, 31 agost 1933,
on es publica un resum fet per l’alumne Tomàs Escuder i PORCAR CANDEL «Colònia de Vacances de
la «Societat Castellonenca de Cultura». Lliçó ocasional» en Diario de Castellón 29 agost 1933, on es
publica un resum fet per l’alumne Joaquim Alonso.
26. Un exemple de les lliçons impartides per Salvador es pot veure en l’article de SOLER GODES,
«La Colònia de Vacances de la Societat Castellonenca de Cultura. Tasca i esplai» El Camí, nº. 2 setembre
1933, on es publica un resum fet per l’alumne Ricard Capilla.
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Segarra–, podem comprovar que foren variades, equilibrades, mesurades i abundats,
–d’acord als paràmetres culinaris de l’època–, en la seua dieta, doncs es combinaven tant carn, com verdures i peix amb fruita abundant, no mancant, en ocasions,
els dolços. Per dissort i com ja hem indicat, la pèrdua de la informació referent al
pesatge dels alumnes en finalitzar la colònia ens impedeix contrastar-ho amb la dels
inicis i veure si els colons retornaren a casa amb alguns quilos de més.
I pel que fa a les visites rebudes, sabem que hi estigueren el Dr. Miquel Peña
Masip el dia 14, el qual tornà el dia 25 acompanyat de Gaetà Huguet Segarra i Ferran
Vivas Lloret, i encara va tornar el 7 de setembre amb Raimon Noguera i l’escriptor
Carles Soldevila27; que el dia 27 hi estigué l’inspector Josep Ramon, acompanyat
dels mestres d’Albocàsser; i el dia 3 de setembre es rebé un grup de pares d’infants
i amics de la colònia, –membres alguns dels Centre Excursionista de Castelló i del
Centre d’Actuació Valencianista28–, entre ells el músic Josep Garcia Gómez, qui
oferí un concert en un petit harmònium.
Ens assabentem també de les felicitacions rebudes a la colònia, –de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana de Barcelona i del Sr Enric Celades de
Barcelona. C. Gaudí, 44,5º, 1ª.–, així com dels regals que es feren durant l’estada a
sant Pau29.
Respecte als aspectes administratius i econòmics, la documentació localitzada
ens permet adonar-nos amb detall quines foren les despeses realitzades en la instal·lació de la colònia –atifells de cuina (plats, coberts, coladors, peroles, poals, etc..),
catres, matalassos, coixins, llençols, llanternes, etc.– per un total de 1934’55 pts.
Pel que fa al manteniment –farina, arròs, sucre, sabó, patates, seves, fideus, abadejo,
etc.– es gastaren 1.333’35 pts, i en el transport foren 597’35 pts. Pel que respecta
al material escolar –llapisseres, palillers, llibretes, quartilles, paper, tinta. carpetes,
etc.–, la despesa fou de 82’75 pts.
I també ens assabentem dels honoraris que reberen els mestres, 400 pts.
Tot seguit transcrivim en apèndix la documentació localitzada, que presentem
en cinc blocs.
27. Carles Soldevila i Zubiburu (Barcelona, 1892 - 1967) escriptor, poeta, periodista i dramaturg,
era germà de l’historiador Ferran Soldevila.
28. El Centre Excursionista Castellonenc invitava i animava en la premsa local a tos els que volien
anar-hi a sant Pau per després visitar les coves de la Valltorta. Vegeu República, 30 agost 1933; Heraldo de Castellon, 29 agost 1933 i també El Camí, 26 agost 1933.
29. De Na Úrsula Montanyés, avia de Pau Adell, un grapat d’ametles; d’en Francesc Penya, xocolata,
pastissos i bombons; d’en Gaetà i Ramon Huget 2 paneres de raïm moscatell; del Sr. Alcalde d’Albocàsser
un saquet d’ametles tendres; del Sr. Bellver, 2 raquetes de tennis i baló de futbol; del Sr. Mut 2 paneretes
de raïm; del Sr. Alcalde d’Albocàsser un cistell de figues; del grup de visitants del dia 3, pastissos; dels
Srs. Lluís Montañes i Josep Péris, galetes; del Sr. Seguer, caramels; de l’Ajuntament d’Albocàcer, galetes;
del Sr. Bellver, torrons; del Sr. Toribi Tena 25 capsetes de perborat; del Sr Ferran Vivàs Silvestre, 2
dotzenes de melons d’Alger; del Sr. Ferran Vivas, torró de crocant;del Sr. Joan Fabregat Sales 2 arroves
d’oli.
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El primer és la memòria redactada pel Director de la colònia Carles Salvador
que, escrita a ma i en castellà, inclou la relació dels alumnes participants, amb la
seua talla i el pes i el concepte que els mestres tenien de cadascun dels xiquets. També hi són els programes dels cursos impartits; en el cas del programa d’Història de
l’Art, està presentat a màquina per Porcar Candel i escrit en valencià, mentre que
el d’Història del País Valencià, és presentat a ma per Soler i Godes, i escrit també
en valencià.
El segon és la Vida de la colònia, mena de diari de les activitats realitzades
durant els 30 dies d’estança a sant Pau, on estan anotades les classes impartides cada
dia, noticies meteorològiques, les visites rebudes, els menjars, incidències, etc.
El tercer i el quart corresponen a qüestions administratives. Consignant-se en
el tercer les despeses produïdes únicament durant el període de colònia, mentre en
el quart hi figuren tots els ingressos i despeses originades amb motiu de la colònia.
I el quint és l’enquesta que es realitzà als alumnes sobre els somnis.
En la transcripció hem tingut fidel respecte a l’original, que mostra algunes accepcions no normatives. En el cas que ho hem considerat oportú, i per tal d’aclarir
conceptes, en notes a peu de plana completem la informació.
E. SÁNCHEZ ALMELA.
F. OLUCHA MONTINS.

APÈNDIX DOCUMENTAL
I
Memòria de la Colònia de Vacances de la Societat Castellonenca de Cultura. 1933.
A(rxiu) S(ocietat) C(astellonenca) de C(ultura).
Memoria de la Colonia de Vacaciones de San Pablo (Albocácer) de la Sociedad
Castellonense de Cultura. 1933.
Emplazamiento.
En el término de Albocácer (Castellón) y a 2 Km de dicha villa existe un ermitorio denominado San Pablo en medio de una hermosa planicie vestida de árboles frutales, anchos paisajes, cruzada de carreteras que hacen el ermitorio bien comunicado. Los montes, no lejanos, procuran paseos y excursiones sin fin, apropiados a los menesteres de una colonia infantil.
En este mismo ermitorio y en las mismas dependencias se han alojado en años anteriores
otras colonias veraniegas de niños y mixtas de niños y niñas. Es lugar excelente por su temperatura, situación, comunicaciones aguas abundantes, capacidad etc.
La Colonia
Estaba formada por 24 niños residentes todos ellos, habitualmente en Castellón ciudad,
la edad de los cuales oscila entre los 8 y los 13 años siendo la edad media 9 años.
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Los profesores.
Eran dos, Sr. Carles Salvador, Maestro Nacional de Benasal, como Director y Sr. Francisco Boix Sanmarti, Maestro Nacional de Castellfort, como profesor auxiliar.
Más tarde fueron nombrados profesores especiales de Historia regnícola el Sr. Enrique
Soler, Maestro Nacional de San Juan de Moró y de dibujo e Historia del Arte el Sr. Antonio
Porcar, Maestro Nacional de Fornols.
El Sr. Salvador quedó encargado de dar lecciones de Lenguaje y el Sr. Boix de Historia
Natural.
La Vida de la Colonia
La llegada de la Colonia al ermitorio de San Pablo fue a las 13 horas del día 12 de agosto
de este año acompañada de los Srs. Profesores y sin contratiempo alguno. Terminó la colonia el día 10 de septiembre en que regresaba a Castellón a las 7 de la tarde.
Los niños se levantaban a las 7 de la mañana y seguidamente hacían la limpieza personal
y bucal al aire libre oxigenando los pulmones y recibiendo las caricias del sol. Después se
hizaba (sic) la bandera de la Colonia y empezaba la vida activa con ejercicios gimnásticos a
cargo del Sr. Soler.
Después del desayuno, descanso hasta la hora del almorzar.
Desde el almuerzo hasta la hora de comer el tiempo se invertía en diferentes disciplinas,
muy variadas, tales como juego libre, tenis, pelota, juegos populares, etc.
O bien bajo la dirección de los Srs. Profesores también lectura y comentarios de literatura (prosa y verso) Cebrián Ibor, Bayarri, Badenes, Assins, Caballero, Aguirre Matiol, Tirado, Goethe, Segarra, Boix, etc.
O bien han aprendido diferentes canciones populares e infantiles, himnos, etc.
O bien han aprendido a danzar, ballets de rítmica y plástica.
O bien han dibujado del natural.
O bien han dedicado el tiempo a la busca de insectos, vegetales y minerales, para la formación del Museo de la Colonia. Con los insectos recogidos por los colonos se han llenado
cuatro cajas de las llamadas de Historia Natural.
Durante las horas de la mañana se han dado pequeños cursos de Lenguaje, Historia Natural, Historia del País Valenciano, e Historia del Arte, cuyo detalle acompañamos.
La comida se ha hecho, siempre, a las 13 horas.
Por la tarde, después de las horas de recreo dedicadas a una normal digestión, recreo hecho a la sombra de corpulentos árboles, las excursiones y los paseos han llenado por completo estas horas.
Durante las excursiones y paseos las lecciones ocasionales se enlazaban unas con otras
procurando no cansar la atención de los colonos.
Las relaciones de los colonos con sus respectivas familias han quedado resueltas por medio de correspondencia postal que ha sido intensa.
Los trabajos, dibujos, redacciones, resúmenes de lecciones, etc efectuadas por los colonos han quedado en poder de la Sociedad Castellonense de Cultura para ser consultada en
cualquier momento por quien manifieste tener este interés.
La hora de la merienda solía ser durante las excursiones y la vuelta al ermitorio se ha hecho siempre cantando los colonos las canciones aprendidas o bien conversando animadamente
con los Srs. Profesores que les acompañaban.
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Nombres de los colonos, peso y talla
1.- José López Cabedo
2.- Joaquín Masip Sánchis
3.- Miguel Masip Sánchis
4.- Emilio Sánchis Cardona
5.- Antonio Arnau Dols
6.- José Sanz Lamas
7.- Vicente Peris Aguilar
8.- Manuel Montañés Font
9.- Antonio Bernat Monmeneu
10.- Pablo Adell Peraire
11.- Andrés Alpuente Alepuz
12.- Pedro Mateu Nuez
13.- Juan Amela Agost
14.- Tomás Escuder Rubio
15.- José Santos Estrada
16.- Joaquín Alonso Pérez
17.- Ricardo Capilla Solsona
18.- José Amela Agost
19.- Vicente Berenguer Mirabet
20.- Manuel Rubert Amela
21.-Juan Seguer Ruiz
22.- Juan Vicente Castelló
23.- Ramiro Badal Gargallo
24.- Miquel Catalá Nebot

Peso
30’700
28’500
21’000
25’200
22’500
40’000
22’200
22’800
33’500
27’700
36’000
35’000
22’200
34’000
27’000
28’000
27’300
25’000
26’500
26’700
16’500
27’000
34’400
28’400

Talla
1’320
1’320
1’210
1’260
1’230
1’460
1’190
1’210
1’370
1’370
1’490
1’390
1’290
1’430
1’360
1’325
1’350
1’207
1’275
1’230
1’120
1’300
1’480
1’270

[A llapisera] El pes dels infants en terminar la Colònia fou pres en Font d’En Segures i
deu obrar en el feix de paper que té la «Castellonenca» entregat pel Sr. Porcar o el Sr. Boix.
Caldria anotar el guany de pes.
Concepto de cada colono
1.- José López Cabedo, de 11 años.
Su desarrollo físico es el normal. Muy atento, redacta y dibuja bien. Es callado y sufrido.
Es inteligente y en el juego libre es retraído (sigue las normas que los compañeros le imponen).
Linfático.
2.- Joaquín Masip Sánchis, de 10 años.
Desarrollo físico normal aunque un poco alto y delgado. Es poco atento y los trabajos los
hace muy poco a poco. Un poco pagado de su persona. No es muy inteligente. Retrasado en
redacción y dibujo.
Linfático.
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3.- Miguel Masip Sánchis, de 8 años.
Está poco desarrollado; delgado; expresa mucho con la mirada. Es distraído y hablador.
En los ejercicios físicos trata de manifestar su tenacidad y afán. Fuera de esto se muestra bastante insensible.
Linfático-bilioso.
4.- Emilio Sánchis Cardona, de 9 años.
Desarrollo normal. Retrasado puesto que no sabe escribir. Carácter dominador. Mentiroso. Come poco. Apático en alguna de las manifestaciones colectivas.
Linfático pero en la conversación y en el juego actúa como nervioso.
5.- Antonio Arnal Dols, de 10 años.
Poco desarrollo físico. Redacta y dibuja bien. En el juego no impone su personalidad. Es
inteligente y atento.
Un poco nervioso.
6.- José Sanz Lamas, de 13 años.
Fuerte, cuadrado de espaldas, un poco bajo de estatura. Redacta y dibuja bien. Es inteligente. Por causa de la edad seguramente trata de imponerse a sus compañeros. Satisfecho de
lo que sabe lo manifiesta en tener ocasión. Un tanto pasivo en los trabajos escolares.
Bilioso.
7.- Vicente Peris Aguilar, de 9 años.
Poco desarrollo físico pero grueso. Retrasado (no sabe escribir) no tiene iniciativa. Poco
inteligente.
Linfático.
8.- Manuel Montañés Font, de 9 años.
Desarrollo físico normal. Es inteligente. Redacta y dibuja bien, no tiene iniciativa. Es muy
sensible.
Linfático-nervioso.
9.- Antonio Bernat Marmeneu, de 11 años.
Muy desarrollado físicamente y muy poco inteligente. Es poco sufrido. Redacta y dibuja
muy mal. No es voluntarioso. En el juego libre se deja dominar.
Sanguíneo-linfático.
10.- Pablo Adell Peraire, de 12 años.
Desarrollo normal, un poco delgado. Redacta y dibuja bien. En el juego libre trata de sobresalir. Es inteligente. Un poco retraído. Sufrido.
Nervioso.
11.- Andrés Alpuente Alepuz, de 13 años.
Desarrollo normal mas un poco alto. Redacta y dibuja bien, intelectualmente, bien. Es un
rebelde. Tiene el carácter enérgico y posiblemente por pura defensa, llora.
Nervioso.
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12.- Pedro Mateu Nuez, de 12 años.
Su desarrollo es el normal. Redacta regular por falta de escolaridad. Bastante inteligente
y muy sentido. Tiene poco gusto para contar. Se burla mucho de sus compañeros y es mal
hablado.
Linfático.
13.- Juan Amela Agost, de 11 años.
Intelectualmente y físicamente retrasado. En el juego es poco leal. Es muy sentido y poco
decidido.
Linfático.
14.- Tomás Escuder Rubio, de 12 años.
Físicamente bien desarrollado. Redacta bien y dibuja muy bien. En el juego libre no sobresale. Se deja dominar. Es inteligente. Es muy sensible. Llora con facilidad al menor contratiempo. Es tímido.
Linfático.
15.- José Santos Estrada, de 11 años.
Físicamente es normal. Inteligencia retrasada. No sabe escribir. Es reconcentrado por propio egoísmo. Los primeros días de vivir en la Colonia iba siempre solo y poco a poco se ha
familiarizado y por fin juega con los compañeros. Con los maestros se manifestaba con el
mismo carácter. Los Srs. maestros le han animado a convivir. Tiene poca sensibilidad y la
voz muy atiplada.
Linfático-bilioso.
16.- Joaquín Alonso Pérez, de 11 años.
Desarrollo normal. Redacta y dibuja muy bien. Tiene mucha memoria. Es muy atento y
sufrido. Siempre está alegre. Muy inteligente. En el juego libre le gusta sobresalir.
Sanguíneo-linfático.
17.- Ricardo Capilla Solsona, de 12 años.
Desarrollo físico normal. Redacta y dibuja bien. Es inteligente. Satisfecho de lo que sabe
y de su persona desea sobresalir. Es sufrido y agradecido.
Nervioso.
18.- José Amela Agost, de 9 años.
Físicamente, retrasado. Intelectualmente imaginación viva, animoso, alegre, vivo, hablador. En el juego quiere siempre sobresalir.
Nervioso.
19.- Vicente Berenguer Mirabet, de 11 años.
Un poco bajito para su edad, pero de fuerte complexión.
En las lecciones demuestra interés. Un poco retrasado seguramente por falta de escolaridad. No tiene seguridad de línea en el dibujo y la forma de la letra es desigual.
En el juego libre es vivo y se apasiona por él. Tiene muy buena trato y tiene un gran sentido del buen humor. Es inteligente.
Nervioso.
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20.- Manuel Rubert Amela, de 9 años.
El desarrollo es el normal tanto físicamente como intelectualmente.
Era muy callado durante los primeros días de Colonia pero así como ha convivido se ha
normalizado su expresión verbal.
Es inteligente.
Linfático-bilioso.
21.-Juan Seguer Ruiz, de 9 años.
Muy poco desarrollo físico (sietemesino?), es el más pequeño de la Colonia. De una gran
imaginación favorecida, seguramente, por el cinema y las revistas infantiles del tipo «TBO»
que no obstante no saber leer interpreta las imágenes con gran número de detalles. Es muy
vivo, animoso y decidido y domina a sus compañeros, a falta de fuerzas físicas, con el gesto,
la palabra y los ademanes. Es muy simpático. Resiste con mucha resignación los contratiempos que se le presentan.
Muy nervioso.
22.- Juan Vicente Castelló de 8 años.
Físicamente es muy desarrollado. En el juego libre no se deja llevar y pronto inicia otros
juegos para poder manifestar libremente su personalidad.
Pronuncia defectuosamente lo que causa la hilaridad de sus compañeros que no siempre
admite con paciencia.
Es decidido y se complace en hacer «comedia» delante de los compañeros. De inteligencia poco afinada.
Nervioso.
23.- Ramiro Badal Gargallo, de 13 años.
Desarrollo físico normal. Retrasado en redacción y dibujo por falta de escolaridad. Tiene
muy mala forma de letra.
Es servicial y tímido al presentarse a actuar él sólo delante de los compañeros. Tiene buen
gusto para cantar.
Linfático.
24.- Miquel Catalá Nebot de 11 años.
Es fuerte y grueso pero bajo de estatura. Es atento y poco inteligente. En redactar las lecciones oídas le falla la memoria. En el dibujo y en la forma de la letra es irregular. Tiene
fuerza de voluntad sobre todo manifestada en los ejercicios físicos. En el canto es muy desentonado y no tiene gusto para cantar.
Linfático-bilioso.
Este es el material humano que la S. C. de C. puso en manos de los Srs. Profesores, los
cuales han cuidado atentamente de ellos tanto en las horas del día como en las de la noche
durmiendo junto a ellos velando su sueño y atendiéndoles en las ligeras indisposiciones y
alternaciones de la salud.
Y para completar el estudio psicológico de los colonos los Srs. Profesores han efectuado
diversas encuestas; entre ellas mencionaremos dos: la 1ª referente a imaginación subscon-
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ciente haciendo que un grupo de niños redactasen sus visiones de sueños y la 2ª referente a
valorar la memoria afectiva por medio de tests.
Estos trabajos considerados indispensables para el mejor conocimiento de los colonos han
dado un buen resultado y así la marcha de la Colonia en su aspecto intelectual y moral ha
podido ser casi perfecta pues conociendo los Srs. Profesores a sus pequeños colonos ha habido completa compenetración y ha eliminado fallas educacionales e instructivas que una
masa de niños no conocida por sus educadores fácilmente pudiera ocasionar.
Las lecciones
He aquí una ligera exposición del cursillo dado por el maestro don Antonio Porcar Candel
sobre Historia del Arte en el País Valenciano que es el más directamente podía darse:
Memoria del curset: Història de l’Art del País Valencià.
Una vegada arribats a Sant Pau i passats aquells primers moments emocionants propis de
l’esmentat acte, varem indicar al company i Director En Carles Salvador, el nostre desig de
desenvolupar, junt amb les lliçons ocasionals que vingueren al cas, un curset relatiu a Història
de l’Art del País Valencià.
Com que la matèria prima amb la que devíem treballar estava constituïda per una mena
de conglomerat de nens de formació intel·lectual i moral molt diferent, varem tindre precisió
de fer una classificació i tria d’aquells que creiem més capacitats per traure quelcom de profit
de les nostres converses.
Un excercici de dictat i un altre de d1buix del natural ens varen servir de basse per fer de
primer antuvi una classificació dels infants que creiem més aptes per al nostre objecte. Dels
24 nens que integraven la Colònia sols en vàrem poder elegir 10 de formació intel·lectual
bastant pobra i desnivellada. Aquesta data és suficient per que ens donen relativament compte
dels inconvenients seriosos a vèncer pel professorat en trobar-se en la realitat amb uns infants
tan insuficientment preparats.
Creguérem convenient donar este Curset no solament per la manca d’haver-lo desenvolupat
amb la deguda cura fins a hores d’ara a les nostres escoles, ni tampoc per poder-lo aprofitar
com a eina per ampliar l’horitzó intel·lectual de l’intant valencià, sinó per considerar-lo
necessari per fer l’intent de trencar en lo possible l’arcaic motllo pel que s’ha anat desenrotllant fins recents temps el concepte general de la Història. Amb la desenvolupada tasca ens
hem proposat donar la nostra feble però coratjosa empenta per contribuir a fer conèixer als
nostres deixebles quelcom dels fets i activitats internes dels nostres avantpassats preocupantnos de cercar amb la màxima amplitud llurs causes originaries.
Com a conseqüència de ser este curset una cosa purament improvisada, a la mateixa
Colònia, hem tropessat per desenvoldre’ns amb seriosos inconvenients pedagògics i ultrapedagògics. Mancats gairebé d’una manera absoluta del necessari material escolar imprescindible per un treball d’esta mena (cinema, aparell de projeccions, col·leccions de fotografies
de les nostres principals obres i llocs artístics, etc.), ens hem hagut de valdre de l’ingeni i de
l’entussiasme per guanyar relativament la batalla.
Altre inconvenient pedagògic i psicològic a vèncer per nosaltres va ésser el de procurar
guanyar i retindre lo més possible l’interés dels infantes, tasca prou escabrosa i feixuga si
tenim present la bastant diferenciació d’edat de l’estol de nens que formaven l’equip útil de
la Colònia. Llur interés vers tota mena de coses camvia constantment amb llurs anys. Dels 2
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als 7 anys al nen sols l’interessen gairebé coses plàstiques (edat dels contes i faules); dels 7
als l0 anys ja busca coses concretes (treballs manuals relacionats amb la Història) i dels 10
als 17 anys hom pot considerar-la com l’edat de l’instint social (reunió per equips, formació
d’institucions i tota mena de col·laboració).
El mètode amprat per nosatres per desenvoldre la nostra tasca, ha estat un mixte entre el
narratiu o expossitiu i l’actiu. Respecte al primer, hem donat al començament de la lliçó una
lleugera explicació general de la mateixa, il·lustrada amb dibuixos, i l’alumne ha fet el resum
corresponent de lo per ell copsat.- Com a conseqüència d’amprar el mètode actiu, hem
procurat posar al nen en condicions de treball directament davant del natural. Per a este fi
varem organitzar i realitzar excursions de caire artístic amb la consegüent busca i troballa
de ceràmica ibèrica; fragments d’armes prehistòriques, fòssils, etc, etc. Les primeres d’estes
excursions efectuades per nosatres han estat buscant donar al nen una mena de preparació de
caire eminentment artístic (educació de la vista i bon gust per al color cercant llocs adeqüats
en la explèndida naturalesa que ens voltava, interpretació lliure d’aquesta per mig del dibuix,
etc, etc.).
Durant els darrers dies que hi romaníem a Sant Pau, per considerar que’l nostre equip ja
tenia una relativa preparació, varem visitar les famoses pintures rupestres existents al barranc
de la Valltorta (termes d’Albocàcer i Tirig) posant als nens en condicions de treball amb la
feina de cercar les pintures i de copiar-les i interpretar-les lliurement. Les coves visitades en
l’avant dit barranc foren entre atres les del Civil, del Toll, del Rull i dels Cavalls. L’itinerari
seguit en aquesta excursió es el següent (dibuix nº 1).
Com a constatació i ampliació de les lliçons desenvolupades vàrem visitar i explicar
quelcom referent a l’arquitectura, pintura, treballs amb ferro forjat etc. etc. existents al propi
ermitori on romania la Colònia i, finalment, férem una visita col·lectiva per tots els nens al
poble d’Albocàcer on visitarem l’Ajuntament per ensenyar-los un finestral gòtic i l’església
on els mostrarem i explicàrem quelcom referent als diferents estils artístics arquitectònics i
pictòrics dels altars i capelles.
El resum o programa del curset desenvolupat el vàrem clasificar en 11 lliçons i és com
segueix:
Lliçó, 1.- Formació i orige de la Terra i demés planetes i astres.- Gravitació.- Lleis.Leugera idea referent a les edats primària, secundària, terciària i qüaternària.- Explicació ordenada de les primeres manifestacions vitals dels éssers.
Lliçó, 2.- Prehistòria.- Costums i v1da de l’home prehistòric.- Primeres manifestacions
artístiques al nostre País.- Característica del seu Art.
Lliçó, 3.- Paleolític i neolític.- Edat del bronce.- Principals estacions a Llevant.- Ibers .Llurs pr1ncipals manifestacions artístiques.
Lliçó, 4.- lnvasió cartaginesa.- Romans.-Monuments, vies i demes restes de l’art roma a
la nostra terra.
Lliçó, 5.- Llevant cristià.- Estudi especial d’este període.
Lliçó, 6.- Época visigòtica.- Arabs.- Estudi de llur Art.
Lliçó, 7.- El gòtic al nostre País.
Lliçó, 8.- Estudi de la pintura valenciana i Arts industrials durant els segles Xlll, XIV
i XV.
Lliçó, 9.- Renaixement.- Arts industrials en aquest període.
Lliçó, 10.- Arquitectura, escultura, pintura i arts industrials durant els segles XVII i XVIII.
Lliçó,11.- Arquitectura, escultura, pintura i arts industrials durant els segles XIX i XX.
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Durant tots els moments i aspectes en què s’ha anat desenvolupant la nostra feina, hem
procurat donar als nostres deixebles el màxim de llibertat desitjable i desenvoldre’ns amb un
esperit de veritable companyonia.
Creiem que tal vegada més interessant que el major o menor èxit i profit cultural assolits
després de realitzada la nostra tasca, ha estat aconseguir per part de l’alumne una cosa gairebé
més viva i important. Els nens han marxat de Sant Pau amb un esperit completament renovat
i amb una mena d’intranquilitat vers el conreu de les nostres coses, fins a hores d’ara mai no
tinguda. D’aquesta manera és com hom creu es sembra la llavor per fer patriotes. Esperem,
doncs, que el temps la faça paulatinament desenrollar fins donar l’esperat fruit. Això seria la
major i millor recompensa que ens figurem podriem obtindre pel nostre treball.
Antoni Porcar Candel.
He aquí el esquema de otro de los cursillos dados a los colonos sobre Historia del País
Valenciano, a cargo del Maestro don Enrique Soler Godes.
Història del Pais Valencià.
Amb l’afany de fer quelcom de nou, quelcom que no sapigueren els xiquets, per què no
s’els ensenya en l’escola, elegirem aquest tema.
I podem asegurar sense por a equivocar-mos que feu un èxit. Amb quina atenció escoltaven
l’explicació, que en forma narrativa, com qui conta un conte, els anava fent; en la cara es
reflectava la sorpresa, allò no ho havien oit mai, quin munt de coses noves varen copsar, com
s’els va enlairar el sentiment de pàtria i el entusiasme per saber les coses de la seua terra,
anà creixent conforme anavem avançant en el programa marcat. Fou descobrir per a ells un
mon nou, la seua terra havia estat un Estat independent i lliure, la seua pàtria havia estat una
Nació amb lleis pròpies, llengua pròpia, moneda pròpia, i una personalitat tan definida que
encara hui existixen ben marcades les diferències amb els habitants dels altres desapareguts
Estats Ibèrics.
Com hem dit abans, s’explicaven les lliçons en forma de conte o narració, els deixebles
feent després un resum que una vegada corregit passaven en net a la llibreta de Redacció jun
(sic) amb els dibuixos al·legòrics i esquemàtics que il·lustraven cada explicació.
Heus ací el canyemàs on intentàrem brodar tot el passat gloriós i màrtir del nostre País.
1
Lliçó.- Els primers pobladors. Contestans, edetans i ilercavons. Coves prehistòriques.
Dibuix.- Litoral actual del País Valencià i situació dels primers pobladors.
2
Lliçó.- Els fenicis. Els grecs. Els cartaginesos. Hanníbal. Sagunt.
Dibuix.- Litoral actual valencià i situació de Sagunt, Dènia i Penyiscola. Hanníbal.
3
Lliçó.- Els romans. Viriat. Almenara. Segorb.
Dibuix.- Viriat.
4
Lliçó.- Sertori. Lliria. Assassinat de Sertori en Benifaçà. Monuments romans al País
Valencià.
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Dibuix.- Arc romà de Cabanes. Teatre de Murvedre. Aqüeducte de Manises.
5
Lliçó.- Els gods. Els àrabs. El Cid. Rastre que deixaren els àrabs en nostra Pàtria. Noms
àrabs de pobles i coses valencianes.
Dibuix.- El Cid.
6
Lliçó.- El rei en Jaume I el Conqueridor. Conquesta de Mallorca, Morella, Penyiscola,
Burriana, El Puig i València. La Senyera. Els Furs i les Corts valencianes. Govern propi
compost de tres braços o estaments.
Dibuix.- El rei en Jaume I. La Senyera.
7
Lliçó.- Pere I el Gran. Alfons I. La Unió. Jaume II. Alfons II. Francesc de Vinatea.
Dibuix.- Francesc de Vinatea.
8
Lliçó.- Pere II el del Punyalet. Guerra de la Unió. Joan I. Martí I.
Dibuix.- Pere II.
9
Lliçó.- El Compromís de Casp.
Dibuix.- Sant Vicent Ferrer. Ferran d’Antequera.
10
Lliçó.- 1414 impressió del primer llibre en Valencià. Segle = XIV- XV = d’or de nostra
literatura.=Joan Martorell i «Tirant lo Blanc», Roig de Corella, Ausiàs March, etc.
Dibuix.- Un llibre representat el «Tirant lo Blanc».
11
Lliçó.- Descubriment d’Amèrica. Lluis de Santangel. Guerra de la Germania. Guillem
Sorolla i Vicent Peris.
Dibuix.- Colom. Les naus. Santangel. Sorolla i Peris.
12
Lliçó.- Felip V. Carles d’Austria. Sublevació del Poble. Presa de Morella, Nules, Moncada,
Cullera, Alcira etc i crema de Vilareial per les tropes de Felip V. 25 d’abril de 1707, desastre d’Almansa. Crema de Xàtiva i ensorrament del castell d’Alacant. 27 juny de 1707, abolició
de nostres Furs. Perdua de les postres llibertats. ¡Pàtria!
Dibuix.- Felip V. Crema de Vilareial i Xàtiva. Dos al·legories: 25 abril 1707 i 27 juny
1707.
13
Lliçó.- L’autonomia de Catalunya. L’Estatut Valencià.
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Com es pot veure va ésser aquest un curs breu, un resum històric de la nostra Pàtria.
Cada explicació anava acompanyada dels corresponents dibuixos i per a major comprensió
ens valguerem de fotos, estampes, postals, cromos, reproduccions de quadros i lectures
històriques, geogràfiques i llibres valencians.
Les primeres lliçons eran ja conegudes en part, per haver segut ensenyades en l’escola i
encara mosatros li varem donar a cada explicació un caire nou molt nostre, ens fea l’efecte
que els anavem ensenyant les distintes cambres de la seua casa, de la qual, ells no havien
pogut gustarne el seu valor per no haver-la encara visitada tota.
Però en quan varem endinsar-nos en la mèdula de la nostra Història: Rei en Jaume. Conquista de Valencia. Furs. La Unió. Vinatea. Compromis de Casp. Literatura própia. Descubriment d’Amèrica amb dinés valencians- desfent la faula de l’empenyorament de les aliaxes
d’Isabel II -. La Germania. Guillem Sorrolla i Vicent Peris. Felip V i la destrosa feta al País
Valencià. El desastre d’Almansa. L’abolició dels nostres Furs, amb la corresponent perdua
de la llibertat i independencia. La protesta digna del jurat en Lluis Blanquer i en Josep Ortí
que pagaren la seua homonia (sic) en la ciutadel·la de Pamplona. I l’existència d’una
nacionalitat a traves dels segles (opresa i vexaja per una monarquia=borbónica= cruel i
despòtica) que encara es mantenia viva i ferma, amb una llengua suau i harmoniosa, tota plena
de pujansa despres d’una serie d’atacs on es palesava l’incultura monarquica, bandejada de
l’escola per una ignorancia pedagògica que [ il·legible]cara allunyant-mos cada vegada mes
d’Europa , allavores amb quina atenció, amb quín interés amb quin silenci anava
desembolicant el tresor nostre i mostrant-lo a la llum dels seus ulls maravellats.
Al finalitzar l’explicació una riuada de per que?, com?, i quan? demostraba el seu afany
per saber una veritat que s’els amagava ridículament.
Com s’anava enlairant la dignitat, en el fons del seu cor, al saber el seu passat glorios i
quina fe i quin entusiasme posaben en tot lo que fora treballar per la seua nova Pàtria, nova
per que per una pedagogía (perdoneu el mot) mancada de pedagogía no la coneixien.
I quins vitors al assabentar-los que la República Espanyola plena d’una lliberalitat inigualada havia tornat la llibertat a la nostra germana Catalunya i senyalava el camí als demés
Estats per a gaudir dels mateixos drets que ella.
Això fou la nostra tasca, creiem, amb la mà al cor, que pedagogica i ciutadanament parlant
van possar el nostre gra de terra.
Moró 9 octubre 1933. Enric Soler Godes.
Lecciones sobre Historia Natural, por Francisco Boix Sanmarti
La vida de la Colonia se desliza en medio de la Naturaleza, en completo contacto con ella;
y dado que nuestros pequeños colonos residen habitualmente en una ciudad, creímos conveniente iniciar a los niños el amor y aún el entusiasmo por la Natura.
Así, al llegar con la Colonia a su residencia de san Pablo y con nuestra ayuda y dirección
hicimos construir el material necesario para la caza de insectos, consistente en mangas
apropiadas para el caso; para el secado, las tablitas de madera necesarias y para su clasificación y conservación 4 cajas de las llamadas de Historia Natural con la cubierta de cristal.
Durante muchos momentos de la vida de la Colonia nos dedicamos con grupos de niños a
la caza de insectos de todas clases y de otros animales que considerábamos útiles para nuestras posteriores explicaciones tanto ocasionales como provocadas por nosotros con todos los
respetos que el niño merece ante las lecciones que el Maestro lleva ya preparadas de antemano.
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Los niños han seguido con verdadero interés estas explicaciones y han observado atentamente aquella vida de los animales, y de las plantas que antes pasaban desapercibidas para
ellos. Ha habido momentos de verdadero entusiasmo colectivo; sin él seguramente, no hubiéramos podido realizar muestro trabajo y recogido tantos ejemplares de minerales, plantas
y vegetales.
Hemos conseguido formar un pequeño museo, cada una de las piezas del cual ha sido estudiadas por nosotros juntamente con los colonos.
Las lecciones, aparte de las ocasionales, han sido desarrolladas bajo los epígrafes siguientes:
L. I.- Respiración de los vegetales.
L. II.- Fecundación de los vegetales.
L. III.- Nacimiento y metamorfosis de los insectos.
L. IV.- Utilidad de los insectos y manera de cazarlos y coleccionarlos.
L. V.- Las flores y los frutos.
L. VI.- Las semillas y su utilidad.
L. VII.- Los minerales: extracción, fundición y utilización.
L. VIII.- Las rocas; su formación y utilidad.
L. IX.- La Naturaleza, libro admirable.
Todas estas lecciones han ido ilustradas con sendos dibujos iluminados, después de la
observación directa quedando los niños altamente satisfechos y entusiasmados al encontrarse frente la Naturaleza que les ha hablado con lenguaje claro desvaneciendo en algún caso
lo que ingenuamente creían «misterios de los vegetales y de los animales».
F. Boix Senmarti
Aparte de las lecturas comentadas hechas sobre textos literarios tanto en prosa como en
verso; de las narraciones de historietas, cuentos y leyendas que tanto el profesorado como
los colonos han pronunciado en sesiones colectivas, las redacciones libres y de lecciones,
creyó la Dirección de esta Colonia seria altamente conveniente dar unas lecciones, pocas, pero
básicas, de lenguaje que ayudaran a la rectificación y aumento del vocabulario infantil.
Al efecto y procurando la menor coacción posible al espíritu libre infantil desarrollamos
los temas siguientes:
Familias de palabras. Derivadas.
Formación del plural.
El nombre masculino y el femenino.
La numeración hablada con relación a la escrita (guarismo y vocablos escritos).
Todo ello con los correspondientes ejercicios escritos.
No nos queda decir más que el comportamiento de Profesores y colonos fue excelente.
En ningún momento ni por ninguna causa hubo necesidad de tomar medidas extraordinarias.
La alimentación fue abundante y sana y la obra de la «Colonia de Vacaciones de la S. C.
de C. queda expuesta mas que en esta Memoria en los trabajos realizados, que se conservan
y con los cuales pudiera hacerse una sencilla pero aleccionadora exposición de su vida durante un mes. Y queda también grabada en los cuerpos más sanos y más robustos de los colonos y en el espíritu de los mismos reflejada en el momento de la partida hacia la capital.
Carles Salvador
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II
Vida en la Colònia de Vacances de la Societat Castellonenca de Cultura. 1933.
Arxiu. S. C. C.
COLÒNIA DE VACANCES DE LA S. C. de C. VIDA
Dia 12 d’agost 1933. (dissabte).
L’arribada de la Colònia ha estat a la 1’10 hores de la tarde sense cap contratemps llevat
de 2 xics que s’han marejat.
S’ha dinat a les 2, Per la tarde hem ensajat una cançó popular i en practicar un joc popular un xic s’ha produit una girada de peu una mica dolorosa. Se l’ha atés convenientment.
A 34 de 6 la Colònia, acompanyada dels Professors ha fet una excursió a Albocàcer –a 2
Km– enarbolant la nostra bandera barrada.
A les 8, sopar. Després d’escoltar uns discos es ficà al llit a les 9’30.
Noticia metereològica:
Temps sec. Vent fluixet del sud. Cel ras
A les 8, 23º. A les 12, 27º. A les 8, 24º
Menu.
Desdijuni: café amb llet
Dinar: Arròs amb abadetjo i verdura, guisado de carn. Meló.
Berenar: Pa i xocolate
Sopar: Bollit de pataca i batjoques, carn amb pataques fregides. Codonyat.
Dia 13 d’agost de 1933. (diumenge)
La Colònia s’ha llevat a les 7 del matí i totseguit han fet la neteja personal i bucal. S’ha
hissat la Senyera. A les 8 s’ha desdijunat. Tots els infants han escrit a llurs famílies. Després
han pres l’esmorzar.
El Professor Sr. Boix amb un equip d’infants ha preparat material per a caçar papellones.
La resta, sota la direcció dels altres Professors han anat a l’ombra d’un bosquet d’alzines on
han estat llegits 2 contes i fets els comentaris pertinents; s’ha assajat l’himne «Vent de
Ponent» i la cançó popular «El Caragol»30. A les 12’30 ha dinat.
Després de dinar ha jugat i a les 2’50 una tronada ha fet una mica de pluja. En berenar
ixqué d’excursió cap a la masia del Sastre, terme de Culla. Vegeren un forn de calç i es donà
una lliçó ocasional. Es replegaren fòssils i es recolliren vegetals.31
En haver sopar un Sr. Professor recità un conte i seguidament es gità la Colònia.
L’infant que ahir prengué mal seguix millor. Tots els altres en perfecte estat.

30. Les cançons que els xiquets cantaren en la Colònia apareixen transcrites en I Colònia escolar
Valencianista. Sant Pau d’Albocàsser, Agost de 193., CD-Rom, Castelló, Fundació Càtedra Enric Soler
i Godes / C.P. Juan Carlos I, 2003.
31. Sobre la visita al forn de calç vegeu SALVADOR, C. «Colonia de veraneantes de la «Societat
Castellonenca de Cultura» Heraldo de Castellón de 18 agost 1933 amb redacció de l’alumne Miquel
Català i SALVADOR, C. «Colònia de vacances de la «Societat Castellonenca de Cultura». Sant Pau
d’Albocacer» República de 17 agost 1933 amb redacció de l’alumne Miquel Català.
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Noticia metereològica:
Temps sec. Vent fluix pel dematí; tarde, net bufades fortes de tronada. Cel ras pel de matí;
per la tarde pluja escasa de tronada.
A les 8, 23º. A les 12, 27º. A les 8, 22º 5’
Menu.
Dinar: Paella amb pollastre; tomata amb tonyina; entremesos; meló d’Alger.
Berenar: Pa i xocolate.
Sopar: Fesols bollits; truita; melocotó.
Dia 14 d’agost de 1933. (dilluns).
A les 7 s’ha llevat i ha fet la toaleta.
Avui, en hissar la Senyera, ha estat cantat , com ho serà cada mati l’himne Vent de Ponent.
Entre desdijuni i esmorzar ha jugat. Més tard ha fet una redacció sobre la vida de la
Colònia del dia anterior. En el bosc d’alzines ha rebut una lliçó d’història valenciana. (Felip
V, batalla d’Almansa, crema de Xàtiva, pèrdua de les nostres llibertats; renaixement actual)32.
En Boix ha llegit una poesia patriòtica seua.
Després de dinar lliçó sobre respiració i fecundació dels vegetals.
Després de berenar, excursió a la Rambla Vidua.
En haver sopat, contes pels infants i mestres amb correcció de llenguatge.
Durant el sopar uns amics de la Colònia, el Sr Penya, ens visita i entrega uns dolços per
als nens.
L’infant millora. Ha hagut necessitat d’atendre’l de buferotes no malignes.
Un altre infant es posa malalt d’indigestió. Durant la nit un altre indigest.
Noticia metereològica:
Temps sec. Vent de ponent fort devegades. Cel ras.
A les 8, 23º. A les 12, 27º. A les 8, 23º.
Menú
Desdijuni i esmorzar com cada dia.
Dinar: Potaje, ous en salsa, sardines amb oli i meló.
Berenar: Pa i formatge.
Sopar: Puré, abadejo amb pataques i galletes.
Dia 15 d’agost de 1933 (dimarts)
Avui ha estat donada pel Sr. Boix una lliçó sobre els insectes: naixement, metamorfosi,
utilitat i manera de caçar-los i col·leccionar-los. S’ha dibuixat un pixaví i alguns l’han
il·luminat. Lectura d’una faula.
Sota una alzina el Sr. Salvador ha llegit poesies líriques i patriòtiques de Cebrian Ibor,
Bayarri, Badenes Dalmau, Assins, Caballero i Aguirre Matiol.

32. Un resum d’esta lliçó, fet per l’alumne Josep López Cabedo es pot veure a SOLER GODES, «La
Colònia de Vacances de la Societat Castellonenca de Cultura. Tasca i esplai» El Camí, 2 setembre 1933.
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Després de berenar excursió a la muntanya el Pla del Bou.
Abans de sopar jocs populars i abans d’anar a dormir narració de contes.
Els infants malalts estan ja bons. Els altres en completa salut.
Noticia metereològica:
Temps sec. Vent fluix del sud. Cel ras pel matí; per la vesprada núvols solts blancs. Per
la nit fa un ventet molt fresc.
A les 8, 23º. A les 12, 27º. A les 8, 22º
Menú
Desdijuni: café amb llet
Esmorzar: pa i sardineta amb oli
Dinar: fideus amb carn de cabrit; llonganisses amb tomata i pastissos.
Berenar: Pa i xocolate
Sopar: Bollit de pataca i batjoques ; ous ferrats amb pessols i seba i pastissos.
Dia 16 d’agost de 1933 (dimecres).
La lliçó avui ha estat sobre llenguatge explicant la derivació de les paraules reunides en
famílies. Consequència: l’ortografia d’una família de paraules és, en general, la mateixa. Per
a completar la lliçó sobre llenguatge s’ha efectuat, al bosc, una sessió col·lectiva de lectura
del conte «La Coveta de la Seda» i ha estat repartit un exemplar a cada un dels infants.
Aquesta vesprada la Colònia s’ha dividit en 2 grups; l’un amb el professor Sr. Boix; han
caçat animalons i s’ha explicat la vida d’alguns insectes i s’han replegat vegetals i parlat sobre la fecundació dels vegetals33. L’altre grup ha anat a Albocàcer i s’ha visitat el metge Dr.
Sanjuan qui ha receptat un ungüent per a curar una eixidura, que ja portava de Castelló, no
maligna, i que segons el metge no s’apega.
Tots els infants en perfecte estat de salut.
Noticia metereològica:
Temps sec. Vent fluix i fresquet del sud. Cel ras
Temperatura. A les 8, 22º. A les 12, 27º. A les 8 tarda, 23º 5’
Desdijuni: café amb llet
Esmorzar: pa i formatge roig
Dinar: Sopa de pastes, olla de sigrons, peix amb pimento i meló.
Berenar: pa i xocolate.
Sopar: Minestra de verdura, papes amb peix i llonganissa i melocotó
Dia 17 d’agost de 1933 (dijous)
Gimnàstica respiratòria pel Sr. Soler. Cada mati es farà després del desdijuni.
El Sr. Porcar ha explicat una lliçó sobre Hª de l’Art (abans de la prehistòria). Els xics han
fet un dibuix i redactat un resum de la lliçó34.
33. Un resum d’esta lliçó, fet per l’alumne Josep Sanz es pot veure a SOLER GODES, «La Colònia
de Vacances de la Societat Castellonenca de Cultura. Tasca i esplai». El Camí, 2 setembre 1933.
34. Un resum d’esta lliçó, fet per l’alumne Tomàs Escuder es pot veure a SOLER GODES, «La
Colònia de Vacances de la Societat Castellonenca de Cultura. Tasca i esplai» El Camí, 2 setembre 1933.
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Cacera d’insectes dirigida pel Sr. Boix.
Per la tarda visita a Albocàcer per vore corregudes de cavalls, mulats, etc35.
En retornar jocs populars.
Per la nit contes pels Srs. Boix i Porcar.
Avui un infant es posa malalt. Te 39º de febre. El visita un metge i recepta purgant i
lacteol. L’infant malalt d’ahir seguix igual. Els altres tots bons.
Noticia metereològica:
Temps sec. Vent fluix del sud-oest. Cel ras.
Temp. A les 8, 23º. A les 12, 21º 5’. A les 8, 23º
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i sardineta amb oli.
Dinar: Arròs amb sigrons i abadejo; llomello amb seba i carabasseta i meló.
Berenar: pa i formatge.
Sopar: fessols bollits, ous ferrats amb pimentó i raïm.
Dia 18 d’agost (divendres).
Gimnàstica que ho és cada matí, a l’aire lliure pel Sr. Soler.
La lliçó d’avuí, ocasional, ha estat de fisiologia. S’ha caçat un dragó i el Sr. Porcar ha fet
la disecció de l’animal. Els infants molt complaguts han redactat després un resum de la lliçó
i dibuixat un dragó il·lustrant el treball36.
Més tard i abans de dinar s’ha fet lectura de literatura valenciana per tots els infants i han
cantat cançons populars.
Per la vesprada s’ha fet passeig per la muntanya i lliçons ocasionals.
Després de sopar contes i referències històriques.
L’infant malalt, una vegada purgat ha millorat. El Dr. Sanjuan que l’ha visitat ordena
prenga llet cada 2 hores. A més cada 2 hores se li dóna lacteol. Quasi no te febra.
L’altre, qui té l’eixidura, millora ràpidament. Tots els altres en perfecte estat de salut.
Noticia metereològica:
Temps sec. Vent fluix del sud. Cel ras
Temperatura. Mati a les 8, 23º. A les 12, 27º. A les 8, 24º
Desdijuni : café amb llet.
Esmorzar: pa i formatge de bola.
Dinar: Fideus, guisado de carn amb pataca i meló.
Berenar: pa i codonyat.
Sopar: bollit, truita i raïm.
35. Llavors es celebraven les festes que tots els anys Albocàsser festeja la Mare de Déu d’Agost.
36. Un resum d’esta lliçó, fet per l’alumne Tomàs Escuder es pot veure en PORCAR, A. «Colònia
de Vacances de la «Societat Castellonenca de Cultura». Lliçó ocasional», República, 31 agost 1933. Un
altre resum, fet per Joaquím Alonso en PORCAR, A. «Colònia de Vacances de la «Societat Castellonenca
de Cultura». Lliçó ocasional», Diario de Castellón, 29 agost 1933.
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Dia 19, dissabte.
La lliçó d’avui, donada pel Sr. Soler sobre Hª de València (pobles primitius fins els
romans) ha estat illustrada amb 2 dibuixos cartogràfics a més de la redacció corresponent.
Els infants han assatjat «Pagesia», cançó popular amb moviments rítmics i actituds
plàstiques.
Per la vesprada s’ha fet un passeig pel camp, abans, però, el Sr. Porcar ha donat una lliçó
referent a la brúixola.
Durant l’excursió la lliçó ha estat sobre la formació de les fonts, corrents subterrànies,
albencs, coves, etc.
Els infants malalts estan quasi bé. El que ahir era al llit, febrós, s’alçat i ha pres una mica
de «caldo» i s’ha llevat. Tots els altres bons i sans.
Noticia metereològica:
Temps sec. Vent fluix del sud. Cel ras.
Temperatura: A les 8, 23º. A les 12, 27º. A les 8 nit, 23º
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i formatge.
Dinar: arròs amb llomello, mandonguilles d’abadejo amb pèssols, meló.
Berenar: pa i xocolate.
Sopar: batjoquetes, féssols amb carn, raïm.
Dia 20 (diumenge)
Avui per ser diumenge les tasques de la Colònia no han estat tan intenses. A més de les
tasques de primeres hores, iguals cada dia s’ha fet lectura de poemes de Goethe i s’ha narrat
la seua biografia i s’han fet comentaris pel Sr. Porcar.
Per la tarde s’han narrat contes i s’han fet jocs populars.
Tots els infants estan bons de salut. Únicament es cura encara l’infant de l’eixidura.
Temps sec. Vent fluix del sud-oest. Cel ras de mati; tarde algun núvol.
Temperatura: A les 8, 23º. A les 12, 28º. A les 8 nit, 23º 5’.
Desdijuni : café amb llet.
Esmorzar: pa i formatge.
Dinar: paella, peix, raïm i bombons.
Berenar: pa i xocolate.
Sopar: bajoques, ternera amb salsa i raïm.
Dia 21 (dilluns)
Gimnàstica com cada matí.
Lliçó d’Història Natural –plantes i insectes– pel Sr. Boix. Els xics han redactat la lliçó i
l’han il·lustrada amb dibuixos colorits.
Lectura de Goethe i cant.
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Per la vesprada joc i cant. No s’ha sortit a passeig a causa de la pluja i s’han dividit els
xics al redós dels Mestres; contes i converses.
Després de sopar, contes.
Tots els infants tenen bona salut. El de l’eixidura va millor.
Temps humit. Vent fluix del sud-oest. Cel núvol i pluja de tormenta per la tarde amb trons
Temperatura: A les 8, 23º. A les 12, 27º. A les 8, 23º
Desdijuni : café amb llet.
Esmorzar: pa i formatge de bola.
Dinar: fideus, ternera amb tomata i raïm.
Berenar: pa i xocolate.
Sopar: sopa de pataca, ous ferrats amb albargines i gal·letes.
Dia 22 (dimarts)
Gimnàstica
Lliçó d’Hª del País Valencià sobre la dominació romana amb il·lustracions, pel Sr. Soler.
Per la vesprada jocs i cants.
Lliçó sobre Hª de l’Art Valencià pel Sr. Porcar: dibuix d’armes, monuments i pintura rupestre37.
Excursió pel mas del Viduo al Tancat. Durant l’excursió un infant s’ha posat malalt i ha
estat baixat a pes de braços. S’ha gitat i ja està bé.
Després de sopar, contes.
L’infant de l’eixidura millora. Els altres estan bé.
Temps fresc. Vent fluix del sud. Cel núvol pel matí, ras pel migdia i núvol per la tarde.
Temperatura: A les 8, 21º. A les 12, 24º. A les 8, 21º.
Desdijuni:
Esmorzar: pa i sardineta amb oli.
Dinar: Arròs amb conill, peix amb pimentó i gal·letes.
Berenar: pa i xocolate.
Sopar: Sopa d’all, truita i pataques fregides i gal·letes.
Dia 23 (dimecres)
Gimnàstica.
Lliçó d’Hª Natural pel Sr. Boix sobre «Les flors, els fruits i les llavors» amb il·lustracions
acolorides i redacció38.
37. Un resum d’esta lliçó, fet per l’alumne Tomàs Escuder es pot veure a SOLER GODES, «La
Colònia de Vacances de la Societat Castellonenca de Cultura. Tasca i esplai» El Camí, nº. 2 setembre
1933.
38. Un resum d’esta lliçó, fet per l’alumne Josep Sanz es pot veure a SOLER GODES, «La Colònia
de Vacances de la Societat Castellonenca de Cultura. Tasca i esplai» El Camí, nº. 2 setembre 1933.
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Contes i cants.
Per la tarde lliçó d’Hª sobre Jaume I, Conquesta de València, Furs, successors de Jaume I,
la Unió i Francesc de Vinatea.
L’excursió fou al Pou de la Figuera i es donaren lliçons ocasionals.
Per la nit narració de contes.
Els infants bons de salut.
Temps sec. Vent del sud-oest. Cel ras; a estona passen de presa les núvoles.
Temperatura: A les 8, 20º. A les 12, 25º. A les 8, 23º
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i formatge de bola.
Dinar: Guisat de carn i pataques, peix i gal·letes.
Berenar: Pa i xocolate.
Sopar: Bollit, ous amb tomata i galletes.
Dia 24 (dijous)
Pel dematí lliçó sobre llenguatge explicant la formació del plural dels noms.
Lectura de poemes de Goethe i cant.
Per la tarde lliçó sobre Hª de l’Art explicant el Sr. Porcar l’art ibèric.
Sessió de dibuix del natural.
Un infant que ha estat herniat es queixa una mica. És reconegut i es ressol portar-lo a
Castelló per donar compte a la família i que una vegada l’embenen i amb el consentiment
mèdic retorne a la Colònia39. Els altres infants tots bons.
Temps humit. Vent de l’est. Cel ras pel matí; per la tarde nuvolós i per la nit llamps, vent
i tormenta.
Temperatura: A les 8, 22º. A les 12, 24º. A les 8, 21º.
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i «besugo» amb all-i-oli.
Dinar: Sopa de pasta, carn amb albargines i melocotó.
Berenar: pa i xocolate.
Sopar: Sopes de pa, ous fregits amb pataques i gal·letes.
Dia 25 (divendres)
A les 8’15 el Sr. Porcar marcha a Castelló amb l’infant herniat, el presenta a la família i
és embenat retornant a la Colònia a les 6 de la tarde.
La lliçó d’avui ha estat sobre Hª Natural (mineralogia) havent-la explicada pel Sr. Boix.
Per la tarde el mateix Sr. Boix durant l’excursió al Tossal del Puig on sembla que hi ha
una mola murada parlà als infants de les poblacions ibèriques.

39. Es tracta de l’alumne Emili Sànchis Cardona.

LA

COLÒNIA DE VACANCES DE LA

SOCIETAT CASTELLONENCA

DE

CULTURA

411

Per la tarde es rep la visita dels Srs. organitzadors de la Colònia Huguet, Peña i Vivas. A
la Colònia només hi havia 4 infants els quals cantaren l’himne Vent de Ponent. Vegeren
treballs dels infants i es percataren de la situació actual de la Colònia no obstant ésser els
colonos d’excursió.
Temps sec. Vent del sud. Cel ras; per la nit boirós.
Temperatura: A les 8, 23º. A les 12, 25º. A les 8, 22º.
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i sardineta amb oli.
Dinar: Arròs amb fessols i abadejo, carn amb tomata i melocotó.
Berenar: pa i xocolate.
Sopar: Sopa de pataca, carn metxada amb pèssols i codonyat.
Dia 26 (dissabte)
La lliçó d’avui ha estat de llenguatge explicant-se i fent-se exercicis sobre la formació del
femení en els noms40.
Després s’ha fet lectura del «Tomba-Tossals» i cants rítmics.
Per la tarde els infants surtiren d’excursió amb els Sr Soler explicant-se Lliçóns ocasionals.
Per la nit contes pels professors i per els nens.
La salut de tots els nens és perfecta.
Temps sec. Vent fluix sud-oest. Cel ras, a migdia boirós
Temperatura: A les 8, 23º. A les 12, 26º 5’. A les 8, 22º.
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i riojana.
Dinar: fideus, carn amb pataques i raïm.
Berenar: pa i xocolate.
Sopar: potaje de sigrons, ous ferrats amb pataques i raïm.
Dia 27 (diumenge)
Pel dematí els infants han fet correspondència familiar particular. Ha vingut el Sr. Inspector En Josep Ramon acompanyat dels Srs mestres d’Albocàcer. El Sr. Inspector ha vist
els treballs dels infants manifestant que trobava bona l’orientació dels treballs de la Colònia.
A les 3’50 ha marxat el Sr. Inspector havent dinat a la Colònia.
Els infants han tingut sessió de lectura de contes i cant.
Per la tarde s’han fet 2 grups. L’un amb el Sr. Porcar ha fet dibuix del natural i ballets
rítmics. L’altre amb el Sr. Boix ha anat d’excursió i fet Lliçóns ocasionals.
Després de sopar s’ha narrat un conte.

40. Un resum d’esta lliçó, feta per l’alumne Ricard Capilla es pot veure a SOLER GODES, «La
Colònia de Vacances de la Societat Castellonenca de Cultura. Tasca i esplai» El Camí, nº. 2 setembre
1933.

412

E. SÁNCHEZ ALMELA - F. OLUCHA MONTINS

Temps sec. Vent fluix del sud. Cel ras
Temperatura: A les 8, 23º. A les 12, 26º. A les 8, 23º 5’.
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i formatge.
Dinar: paella amb pollastre, carn amb pèssols i raïm.
Berenar: pa i riojana.
Sopar: fessols bollits, llonganisses amb tomata i codonyat.
Dia 28 (dilluns)
La lliçó d’avui pel dematí ha estat d’Hª Valenciana sobre el rei Pere II i la Guerra de la
Unió; el Compromís de Casp i Ferran I el Catòlic amb les corresponents il·lustracions.
Després es llegiren contes literaris.
Per la tarde es donà una lliçó de llenguatge explicant-se i fent-se pràctiques sobre l’ús de
l’apòstrof.
Més tard es féu l’excursió corresponent.
Un infant te un ull una mica irritat. L’ha vist el metge i ha receptat. Tots els altres nens
bons de salut.
Noticia metereològica:
Temps sec. Vent fluixet del sud. Cel ras
Temperatura: A les 8, 24º. A les 12, 26º’5. A les 8 nit, 23º
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i riojana.
Dinar: Potaje, llonganissa, carn, berengena i pimentó i raïm
Berenar: Pa i xocolate.
Sopar: Bollit, abadejo amb tomata i codonyat.
Dia 29 (dimarts)
La lliçó d’avui ha estat donada pel Sr. Soler. Hui ha explicat el segle d’or de la nostra literatura i ha donat a conèixer la impresió del primer llibre de la península i els noms dels
poetes i prosistes clàssics i el títol de les principals obres que van escriure. Després ha hagut
sessió de cançons populars.
Per la vesprada el Sr. Salvador ha interessat els nens perque redactaren somnis personals
havent-los escrit alguns d’ells41.
S’ha fet excursió
Els nens estan bons de salut.
Noticia metereològica:
Temps sec. Vent del sud-oest. Cel ras.
A les 8, 24º. A les 12, 28º 5’. A les 8, 27º 5’.
41. Vegeu Apèndix documental nº V.
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Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i formatge del terreny.
Dinar: fideus, carn amb all-i-oli i melocotó.
Berenar: pa i formatge.
Sopar: pataques fregides, carn amb tomata i codonyat.
Dia 30 (dimecres)
La lliçó d’avui ha estat dedicada a llenguatge i referent a la numeració. L’ha explicada el
Sr. Salvador i han estat fetes frases d’aplicació.
Després s’ha cantat.
Per la tarde lliçó de Hª Valenciana pel Sr. Soler i excursió.
Els infants estan, tots, bons de salut.
Temps humit pel matí. Vent fluix del sud. Cel ras pel matí. Per la tarde s’ennuvola i per
la nit plou.
Temperatura: A les 8, 23º 5. A les 12, 27º. A les 8, 22º
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa amb «besugo» i all-i-oli i figues.
Dinar: Guisado amb carn, ous amb tomata i melocotó.
Berenar: pa i riojana
Sopar: Sopa de pataca, ous amb ceba i gal·letes.
31 (dijous)
La lliçó d’avui ha estat d’Educació cívica referent al punt de respecte a les persones,
personalitat, béns materials i espirituals, opinions, etc, terminant amb la recitació i còpia d’uns
proverbis de Ramon Lull.
Per la tarde el Sr. Soler ha continuat la seua acostumada lliçó d’Hª de València. Després
de berenar, excursió. Per la nit, contes.
Els nens tots bons.
Noticia metereològica:
Temps humit. Vent fluix del sud. Cel nuvolós pel matí.
Temperatura: A les 8, 24º. A les 12, 24º. A les 8
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i sardineta amb oli.
Dinar: Arròs caldòs, carn amb pimentó i codonyat.
Berenar: pa i xocolate.
Sopar: bollit de bajoques i pataca, carn amb albergines i galletes.
1 de setembre (divendres)
La lliçó d’avui ha estat dedicada a Hª de l’Art Valencià, ha parlat de l’Art romà el Sr.
Porcar i els nens han redactat un resum i il·lustrat amb dibuixos.
Després han cantat.
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Aquesta tarde han fet la primera excursió llarga de les projectades per a final de Colònia.
Ha estat visitada pels infants, acompanyats pels Srs. Soler i Boix amb la cooperació del Sr
Manuel Pastor estudiant del Magisteri la vila de Serratella a 10 Km de sant Pau. Pel barranc
de la Calçada i ermita de Sant Joan s’ha arribat al poble, visitant església, escola, etc.
Els infants han restat contentíssims de la pròpia performança. Tots ells estan bons de salut.
Noticia metereològica:
Temps humit. Vent fluix del sud-oest. Cel ras pel mati; a la tarde núvol.
Temperatura: A les 8, 23º. A les 12, 24º. A les 8, 23º
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i riojana.
Dinar: potaje, abadejo amb suc, galletes.
Berenar: pa i xocolate.
Sopar: pataca amb ceba, truita amb albargina, codonyat.
Dia 2 (dissabte)
La lliçó d’avui ha estat sobre Hª Natural (roques) éssent il·lustrat el treball resum de
redacció. Després s’ha assatjat una cançó ritmica.
Per la tarde el Sr. Porcar ha donat la seua lliçó d’Hª de l’Art (art cristià) amb redacció i
dibuixos.
Després de berenar ha continuat l’assaig de a cançó rítmica.
Els infants estan bons de salut
A l’ermita ha hagut missa. Avisats els infants que el que volgués asistir ho fes, es
presentaren 4 infants.
Noticia metereològica:
Temps sec. Vent fluix del sud. Cel ras
Temperatura: A les 8, 23º. A les 12, 25º. A les 8, 22º 5’.
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i xocolate.
Dinar: Sopa de fideus, guisado de carn, melocotó.
Berenar: pa i riojana.
Sopar: bollit de pataca i bajoques, mandonguilles amb tomata, galletes.
Dia 3 (diumenge)
Avuí ha estat un dia de visites. Pel dematí ens visità un grup de pares d’infants i d’amics
de la Colònia. A les taules del menjador han estat posats els treballs dels infants. Els visitants
han vist els treballs . El Sr Josep Garcia, pianista, que ha vingut amb un harmònium ha donat
un recital de música selecta per a que els infants es delectaren.
Els nens han fet manifestacions de cants i ballets ritmics.
Per la tarde ens ha visitat l’Ajuntament d’Albocàcer. Els nens tornen a cantar i a fer rítmica.
Tots els infants bons de salut.
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Noticia metereològica:
Temps sec. Vent fluix del sud-oest. Cel ras.
A les 8, 20º. A les 12, 27º. A les 8, 24º
Esmorzar: xocolatada i caramels.
Dinar: paella valenciana i llonganisses amb papes, entremés i pastissos.
Berenar: pa i riojana i gal·letes.
Sopar: fessols, carn metxada i pastissos.
Dia 4 (dilluns)
Avui ha estat donada una lliçó d’Hª Natural sobre minerals, origen, extracció, fossa i
utilisació.
Han fet els nens correspondència familiar.
Per la tarde la lliçó ha estat d’Hª de l’Art sobre els estils gotic i àrab.
Més tard lectura de contes al bosc i cançons populars.
Temps sec. Vent fluix del sud-est. Cel ras.
A les 8, 20º. A les 12, 25º. A les 8, 22º
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i sardineta amb oli.
Dinar: Arròs amb carics, llonganisses amb tomata i codonyat.
Berenar: caragols amb suc.
Sopar: Verdura (bollit) albergines amb abadejo i galletes.
Dia 5 (dimarts)
El Sr. Porcar avui ha donat la lliçó d’Hª de l’Art corresponent a l’estil gòtic valencià amb
les corresponents il·lustracions i redacció aiximateix que en la lliçó de la vesprada que ha
tractat sobre pintura (Jacomart, Reixach, Pere Nicolau i Anton Perez) i art industrial (mobles,
ferros, brodats, ceràmica, talla, esmalts).
Abans de dinar s’han fet cants rítmics.
Un infant s’ha posat al llit amb una mica de dolor de cap.
Temps humit. Vent fluix del sud-est. Cel ras pel matí; vesprada boires; nit trons i pluja.
A les 8, 22º. A les 12, 25º 5’. A les 8, 20º.
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i xocolate.
Dinar: potaje de sigrons, guisat de carn i codonyat.
Berenar: pa i xocolate.
Sopar: sopa de pataca, carn amb seba i pèssols i galletes.
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Dia 6 (dimecres)
La lliçó matinal d’avui, Hª de l’Art, ha tractat sobre [blanc].
La lliçó de la tarde, explicada pel Sr. Boix porta per títul «La naturalesa, llibre admirable». S’ha copsat la Natura en diferents aspectes i els infants han redactat el resum i feta una
il·lustració.
Més tard s’ha fet un passeig cap a la Rambla on els nens amb sorra han construït un
poblat àrab.
En retornar, cançons.
Després de sopar el Sr. Porcar ha preparat els infants que demà aniran a la Valltorta per
estudiar les pintures rupestres.
Tots els nens bons de salut.
Temps fred. Vent fluix del sud. Cel boirós pel matí; ras per la tarde.
A les 8, 20º. A les 12, 21º 5’. A les 8, 19º 5’.
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i riojana.
Dinar: fideus, abadejo amb pimentó torrat, galletes.
Berenar: pa i xocolate.
Sopar: Féssols, pataques fregides i ous ferrats, galletes.
Dia 7 (dijous)
Com una ampliació a les lliçons explicades d’Hª de l’Art s’ha efectuat una visita col·lectiva
amb un equip de 8 nens i 2 professors (Srs. Porcar i Soler) a diferents coves situades al
Barranc de la Valltorta. S’han visitat vàries coves, s’han vist pintures rupestres a les coves
del Civil, Rull i dels Cavalls i s’ha explicat quelcom referent a la vida i costums de l’home
prehistòric. Els nens verament entusiasmats per poder palesar i admirar les mencionades
pintures han copiat amb força interés alguns dibuixos trets directament del natural.
Durant l’excursió es replegaren fòssils.
Els nens que es quedaren a la Colònia feren la vida ordinària.
Per la tarde es reb la visita dels Srs organitzadors de la Colònia Peña i Noguera acompanyats de l’escriptor català Sr. Carles Soldevila als quals els fou mostrats els treballs dels
nens i les capses dels insectes replegats durant el mes.
Els nens cantaren davant els visitants l’himne Vent de Ponent.
Tots els infants sans i bons.
Temps sec. Vent fluix del sud-est. Cel ras
A les 8, 20º. A les 12, 22º. A les 8, 19º
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i xocolate.
Dinar: arròs, truita i galletes.
Berenar: pa i riojana.
Sopar: bollit de pataca i bajoques, carn amb suc, galletes.
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Dia 8 (divendres)
La lliçó d’avuí, donada pel Sr. Porcar sobre Hª de l’Art ha versat sobre l’Arquitectura,
escultura i pintura dels segles XVII i XVIII i sobre l’Art industrial (teixits, vidres, ceràmica).
Es il·lustrada amb dibuixos de ceràmica i ferros forjats (aquest dibuixat del natural).
Per la tarde els nens han fet una visita col·lectiva, després d’una breu explicació de l’art
gòtic, renaixement i barroc, a l’ermita de Sant Pau, església i habitacions, on han vist,
complaguts, diverses mostres d’aquestes arts.
Seguidament s’han traslladat al poble d’Albocàcer on han visitat l’Ajuntament on han vist
un finestral gòtic, l’església on es detenen en cada altar estudiant els estils. A la tornada i
davant el peiró que es troba a la carretera es parlà novament de l’art gòtic.
Tots els nens bons de salut.
Temps fresc. Vent fluix del sud-est. Cel nuvolós.
A les 8, 21º. A les 12, 24º.
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i sardineta amb oli.
Dinar: arròs amb carics, carn amb pataques i galletes.
Berenar: pa i xocolate.
Sopar:
Dia 9 (dissabte)
Pel dematí lliçó d’Hª de l’Art. Tema: Arquitectura segle XIX. Es parla remarcant
tendències neoclàsica, acadèmica i romàntica. Escultura segles XIX i XX. Es citen com a
imaginers: Esteve, Pujol, etc i com a classicisme a lo grec a Benlliure i els seus deixebles
Capuz, Pinazo, Vicent, Ortells. Pintura segles XIX i XX: Seguidor de Goya, Agusti Esteve i
academistes Oliet i Carbó. Com a introductor del nou academisme Josep Aparicio i del
romanticisme Carles Giner. Com a pintors d’Hª Ferrandis i Gisbert i pintors moderns
Agrassot, Casanova, Castell, Martinez Cubells, Muñoz Degrain, Josep Benlliure, Colorista:
Sorolla. Intèrprets de les noves corrents Anglada, Benedito, Mongrell i Porcar.
Per la tarde els Srs. Mestres redacten les fitxes sobre el concepte que cada infant de la
Colònia els mereix.
Un infant es posa malalt. El termometre senyala 40º 8’, i es crida el metge. És purgat
immediatament.
Temps humit i fresc. Vent fluix del sud-est. Cel nuvolós; plou un poc a les 3 de la tarde.
A les 8, 20º. A les 12, 20º 5’.
Desdijuni: café amb llet.
Esmorzar: pa i riojana.
Dinar: Potaje de sigrons, carn amb pataques i suc, meló.
Berenar: pa i xocolate.
Sopar: pataca amb caldo, mandonguilles amb tomata i meló.
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Dia 10 (diumenge)
És el darrer dia de la Colònia. Els infants es lleven a l’hora de costum, i totseguit es dediquen a replegar els efectes personals enfardant i emmaletant roba i objectes.
Després d’esmorzar arriba l’altobús amb el qual ha de fer-se l’excursió final a Benassal i
Font d’En Segures. Com l’infant malalt no pot llevar-se segons indicació mèdica resten a la
Colònia amb ell els professors Srs. Porcar i Soler.
Amb els Srs, Salvador i Boix arriba la Colònia a les 11 a Benassal. Visita al poble;
muralles, portals, torres, casa de la Vila, etc. A les 12 puja a Font d’En Segures, on es visita
la fotn, hotels, passeigs. Es dina de gelat a l’aire lliure. Una forta tronada desfà el programa
per a la tarde i a les 3 devalla la Colònia cap a Sant Pau on replega el malalt i mestres marxant
a Castelló on arriba a les 7.
Els familiars reben els infants i tots amb grans mostres de goig.

III
Administració de la Colònia de Vacances de la Societat Castellonenca de Cultura.
Despeses produïdes durant el període de Colònia. 1933.
Arxiu. S. C. C.
Administració Colònia
Un xiulet
Segells de correus per a correspondencia infantil familiar
Medicaments, cotofluix, benes, glassa, alcohol
2 sonda i pera
Agulles per a insectes i agulles de cap
4 Capses per a col·leccionar insectes
Tela per a vestir les capses d’insectes
Fil d’empalomar
Un vidre per a les capses d’insectes
1 Kg de filferro, tatxes i pilotes
Goma i cola per a pegar i segells de correus de 2 cèntims
12 postals de correus
2 carrets fotogràfics
200 sobres
Viatge a Castelló acompanyant el nen Emili Sanchis
Viatge en auto a la Valltorta

1’00
19’15
22’70
4’75
5’60
16’00
0’40
0’60
0’90
3’45
1’95
1’80
5’60
1’60
15’95
6’30

ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.

24’00
15’00
1’80
7’00

ptes.
ptes.
ptes.
ptes.

Notes del Sr. Tirado.
Cuina
8 Kg de carn
25 Kg de pa
3 Kg de batjoques
Pernil, xoris i botifarres
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1 litre vi de xerés
7 dotzenes d’ous
3 pollastres i 2 conills
19 arrobes de llenya
1 Kg de bajoqueta
4 dotzenes d’ous
25 Kg de pa
3 Kg de carn
3 Kg de carn
Ous
25 pans
50 pans
3 Kg carn
6’50 dotzenes d’ous
25 pans
3 Kg de carn
3 pollastres i 2 conills
1’50 arroba d’oli
Polvos i lleixiu
4’50 dotzenes d’ous
Dia 20.-50 pans
4’50 dotzenes d’ous
2 conills
Dia 22.- 25 pans
Dia 23.- 25 pans
.- 3 Kg de carn
Dia 24.- 25 pans
.- 4 Kg de carn
.-4 dotzenes d’ous
Dia 25.- 25 pans
.- 7 Kg de carn
.- 3 dotzenes d’ous
Dia 26.- 25 pans
.- 3’50 Kg de carn
Dia 27.- 3 pollastres i 2 conills
.- 50 pans
.- 1’50 arrobes d’oli
Dia 28.- Bledes
Dia 29.- 25 pans
.- 6 Kg de carn
.- Lleixiu i blavet
Dia 30.- 25 pans
.- 3 Kg de carn
.- 2 Kg lleixiu en pols
Dia 31.- 25 pans
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2’00
16’45
18’30
14’50
0’50
9’40
15’00
9’00
9’00
7’05
7’15
15’00
9’00
15’40
7’50
9’00
18’00
27’00
1’20
10’35
15’00
10’55
6’80
7’50
7’50
9’00
7’50
12’00
9’45
7’50
21’00
7’05
7’50
10’50
21’60
15’00
27’00
0’30
7’50
18’00
0’65
7’50
9’00
1’00
7’50

419
ptes.
ptes.
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ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
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.- 7 Kg de carn
21’00 ptes.
Dia 1.- 25 pans
7’50 ptes.
.- 4 dotzens d’ous
9’40 ptes.
.-1’50 Kg de farina
1’10 ptes.
Dia 2.- 25 pans
7’50 ptes.
.- 7 Kg de carn
21’00 ptes.
Dia 3.- 50 pans
15’00 ptes.
.- 3 pollastres
16’30 ptes.
Dia 4.- 1 Kg de farina
0’75 ptes.
.- 3 ous
0’60 ptes.
Dia 5.- 25 pans
7’50 ptes.
.- 7 Kg de carn
21’00 ptes.
Dia 6.- 25 pans
7’50 ptes.
Dia 7.- 25 pans
7’50 ptes.
.- 3 Kg de carn
9’00 ptes.
.- 1’50 arrobes d’oli
27’00 ptes.
.- 2 conills
5’70 ptes.
Dia 8.- 50 pans
15’00 ptes.
.- 4 Kg de carn ’
12’00 ptes.
.- 9 arrobes de carbó
26’35 ptes.
Dia 9.- 20 pans
6’00 ptes.
.- 3 Kg carn
9’00 ptes.
.- 4’50 dotzenes d’ous
10’35 ptes.
.- 0’50 dotzenes d’ous
1’15 ptes.
.- Safrà
1’50 ptes.
.- 4 dotzenes d’ous
9’40 ptes.
.- 1 purgant d’oli ricí i auto
1’60 ptes.
.- 10’50 dotzenes d’ous
24’65 ptes.
.- 0’50 Kg de café molt
5’50 ptes.
.- Blavet
0’25 ptes.
.- Per emblanquinar 2 vegades les habitacions
30’00 ptes.
.- A l’ermità per recados diaris i transport menjar
35’00 ptes.
.- A 2 criades per un sol dia
4’00 ptes.
—————————————————Suma total de gastos
1007’35 ptes.
Falta pagar
Al metge d’Albocàcer Sr. Sanjuan
40 ptes.
Un vidre de la finestra de la casa habitació de la Sra. Mestra
? Pagado
29 dies a cada una de les 2 criades, a 2 ptes per dia i persona
116 Pagado
Rosquilletes comprades pel Sr. Tirado a Benassal
? Id
Pesar els xics a Font d’En Segures
? Id
Transport de «bultos» a Companyia d’autos Hispano-Font d’En Segures
? Id
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Resum
Quantitats en metàl·lic rebudes a la Colònia
Dia 12 d’agost.- Al cuiner Sr. Tirado per gastos de cuina
«?
« .- Al Sr. Salvador per a gastos d’ensenyament
« 18
« .- Al Sr. Salvador per a gastos de cuina
« 25
« .- Al Sr. Salvador per gastos de cuina
« 6 Setembre.- Al Sr. Salvador per gastos de cuina
«9
« .- Al Sr. Salvador per gastos de cuina

Suma

Suma total de gastos
Suma de quantitats rebudes

Diferència

50 ptes.
100 ptes.
200 ptes.
250 ptes.
250 ptes.
125 ptes.
——————————
975 ptes.

1007’35 ptes.
975’00 ptes.
———————
32’35 ptes. saldo a favor del Sr Salvador

Benassal 12 de setembre de 1933
Rubricat Carles Salvador

IV
Ingressos i despeses produïdes per la Colònia de Vacances de la Societat Castellonenca
de Cultura. 1933.
Arxiu. S. C. C.
Detalle de la cuenta de ingresos y gastos originados con motivo de la Colonia escolar en
San Pablo de Albocacer.
Ingresos
Subvencion del Estado
Donativo de D. R. Noguera
Donativo de D. C. Huguet
Donativo de D. R. Mª Huguet
Donativo de D. A. Sanchez Gozalbo
Donativo de D. Fco. Peña
Donativo de D. F. Falomir
Donativo de D. M. Armiño
Donativo de D. J. Fabregat (en aeite)

Pesetas
4.000
1.000
500
500
100
100
50
25
32
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Donativo
Donativo
Donativo
Donativo
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de D. N. Gimeno
de Ferreteria Chermá y Braulio
de D. Adrian Segura
recogido por varios señores

15
15
1’55
30

Total ingresos
Gastos
Utensilios cocina barro cocido, anotado fact.
Factura J. Dols*
Factura patatas, cebollas, etc*
Una canasta, fact. E. Segura
10 litros insecticida
Alimentación compra mercado,
Alimentación compra mercado,
Zotal y pulverizador Flit
Compra mercado
Factura H. de Isidro Gargallo
Compra mercado
Compra mercado
Compra mercado
Compra mercado
Factura B. Ballester*
Factura Farmacia T. Tena*
Factura Hojalateria A. Segura*
Compra mercado
Factura Cherma y Braulio*
Factura R. Trilles*
Factura N. Gimeno*
Factura Vte Gasch*
Factura F. Vivas*
Factura Vte Navarro*
Factura S. Blanch*
Portes encargo
Factura Vte Moncho*
Compra mercado
Enrique Segura
Compra mercado
Factura N. Gimeno*
Varios gastos menores
Factura Mialfo*
Compra mercado
Honorario cocinero y unas meriendas
Fabregat Sales factura aceite
Factura Hipano Fuente En Segures*

6.368’55

nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº

1.
2
2 bis
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Pesetas
14’60
21
18’50
2’25
25
14’40
18
11’20
21
437’50
20’00
20’00
28’00
15’00
66’25
3’25
46’55
18’00
160’50
18’00
293’45
48’45
381’25
26’95
162’75
14’00
105’10
163’15
4’50
16’00
34’00
35’00
16’50
66’65
367’00
32’00
373’35
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Factura Miguel Peña*
Factura Miguel Andres.
Factura Rafael Navarro.
Visita colonia y jornales lavanderas
Honorarios criadas y gratificacion ermitaño
Gastos director de la colonia justificados y
relacionados por el Sr maestro Carlos Salvador
Factura J Dols

nº
nº
nº
nº

37
38
39
40

nº 41

TOTAL

DE

CULTURA
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998’60
224’00
14’00
110’00
20’00
1007’35
27’20
5.635’25

RESUMEN
Total de gastos satisfechos

5.608’05

A Pagar
Honorarios Sres Maestros
Honorarios medico de Albocacer
1’30% por pagos al Estado

400’00
40’00
52’00
492’00

Total Gastos
Remanente
Total igual al de los ingresos

492’00
6.100’05
268’50
6.368’55

Nota: Con la suma de las cantidades señaladas con una cruz de lapicero42 en las facturas
de gastos satisfechos, más las dos cantidades igualmente señaladas en los gastos a pagar
(Maestros y 1’30% pagos del estado) más 97’50 pts. en papeletas de pan, se justifican las
4.000 pts. de la Subvencion del estado, faltando para dicha suma 0’55 pts.
Gastos de Instalación.
Factura H. de Isidro Gargallo
Factura S. Blanch
Factura Rafael Navarro.
Factura Hojalateria A. Segura
Factura Ramon Trilles
Factura J Dols
Factura J. Dols
Factura Cherma y Braulio
Factura Vicente Gasch
Factura Almacenes Miguel Peña.

42. Nosaltres les hem marcat en la transcripció amb un asterisc *.

437’50
162’75
14’00
46’55
18’00
27’20
21
160’50
48’45
998’60
—————
1.934’55
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Gastos de mantenimiento
Factura Fernando Vivas.
Factura Jaboneria Vicente Moncho
Factura Vicente Navarro Babiloni
Factura Vicente Navarro Babiloni
Factura Farmacia T. Tena
Factura Natalio Gimeno
Factura Natalio Gimeno
Alimentacion plaza Albocacer
Honorarios medico de Albocacer y
gastos de envio
Honorarios Sres maestros

381’25
105’10
26’95
18’50
3’25
293’45
34’00
29’75
41’10
400’00
—————
1.333’35

Gastos de transportes
Factura Manuel Andres.
Factura Hipano Fuente En Segures.

224’00
373’35
—————
597’35

Gastos de material escolar
Factura Benjamin Ballester
Factura Benjamin Ballester
Factura Miguel Miralles

40’25
26’00
16’50
—————
82’75

V
Enquesta realitzada als alumnes sobre somnis.
Arxiu. S. C. C.
Colònia de Vacances de la «Societat Castellonenca de Cultura». Una enquesta
Hem demanat, avuí, després d’haver parlat una mica, per poder interessar-los, pels
ensomnis. Els ulls dels infants s’han obert i s’han il·luminat. Com esperàvem, després
d’aquest gest, ningú no ha alçat el braç en demanar que el que no recordés algun somni seu
era rellevat de l’enquesta.
Tots els nens proposats s’han apresat a redactar el seu somni. Un ha manifestat que fea
molt de temps que no somniava però que recordava ben bé el seu darrer ensomi
Totes les redaccions han estat il·lustrades pels mateixos infants; però en veritat els dibuixos
estan per sota les redaccions, llevat de tres casos en els quals les il·lustracions s’adiuen amb
els ensomis.Els altres dibuixos manifesten una certa preocupació que jutgem influènciada per
les revistes infantils actuals de les quals els sabem lectors.
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La redacció ha estat feta, espontaniament, en valenciana llengua. Un infant, l’unic, ha fet
una tal barreja de castellà i valencià tan despreocupada i tan inintel·ligible que ens hem vist
amb la precisio de prescindir d’ella.
Heus aci els ensomis tal com han estat redactts pels infants:
«Una volta vaig ensomiar que estava dalt d’un carafal i un bou se va escapar i va trencar
el carro que estava jo i vaig fugir i vaig muntar a l’arbre i el bou baix de mi i jo vaig caure
damunt del bou i me va pegar una cornada, me va tirar al cel i vaig caure damunt d’un
borreguet i me se va menjar i jo fea:- Ai mare! Ai mare! I ma mare va xafar el borrego amb
una bicicleta».
Tomas Escuder, 12 anys.
«Una volta vaig ensomiar que estava molt ric i un dia me’n vaig anar pel camí i veig una
xica i a la xica dic: Te vols casar en mi? I ella diu: Sí. I me’n vaig anar a casa i me gite i
estant ensomiant vaig ensomiar que de tant ric que estava me quedaven cent duros i li die a
ma mare: Mare, vaig a comprar-me un auto. Mel compre i només me vaig gitar ensomiava
que tenia els cent duros i quan me vaig despertar me vaig quedar molt despagat».
Joan Almela, 11 anys.
«Una volta vaig ensomiar que me perseguia un bou i no podia menejar-me del lloc en què
estava abans de vore que el bou m’havia vist. Al cap d’un moment me paregué que jo
m’encontrava en casa però al moment me paregué que la meua casa se’n derrocava i ja no sé
més. Me despertà la meua mare i s’acabà l’ensomi».
Josep Sans, 13 anys.
«Una volta vaig ensomiar que els guàrdies me denunciaven perqué jo agafava figues i
peres».
(Dibuix)
Manuel Rubert, 9 anys.
«Una vegada vaig ensomiar que estava jo tan tranquil baix d’una noguera i me disposava
a berenar, quan vaig sentir un soroll que me va cridar l’atenció, però no fiu cas i escomencí
a berenar. Al cap d’un rato me veig un galifant i jo ple de temor escomence a còrrer perseguit
per l’homenot i ja m’agafava i escomence a cridar i fou entonces quan ma mare acudi als
crist i em despertà. Vaig dormir tranquil ja tota la nit».
Ricard Capilla, 12 anys.
«Una volta vaig ensomiar que jo anava en aeroplà i que vaig caure des dalt de l’aeroplà a
un parallamps i mel vaig clavar per la cama i m’eixia per la boca i després d’haver caigut de
dalt me vaig alçar i no tenia res. Me’n vaig anar corrent a casa i entonces m’ix un bou; de
tant que corria vaig passar de punta a punta tot Nova Yorck».
Andreu Alpuente, 13 anys.
«Una volta vaig ensomiar que anava per el carrer major (Castelló) i un gitano me va pegar una navajada i jo me regirava per enterra».
Joaquim Masip, 10 anys.
«Una volta vaig ensomiar que dos hòmens me varen agafar i se me varen emportar en un
barco i quan estava molt fondo me varen tirar a l’aigua i uns peixos me se varen menjar a
mossos i s’acaba l’ensomi».
Pere Mateu, 12 anys.
«Una volta vaig ensomiar que me van vore dos homens i jo estava dormint baix d’un arbre
i quan vaig sentir un soroll en seguida me vaig despertar i vaig vore eixos hòmens. Vaig apre-
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tar a còrrer i ells m’acaçaven i vaig caure des de dalt d’un barranc a baix i quan estava casi
en terra tornava a pujar com si volara fins l’altre costat de barranc. En seguida van agafar
una pedra i me la van tirar a mi i jo vaig cridar: !Mare, que me maten! I en seguida me vaig
despertar i vaig vore que no hi havia res».
Josep Lopez, 12 anys.
«Una volta vaig ensomiar que vaig anar a un bancal i vaig entrar a agafar figues i l’amo
me va vore i jo del susto no podia acaminar i vaig escomençar a cridar: Mare! Mare!
(Dibuix)
Antoni Arnal.
«Una volta vaig ensomair que uns amics meus i jo vàrem agafar un aeroplà i vàrem anar
a Amèrica i vàrem vore a Colom i va muntar en nostares i ens vam anar al Polo Nord i una
foca ens volia menjar i Colom va agafar la seua espasa i la va matar. Entonces vàrem agafar
l’aeroplà i ens vàrem anar i el meu company va caure i se va matar i jo vaig agafar el
paracaigudes i me vaig matar i en el moment de morir me vaig despertar».
Ramir Badal, 13 anys.
«Una volta vaig anar en un auto i jo guiava però en seguida estropese en un carro i el vaig
fer a trossos i me va agafar la policia i me van tancar a la presó i vaig estar deu anys. Vaig
fugir per la finestra i jo me’n vaig anar».
Vicent Berenguer, 12 anys.
«Una volta vaig ensomiar que jo estava a Castello i vaig dir que estava en casa i estava
en Sant Pau i jo deia : Mare! Mare! I ma mare no contestava».
Miquel Catalan, 10 anys43
«Una volta vaig ensomiar que estava en un lloc que havien carretes de gitanos i en anarme’n a casa un gitano me perseguia amb un punyal per a matar-me i aquell dia fea molt d’aire
i jo fugia per a què no me matara però com fea tant d’aire, l’aire no me deixava còrrer i per
fi me va agafar i me va portar a una estació que sempre corrien trens i a la que va vore que
venia un tren me va posar a la via amb els ulls tapas i tot nugat amb cordes fortes i en passar
el tren me va xafar i me va fer en amuntó trossets i enseguida, del susto me vaig despertar i
no vaig vore res».
(Dibuix)
Joaquim Alonso, 11 anys.
«Una volta vaig ensomiar que anava per un camí. Me va eixir una bruixa i me se va
emportar a la seua casa i allí havia un quarto de bruixes i allí me van agafar. Jo demanava
auxili i entonces m’agafaen entre totes i me van matar i les bruixes me van enterrar».
Pau Adell, 12 anys.
Ens proposàvem, en primer lloc, fer escriure en valencià. Els infants de la nostra Colònia
són alumnes de les escoles nacionals de Castelló-ciutat i no cal dir que mai no havien escrit
en la seua llengua abans de venir a Sant Pau. Els dèsset dies de vida en Colònia han estat
suficients per a què sense cap indicació tots els nens cridats a l’enquesta es posaren a escriure
en valencià. Hem de notar que han aparegut alguns castellanismes que hem traduit en copiar
les redaccions i en algun cas hem corregit l’estil. Altres castellanismes els hem subratllat
només.
43. Tant aquest somni com els altres dos que segueixen estan reproduïts a I Colònia escolar
Valencianista. Sant Pau d’Albocàsser, Agost de 1933.
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En segon lloc volíem vore com es manifestava en aquestos infants el meravellós real.- el
ver realisme dels ensomis -, i si bé no hi manquen les mostres creem que aquestos infants no
han manifestat prou el seu mon interior que suposem ple del meravellós. Potser siga així per
l’escasa vida que hem fet tots junts, la que els obliga, inconscientment, a no manifestar-se
tal com són. Aquesta manca de llibertat amb nosaltres es deu, segurament, als pocs dies de
tracte. En altres condicions els somnis transcrits creem serien més plens de detalls i motius
d’estudi.
Sobre el llenguatge hem d’anotar, a més del que hem dit, que les terminacions verbals en
–e les hem posat en -a per llevar a les redaccions l’aire dialectal i que fora dels castellanismes
que apareixen en tota conversa, iguals en adults que en infants, la correccio original es tal
com apareix en les redaccions.
Altres anotacions podrien fer-se, de caire psicològic sobre tot, pero aquest recull i la seua
publiació no te, ara, per motiu un tal estudi sinó una mostra de les activitats que han estat
fetes a la Colònia de Vacances d’aquest estiu de 1933.
Carles Salvador
Sant Pau (Albocàcer) 30 d’agost 1933
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Fent exercicis de gimnàstica amb el mestre Soler i Godes

Altra de les activitats dels colons fou la pràctica de dança i rítmica
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Els alumnes prenent notes i dibuixant a sant Pau

Carles Salvador donant una classe a sant Pau
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Els alumnes d’excursió amb Carles Salvador

Els alumnes d’excursió a les coves del Barranc de la Valltorta
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Pàgina de la memòria redactada per Carles Salvador,
amb el concepte de cadascun dels colons

Una fulla del quadern on estan anotades per Carles Salvador
les activitats diàries realitzades.
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Lliure interpretació per un nen d’algunes pintures de la cova dels Cavalls

Portada del quadern on Carles Salvador deixà constància
de la vida quotidiana de la colònia
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Primera fulla del programa d’Història del País Valencià redactat per Soler i Godes

Fragment de l’enquesta realitzada als alumnes sobre somnis
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Dibuixos fets pels alumnes il·lustrant els seus somnis

Rebut de Francesc Tirado pels seus horaris com cap de cuina de la colònia
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Factura dels Magatzems Miquel Peña per l’adquisició de divers material

Factura de la Papereria de Benjamí Ballester per l’adquisició de divers material
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Relació de despeses produïdes en l’organització de la colònia

Relació de despeses produïdes en l’organització de la colònia
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Notas bibliográficas
OLIVOS DE CASTELLON. PAISAJE Y CULTURA. P. Mercé; F. Gonell; B.
Moya; A. Oliver; F. Olucha. Diputació Provincial de Castelló. Castellón de la
Plana, 2005, 322 p., 23’5 x 21’3 mm.
Un dels arbres més familiars mes identificats amb els nostres paisatges és l’olivera, que forma part destacada de la història dels pobles mediterranis i, no cal dirho, de les terres castellonenques.
Un arbre a què els grecs van atribuir un origen mitològic, que ofereix aliment
en forma d’oli i d’olives de taula, elements curatius, combustible per al foc i llum,
farratge per al ramat; que és font de salut, tant per les propietats que hom atribueix
a l’oli com a les fulles, que són consumides en infusions i que ofereix una fusta de
gran qualitat, aplicable a molt diversos usos.
Conèixer aqueix arbre, el seu món, els seus paisatges per les nostres terres és
el que ens proposa el llibre que comentem, excel·lentment editat per la Diputació
Provincial de Castelló.
Estructurada l’obra en cinc grans capítols; l’olivera, el paisatge, la cultura, el
conreu, i l’oli, por les més de 300 pàgines del llibre es realitza un recorregut des
dels seus orígens fins a la seua realitat present, i en el qual no falten la diversitat de
productes que ofereix, amb marcada atenció l’oli, a les ferramentes i màquines especifiques per a extraure’l, atuells per a comercialitzar-lo i conservar-lo, estris per
a usar-lo, etc.
Tot amb una claredat i senzillesa en la narració que conviden a la lectura i en
què les més de dos-centes excel·lents fotografies que l’acompanyen, ens descobreixen la bellesa i majestuositat dels arbres, alguns de formes impossibles.
N.M.M.
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COFRES DE AMOR. A. José Pitarch i Elena Merlini. Catàleg exposició Museu
Belles Art de Castelló. Fundació Blasco de Alagón. Castelló, 2007, 158 p. 30´2
X 22’5 cm.
Centrada en un dels capítols més interessants i fins fa poc mancats d´un estudi
complet com és el de les arquetes, treballades en os i marfil, i adreçades als aixovars de boda, aquest llibre catàleg de l’exposició que es va exhibir al Museu de
Belles Arts de Castelló entre abril i juliol de 2007, i en la qual es van mostrar una
trentena d´arquetes, esdevé una monografia bàsica que completa l’estudi que el ja
llunyà 1899 realitzara Julius Scholsser sobre l´obrador dels Embrichi.
I és que junt a unes completes, excel·lents i extenses fitxes de totes i cadascuna
de les peces exhibides, n’hi havia de Barcelona, Fundación Lázaro Galdiano, València, Orense, Museu d’Art de Girona, Museu Diocesà de Lleida, Cau Ferrat de Sitges, Museu Marés, Traiguera, Elfebein Museum de Erbach, etc. excel·lenment reproduïdes, i figuren en el catàleg dos magnífics articles que estudien l’obrador dels
Embriachi així com la seua presència en les terres de la Corona d´Aragó.
En un d’ells, la Dra. Elena Merlini hi analitza el panorama europeu de l’escultura en marfil en l’edat mitja per passar després a centrar-se en l’obrador dels
Embriachi, que ella diu que el nom més correcte tal vegada siga Ubriachi, i definir
les seues característiques definitòries.
En l’altre el Dr. Antoni José Pitarch, després d’un breu introducció sobre els
cofres amatoris, la seua procedència i els materials emprats en la seua realització,
estudia la relació de Baltasar Embriachi amb el Rei Martí l’Humà, en el trasbals dels
seus innombrables viatges, inclòs el menys conegut a Castella.
N.M.M.

AMALIA FENOLLOSA. POESÍAS. Introducción y edición de Santiago Fortuño
Llorens. Institució Alfons el Magnànim. Biblioteca d’Autors Valencians, 46.
Valencia 2002, 418 páginas, 11 x 18,5 cm.
Precedida de una magnífica, generosa y muy bien sintetizada introducción del
profesor Santiago Fortuño Llorens, editor del texto, la Institució Alfons el Magnànim de Valencia ha tenido a bien publicar la obra poética de la escritora castellonense Amalia Fenollosa y Peris (Castelló de la Plana, 1825-Barcelona, 1869),
caso muy singular de poetisa de su época por dos razones. En primer lugar, por la
fecha en que escribe su obra poética, y en segundo, por la localidad en que vio la
luz. Una tercera razón, quizá, también la singulariza: su sexo. Los tres ingredientes, no hay duda de ello, hacen de nuestra poetisa una autora poco conocida actualmente, a pesar de que fuese reconocida en su época por varios autores, como por
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ejemplo el también poeta y narrador Víctor Balaguer, pongamos por caso, que le
dedica el poema «Melancolía» (El Genio, Barcelona, 1844). Pero, hete aquí que
ahora, y gracias a la edición que de sus poesías ha hecho el profesor Santiago
Fortuño Llorens, podemos leer su obra divulgada en diversas revistas españolas de
la época. Hasta 18 vieron publicada su poesía, y entre ellas, hay que destacar, posiblemente, las siguientes: a) El idólatra de Galicia, que, según el subtítulo, se trataba de un «periódico sabatino de literatura, ciencias y artes en general, historia, moral y costumbres», que se publicó en Santiago de Compostela en 1841, y que fue la
primera revista literaria donde Amalia Fenollosa se dio a conocer con tan sólo 16
años, como resaltaba D. Díaz de Robles en la antes mencionada revista: «Baste decir que acaba de cumplir diez y seis años, para que nos convenzamos en atención a
su corta edad, y el gran mérito de sus poesías, que es un talento demasiado precoz...», y elogiará en 1850 el director de El Celtíbero de Segorbe, Manuel Gómez
Mañes. Otras revistas que hay que mencionar son El Polichinela, semanario jocoserio de literatura satírico burlesco y cien mil y una cosa más (Madrid, 1844), El
Genio, semanario de Literatura, Arte, Teatro y Modas (Barcelona, 1844 y 1845),
Pensil del Bello Sexo, colección de poesías, novelitas, biografías, artículos, etc. (Madrid, 1845), El Vergel de Andalucía, periódico dedicado al bello secso (Córdoba,
1845), Revista Vascongada, periódico científico y literario (1847), El Fénix, periódico universal, literario y pintoresco e ilustrado con profusión de viñetas y hermosos grabados sobre piedra litográfica, cobre y madera (Valencia, 1845 y 1848), El
álbum de las bellas (Sevilla, 1849), El Celtíbero (Segorbe, 1849-1851), El Despertador montañés (Santander, 1850-1852), El Eco de Castellón (Castellón de la Plana, 1857), etc., es decir, su obra perfundió, se derramó por toda España, aunque en
su mayoría lo fuese en Madrid, ya que hasta ocho revistas de esta ciudad vieron
publicadas sus poesías.
En aquel Castelló del período de la Restauración, que contaba solamente con
14.000 vecinos y cuya economía se basaba en el cultivo del cáñamo principalmente, tuvo como jefe político de la ciudad al poeta Ramón de Campoamor y
Campoosorio (1847-1848), a quien Amalia Fenollosa conoció y trató. Nuestra poetisa fue nombrada, en este período, secretaria de la Junta Benéfica, institución de
gran importancia social de nuestra ciudad en aquel tiempo.
Referencia especial merece aquí la relación literaria y epistolar que Amalia
Fenollosa mantuvo con Víctor Balaguer. Este autor catalán, promotor entre otros de
la Renaixença, determinará el camino literario de la poetisa, y ésta lo tratará en su
correspondencia de «hermano mío», «hermano más caro a mi corazón», etc., a quien
dedicará un poema, que se ha conservado manuscrito, tras una estancia de Víctor
Balaguer en nuestra ciudad, publicado en el Polichinela (Madrid, 1844) con el epígrafe de Poesía dedicada «A mi querido y hermano D. Víctor Balaguer». El editor
la incluye en su edición. Pero no será la única que Amalia Fenollosa dedica a Víctor
Balaguer, ya que en la revista El Genio (Barcelona, 1844 y 1845) sale a luz el poe-
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ma Simpatías, dedicado «A mi apreciable amigo don Víctor Balaguer», fechado en
diciembre de 1844, y aún otro en El Celtíbero (Segorbe, 1849-1851). Se trata, en
este caso, del soneto «Para el álbum de mi querido amigo y hermano D. Víctor
Balaguer». Con respecto a este autor, el editor ha incluido en su edición en apéndice las cuatro cartas manuscritas conservadas de Amalia Fenollosa a Víctor Balaguer,
fechadas entre el 30 de julio de 1848 y el 25 de septiembre de 1849 y cuya lectura
revela aspectos de la relación personal y literaria de los dos autores desconocida
hasta ahora.
Amalia Fenollosa se casó en 1851 con el literato, profesor de latín y periodista
catalán Joan Mañé y Flaquer, autor de obras como El oasis: viaje al país de los fueros (1876-1880), más conocido, probablemente, como director del Diario de Barcelona, e inmediatamente se trasladaron a Sarrià, localidad en aquella época no asimilada a Barcelona, donde vivía parte de la burguesía catalana de la Ciudad Condal. Nuestra poetisa se relacionaría también con lo más granado de las letras catalanas, y de este modo otro poeta, amigo de su marido y también de Víctor Balaguer,
Pablo Piferrer, quien moriría en 1848, estuvo entre sus amigos. El día 1 de mayo
de 1869 el Diario de Barcelona daba la noticia del fallecimiento de Amalia
Fenollosa, y la revista El Genio de esa misma ciudad publicó obras de la poetisa
castellonense en términos muy elogiosos.
Otro aspecto que destaca el profesor Santiago Fortuño en la edición de las poesías de Amalia Fenollosa es el de su relación con otras poetisas españolas coetáneas,
entre las cuales encontramos nombres tan prestigiosos como Gertrudis Gómez de
Avellaneda, Carolina Coronado y Rosalía de Castro, que según señala el editor son
«las poetas más importantes de la segunda mitad del siglo XIX» (pág.38), junto a
otras como la pacense Vicenta García Miranda, y la gallega Manuela Cambronero
con las que nuestra poetisa mantiene amistad y correspondencia, junto a Robustiana
Armiño, Dolores Cabrera Heredia, Ángela Grassi y Vicenta Maturana.
Amalia Fenollosa fue, sobretodo, una escritora romántica, pero su editor nos
recuerda que en su poética se mantiene todavía un cierto didactismo y una reflexión
de tipo filosófico heredados de la Ilustración y del Neoclasicismo, como por ejemplo en el poema «Al Ser Supremo» (Pensil del Bello Sexo, Madrid, 1845) en cuya
estrofa novena leemos: «El rayo soberano que la aurora/ precursora de Apolo,/ sabe
lanzar tan sólo/ en los húmedos campos con dulzura,/ es frío y sin colores,/ aunque
luces tan varias atesora,/ si se quiere formar idea pura/ el hombre en sus dolores/
de tu mirada esplendorosa y clara,/ que al mismo sol del día avergonzara». Por otra
parte, los temas típicamente románticos sobresalen en su obra, evidentemente, y
entre ellos los dedicados al amor, la amistad, los anhelos insatisfechos, que producen congoja y deshazón, el vivir desesperanzado, la irremediabilidad de la muerte,
que tiene sus raíces en el Barroco, inundando la vida cotidiana de la España de los
siglos XVII y XVIII, y que aún podemos hallar en algunos rasgos de la mentalidad
española actual, sobretodo en las generaciones más mayores. La melancolía y el
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pesimismo son también temas tratados por nuestra poetisa muy típicos del Romanticismo de tipo francés. Otro tema que la poética romántica cuida mucho y con profusión és el de la muerte, al cual Amalia Fenollosa no es ajena, por ejemplo lo hallamos en algunos poemas como «Un consuelo» (El idólatra de Galicia, Santiago
de Compostela, 1841), «A la muerte de mi querido tío» (El Genio, Barcelona 18441845), «A mi padre» (La Luna, Madrid, 1848), «A un muerto» (El Celtíbero,
Segorbe 1849-1851), «El sueño de los sepulcros» (El Fénix, Valencia, 1845 y 1848),
etc. En este último poema leemos la siguiente estrofa: «Allí del mundo la tenaz locura/ de feroz ambición no se conoce,/ allí no reina la maldad impura,/ y sí tan sólo
el suspirado goce». El Romanticismo también trató los temas orientales y los romances caballerescos, como admirablemente señala Santiago Fortuño en la introducción a las poesías de Amalia Fenollosa, que cultivaron, entre otros, el
castellonense Conde de Noroña, el Duque de Rivas, José Zorrilla y Gustavo Adolfo Bécquer. En este sentido tenemos el romance «Un suspiro y un adiós» (El despertador montañés, Santander, 1850-1852), indicado por Fortuño en la introducción.
De los temas orientales cabe destacar «Oriental» (La Luna, Madrid, 1848), con unos
versos que parecen recordar, por su estructura estrófica y por su metro, aquellos que
escribiera el poeta romántico José de Espronceda: «Yo prefiero a la hermosura/ de
ese cielo brillador/ la niebla que gira obscura/ de Burgos en rededor».
Otro aspecto de la poesía de Amalia Fenollosa es la dedicada a la llamada por
Santiago Fortuño «poesía de mujer» (pág. 55). Aquí, advertimos la postura social
de nuestra poetisa en la dicotomía hombre-mujer, con las limitaciones de ellas, sus
dependencias del varón, etc., y hay que decir respecto a ello que nuestra escritora
estuvo en contacto epistolar, como ya se ha indicado, con otras escritoras que compartían su postura ante esos hechos; por ejemplo con Manuela Cambronero y con
Vicenta García Miranda. Las tres amigas exponen en sus cartas la indiferencia e
incluso el menosprecio de la gente de su época ante esa ignorancia, y piden ayuda
mutua, aunque sea solamente para poder animarse y no sentirse solas. Un ejemplo
de esa actitud la tenemos en el poema «La mujer» (El Genio, Barcelona, 1844-45),
todo un verdadero «manifiesto de denuncia de quien le ha correspondido nacer
mujer» (pág. 56), según el editor.
Finalmente, Santiago Fortuño añade un capítulo que titula «poesía de circunstancia», en que el editor de la obra poética de Amalia Fenollosa sintetiza sobre este
aspecto y menciona algunos poemas surgidos de situaciones concretas que la poetisa quiso recordar a través de ellos: la muerte de un ser querido, una despedida, una
excursión, un viaje, etc; en suma, aquellas situaciones de la vida cotidiana donde
se nos muestra una Amalia Fenollosa más humana y posiblemente más cercana.
Como ejemplo de ello, mencionaremos el poema dedicado a una excursión al Desierto de las Palmas donde nuestra autora viajó el once de junio de 1845. La poesía
se titula «Un día en el Desierto» (El Genio, Barcelona, 1844-1845), y dice cosas
como «Muge el viento con furor/ por el salvaje desierto,/ formando con él concier-
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to/ el torrente bramador», que es, sin duda, una visión muy ideal del paraje montañero castellonense.
Poesía emotiva y de sentimiento, según Santiago Fortuño, es la escrita principalmente por Amalia Fenollosa, que evoca sus estados de ánimo ante sentimientos
o pensamientos concretos, así como la aparición de exclamaciones e interjecciones
muy propias de este tipo de corriente literaria. La métrica, como muy bien indica
Santiago Fortuño, es variada, tanto en los metros como en las estrofas, en formas
como el soneto, la estancia, la octava real, el quinteto, el romance etc., junto a todo
tipo de versos: heptasílabos, octosílabos, endecasílabos, etc., mezclados en muchas
ocasiones para dar el sentido rítmico deseado en vista a la impresión de los sentidos
Sin lugar a dudas, es la edición definitiva de la obra poética de Amalia Fenollosa, que el profesor Santiago Fortuño ha sabido poner a punto después de un periplo a través de las revistas literarias dedicadas a las mujeres, y de no pocas horas
de anotaciones y lecturas bibliográficas.
L. G. B.

LAS NOVELAS DE AMALIA FENOLLOSA EN LOS ALBORES DEL FOLLETÍN (1845-1846), Santiago Fortuño Llorens. Consell Valencià de Cultura. Biblioteca de Rescat, 5. València 2006, 206 pàgines, 14 x 20 cm.
La edición de las dos únicas narraciones conocidas de la escritora romántica
castellonense Amalia Fenollosa muestra, como indica Santiago Fortuño, su editor,
«la otra faceta literaria de Amalia Fenollosa hasta ahora totalmente desconocida»
(pág. 65), y esto es así porque cualquier lector habitual de literatura, conocedor de
nuestra autora, podría pensar que el único género literario a que dedicó su tarea literaria fue la poesía. La realidad es otra puesto que coinciden cronológicamente uno
y otro género literario en una misma autora. La dos novelas breves de nuestra escritora llevan por título El premio de la virtud (1845) y Malvina de Serhati (1846),
y se incluyen dentro del relato llamado de folletín. Se trataba de trabajos literarios
publicados en revistas coetáneas, que intentaban llegar al gran público, aunque en
la España de la época el analfabetismo llegara al 90% de la población. La primera
narración apareció como novela «por entregas» en la revista barcelonesa El Genio.
Semanario de Literatura, Artes, Teatros y Modas, que estaba dirigida por Víctor
Balaguer, amigo personal de Amalia Fenollosa, entre el domingo 13 de abril de 1845
y el 27 de abril del mismo año, distribuida en doce capítulos. La segunda, apareció
siguiendo los cánones del formato de folletín en la parte inferior de las hojas de la
revista La Lira Española. Semanario de Música, Literatura y Teatros, barcelonesa
también, desde el domingo 18 de octubre al 27 de diciembre de 1846, y cuya parte
literaria dirigía el antes mencionado Víctor Balaguer. Las dos narraciones se inclu-
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yen dentro de las clasificadas como novela folletinesca, que tanto éxito tuvieron en
el siglo XIX, y especialmente entre los años 1840-1870, y por ello cabe decir que
su publicación en las revistas literarias mencionadas está plenamente justificada.
Según Santiago Fortuño «Participan, asimismo, de la estética romántica por el desbordamiento de pasiones y sentimientos, la interrelación de realidad y ficción, la
proyección de los estados anímicos de sus personajes en el mundo externo y por el
sentimiento del taedium vitae experimentado por sus héroes» (pág. 38). Otro rasgo
muy común de la estética romántica en la narración es la situación de los personajes en lugares exóticos, del cual participan también estas dos novelas, puesto que
El premio a la virtud sucede en los valles pintorescos de Suiza, y Malvina de Serhati
se desarrolla en Venecia y Viena. Hay elementos literarios, como la casita en el
valle, el castillo o el bosque, imprescindibles en toda narración de carácter romántico, que asimismo aparecen en estas narraciones. Al lado de ello, los personajes
misteriosos, los huérfanos, aquellos que guardan historias poco vulgares, etc,. son
otros elementos a añadir a los ya descritos que suelen aparecer en esta clase de literatura, como podemos ver en la novela El premio a la virtud.
El tema de El premio a la virtud es el amor que dos jóvenes, el primero un simple trovador, y el segundo, hijo de un noble señor feudal, prodigan a una joven, fruto
de un amor salaz entre el señor feudal y una muchacha, a quien rapta. Por su parte,
Malvina de Serhati trata de las acciones de Leoncia y su hijo Leopoldo en las ciudades de Venecia y Viena del siglo XVII.
Para la edición de estas novelas, Santiago Fortuño sigue el texto de ambas aparecido en las revistas antes mencionadas, y nos pone de manifiesto el descuido tipográfico, los errores de encaje, las repeticiones y la ortografía vacilante con que
fueron publicadas en su tiempo. El editor ha puesto orden en todo ello y nos ha brindado una magnífica edición que podemos leer para nuestro deleite, si es que aún
quedan corazones románticos en la época actual.
L. G. B.
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